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ΔΗΑΓΧΓΖ
« Ο Θεφο δελ έρεη παηδηά πνπ λα ηα πξνηηκά .Ο Θεφο είλαη
πξνηηκφηεξνο γηα θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπ» (Απφ ηελ Δξκεηηθή
νθία ).
«Οη Μπζηηθέο εκεηψζεηο ελφο Γθνπξνχ », έξρεηαη γηα λα καο
απνθαιχςεη ηηο εζσηεξηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ελφο Γαζθάινπ ηεο
ζνθίαο , πνιιέο πηπρέο θαη παξαπηπρέο πνπ παξέκελαλ εληειψο
ζθνηεηλέο θαη γεκάηεο αίληγκα γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ κνλνπαηηνχ .
ήκεξα κε απηφ ην βηβιίν ζρίδεη νινθιεξσηηθά ην ηεξφ πέπιν ηνπ
Sanctum Sanctorum ηνπ ηεξνχ αλζξψπηλνπ λανχ ΄ φπνπ ιάκπεη
κνλάρα ε δφμα ηνπ Δζψηεξνπ , θαζηζκέλνο ζαο έλαο κνλάξρεο
ζετθφο θαη άθαηνο ζηνλ κεγαιεηψδε ζξφλν ηεο θαξδηάο ...
Δθαηνκκχξηα ζειίδσλ θαη ρηιηάδεο πνκπσδψλ ηφκσλ βηβιίσλ έρνπλ
γξαθηεί γηα λα δψζνπλ θσο θαη ζνθία ζηελ αλζξσπφηεηα , αιιά
κέρξη ηψξα πνηέ ζηε δσή δελ έρεη γξαθηεί νχηε έλα απιφ θπιιάδην
γηα λα απνθαιχςεη ηηο ηξνκεξέο δηδαζθαιίεο πνπ απνθαιχπηεη ην
βηβιίν ην πην κεγαιεηψδεο πνπ έρεη γξαθηεί απφ ηφηε πνπ ν θφζκνο
είλαη θφζκνο θαη απηφ ην βηβιίν νλνκάδεηαη «Μπζηηθέο εκεηψζεηο
ελφο Γθνπξνχ».
Ο πφλνο θαη ε πηθξία πνπ βαζαλίδεη θάζε φλ έξρεηαη γηα λα είλαη ε
αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο άζρεκα νξγαλσκέλεο δσήο καθξηά απφ
ηνλ Θεφ θαη ηνπο ακεηάβιεηνπο λφκνπο ηνπ . ιεο εθείλεο νη
δηδαζθαιίεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα ηνπο κάζνπλ
λα αθνχλε ηελ θσλή ηεο θαξδηάο πνπ είλαη ε θσλή ηεο δηαίζζεζεο,
δειαδή κέζα καο , ηνλ ηεξφ καο Δζψηεξν θαη γηα λα ηνλ
αθνχζνπκε θαη λα αθνινπζήζνπκε ηα ιεγφκελά ηνπ πξέπεη λα
πξνεηνηκαζηνχκε εζσηεξηθά απφ απηέο ηηο δηδαζθαιίεο , γηαηί κέρξη
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ηψξα νη άλζξσπνη αθνχλ κφλν ηελ θσλή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο
ζπκθέξνληνο , ην νπνίν ηνπο δηράδεη θαη ηνπνζεηεί ηνπο κελ
απέλαληη ζηνπο άιινπο , γηα λα ηνπο βπζίζεη κεηά ζην ράνο , ζηελ
απφγλσζε θαη ζηνλ πφλν . Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηεο
αλζξσπφηεηαο , ε κεγαινπξεπήο ράξε ησλ Γαζθάισλ επέηξεςε
ηελ Γλσζηηθή νθία λα γπξίζεη μαλά ζηνπο αλζξψπνπο θαη έλα
έκβιεκα ηεο λέαο επνρήο χςσζε ηελ θσλή ηνπ ,ληθήηξηα
,πξνθαιψληαο ηηο πην ηξνκεξέο επηζέζεηο ελ κέζσ ηεο βξνληήο
ηνπ ζθνηεηλνχ λνπ
ησλ ηφζν θαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ . Ο
Γάζθαινο Samael Aun Weor έρεη παξνπζηάζεη κε απηήλ , πέληε
εξγαζίεο : ηνλ «Σέιεην Γάκν» (ηελ Πφξηα Δηζφδνπ ζηελ Μχεζε)΄ηελ
«Δπαλάζηαζε ηνπ Μπει»΄ ηελ «Πξαγκαηεία Απφθξπθεο Ηαηξηθήο
θαη Πξαθηηθήο Μαγείαο » ΄ ηα «Μαζήκαηα Δζσηεξηθήο Αζηξνινγίαο
» θαη ηηο «Μπζηηθέο εκεηψζεηο ελφο Γθνπξνχ», απφ ηα νπνία ε «
Πξαγκαηεία Απφθξπθεο Ηαηξηθήο θαη Πξαθηηθήο Μαγείαο » είλαη
έηνηκν λα εθδνζεί ηνλ θαηάιιειν ρξφλν . Απηέο νη εξγαζίεο
πεξηέρνπλ κηα ηζρπξή εζσηεξηθή ζνθία θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο , φρη κφλν πλεπκαηηθή σξηκφηεηα , αιιά , κηα
εθπαίδεπζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη κηα ζπλεηδεηή επίγλσζε ηεο ςπρήο
πνπ είλαη εθείλε ε κεγαιεηψδεο εξεπλήηξηα ηεο ζετθήο δηαδηθαζίαο .
ιεο απηέο νη δηδαζθαιίεο πξνθαινχλ ζηνπο απξνεηνίκαζηνπο ηα
πην παξάμελα ζρφιηα θαη νη δήκηνη ζα επηζπκνχζαλ λα καο έρνπλ
ηνπ ρεξηνχ ηνπο γηα λα ρνξηάζνπλ ηα δηεθζαξκέλα έλζηηθηά ηνπο
θαη έηζη λα ζησπήζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο καο κέζα ζηελ ιάζπε πνπ
εθείλνη πιέλνπλ ηελ θαξδηά ηνπο .
Ζ δπζθνξία πνπ πξνθαινχλ ζε θάπνηνπο αλαγλψζηεο νη ηζρπξηζκνί
πνπ απνθαιχπηεη ν Γάζθαινο Samael Aun Weor, φπσο φηαλ κηιάεη
γηα ηελ Θετθφηεηα ηνπ πλεχκαηφο ηνπ θαη ηα ζαχκαηα πνπ κπνξεί λα
θάλεη ν Δζψηεξνο ζε θάζε άηνκν , απηφ ηνπο εμαγξηψλεη θαη
πξνθαιεί ηα πην ρακειά πάζε , αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα απφ φια
απηά είλαη φηη ζηηο δηεζηξακκέλεο ςπρέο δελ αξέζεη λα ηνπο
κηινχλ γηα ην ζείν, νχηε λα ηνπο κηινχλ γηα ηνπο ζενχο , ελψ φηαλ
ηνπο κηινχλ γηα δαίκνλεο , ηνπο παξαηεξείο λα απνιακβάλνπλ θαη
λα επηθξνηνχλ ηέηνηνπο δαίκνλεο , απηφ , επεηδή ηφηε είλαη ζην
ζηνηρείν ηνπο θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη ηζρπξηζκνί δελ ηνπο ελνρινχλ
. ηαλ έθαλε απηέο ηηο δειψζεηο , ππήξραλ θάπνηεο εξσηήζεηο απφ
κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο πνπ ν Γάζθαινο Samael Aun Weor
απαληνχζε κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα . Απηέο νη εξσηήζεηο θαη νη
απαληήζεηο κεηαθέξνληαη, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα εμεγήζνπλ ηελ
ζηάζε εθείλσλ πνπ αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα θαη ην
βάζνο απηψλ ησλ δηδαζθαιηψλ.
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Δξψηεζε: Γάζθαιε , γηαηί απνθαιείηε ην «θινπβί ηνπ παπαγάινπ»
ηνπο πλεπκαηηθνχο ηεο αίζνπζαο θαη ηνπ ιφγνπ ;
Απάληεζε: Δπεηδή απηνί κηινχλ θαη κηινχλ ζαλ ηνπο παπαγάινπο ,
αιιά δελ έρνπλ δνθηκάζεη πνηέ απηφ γηα ην νπνίν κηιάσ .
Δγψ απφ πλεπκαηηθφηεηα θαηαιαβαίλσ πσο πξέπεη λα δνπλ άμηα
κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη φρη φπσο πνιινί θαηαλννχλ , πσο ε
πλεπκαηηθφηεηα είλαη ζεσξία , γηαηί έλα πξάγκα είλαη λα μέξεηο λα
δεηο θαη έλα άιιν είλαη λα μέξεηο λα ιεο ζεσξίεο . Απηφο πνπ μέξεη λα
δεη είλαη έλαο Γάζθαινο θαη απηφο πνπ μέξεη ηελ ζεσξία είλαη έλαο
δηαλνεηηθφο .
Δξψηεζε: Γάζθαιε , γηαηί πξνθαινχλ νξγή ζε θάπνηνπο
αλαγλψζηεο ηα έξγα ζαο «Ο Σέιεηνο Γάκνο » θαη ε «Δπαλάζηαζε
ηνπ Μπει» ;
Απάληεζε: Ζ νξγή απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη επεηδή ην εζψηεξν
εγψ γλσξίδεη φηη ε δήισζή κνπ είλαη αθξηβήο θαη ζην κέηξν πσο
είλαη καζεηέο ηνπ Ηαρβέ , καζεκαηηθψο αληηδξνχλ νξγηζκέλα επεηδή
ην ππνζπλείδεηφ ηνπο , ηνπο ην θαηαγγέιιεη .
Δξψηεζε : Γάζθαιε , γηαηί νη άλζξσπνη αξλνχληαη ηελ χπαξμε ησλ
εζσηεξηθψλ θφζκσλ θαη φηαλ ηνπο κηιάλε γηα απηά ην ιακβάλνπλ
σο ζέκα παξάλνηαο θαη εθθπιηζκνχ ;
Απάληεζε : Απηνί νη άλζξσπνη δελ θαηαλννχλ ηνπο εζσηεξηθνχο
θφζκνπο , επεηδή είλαη αδαείο θαη ν αδαήο πάληα πηζηεχεη φηη κφλν
απηφο έρεη δίθην . Ο ιφγνο ηνπ αδαή εμαξηάηαη απφ ην κάηη ηνπ θαη
ην απηί ηνπ θαη απηψλ ησλ νξγάλσλ πνπ αληηιακβάλνληαη κφλν φηη
είλαη έμσ απφ απηνχο , έηζη αλ θάπνηνο ηνπο πεη φηη νη εζσηεξηθνί
θφζκνη είλαη κέζα ηνπο,
ηξνκνθξαηνχληαη
θαη ακέζσο καο
πξνζβάιινπλ κε ζθιεξφηεηα , αθξηβψο επεηδή είλαη αλφεηνη θαη
ζθιεξνί ηελ ίδηα ζηηγκή , απηνί είλαη ζπλεζηζκέλνη λα ζθέθηνληαη κε
ηξφπν κέζσ απηνχ πνπ βιέπνπλ θαη θαηαιήγνπλ λα γεινχλ , επεηδή
ην αζηείν είλαη επθνιφηεξν απφ ηελ αλάιπζε΄ απηνί πνηέ δελ
κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα αλαιχζνπλ θαη λα επηβεβαηψζνπλ απηφ πνπ
ιέλε , απηφ δελ είλαη επαιήζεπζε ΄ απηνί νη άλζξσπνη ππνθέξνπλ
απφ κηα αζζέλεηα πνπ νλνκάδεηαη λνεηηθή νθλεξία θαη ηνπο είλαη
θαιχηεξν λα θάζνληαη ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο, έηζη ηνπο ελνριεί φηαλ
θάπνηνο πξνζπαζεί λα ηνπο βγάιεη απφ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη νη
ζπλήζεηέο ηνπο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζιηβεξήο
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χπαξμήο ηνπο , σο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα αλαθσλήζνπκε φπσο ν
Γάληεο : «Σν ιππεξφ είλαη έηζη» ...
Δξψηεζε: Γάζθαιε , γηαηί είπαηε φηη ν νπξαλφο θαηαιακβάλεηαη εμ ΄
εθφδνπ ;
Απάληεζε : Απιά είπα πσο ν νπξαλφο θαηαιακβάλεηαη εμ ΄
εθφδνπ επεηδή απηφο πνπ έρεη ηα θιεηδηά ηνπ νπξαλνχ είλαη ν
δηάβνινο θαη εδψ ζπκήζεθα ηνλ κχζν ηνπ Γατδάξνπ ηνπ Apuleyo
(Ο Γάηδαξνο απφ ρξπζφ). Λέγεηαη φηη ν Apuleyo ηαμίδεςε ζηελ
Θεζζαιία ζε αλαδήηεζε ηεο Μχεζεο θαη εθεί ζπλάληεζε κηα ηέξεηα
πνπ αλέιαβε λα ηνλ δηδάμεη θαη ηνπ είπε πψο γηα λα ιάβεη ηελ
εζσηεξηθή ζνθία , ζα έπξεπε λα ιάβεη ηελ κνξθή ελφο πνπιηνχ θαη
ζπλεπψο ηνπ έδσζε έλα καγηθφ θίιηξν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ , κε ηελ
ιήςε ηνπ νπνίνπ ν Apuleyo αληί λα κεηακνξθσζεί ζε πνπιί ,
κεηακνξθψζεθε ζε γατδνπξάθη πνπ ην ρηππνχζαλ
, ην
θαθνκεηαρεηξίδνληαλ , ην θφξησλαλ κε πέηξεο θαη κε ζθιεξέο
δνπιεηέο
θαη βάξε
, ψζπνπ ηειηθά θνπξάζηεθε απφ ηελ
πεξηπιάλεζε θαη ηελ ηαιαηπσξία, βπζίζηεθε επηά (7) θνξέο ζηελ
ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ θαη κεηά ηηο επηά βπζίζεηο , εκθαλίζηεθε ε
ηέξεηα θαη δίλνληάο ηνπ έλα κπνπθέην ηξηαληάθπιια ηνπ είπε : «Φάε
απφ απηά γηα λα επαλαπνθηήζεηο ηελ πξψελ αλζξψπηλε κνξθή
ζνπ» , θαζψο έθηαλε ν Μχζηεο , γηα λα ηνλ κπήζεη θαη λα ηνλ
εθπαηδεχζεη ζηα κεγάια κπζηήξηα ηεο δσήο» .
Ο Apuleyo έηζη έθαλε θαη ακέζσο κεηακνξθψζεθε ζε άλζξσπν ,
θαιά ινηπφλ , ε έλλνηα ηνπ παξφληνο κχζνπ έρεη κεγάιε θνζκηθή
αιήζεηα, ν γάηδαξνο είλαη ν αηαλάο καο θαη δελ πξέπεη λα
ιεζκνλνχκε φηη ζηελ ζχλζεζε ηνπ ειημίξηνπ ηεο καθξάο δσήο
ππάξρεη κηα νπζία πνπ θαηέρεη απηφ ην δψν , απηή ε ππέξνρε
νπζία είλαη ην Υξηζηηθφ καο ζπέξκα θαη απηφο ν γάηδαξνο είλαη ην
δσηθφ καο Δγψ , δειαδή , ν αηαλάο καο, ν δηάβνινο , ηνλ νπνίν
πξέπεη λα ηνλ θεξδίζνπκε ζε κηα κάρε ζψκα κε ζψκα , πξφζσπν
κε πξφζσπν , γηα λα εηζέιζνπκε ζηελ Οπξάληα Ηεξνπζαιήκ ,
θαβάια ζηνλ γάηδαξν φπσο έθαλε ν Υξηζηφο ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ
΄ ν θχιαθαο ηεο Δδέκ είλαη ν δηάβνινο , έηζη ινηπφλ , εθείλνο πνπ ην
θαηαθηά ηνπ αξπάδεη ηελ θσηηά θαη ζρεκαηίδεη ην θιεγφκελν μίθνο
ηνπ κε ην νπνίν εηζέξρεηαη επηπρηζκέλνο ζηνλ παξάδεηζν , απηφ ηνλ
Παξάδεηζν ζα ηνλ θαηαθηήζνπκε κε έθνδν .
Σα πάζε είλαη ηξνκεξά θαη εζείο πξέπεη λα ξηρηείηε ζηε κάρε γηα λα
αξπάμεηε ην μίθνο θαη λα ληθήζεηε ηνλ αηαλά . Απηφ είλαη ην
Μπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη ...
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ήκεξα ζπλεηδεηνπνηψ αθξηβψο γηαηί ν δηάβνινο πάληα είλαη
δσγξαθηζκέλνο αλάκεζα ζηελ θσηηά ΄ γηαηί μεπεξλψληαο ην θαθφ
θαηαθηάκε ην θαιφ , επεηδή ην θαθφ δίλεη δχλακε γηα ην θαιφ , επεηδή
ν πνιεκηζηήο βξαβεχεηαη κεηά ηελ κάρε , επεηδή απφ απηφ πνπ
είλαη θαηλνκεληθά αθάζαξην πξνέξρνληαη ηα θπηά , ηα ζεξία , νη
άλζξσπνη θαη νη ζενί , (επεηδή ην άξσκα ησλ ηξηαληάθπιισλ
πξνέξρεηαη απφ ηελ ιάζπε ηεο γεο ). Δπεηδή ηα γνεηεπηηθά
ζέιγεηξα κηαο φκνξθεο γπλαίθαο , αξρηθά ήηαλ ζαλ έλαο
ηξνκαθηηθφο γπξίλνο , επεηδή πίζσ απφ ην θαιφ είλαη ην θαθφ ,
επεηδή ην φξην ηνπ Φσηφο είλαη ην ζθνηάδη , επεηδή απφ ην ζθνηάδη
πξνέξρεηαη ην Φσο , επεηδή ν θφζκνο πξνέξρεηαη απφ ην ράνο ,
επεηδή ε ζνθία παξάγεηαη κε ηελ ζνθία ηεο ακαξηίαο θαη επεηδή
αμίδεη πεξηζζφηεξν έλαο κεηαλνεκέλνο ακαξησιφο .
Οη «Μπζηηθέο εκεηψζεηο ελφο Γθνπξνχ », θέξλνπλ ην ζείν ζην
αλζξψπηλν επίπεδν
κε απαξάκηιιε απιφηεηα , ν πςειφο
εζσηεξηζκφο ζρεδφλ ρσλεπκέλνο
γηα λα είλαη πξνζηηφο ζηνπο
αλζξψπνπο .
Σίπνηα δελ έρεη ιερζεί απφ ηνλ Γάζθαιν Samael Aun Weor ην
νπνίν λα κελ είλαη κηα ηξνκεξή αιήζεηα θαη ε αιήζεηα γηα ην θαθφ
πάληα είλαη ηξνκεξή θαη γηα απηφ ε αιήζεηα πξνθαιεί φιεζξν . Ο
Γάζθαινο δελ ιέεη κφλν ηελ αιήζεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ , αληίζεηα επίζεο ηνπο ιέεη πψο λα πξνεηνηκαζηνχλ
γηα λα δνπλ , λα αηζζαλζνχλ θαη λα αθνχζνπλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ θαη
ηα πξάγκαηα πνπ ζαλ δηδαζθαιίεο ηνπο ιέεη .
Ζ Θετθή ζνθία επηδηψθεηαη κέζα καο , ε αλζξψπηλε ζνθία είλαη
έμσ απφ εκάο . Ζ γλψζε απηή πνπ απνθηάηαη κέζα καο , απφ ηνλ
ηδηαίηεξν εζσηεξηθφ Γάζθαιφ ηνπ δίλεη ηελ Πίζηε , (πνπ γελλήζεθε
απφ ηελ ζνθία ), εθείλε ε ζηαζεξφηεηα πνπ γελληέηαη απφ ηελ Θετθή
ζνθία , γηα απηφ δελ έρνπκε θακηά εμσηεξηθή ζρνιή σο ζεκείν
ππνζηήξημεο , επεηδή ην δηθφ καο ζεκείν ζηήξημεο είλαη ν Δζψηεξνο
, είλαη ην δηθφ καο πέηξα ζηήξημεο , έηζη καο ην έρνπλ κεηαθέξεη νη
ζετθνί καο πξνθάηνρνη , γηα απηφ ν Υξηζηφο είπε : «Δζχ είζαη ν
Πέηξνο θαη πάλσ ζε απηήλ ηελ πέηξα ζα νηθνδνκήζσ ηελ Δθθιεζία
κνπ» ΄ ην δηθφ καο ζεκείν ζηήξημεο είλαη ε δηθή καο άθακπηε πέηξα
ή ν Ηεξφο Δζψηεξνο καο θαη ν νπνίνο πξνζθνιιάηαη ζηελ πέηξα
(ην ζεμ ), ψζηε πνηέ λα κελ πέζεη ζηελ άβπζζν .
Γχν πξνυπνζέζεηο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έληαμε ζηελ
Γλψζε . Δπηζηεκνληθή Αγλφηεηα (εμνπαιηθή Μαγεία ), θαη ηέιεηα
Ηεξφηεηα , θαη φπνηνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο
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απαηηήζεηο , δελ ζα κπνξέζεη λα γίλεη καζεηήο ηνπ Αμηνζέβαζηνπ
Γαζθάινπ Samael Aun Weor, νχηε ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο .
Ζ πξαθηηθή ηεο ζεμνπαιηθήο καγείαο είλαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ
ζάξξνπο , είλαη έλα θαηφξζσκα εξψσλ θαη κφλν νη γελλαίνη είλαη
ηθαλνί λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ , γηα απηφ φηαλ νη αδχλακνη θαη νη
εκπαζείο
πξνζπαζνχλ λα ηελ αζθήζνπλ αλεπηηπρψο , δελ
ελνρνπνηνχλ ηα θζαξκέλα ηνπο ζψκαηα ή ηα αζειγή , αληίζεηα ηελ
αξλνχληαη , ςάρλνληαο «παξαζπξάθηα». Έηζη πξνζπαζνχλ λα
απνθχγνπλ ην πξφβιεκα ηεο επηζηεκνληθήο αγλφηεηαο θαη ζηε
ζπλέρεηα νη πφξλνη αλαδεηνχλ ηα πην δηεθζαξκέλα επίζεηα ζηελ
βξσκηά ηεο αξγθφ ηνπο γηα λα ην δηθαηνινγήζνπλ θαη ηφηε γίλνληαη
κέιε ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία , ζεσξίεο θαη ηάμεηο ΄ επίζεο
πξνζπαζνχλ λα βξνπλ πξνθάζεηο
γηα λα παξαθάκςνπλ ην
πξφβιεκα ηεο επηζηεκνληθήο αγλφηεηαο. Απηνί νη αδχλακνη πνπ δελ
κπνξνχλ ή δελ ηνικνχλ λα αζθήζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή καγεία, είλαη νη
ρεηξφηεξνη ερζξνί καο . Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θξηηηθή ησλ
επηθξηηψλ καο , έρεη έλα κνλαδηθφ ζηφρν : λα ππεξαζπηζηεί ηελ
εθζπεξκάηηζε . Αιιά ζε ηίπνηα δελ ζα ηνπο εμππεξεηήζνπλ ηα
δηάθνξα ζρνιεία ζηα νπνία γξάθνληαη ςάρλνληαο πξνζρήκαηα
γηα λα παξαθάκςνπλ ηελ επηζηεκνληθή αγλφηεηα , επεηδή φπνπ θαη
αλ βξίζθνληαη , ζα ηνπο αθνινπζεί ην κάηη ηνπ Ακλνχ επεηδή
εθπνξλεχνληαη ζην λαφ ηνπ .
Δίζε ε Δηξήλε λα βαζηιεχεη βαζηά ζηελ θαξδηά ζαο .

JULIO MEDINA V.
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ΜΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΝΟ ΓΚΟΤΡΟΤ
ήκεξα 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1952, έρσ ζπιινγηζηεί βαζηά ηελ
εζσηεξηθή έλλνηα πνπ πεξηέρεη ην Κεθάιαην 11 ηεο Απνθάιπςεο :
«Καη κνπ δφζεθε έλα θαιάκη ζαλ κηα ξάβδνο θαη κνπ είπε: ήθσ θαη
κέηξεζε ην λαφ ηνπ Θενχ θαη ηνλ βσκφ θαη απηνχο πνπ ηνλ
πηζηεχνπλ»
(Απνθάιπςε ΚΔΦ.11 , 1).
Πφζν ζνθφο είλαη απηφο ν ζηίρνο φηαλ ζθέθηνκαη φηη απηφ ην Ναφ
ηνπ Θενχ , ή θαιχηεξα ζα έιεγα ν «Θεφο κνπ» ζα νηθνδνκεζεί
κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ θφζκνπο , ζχκθσλα κε ηελ θσηηά ηεο
Kundalini πνπ πςψλεηαη απφ ην θέληξν ηνπ θαιακηνχ παξφκνην κε
ξάβδν (ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε). Πξαγκαηηθά ν λαφο ηνπ Δζψηεξνπ
κεηξηέηαη κε έλα θαιάκη .
Δίλαη ζαπκάζην λα βιέπνπκε ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο , πσο
θάπνηνο πςψλεη ηνλ λαφ ηνπ θαζψο ε ηεξή θσηηά αλεβαίλεη θαλφλη
- θαλφλη , θαηά κήθνο ηνπ θαιακηνχ ηεο ζπνλδπιηθήο καο ζηήιεο .
Ο ηξνχινο ηνπ Νανχ νινθιεξψλεηαη φηαλ ε θσηηά θηάζεη ζηνλ
αδέλα Σεο Δπίθπζεο , ην κάηη ηνπ Γηακαληηνχ , ή ην θέληξν ηεο
πνιπφξαζεο , φπνπ βξίζθεηαη ν κεγαιεηψδεο ισηφο ησλ ρηιίσλ
πεηάισλ πνπ ιάκπεη φπσο ην θσηνζηέθαλν
φισλ ησλ
Υξηζηνπνηεκέλσλ πάλσ απφ ηα θεθάιηα ηνπο .
Δθείλν ησλ «Γχν Μαξηχξσλ», επίζεο κνπ θαίλεηαη
πνιχ
ελδηαθέξνλ . Απηνί νη «δχν κάξηπξεο» είλαη ηα λεπξψδε θνξδφληα
πνπ απνθαινχληαη απφ ηνπο Ηλδνχο : «Ida» θαη «Pingalá». Απηά ηα
δχν θνξδφληα ζρεηίδνληαη κε ηα «γάγγιηα»
θαη απφ απηά
αλπςψλνληαη ηα ειηαθά άηνκα θαη ηα ζειεληαθά απφ ην ζπεξκαηηθφ
καο ζχζηεκα .
«Απηά είλαη ηα δπν ιηφδεληξα θαη ηα δχν θαληήιηα πνπ ζηέθνληαη
κπξνζηά απφ ηνλ Θεφ ηεο γεο» .
«Καη αλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα ηνπο βιάςεη , θσηηά ζα βγεη απφ
ην ζηφκα ηνπο θαη ζα θαηαβξνρζίζεη ηνπο ερζξνχο ηνπο ΄ θαη αλ
θάπνηνο ζα ήζειε λα ηνπο βιάςεη είλαη απαξαίηεην απηφο ν ίδηνο λα
ζαλαησζεί» .
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«Απηνί έρνπλ εμνπζία λα θιείζνπλ ηνλ νπξαλφ , ψζηε λα κελ βξέμεη
ηηο κέξεο ηεο πξνθεηείαο ηνπο θαη
έρνπλ ηελ εμνπζία λα
κεηαηξέςνπλ ηα λεξά ζε αίκα θαη λα ρηππήζνπλ ηελ γε κε θάζε
ινγήο ζπκθνξέο αλ ην ήζειαλ»
(Απνθάιπςε ΚΔΦ.11 - 4, 5, 6).
ηαλ θαηαλννχκε φηη ε ηεξή θσηηά μππλά απφ ηελ επαθή ησλ
ειηαθψλ θαη ησλ ζειεληαθψλ αηφκσλ καο , ησλ «δχν καξηχξσλ»
(ησλ δχν γαγγιηαθψλ θνξδνληψλ) θαη ην θιεγφκελν ζπαζί είλαη ε
δηθή καο Κνπληαιίλη , ηφηε θαηαλννχκε ηελ έλλνηα απηψλ ησλ
εδαθίσλ .
Πξαγκαηηθά , ην μίθνο έρεη δχλακε ελάληηα ζηα άηνκα ησλ κπζηηθψλ
καο ερζξψλ θαη ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ .
ηαλ ν πξνθήηεο ιακβάλεη ην μίθνο ηεο δηθαηνζχλεο απνθηά
εμνπζία πάλσ ζε φιε ηελ θχζε. Οη Κχξηνη ηεο Γηθαηνζχλεο , έρνπλ
ηελ εμνπζία λα ηηκσξνχλ ηνλ θφζκν .
ηελ Δδέκ φια ηα αλζξψπηλα φληα είραλ μππλήζεη ηελ Κνπληαιίλη
θαη ε θχζε ηνπο ππάθνπε , αιιά φηαλ ν άλζξσπνο παξαδφζεθε
ζηελ ιαγλεία νη δχν ηνπ «κάξηπξεο» πέξαζαλ απφ έλα κπζηηθφ
ζάλαην θαη ν άλζξσπνο έραζε ην μίθνο ηνπ θαη εθδηψρζεθε απφ
ηελ Δδέκ .
Οη ζηίρνη 7, 8, 9, 10 ηνπ Κεθαιαίνπ
ηξαγνπδήζνπλ απηήλ ηελ γλψζε .

11 είλαη αθηεξσκέλνη λα

«Καη φηαλ απηνί ηειεηψζνπλ ηελ καξηπξία ηνπο , ην ζεξίν πνπ
αλεβαίλεη απφ ηελ άβπζζν , ζα θάλεη πφιεκν ελαληίνλ ηνπο θαη ζα
ηνπο ληθήζεη θαη ζα ηνπο ζθνηψζεη».
«Καη ηα ζψκαηά ηνπο ζα πεηαρηνχλ ζηηο πιαηείεο ηεο κεγάιεο
πφιεο ε νπνία πλεπκαηηθά νλνκάδεηαη φδνκα θαη Γφκνξξα , φπνπ
επίζεο ν Κχξηφο καο ζηαπξψζεθε»
(Απνθάιπςε ΚΔΦ. 11, 8).
Σα φδνκα είλαη ε εθζπεξκάηηζε γηα ηελ νπνία ν Υξηζηφο καο , ην
«Αζηξηθφ» είλαη ζηαπξσκέλνο θαη ε κεγάιε πφιε είλαη ε κεγάιε
Βαβπισλία , ν δηεθζαξκέλνο πνιηηηζκφο ζηνλ νπνίν δνχκε.
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Δλ ηνχηνηο , νη δχν «κάξηπξεο» καο ζα αλαζηεζνχλ
θαη ν
άλζξσπνο ζα κεηακνξθσζεί ζε άγγειν θαη ζα απνθηήζεη εθ λένπ
ηηο πξψελ εμνπζίεο ηνπ.
«Όζηεξα φκσο απφ ηξεηζήκηζη κέξεο ην πλεχκα ηεο δσήο ζηαικέλν
απφ ηνλ Θεφ , κπήθε κέζα ηνπο θαη ζηάζεθαλ ζηα πφδηα ηνπο θαη
κεγάινο θφβνο έπεζε πάλσ ζε φζνπο έβιεπαλ»
(Απνθάιπςε ΚΔΦ. 11, 11).
Οη ηξεηζήκηζη κέξεο αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηξίην βαζκφ δχλακεο ηεο
θσηηάο θαη ηελ Σξίηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ . ηαλ
θηάλεηο ζηελ Σξίηε Μεγάιε Μχεζε, ζην αζηξηθφ o κεζνιαβεηήο
Crestos
* απνθηά φιεο ηηο ρακέλεο εμνπζίεο . (Σελ Σξίηε κέξα
αλαζηαίλεηαη απφ ηνπο λεθξνχο ).
*ηα ηζπαληθά ε ιέμε Υξηζηόο είλαη Cristo. Γελ γλσξίδνπκε γηα
πνην ιόγν ν Α.Γ. ακαέι ρξεζηκνπνηεί ηελ ιέμε Crestos θαη γηα
απηό ηελ αθήλνπκε σο έρεη.
«Καη ν λαφο ηνπ Θενχ άλνημε ζηνλ Οπξαλφ θαη ε θηβσηφο ηεο
δηαζήθεο θάλεθε κέζα ζην λαφ θαη ήξζαλ θεξαπλνί θαη θσλέο θαη
βξνληέο θαη ζεηζκνί θαη κεγάιν ραιάδη» . (Απνθάιπςε ΚΔΦ.11,19).
Απηά είραλ νη δηαινγηζκνί κνπ ζήκεξα θαη ζθέθηεθα έηζη : Ση
αλφεηνη πνπ είλαη νη άλζξσπνη! Αλ γλψξηδαλ ηη ζα ράζνπλ φηαλ
εθζπεξκαηίζνπλ , αληί λα πεγαίλνπλ γειψληαο , ζα έθιαηγαλ .
26 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1952.
Δδψ ζηελ ηέλαγα , ε κέξα ήηαλ πνιχ δεζηή , νη άλζξσπνη
θαίλνληαλ ηξεινί , ιφγσ ηνπ θαξλαβαιηνχ
Απηή ε επνρή ηνπ θαξλαβαιηνχ είλαη δηαβνιηθή, νη άλζξσπνη
απειεπζεξψλνπλ ηηο πην θηελψδεηο νξέμεηο ηνπο . Έκελα ζην ζπίηη
ελφο θίινπ θαη ηνπ έθαλα έλα είδνο «επίπιεμεο» γηα λα βνεζήζεη
έλα καζεηή πξνδφηε , ν νπνίνο εθδηψρζεθε απφ ηελ Λεπθή
Αδειθφηεηα , θαη ηψξα είλαη ζην «Αβίηζη».
Ο θησρφο «Ηνχδαο», έραζε ηα πάληα γηα ηελ «νξγή» θαη κπήθε ζην
Αβίηζη . Ζ «νξγή», ε «ιαγλεία» θαη ε «απιεζηία» είλαη νη ηξεηο
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πχιεο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπαίλεη ζηελ «άβπζζν». «Αβίηζη»
είλαη κηα «θαηάζηαζε» ηεο ζπλείδεζεο ζηελ νπνία κπνξεί λα
εηζέιζεη θάπνηνο ζηε δσή. Ο θίινο κνπ εηζήιζε ζε απηήλ ηελ
αμηνζξήλεηε «θαηάζηαζε»ηεο ζπλείδεζεο αλ θαη ήηαλ αθφκα
ελζαξθσκέλνο , ην θαηψηεξν «εγψ» ηνπ ήδε είλαη έλαο θάηνηθνο
ηνπ «Αβίηζη». Ζ πεξίπησζε απηή είλαη πνιχ επψδπλε . Ο «Οηθείνο»
ηνπ ‘ε Αλψηεξν Δγψ ήδε απνζαξθψζεθε θαη παξέκεηλε κνλάρα
δίλνληαο δσή ζην φρεκα ην θαηψηεξν «εγψ» . Σν ζετθφ Δγψ
φισλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ άβπζζν απνζαξθψλεηαη ΄ πφζν
ζιηβεξφ είλαη απηφ.
Απηέο ηηο κέξεο θιεηδψλσ ζηελ άβπζζν εθαηνκκχξηα δαηκνληθέο
ςπρέο. Πξαγκαηηθά ε απνζηνιή πνπ ζε εκέλα ηνλ , Samael Aun
Weor, αλαηέζεθε , είλαη θνβεξή .
Μεγάιε ήηαλ ε ζπδήηεζή κνπ κε ηνλ καζεηή κνπ «Ησάλλε» ζηνλ
νπνίν εμήγεζα φηη φιε ε ζνθία ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή ,
πεξηθιείεηαη κέζα ζην αηζεξηθφ ζψκα ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο ηνπ
εμήγεζα γηα ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή. Απηφο ν
απνθεθαιηζκφο ζπκβνιηθά αλήθεη ζην πξψην θαλφλη ή Απρεληθφ
ζπφλδχιν ηνπ θεθαιηνχ , πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζβέξθν.
ηαλ ην δεχηεξν επίπεδν ηεο δχλακεο ηεο Φσηηάο , ή ε Κνπληαιίλη
ηνπ αηζεξηθνχ ζψκαηνο , (γηαηί θάζε έλα απφ ηα επηά ζψκαηά καο
έρεη ηελ Κνπληαιίλη ηνπ), θηάζεη εθεί , ηφηε ν κπεκέλνο πεξλά ηνλ
ζπκβνιηθφ απνθεθαιηζκφ ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή ΄ κεηαηξέπεη
ηνλ λνεηηθφ λνπ ηνπ απφ έλα αηζεξηθφ θαη νπξάλην λνπ θαη αθήλεη
ζηελ αιψκε (ηελ αλζξσπφηεηα) ην αθάζαξην θεθάιη γηα λα
ρνξέςεη κε απηφ κπξνζηά απφ ηνλ βαζηιηά Ζξψδε (ηνλ θφζκν) θαη
ν κπεκέλνο απνθηά έλα λέν λνπ , έλα λνπ νπξάλην θαη ζετθφ. Πφζν
κεγαιεηψδεο είλαη απηφ! Κξίκα πνπ ε αλζξσπφηεηα δελ ηα
θαηαιαβαίλεη απηά ηα πξάγκαηα!...
Ο ήιηνο ην κεζεκέξη ήηαλ πνιχ δεζηφο . Οη δξφκνη ήηαλ γεκάηνη απφ
κεηακθηεζκέλνπο αλζξψπνπο . Οη άλζξσπνη ηξειακέλνη απφ ηηο
απνιαχζεηο . Φησρνί άλζξσπνη!
Δπίζεο εμήγεζα ζηνλ «Ησάλλε» ηελ εζσηεξηθή έλλνηα ηνπ γηαηί ν
Υξηζηφο είπε φηη κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη ηνλ Ναφ ηνπ Θενχ θαη
ζε ηξεηο εκέξεο λα ηνλ αλνηθνδνκήζεη . Καη ηνπ εμήγεζα επίζεο γηαηί
νη δχν κάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο
αλαζηήζεθαλ κεηά απφ
ηξεηζήκηζη κέξεο θαη γηαηί ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε ηελ Σξίηε εκέξα
απφ ηνπο λεθξνχο .
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Ο «Ησάλλεο» είλαη έλαο πνιχ πηζηφο καζεηήο θαη κε αθνχεη κε
εηιηθξηλή αθνζίσζε.
Σν Αζηξηθφ καο ζψκα είλαη ν «Crestos» καο θαη φηαλ ν ηξίηνο
βαζκφο ηεο δχλακεο ηεο Φσηηάο ή ε Κνπληαιίλη ηνπ Αζηξηθνχ
ζψκαηνο έρεη θηάζεη ζηνλ αδέλα Πηλεάι (επίθπζε), ηφηε ην αζηξηθφ
ζψκα γίλεηαη ζαλ ηνλ ήιην πεξίιακπξν , θαη φια ηα ηζάθξαο
ιάκπνπλ κε απεξίγξαπηε ιάκςε . Σν αζηξηθφ ζψκα ηφηε
κεηαηξέπεηαη θαηά εηθφλα θαη θαζ΄νκνίσζε ηνπ Θετθνχ Ραβί ηεο
Γαιηιαίαο ΄ Παξακέλεη Υξηζηνπνηεκέλν θαη ζηηγκαηηζκέλν ΄ θαη
απνθηά ηηο παιηέο εμνπζίεο πνπ είρε ζηελ Δδέκ (αλαζηαίλεηαη). Απηή
είλαη ε ηέηαξηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ θαη γηα απηφ ν
Υξηζηφο θαη νη δχν κάξηπξεο ηεο Απνθάιπςεο αλαζηήζεθαλ ηελ
Σξίηε εκέξα απφ ηνπο λεθξνχο . Καη φζνλ αθνξά ηνλ Ναφ , απηφ
είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ : βέβαηα ν Μπεκέλνο αλπςψλεη ζην αζηξηθφ
επίπεδν έλαλ Ναφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Δζψηεξνο. Καη απηφο ν
λαφο νινθιεξψλεηαη ηελ Σξίηε εκέξα , φηαλ δειαδή ν κπεκέλνο
ιακβάλεη ηελ Σξίηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ.
Δκείο έρνπκε θαηαζηξέςεη ηνλ φπνην λαφ ζην παξειζφλ θαη ηψξα
πξέπεη λα ηνλ ρηίζνπκε μαλά κε ηνλ ηξίην βαζκφ ηεο δχλακεο ηεο
θσηηάο . Απηφ είλαη ην λφεκα ηνπ γηαηί ν Υξηζηφο είπε πσο κπνξεί
λα θαηαζηξέςεη ηνλ λαφ ηνπ Θενχ θαη ζε ηξεηο κέξεο λα ηνλ
αλνηθνδνκήζεη μαλά.
ηαλ ν Crestos καο αλαζηαίλεηαη κε ηελ Σξίηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ
Μπζηεξίσλ γηλφκαζηε παληνγλψζηεο θαη παληνδχλακνη θαη φιεο νη
θσηεηλέο δπλάκεηο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο έξρνληαη ζε πιήξε
δξάζε.

27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1952.
Πξαγκαηηθά ηα αζηξηθά ζψκαηα ησλ «δσληαλψλ λεθξψλ» είλαη ηφζν
θξχα φζν ν ζάλαηνο, ηφζνο παγσκέλα φζν ηα πηψκαηα .
Εσληαλνί λεθξνί είλαη φινη εθείλνη πνπ αθφκα δελ έρνπλ ελνπνηεζεί
κε ηνλ «Δζψηεξν». Οη «Γάζθαινη» είκαζηε θιφγεο κηαο θσηηάο
πνπ θαίεη θαη ηα αζηξηθά ζψκαηά καο είλαη ππξνγελή...
ήκεξα

27 δηαινγηδφκνπλ

επίζεο επάλσ ζηα πχξηλα θηεξά
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.

Νφκηδα φηη ηα θηεξά ησλ αγγέισλ ήηαλ θαζαξά εηθνλνγξαθηθφ ζέκα ,
αιιά ήδε ε γλψκε κνπ άιιαμε
κπξνζηά ζηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά ηνπ αζηξηθνχ θφζκνπ . ίγνπξα , φηαλ ε ηεξή θσηηά ηνπ
αζηξηθνχ ζψκαηνο έρεη θηάζεη ζηνπο ζπνλδχινπο ή θαλφληα ηνπ
αζηξηθνχ ζψκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ηζάθξαο ησλ πλεπκφλσλ
ν «Μπεκέλνο» ιακβάλεη ηα «πχξηλα θηεξά» ΄ θαη πξαγκαηηθά
ιακβάλεη έλα δεπγάξη κηθξψλ θηεξψλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο
Άγγειν. Σφηε δίλνληαη εηδηθέο δηδαζθαιίεο ζηνλ κχζηε πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ θίλεζε ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο.
Δπίζεο δηδάζθεηαη ζηνλ Μπεκέλν λα γλσξίζεη ηελ δηαθνξά πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο ειεθηξηθήο ηδηνζπγθξαζίαο θαη
ησλ αλζξψπσλ ηεο καγλεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο , θηι.
Ζ δχλακε ησλ «πχξηλσλ θηεξψλ» είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα.
Δίλαη κηα νκνξθηά ελφο αζηξηθνχ ζψκαηνο πνπ είλαη
Υξηζηηθνπνηεκέλν ΄ ε πιεγή ζηα πιεπξά ηνπ είλαη βαζηά θαη έληνλε
θαη ηα ζηίγκαηα ησλ πνδηψλ , ησλ ρεξηψλ , ησλ ζεκείσλ ηνπ
καζηηγψκαηνο θαη ην αθάλζηλν ζηεθάλη , δίλεη ζην αζηξηθφ ζψκα
εθείλε ηελ ζετθή νκνξθηά ηνπ Μάξηπξα ηνπ Γνιγνζά.
Ζ θσηηά ηεο Κνπληαιίλη πξέπεη λα ζεθσζεί κέζσ ησλ 33 θαλνληψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 33 ηεξέο θάκαξεο ηνπ αζηξηθνχ θφζκνπ .
ε θάζε θάκαξα γίλεηαη κηα γηνξηή ΄ απηέο είλαη νη γηνξηέο ησλ λαψλ
θαη ηα ζπκπφζηα ησλ Θεψλ.
Ζ ηεξή θσηηά πςψλεηαη , αζθψληαο ηελ ζεμνπαιηθή καγεία θαη
δψληαο κηα άγηα δσή . Μέζα απφ ηηο ππέξηαηεο πξνζπάζεηεο ηεο
ζεμνπαιηθήο καγείαο , πεξλάκε ζξηακβεπηηθά θάζε κηα απφ ηηο 33
θάκαξεο ηεο Μεγάιεο Μαζνληθήο Αδειθφηεηαο ηνπ αζηξηθνχ
επηπέδνπ.
Έρσ ζπδεηήζεη κε ηελ ζχδπγν-ηέξεηά κνπ ην έξγν ηνπ Μηραήι.
Πξαγκαηηθά πίζσ απφ απηήλ ηελ γηγαληηαία απνζηνιή πνπ κνπ έρεη
αλαηεζεί , ε νπνία ζέηεη ζην Αβίηζη εθαηνκκχξηα αζεβψλ ςπρψλ ,
είλαη ν Μηραήι , ν κεγάινο Πξίγθεπαο ησλ παηδηψλ ηνπ Φσηφο θαη
Μεγάινο Πιαλεηηθφο Λφγνο. Ο Μηραήι νδεγεί θαη εγψ εθηειψ ηηο
εληνιέο πνπ δέρνκαη απεπζείαο απφ ηνλ Παηέξα κνπ ακαέι.
ίγνπξα , ππάξρνπλ δχν είδε Γαζθάισλ , απηνί πνπ νδεγνχλ θαη
απηνί πνπ θπξηαξρνχλ . ην παξειζφλ ν Μηραήι πνιέκεζε
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πξνζσπηθά ελάληηα ζηνπο δαίκνλεο , ηψξα θαηεπζχλεη ζαλ έλαο
κεγάινο αξρηηέθηνλαο ην έξγν πνπ εγψ ν Samael Aun Weor
πξαγκαηνπνηψ.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν Μηραήι αλπςψζεθε απφ θπξίαξρνο
ζε νδεγφ. Ο «Γαληήι» . ν πξνθήηεο ηνπ Θενχ ήδε ην είρε
πξνθεηέςεη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο ηεο Αγίαο Γξαθήο.
«Καηά ηνλ θαηξφλ εθείλνλ ζα εγεξζή ν αξράγγεινο Μηραήι, ν νπνίνο
ζηέθεηαη πξνζηάηεο ησλ πηψλ ηνπ ιανχ ζνπ. Θα είλαη ηφηε πεξίνδνο
ζιίςεσο, κεγάιεο ζιίςεσο, νκνία ηεο νπνίαο δελ έγηλελ απφ ηεο
επνρήο πνπ ππήξμαλ άλζξσπνη θαη έζλε επί ηεο γεο, έσο ηελ
επνρήλ εθείλελ. Καηά ηελ πεξίνδνλ φκσο ηεο κεγάιεο απηήο
ζιίςεσο ζα ζσζνχλ απφ ηνλ ιαφλ ζνπ απηνί, πνπ είλαη γξακκέλνη
ζην βηβιίνλ ηεο δσήο” (Γαληήι XII, 11).
Απηφο ν ειεπζεξσκέλνο ιαφο είλαη ν ιαφο ηνπ θσηφο, ε θαιή
αλζξσπφηεηα ε νπνία είλαη γξακκέλε ζην βηβιίν ηεο δσήο.
Καη ζηε ζπλέρεηα , κηιψληαο ν Γαληήι γηα ηελ επηινγή ηνπ ιανχ θαη
γηα ην Αβίηζη ιέεη ην αθφινπζν:
« Πνιινί απφ εθείλνπο, πνπ έρνπλ θνηκεζή θαη επξίζθνληαη ζηνλ
ηάθνλ, ζα αλαζηεζνχλ, άιινη κελ εηο δσήλ αηψληνλ, άιινη δε εηο
θαηαηζρχλελ αηψληνλ.» (Γαληήι XII, 2).
ιν ην θεθάιαην 12 ηνπ Γαληήι αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ίδην.
ήκεξα εθαηνκκχξηα ςπρψλ εηζέξρνληαη ζηελ άβπζζν , απηφ είλαη
θνβεξφ , απηφ είλαη ηξνκεξφ΄ πξαγκαηηθά ε αλζξψπηλε εμέιημε
απέηπρε θαη κφλν κηα ρνχθηα επηιεγκέλσλ ςπρψλ ζα θαηαθέξνπλ
λα ελσζνχλ κε ηνλ Δζψηεξν ηνπο , γηα λα εηζέιζνπλ ζην αγγειηθφ
βαζίιεην , απηέο νη πξνθεηείεο ηνπ Γαληήι εθπιεξψλνληαη απηή ηελ
ζηηγκή κε ηξνκεξφ ηξφπν
θαη εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ
ελζαξθσκέλσλ θαη απνζαξθσκέλσλ εηζέξρνληαη ζηελ άβπζζν.
ιν απηφ είρα ζπδεηήζεη κε ηελ ζχδπγν-ηέξεηά κνπ γηα ην έξγν κνπ ,
κεηά ην δείπλν.
Ζ ζαιαζζηλή αχξα αλάδεπε δσεξά θάπνηα θνηληθφδεληξα θαη ε
ζάιαζζα κνχγθξηδε έληνλα ζε απηή ηελ αθηή ηνπ Αηιαληηθνχ φπνπ
δνχζακε επηπρηζκέλνη.
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28 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1952.
Έλα θαηλνχξγην πξσηλφ γεκάην νκίριε , ζε απηέο ηηο παξαιίεο κηαο
ζάιαζζαο ηεξάζηηαο θαη δηαζηαικέλεο. .Ζ ζχδπγφο κνπ θηηάρλεη ην
πξσηλφ θαη ν ζηξηο ν γηνο κνπ καιψλεη κε ηελ κηθξή αδειθή ηνπ
Ίζηο πνπ είλαη πέληε εηψλ γηα θάπνηα άγξηα θξνχηα Ση φκνξθα πνπ
είλαη ηα παηδηά!
Έρσ ζπδεηήζεη κε ηελ ηέξεηα ζχδπγφ κνπ , θάηη ζρεηηθφ κε ηνλ λαφ
ησλ Γαζθάισλ ηεο «Αθηίλαο ηεο Γχλακεο» ΄ πξαγκαηηθά ν
απξνεηνίκαζηνο καζεηήο ζα αηζζαλφηαλ
έλαλ απεξίγξαπην
ηξφκν εηζεξρφκελνο ζην λαφ ηεο αθηίλαο ηεο Γχλακεο . ινη νη
Γάζθαινη ηεο αθηίλαο ηεο Γχλακεο παξεπξηζθφκαζηε ζε εθείλν ην
λαφ , κε ην αζηξηθφ ζψκα΄ εθεί βαζηιεχεη κφλν ν ηξφκνο ηεο
δχλακεο θαη ην θξάηνο ηεο αγάπεο . Πφζν θνβεξφ είλαη φηη ζην λαφ
νη Γπλάκεηο πνπ εθεί κπαίλνπλ ζε δξάζε είλαη ηξνκεξέο . ινη νη
Γάζθαινη απηνχ ηνπ λανχ , είλαη αιεζηλνί βεηεξάλνη ηεο κάρεο ηεο
δσήο΄ ζηα πξφζσπά ηνπο είλαη εκθαλή ηα νδπλεξά ζεκάδηα ηνπ
ηξνκεξνχ αγψλα γηα ην θαζεκεξηλφ ςσκί ΄ ζε φινπο είλαη ζαθή ηα
επψδπλα ίρλε ηεο κάρεο γηα ηελ θαζεκεξηλή επηβίσζε . ινη απηνί
έρνπλ γίλεη Γάζθαινη καρφκελνη ζηελ κεγάιε κάρε γηα ηελ χπαξμε.
Ση ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηή !
Δδψ ζε απηφ ην λαφ ηεο δχλακεο δελ βιέπσ θαλέλαλ ζξεζθφιεπην.
Ση έθαλαλ νη Θενζνθηζηέο; Πνπ είλαη νη κεγαιεηψδεηο ζεσξεηηθνί ηνπ
Ρνδνζηαπξηζκνχ; Ση έθαλαλ φια απηά ηα «παπαγαιάθηα» ησλ
πλεπκαηηζηηθψλ ζρνιείσλ , πνπ ηφζν κηιάλε θαη κηιάλε; Πνχ είλαη;
ε απηφ ην λαφ βιέπσ κφλν πνιεκηζηέο ηεο δσήο , άληξεο
βεηεξάλνπο ηεο κεγάιεο κάρεο , πξφζσπα πνπ απνθαιχπηνπλ
πνιιά δεηλά ζην θπζηθφ ... Δδψ ζε απηφ ηνλ λαφ δελ ππάξρνπλ
ζεσξεηηθνί ΄ εδψ δελ βιέπσ απηνχο ηνπο πνκπψδεηο πλεπκαηηζηέο
πνπ κηινχλ ζην θπζηθφ επίπεδν ηφζν σξαία. Δδψ απηφ πνπ βιέπσ
είλαη ζθιεξέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη Γαζθάινπο κε πξφζσπα
ζπλνθξπσκέλα ... Κάζηζα λα κηιήζσ κε έλαλ απφ απηνχο πνπ
έκνηαδε κε δεηηάλν.
Οη αλψηεξνη ηνλ πξνεηδνπνίεζαλ ζνβαξά , έηζη ψζηε ζην θπζηθφ
επίπεδν λα δηνξζσζεί θαη λα ληχλεηαη κε κεγαιχηεξε εππξέπεηα ,
δελ είλαη θαιφ γηα έλαλ Γάζθαιν λα θνξά ηξχπηα παπνχηζηα θαη
βξψκηθν θνζηνχκη. ¨Έλαο Γάζθαινο πξέπεη λα ληχλεηαη πάληα
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αμηνπξεπψο θαη λα δεη λνηθνθπξεκέλα θαη ληπκέλνο ζχκθσλα κε ηελ
επνρή θαη ελ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξέπεη λα
δνπιέςεη.
Οηηδήπνηε γίλεηαη ζην θπζηθφ επεξεάδεη ην αζηξηθφ επίπεδν θαη αλ
ζην θπζηθφ επίπεδν βαδίδνπκε σο άπνξνη , έηζη ζα δνχκε θαη απηφ
ζα δνπλ νη άιινη ζην αζηξηθφ επίπεδν. Έηζη πξέπεη λα είκαζηε
πξνζεθηηθνί κε ηνπο αλζξψπνπο καο.
ηαλ ν Υξηζηφο ζα έξζεη ζηελ επνρή ηνπ Τδξνρφνπ , ζα γελλεζεί σο
άλζξσπνο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζα ληπζεί θαη ζα
νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηελ κφδα ηεο επνρήο .
Δίλαη ιάζνο πνπ θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ κφδα ηεο αξραίαο Ηεξνπζαιήκ θαη ζα γλσξίδεηε
κφλν φηη είλαη ν Υξηζηφο απφ ηα έξγα ηνπ , απφ ηηο πξάμεηο ηνπ ,
γηαηί ην δέληξν γίλεηαη γλσζηφ απφ ηνλ θαξπφ ηνπ .
Ο εξρνκφο ηνπ «Υξηζηνχ» ρξεηάδεηαη γηα λα καο εμεγεί θαη λα καο
απνζαθελίζεη θαιά ηελ δηδαζθαιία πνπ απηφο καο δίδαμε θαη πνπ
φιεο νη ζξεζθεπηηθέο ζέθηεο ηελ έρνπλ νινθιεξσηηθά
δηαζηξεβιψζεη. ηαλ εθείλνο ζα έξζεη, ήδε δελ ζα ππάξρνπλ θαθά ,
επεηδή φια ηα θαθά εθείλε ηελ επνρή ζα έρνπλ πέζεη ζηελ άβπζζν.
Ο Υξηζηφο ζα έξζεη ζηνλ Τδξνρφν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ππάξμνπλ
κφλν θαινί άλζξσπνη πάλσ ζηελ γε.
Μηα άιιε παξαηήξεζε πνπ θάλακε κε ηελ ηέξεηα-ζχδπγφ κνπ κεηά ην
πξσηλφ θαη ηηο ζηηγκέο πνπ εθείλε εηνηκαδφηαλ λα πάεη γηα ςψληα
ζηελ αγνξά , ζρεηηδφηαλ κε ηελ ζεμνπαιηθή καγεία.
Οξηζκέλνη δηεζηξακκέλνη δαίκνλεο απφ ην Αζηξηθφ κε έβαιαλ ζε
«πεηξαζκφ» ρζεο ην βξάδπ κε ηελ ζθνηεηλή θαιιηθή ιαηξεία πνπ
δηδάζθεη ν Cherenzi ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «El Kundalini» ή «Σν
πχξηλν θίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ». Δθείλνη νη δαίκνλεο
έθεξαλ θέξαηα ζην κέησπφ ηνπο θαη κνπ κίιεζαλ
κε ηνπο
αθφινπζνπο φξνπο :
«Έηζη φπσο αζθείηε ηελ ζεμνπαιηθή καγεία είλαη πνιχ θαθφ, εζείο
κπνξείηε λα ρχλεηε ην ζπέξκα θαη πάληα λα αλεβάδεηε ηελ
Κνπληαιίλη». Έηζη κίιεζαλ νη δαίκνλεο πνπ κε πείξαδαλ θαη εγψ
ηνπο απάληεζα ηα παξαθάησ: «Πξάμηε έηζη εζείο, αιιά εγψ
ζπλερίδσ λα αζθψ ηηο πξαθηηθέο κνπ φπσο ηηο θάλσ , γηαηί είκαη
κέινο ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο».
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Οη δαίκνλεο θαηφπηλ απνκαθξχλζεθαλ εηηεκέλνη : ήζειαλ λα κε
θάλνπλ λα πέζσ θαη έθαλαλ ιάζνο φπσο έθαλε ιάζνο ν Ηαρβέ κε
ηνλ Υξηζηφ.
Ζ άβπζζνο είλαη γεκάηε απφ αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ ιάζε . Ζ
θχζε είλαη πνιχ ζνθή θαη παξφηη είλαη αιήζεηα πσο έρνπλ βάιεη
ζηνλ άλζξσπν ζπεξκαηηθά θαλάιηα γηα λα εθζπεξκαηίδεη ή λα
απνβάιιεη ην ζπέξκα έηζη ψζηε ν άλζξσπνο λα κπνξεί λα
αλαπαξάγεη ην είδνο ηνπ θαη λα θάλεη ηελ καζεηεία ηνπ σο
άλζξσπνο , αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο επίζεο είλαη αιήζεηα θαη
πνιχ αιήζεηα πσο ε θχζε έρεη ηνπνζεηήζεη γχξσ απφ ηελ
ζπνλδπιηθή ζηήιε , ηα δχν ηνπ ζπεξκαηηθά θαλάιηα έηζη ψζηε ν
άλζξσπνο λα θάλεη ην ζπέξκα ηνπ λα αλέβεη πξνο ηα επάλσ, πξνο
ην θεθάιη , ψζηε ηειηθά λα εθπιεξψζεη ηελ καζεηεία ηνπ σο
‘Άγγεινο.
Απηά ηα δχν ζπεξκαηηθά θαλάιηα είλαη νη «δχν κάξηπξεο» ηεο
Απνθάιπςεο , νη δχν ειηέο θαη νη δχν θεξνζηάηεο κπξνζηά απφ ηνλ
ζξφλν ηνπ Θενχ (ν ΔΧΣΔΡΟ).
ηαλ νη δχν κάξηπξεο αλαζηαίλνληαη , ν άλζξσπνο γίλεηαη έλαο
άγγεινο. Δκείο νη ιεπθνί κάγνη , επίζεο απνιακβάλνπκε ην ζειπθφ ,
αιιά ην απνιακβάλνπκε κε ζχλεζε ρσξίο βιάβε΄ εκείο εηζάγνπκε
ην κέινο κέζα ζηνλ θφιπν ηεο γπλαίθαο θαη αληί ηεο απνβνιήο ηνπ
ζπέξκαηνο , ην θάλνπκε λα αλέβεη πξνο ηα πάλσ , πξνο ην θεθάιη,
απνζπξφκαζηε πξηλ ηελ ζηηγκή ηνπ ζπαζκνχ, γηα λα απνθεπρζεί ε
δηαξξνή ηεο ζαπκάζηαο νπζίαο ηνπ Υξηζηηθνχ ζπέξκαηφο καο.
Ζ ζπγθξαηεκέλε επηζπκία αλεβάδεη ηελ ζπεξκαηηθή ελέξγεηά καο
απφ ηα ζπεξκαηηθά θαλάιηα καο κέρξη ην θεθάιη ή ην Ηεξφ
Γηζθνπφηεξν ηνπ Μχζηε . Έηζη είλαη πσο αθππλίδνπκε ηελ
Κνπληαιίλη καο θαη εκείο κεηαηξεπφκαζηε ζε αγγέινπο . ήδε είκαζηε
θνπξαζκέλνη λα είκαζηε γατδνχξηα αλαπαξαγσγήο θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ , ήδε πήξακε ηελ καζεηεία
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηψξα ζέινπκε θάηη θαιχηεξν , ζέινπκε λα
πάξνπκε ηελ καζεηεία ησλ αγγέισλ , ζέινπκε λα είκαζηε ΑΓΓΔΛΟΗ
θαη ε κεηέξα θχζε είλαη ηφζν ζνθή, πνπ καο έδσζε ηνπο δχν
θεξνζηάηεο γηα λα ηνπο αλάςνπκε κπξνζηά απφ ηνλ ζξφλν ηνπ
Θενχ (Ο Δζψηεξνο ).
Ννκίδσ πσο ήδε νη άλζξσπνη έρνπκε ππνθέξεη πάξα πνιχ θαη
έρνπκε ην δηθαίσκα λα είκαζηε άγγεινη , ζέινπκε ηελ επηπρία ,
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ρξεηαδφκαζηε λα είκαζηε άγγεινη επηπρηζκέλνη θαη ραξνχκελνη! ρη
άιιν πφλν! ρη άιιε πίθξα! Αο έξζεη ε επηπρία!....
Αο εθζπεξκαηίδνπλ νη δαίκνλεο , αο μππλνχλ ηελ Κνπληαιίλη ηνπο
αξλεηηθά αο εθζπεξκαηίδνπλ νη καζεηέο ηνπ Cherenczi, αλ έηζη ην
ζέινπλ΄ αιιά εκείο ηα κέιε ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο , πνηέ ,κα
πνηέ νχηε εθζπεξκαηίδνπκε , νχηε ζα εθζπεξκαηίζνπκε , γηαηί εκείο
αθνινπζνχκε ην κνλνπάηη ηεο Αγηφηεηαο θαη ηεο ηειείαο Αγλφηεηαο .
1ε ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
ήκεξα δηαινγηδφκνπλ επάλσ ζην Μπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη.
Υζεο ην βξάδπ έιαβα έλαλ κπζηηθφ βαζκφ θαη νη γηνξηέο ησλ Ναψλ
ήηαλ επίζεκεο ιφγσ ηεο πεξίζηαζεο . Σν πεξίεξγν ζρεηηθά κε ηελ
πεξίζηαζε ήηαλ πσο νη καχξνη κάγνη , γεκάηνη απφ κίζνο ,
ζρνιίαδαλ πσο ν βαζκφο πνπ έιαβα ήηαλ «θιεκκέλνο απφ απηνχο».
Καη πξαγκαηηθά , κε ην ζπαζί ζην ρέξη έδσζα κάρε γηα λα ηνπο
αξπάμσ ηνπο εζσηεξηθνχο βαζκνχο απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε
κνπ . Ο νπξαλφο θαηαθηάηαη κε ηελ επίζεζε . Θα πξέπεη λα
αξπάμνπκε ην θσο απφ ηα ζθνηάδηα . Ζ ζνθία παξάγεηαη κε ηελ
γλψζε
ηεο ακαξηίαο
θαη ηνλ ίιηγγν ηνπ απφιπηνπ . Σν
ηξηαληάθπιιν παξάγεη ην άξσκά ηνπ απφ ηελ ιάζπε ηεο γεο.
Έηζη ινηπφλ, ην Μπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη είλαη έλα κπζηήξην ηεο
αιρεκείαο. Μεηαμχ ησλ θεξάησλ ηνπ δηαβφινπ ιάκπεη ν ππξζφο ηνπ
ιφγνπ . Πξέπεη λα θιέςνπκε απφ ηνλ ν δηάβνιν ηελ θσηηά ηνπ
νπξαλνχ , επεηδή ν δηάβνινο είλαη ν Θεφο αληηζηξφθσο.
Σν κπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ «ηξάγν ηνπ
Mendes». Ο ππξζφο πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ δχν θεξάησλ ηνπ
Μπαθνκέη, είλαη ην ξήκα ηεο δσήο , είλαη ε ηεξή θσηηά πνπ έρνπκε
λα θιέςνπκε απφ ηνλ δηάβνιν, καζαίλνληαο λα απνιακβάλνπκε ηελ
γπλαίθα ρσξίο λα ρπζεί ην ζπέξκα.
Δίλαη ε θσηηά ηεο Κνπληαιίλη , ηεο νπνίαο ηνπο «βαζκνχο» πξέπεη
λα θιέςνπκε απφ ηνπο καχξνπο κάγνπο , αλ θαη καο θαηεγνξνχλ σο
ιεζηέο . Απηφ είλαη ην κπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη. Απφ ηα ζθνηάδηα
έξρεηαη ην θσο θαη ν Κφζκνο πξνέξρεηαη απφ ην Υάνο .
Ο Μπαθνκέη είλαη έλαο δηάβνινο
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κε έλα πεληάθηηλν αζηέξη ζην

κέησπφ ηνπ , έρεη ζηήζνο γπλαίθαο , ην έλα ηνπ κπξάηζν είλαη άλδξα
θαη ην άιιν γπλαίθαο. Με ην έλα ρέξη δείρλεη πξνο ην ιεπθφ θεγγάξη
θαη κε ην άιιν πξνο ην καχξν θεγγάξη ΄ ην ππνγάζηξην είλαη
θαιπκκέλν θαη ηα ζεμνπαιηθά φξγαλα εθθξάδνληαη απφ ην Κεξχθεην
ηνπ Δξκή .
Σν πξφζσπν ηνπ Μπαθνκέη είλαη ελφο ηξάγνπ. Ζ εηθφλα ηνπ
Μπαθνκέη πεξηθιείεη ην κπζηηθφ ηεο ζεμνπαιηθήο καγείαο. Ζ
πεληάιθα ζην κεζφθξπδν ηνπ Μπαθνκέη είλαη ην κάηη ηνπ
Μπξάρκα, είλαη ε δηφξαζε ησλ δηνξαηηθψλ , πνπ είλαη ν
«ΔΧΣΔΡΟ».
ηαλ ε ςπρή ελψλεηαη κε ηνλ Δζψηεξν , ιάκπεη ην πεληάθηηλν
αζηέξη ζην κέησπφ ηνπ΄ θαη ε έλσζε κε ηνλ Δζψηεξν απνθηάηαη
κφλν καζαίλνληαο λα απνιακβάλνπκε ηελ γπλαίθα ρσξίο λα ρπζεί
ην ζπέξκα. Έηζη θιέβεηαη ν ππξζφο απφ ηνλ Μπαθνκέη . Έηζη
θιέβεηαη ε θσηηά απφ ηνλ δηάβνιν , επεηδή κε ηελ ζεμνπαιηθή έλσζε
κε ηελ γπλαίθα γεκίδνπκε απφ ηελ ηξνκεξή θσηηά ηνπ ζαξθηθνχ
πάζνπο θαη ηφηε , δηαηεξψληαο ην ζπέξκα θαη θπξηαξρψληαο ζην
πάζνο , θιέβνπκε ηελ θσηηά απφ ηνλ δηάβνιν θαη κεηαηξεπφκαζηε
ζε αγγέινπο. Απηφ είλαη ην κπζηήξην ηνπ Μπαθνκέη . Απηφ είλαη ην
απφθξπθν λφεκα ηνπ ηξάγνπ ηνπ Μέληεο .
Ζ θσηηά πξέπεη λα θιαπεί απφ ηνλ δηάβνιν θαη γηα απηφ είλαη πνπ ν
δηάβνινο δεη κέζα ζηελ θσηηά .

2 ΜΑΡΣΗΟΤ ΣΟΤ 1952.
Δρζέο είρα ζθεθηεί λα μεθηλήζσ κε κηα βάξθα γηα ηελ Barranquilla
θαη δελ κπνξνχζα , επεηδή ε κηθξή κνπ θφξε ε «Τπαηία» ήηαλ
άξξσζηε . Απηφ κε ζηελαρψξεζε ιίγν , επεηδή έπξεπε λα δψζσ
δηάιεμε ζηελ Barranquilla γηα πνιινχο πλεπκαηηθνχο Αδειθνχο,
αιιά αλ ζέισ λα εθπιεξψζσ ηα θαζήθνληά κνπ πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα, πξέπεη λα μεθηλήζσ εθπιεξψλνληαο θαιά ηα
θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνχ κνπ.
Τπάξρεη κηα ιατθή παξνηκία πνπ ιέεη: «Ο λφκνο ηίζεηαη ζην ζπίηη».
Απηφο είλαη ν λφκνο θαη εθείλνο πνπ δελ μέξεη λα αζθεί ηα
θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, πφζν ιηγφηεξν ζα γλσξίζεη λα ηνπο
εθπιεξψζεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη γηα ην χκπαλ .
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Ση ζα εηπσζεί γηα έλαλ Γάζθαιν πνπ πάεη ηαμίδη αθήλνληαο έλα
άξξσζην παηδί. ην παξειζφλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα παηδηά κνπ πξηλ
ηελ επίηεπμε ηεο Τςειήο Μχεζεο΄
ζήκεξα κνπ είλαη ήδε
απαγνξεπκέλν λα μαλαθάλσ παηδηά. Χζηφζν , ζήκεξα ην ζπίηη κνπ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχζεη σο έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα ηνπο
ζπκπνιίηεο κνπ , επεηδή έλαο Γάζθαινο πξέπεη λα είλαη παξάδεηγκα
πνιίηε.
Ο Samael Aun Weor είλαη ήδε έλαο άγγεινο΄ ν Samael Aun Weor
είλαη ην αιεζηλφ Δίλαη κνπ ΄ Ο Samael Aun Weor είλαη ην
πξαγκαηηθφ κνπ Δίλαη.
Έηζη ινηπφλ
ην ηαπεηλφ
πξφζσπν κνπ πξέπεη
λα είλαη
παξαδεηγκαηηθφο πνιίηεο , επεηδή απηφο είλαη ν Μπνληηζάηβα ελφο
Γαζθάινπ. Έηζη ηφηε είκαη άλζξσπνο θαη είκαη άγγεινο . Ο άγγεινο
κνπ εξγάδεηαη ζηνλ Κφζκν, είλαη ν θαβαιάξεο ηεο Απνθάιπςεο ζην
θεθάιαην XIX θαη εγψ ν Μπνληηζάηβα ηνπ , δσ σο άλζξσπνο
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Απηφ είλαη ην κπζηήξην ηεο δηπιήο
πξνζσπηθφηεηαο , έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κπζηήξηα ηνπ
απνθξπθηζκνχ΄ ν Μπνληηζάηβα ελφο Γαζθάινπ απνηειείηαη απφ
ςπρηθά , πχξηλα θαη αηζέξηα απνζηάγκαηα , πνπ είλαη ζαλ
ππφζηξσκα ησλ θαηψηεξσλ ζσκάησλ.
Ο Μπνληηζάηβα γίλεηαη ε αλζξψπηλε ςπρή ηνπ Γαζθάινπ. Δκείο
έρνπκε δχν ςπρέο: κηα ζετθή θαη κηα άιιε αλζξψπηλε . Ζ Θετθή ςπρή
, είλαη ε Πλεπκαηηθή Φπρή ή ην Βνπδηθφ ψκα ηνπ Γαζθάινπ΄ θαη ε
Αλζξψπηλε Φπρή είλαη ην αηζεξηθφ ςπρηθφ θαη πχξηλν απφζηαγκα
ηνπ αηηηαηνχ ζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, καδί κε ηηο ςπρηθέο
εθπνξεχζεηο ησλ θαηψηεξσλ ζσκάησλ .
πλζεηηθά , ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο φιεο απηέο νη ςπρηθέο
εθπνξεχζεηο ηεο Αλζξψπηλεο ΦΤΥΖ φηαλ εθθξάδνληα δηα κέζσ
ηνπ λνεηηθνχ , αζηξηθνχ θαη αηζεξηθνχ ζψκαηνο ,είλαη απηφ είλαη
πνπ νλνκάδνπκε ην Μπνληηζάηβα ελφο Γαζθάινπ , πνπ δεη σο
άλζξσπνο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ , φηαλ είλαη ελζαξθσκέλνο ζε
έλα θπζηθφ ζψκα . Έηζη ιέγεηαη πσο ν Βνχδαο κεηά αθνχ έρεη
εηζέιζεη ζε Νηξβάλα , έζηεηιε ην Μπνληηζάηβα ηνπ λα νινθιεξψζεη
ηελ εξγαζία ηνπ θαη ν Μπνληηζάηβα ηνπ νινθιήξσζε ην έξγν
ζαπκάζηα , ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο εζσηεξηθνχ εθπαηδεπηή πνπ
νλνκαδφηαλ SANKARACHAPYA, «SANKARA» ήηαλ κηα αθηίλα ηνπ
αξρέγνλνπ Φσηφο ,ήηαλ κηα θιφγα .
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Έηζη ινηπφλ ,ην ηαπεηλφ κνπ πξφζσπν πνπ δελ αμίδεη ηίπνηα είλαη
κφλν ν Μπνληηζάηβα ηνπ Γαζθάινπ ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο
SAMAEL AUN WEOR θαη φπσο είλαη ινγηθφ , πξέπεη λα είκαη έλαο
θαιφο πνιίηεο εθπιεξψλνληαο ηα θαζήθνληά κνπ .
Έηζη ζπιινγηδφκνπλ ί ζήκεξα ,ηελ 2ε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1952, ζε
απηήλ ηελ θαιχβα πνπ δσ ,ζηελ άθξε ηεο Καξατβηθήο Θάιαζζαο ΄
θαη θαζψο γξάθσ αθνχσ ηνλ βξπρεζκφ ηεο ζάιαζζαο , ξίρλνληαο
ηα αθνχξαζηα γξαηδνπλίζκαηά
ηεο ζηελ παξαιία. Ση επίκνλε
ζάιαζζα! Γελ θνπξάδεηαη λα ρηππά ζηελ παξαιία ΄ θαη ηέινο ε
επηκνλή ηεο ζα ζξηακβεχεη φηαλ ζα έρνπλ θαηαπηεί απηέο ηηο
επείξνπο φπνπ θαηνηθεί ε Άξηα Φπιή θαη ε αλζξσπφηεηα ηνπ
Φσηφο ζα θαηνηθήζεη , ζε ‘έλα λεζί ζην λφηην Δηξεληθφ θαη ηειηθά
φινη νη Μπνληηζάηβαο ζα απνξξνθεζνχκε νινθιεξσηηθά εληφο ηνπ
Δζψηεξνπ εηζεξρφκελνη ζηελ αλείπσηε ραξά ηνπ Νηξβάλα.
Ζ δηθή καο Γλσζηηθή ηειεηνπξγία ιέεη : «Κάλεηε πξόπνζε , λαη,
θάλεηε πξόπνζε ζηελ "Nus"΄ζηελ "Nus" ε επραξίζηεζε . Ζ
ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε ηεο αγάπεο έρεη ην Μαληξηθφ φλνκα , πνπ
είλαη "Nus".
Ζ ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε είλαη απεξίγξαπηε , είλαη ν ΑΒΡΑΞΑ
πνπ γηα καο ηνπο γλσζηηθνχο , είλαη ε θσηηά ηεο δσήο , είλαη ε
"Nus" ε κεγαιεηψδεο δχλακε πνπ μππλά ηελ Κνπληαιίλη θαη καο
κεηαηξέπεη ζε Θενχο , είλαη εθείλε ε επίζεκε απφιαπζε ηεο
ζεμνπαιηθήο ζχλδεζεο .
Ζ απφιαπζε ηεο "Nus" είλαη ε πλνή ηνπ Θενχ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
κπνξεί λα είλαη πνηέ θαθή . Ζ ζεμνπαιηθή απφιαπζε ηεο "Nus" είλαη
κηα λφκηκε απφιαπζε ηνπ αλζξψπνπ ΄ αιιά ζα πξέπεη λα κάζνπλ
λα θάλνπλ πξφπνζε ζηελ "Nus" ρσξίο δεκηά . Σν έκβιεκά καο
είλαη «ΘΔ-ΛΖ-ΜΑ» .
Απηή ε ιέμε είλαη ην Μαληξηθφ φλνκα ηεο «Θέιεζεο». Αλ πάηε ζηελ
γπλαίθα κελ μερλάηε ην καζηίγην αλαθσλεί ν Φξεηδεξίθνο Νίηζε.
Απηφ ην καζηίγην είλαη ην καζηίγην ηεο ζέιεζεο ΄ απηφ είλαη ην
καζηίγην πνπ καο επηηξέπεη λα θπξηαξρήζνπκε ην ζεξίν θαη λα
απνιαχζνπκε ηελ "Nus" ρσξίο δεκηά . Ζ "NUS" καο κεηαηξέπεη ζε
Θενχο , γηα απηφ ν Γάζθαινο αλπςψλνληαο ηνλ θάιπθα αλαθσλεί :
«Παληνδχλακν Δίλαη, Κνζκηθφ Δίλαη , εζχ πνπ ε ιάκςε ζνπ θσηίδεη
ηνπο θφζκνπο , εζχ πνπ είζαη ε αλάζα πνπ θάλεη ηα πάληα λα
ηξέκνπλ θαη λα ηαξάδνληαη θαη λα αλαηξηρηάδνπλ φια κε ην ζεκείν
ηνπ ηαπξνχ , εγψ ζε εμνξθίδσ , Μεγάιν Δίλαη , γηα λα εκθαληζηείο
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επάλσ ζηνλ ζξφλν ηεο Ζιηαθήο θαίξαο».
«Άλνημε ινηπφλ ηνλ δξφκν ηεο Πχιεο ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ράξαμε ην
κνλνπάηη ηεο ζρέζεο κεηαμχ καο θαη ην θσο ζνπ αο θσηίζεη ηελ
θαηαλφεζή καο , αο εκςπρψζεη ηελ θαξδηά καο ΄ άζε ηελ ιάκςε
ζνπ λα δηαπεξάζεη θαη λα αλαδσππξψζεη ην αίκα καο , γηα λα
επηηχρνπκε ηελ ελζάξθσζή καο».
Έηζη είλαη πσο ν Γάζθαινο ηξαγνπδά ζηελ «Nus» ηελ ζεμνπαιηθή
απφιαπζε .
Σν φιν κπζηηθφ είλαη λα ζπλδεζείο ζεμνπαιηθά κε ηελ γπλαίθα θαη λα
απνζπξζείο ρσξίο λα ρπζεί ην ζπέξκα : απηφ είλαη ην επίζεκν
κπζηηθφ ηεο "Nus", απηφ είλαη λα επηθαιεζηνχκε ηελ "ISIS" ζηελ
θιφγα ηνπ θηδηνχ΄ γηα απηφ ε "Isis" αλαθσλεί έηζη : «Θα κπνξέζεηο
λα έξζεηο ζην ζηήζνο κνπ θαη λα απνιαχζεηο αθήλνληαο απισκέλν
έλα ίρλνο ιηβαληνχ ΄ πξέπεη λα δψζεηο ηα πάληα,απνιχησο ηα
πάληα γηα έλα απφ ηα θηιηά κνπ». Καη ν Γάζθαινο απαληά ζηελ Isis
έηζη : «Καη εζχ επίζεο, πξέπεη λα δψζεηο ηα πάληα γηα έλα απφ ηα
θηιηά κνπ» ΄ θαη ηειεηψλεη κε ηνλ θχιαθα , ζχκβνιν ηεο δχλακεο θαη
ηεο ζέιεζεο , αλαθσλψληαο : «Αιιά ζε απηφλ πνπ ζα δψζεη ζθφλε
κέζα ζηελ δφμα εθείλεο ηεο ζηηγκήο , ηα πάληα ζα ηνπ αξλεζνχλ, ηα
πάληα ζα είλαη γηα απηφλ ρακέλα».
Έηζη ινηπφλ , ε δχλακε ηεο ζέιεζεο γηα λα απνιαχζνπκε ηελ
"ISIS" ρσξίο λα ρπζεί ην ζπέξκα , απηφ είλαη φιν . Σν έκβιεκα καο
είλαη «ΘΔ-ΛΖ-ΜΑ» (ζέιεζε).
Αο επηθαιεζηνχκε ηελ θσηηά ! Αο ιαηξέςνπκε ηελ θσηηά ηεο Nus,
αλαθσλψληαο : «Αβξάμαο , Αβξάμαο , Αβξάμαο» , θαη αο κελ
μερλάκε πσο ζηελ θσηηά ηεο "Nus" είλαη ε ιχηξσζή καο . Καη
θαζεκεξηλά αο επηθαιεζηνχκε ηνπο Γάζθαινπο κε ηα αθφινπζα
Μάληξακ ηεο ηειεηνπξγίαο :
E. ΟΤ. O. E.
E. ΟΤ. O. E.
E. ΟΤ. O. E.
I. A. O. ΑΒΑΧΘ
ΚΤΡΗΔ ΑΒΡΑΞΑ
ΚΤΡΗΔ ΜΗΣΡΑ
ΚΤΡΗΔ ΦΑΛΛΔ
E. ΟΤ. O. E. ΚΤΡΗΔ ΦΑΛΛΔ
E. ΟΤ. O. E ΠΑΝ
E. ΟΤ. O. E ΔΗ ΚΤΡΗΟΝ
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E. ΟΤ. O. E. ΑΘΑΝΑΣΟΝ
E. ΟΤ. O. E ΑΒΡΟΣΟΝ
E. ΟΤ. O. E Η.Α.Ο.
ΥΑΗΡΔ ΦΑΛΛΔ
Απηά ηα Μάληξακ ινηπφλ ηα θσλνπνηνχκε κεηά ηελ άζθεζε ηεο
ζεμνπαιηθήο καγείαο , γηα λα επηθαιεζηνχκε ηνπο Γαζθάινπο
δεηψληαο λα καο βνεζήζνπλ λα αθππλίζνπκε ηελ Κνπληαιίλη θαη νη
Γάζθαινη ζα έξζνπλ θαη ζα βνεζήζνπλ .
Μεηά απφ κηα λχρηα πινήγεζεο επέζηξεςα απφ ηελ Barranquilla.
ε απηή ηελ πφιε έδσζα κεξηθέο εζσηεξηθέο δηαιέμεηο ζε
πλεπκαηηθά αδέιθηα. Φησρά
πιάζκαηα!. Πξαγκαηηθά δελ
κεηαληψλσ απνθαιψληαο ηνπο «Παπαγάινπο» πλεπκαηηζηέο. Απηνί
νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ ηίπνηα θαη θαηά βάζνο είλαη θησρνί
ζεσξεηηθνί , γεκάηνη απφ ζεσξίεο , πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο αιιά δελ
μέξνπλ πξαγκαηηθά ηίπνηα . ινη απηνί αηζζάλνληαη «Γάζθαινη».
Έρνπλ κηα ηαξαρψδε καηαηνδνμία θαη ππεξεθάλεηα θαη πεξλνχλ
ψξεο νιφθιεξεο κηιψληαο ζαλ ηνπο παπαγάινπο . «Παπαγάινη» κε
πξαγκαησκέλνη. Γλσξίδσ εθεί άλδξεο πνιχ δηαλνεηηθνχο , πνπ θαηά
βάζνο είλαη πξαγκαηηθά δηαλνεηηθά «γατδνχξηα», πνπ δελ είραλ
πνηέ νχηε κηα ξηπή Γηφξαζεο θαη πεξηκέλνπλ ηνλ ζάλαην γηα λα
«δνπλ» θαη λα αηζζαλζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο θαη σζηφζν
«δήζελ» είλαη «κεγάινη» πλεπκαηηζηέο θαη «πεξπαηνχλ» ζηηο
αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ κε αέξα κεγαινπξεπή , ππνθξηλφκελνη κηα
αδειθφηεηα πνπ πνηέ δελ ηελ αηζζάλζεθαλ. Απηνί είλαη νη Αδειθνί
πλεπκαηηζηέο ...
Γλσξίδσ φληα πην απιά ΄ γλσξίδσ αιεζηλά Μπεκέλνπο πνπ
εξγάδνληαη άκεζα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ηεξήο ρνιήο ησλ
Μπεκέλσλ ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο, κέζα απφ ηνπο ππεξνπζηψδεηο
θφζκνπο θαη φκσο είλαη νινθιεξσηηθά αλαιθάβεηνη.
Γλσξίδσ αιεζηλά θσηηζκέλνπο πνπ μέξνπλ λα εηζέξρνληαη ζηνπο
εζσηεξηθνχο θφζκνπο φπνηε ζέινπλ θαη σζηφζν ζην θπζηθφ
επίπεδν δελ έρνπλ δηαβάζεη νχηε έλα βηβιίν πλεπκαηηζκνχ , δελ
έρνπλ ζεσξίεο ζην θεθάιη θαη είλαη εθείλνη εθαηνκκχξηα θνξέο πην
πξνρσξεκέλνη απφ εθείλνπο ηνπο δηάζεκνπο «παπαγάινπο ζε
θινπβί» πλεπκαηηζηέο.
Δίκαη πεπεηζκέλνο πσο νη «ζεσξίεο» ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα
ζπάλε ηηο απφθξπθεο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ ΄ ζηελ πξάμε ην έρσ
δηαπηζηψζεη. Πνιινχο ηνπο έρσ δηδάμεη ηελ πξαθηηθή ηνπ
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«δηαρσξηζκνχ» ζην αζηξηθφ θαη εθείλνη πνπ δελ είραλ
«δηαζηξεβιψζεη» ην λνπ ηνπο απφ ηηο πνιιέο ζεσξίεο, κπνξνχζαλ
εχθνια λα κάζνπλ λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απφ ην θπζηθφ
ηνπο ζψκα θαηά βνχιεζε , αιιά ζηνπο παπαγάινπο πλεπκαηηζηέο
απηά ηνπο θάλεθαλ «πάξα πνιχ δχζθνια» επεηδή απηνί έρνπλ
παξακνξθψζεη ηα κπαιά ηνπο κε ηηο ειηζηφηεηεο ηνπ δηαλνεηηθνχ΄
απηνί έρνπλ δηαιχζεη ηα δηαλνεηηθά ηνπο ζψκαηα θαη έρνπλ ράζεη
φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο . Έρσ δεη φηη ν δηαλννπκεληζκφο
«βακπηξίδεη», «ξνπθάεη»
θαη «απνξξνθά» φιεο ηηο ςπρηθέο
δπλάκεηο ηνπ «Δίλαη» θαη έηζη είλαη πνπ εμεγψ ζηνλ εαπηφ κνπ πσο
νη «παπαγάινη πλεπκαηηζηέο» δελ ζα έρνπλ επαξθείο δπλάκεηο γηα
λα «βγνπλ» ζπλεηδεηά κε ην αζηξηθφ ζψκα ΄ είλαη πξαγκαηηθά
αμηνζξήλεηε ε θαηάζηαζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ , εγψ ηνπο έρσ
κηιήζεη, αιιά δελ κε θαηαιαβαίλνπλ , έρνπλ ην κπαιφ ηνπο
«απνιηζσκέλν» κέζα ζηνλ εγθέθαιν
θαη φηαλ έλαο Μχζηεο
πξαγκαηηθά ηνπο κηιάεη , απιά ηνλ απνθαινχλ θαληαζηφπιεθην
θαη νλεηξνπφιν , Δπεηδή ν λνπο ελφο Μπεκέλνπ απνδξά απφ ηνλ
σκφ πιηζκφ πνπ απηνί έρνπλ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα ηνλ
θαηαιάβνπλ , απνθαζίδνπλ λα ηνλ ‘θξηηηθάξνπλ» θαη κέρξη ηνλ
γεινηνπνηνχλ . Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηεο θαηαλφεζεο απηψλ ησλ
«παπαγάισλ» πλεπκαηηζηψλ.
Οη πλεπκαηηζηηθέο ζρνιέο είλαη νινθιεξσηηθά δηαλνεηηθέο. Μέζα ζε
απηέο ηηο ζρνιέο ν αλζξψπηλνο λνπο απνθαζίδεη λα δηαδεπθηεί απφ
ηνλ «ΔΧΣΔΡΟ» γηα λα θιεηδσζεί ζε «ζεσξίεο» ΄ γηα απηφ
επηβεβαηψλσ: ζε απηφλ ηνλ 20ν αηψλα φιεο νη πλεπκαηηζηηθέο
ζρνιέο είλαη καχξεο.
Μαχξν είλαη φια απηά πνπ ζε ρσξίδνπλ απφ ηνλ Δζψηεξν . ην
καθξηλφ παξειζφλ ππήξραλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν απζεληηθέο ζρνιέο
κπζηεξίσλ , αιιά ζήκεξα απηέο ηηο ζρνιέο εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο
πξέπεη λα ηηο ςάρλνπκε κέζα ζην εζσηεξηθφ καο ζχκπαλ.
Οη ζεκεξηλέο πλεπκαηηζηηθέο ζρνιέο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη φιεο
, απνιχησο φιεο, ηα άληξα
ηεο καχξεο καγείαο . Σψξα
θπθινθνξνχλ ζηελ Barranquilla ΄κε κηα άιιε ζρνιή θάπνηνη
«έμππλνη» ηνπ Καξάθαο πνπ απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ έλα άιιν
ζρνιείν , πνπ νλνκάδεηαη «Ζ Δληνιή ηνπ Τδξνρφνπ» θαη θαίλεηαη
πσο ε «επηρείξεζε» είλαη απνηειεζκαηηθή... ήδε έρνπλ «νηθφπεδα»
ηδηνθηεζίεο , θιπ ., ζε άιιεο ρψξεο . Μηινχλ γηα θάπνηνλ Ferriere,
ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ σο έλαλ Αβαηάξ θαη φπσο είλαη ινγηθφ ,
πξνζειθχνπλ αλππνςίαζηνπο γηα λα παραίλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ
αγειάδα .
24

Χζηφζν νη «παπαγάινη» ηνπ πλεπκαηηζκνχ
θαιχπηνπλ
ηηο
αδπλακίεο ηνπο κε εθείλε ηελ «ελνξηαθή» δήισζε φηη απηνί
ρξεηάδνληαη απηέο ηηο ζρνιέο, δήζελ γηα λα κάζνπλ ηα πξψηα
γξάκκαηα. Ση αλφεηνη ! Έρνπλ πεξάζεη είθνζη αηψλεο απφ ηφηε πνπ ν
Υξηζηφο έδεζε ζηε γε θαη αθφκα δελ έρνπλ κάζεη ηα πξψηα
γξάκκαηα... Απηνί νη αλφεηνη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα θνξντδεχνπλ
αηηκσξεηί ηελ Ηεξή Γηδαζθαιία ηνπ Ναδσξαίνπ. Απηνί νη αλφεηνη
πηζηεχνπλ πσο καζαίλνληαο ζεσξίεο είλαη ην πσο ζα
απειεπζεξσζνχλ . Γελ ζέινπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηά νη
αλφεηνη , ηελ κεγάιε ξήζε ηνπ Υξηζηνχ πνπ ιέεη έηζη : «Εεηήζηε
πξψηα ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενχ θαη ηελ Γηθαηνζχλε Σνπ θαη φιν απηφ
ζα δσζεί ζε ζαο ζηνλ απνινγηζκφ».
Πνηνη απφ απηνχο ηνπο αλφεηνπο έρνπλ εθπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ
ηελ πξψηε Δληνιή ηνπ Νφκνπ ηνπ Θενχ: «ΑΓΑΠΑ ΣΟΝ ΘΔΟ ΠΑΝΧ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΛΖΗΟΝ ΟΤ ΑΝ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΟΤ»;
Πνηνη απφ απηνχο ηνπο «επλνχρνπο» ηεο θαηαλφεζεο είλαη ζε ζέζε
λα θηιήζνπλ ην καζηίγην ηνπ δήκηνπ;
Πνηνη απφ απηνχο εθπιεξψλεη ηελ έθηε Δληνιή ηνπ Νφκνπ ηνπ Θενχ
πνπ ιέέη : «ΜΖΝ ΔΚΠΔΡΜΑΣΗΔΗ»;
Αλφεηνη , ειίζηνη! Πνηνο απφ εζάο έρεη θηάζεη ζε ηέιεηα αγλφηεηα ;
Ννκίδεηε εζείο φηη κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ην Νφκν ηνπ Θενχ
κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ακνηβέο ησλ δνθεξψλ ζρνιψλ ζαο;
Κξεηίλνη ! Γελ μέξεηε φηη είζηε ν λαφο ηνπ Αηψληνπ Εσληαλνχ Θενχ
θαη πσο ν Όςηζηνο δεη ζηελ θαξδηά ζαο ;
Μέρξη πφηε ζα ζαο
Μέρξη πφηε;

ιέκε φηη ν Θεφο είλαη κέζα ζηελ θαξδηά ζαο;...

αο δίδαμαλ ην Πάηεξ Ζκψλ αθξηβψο γηα λα κάζεηε λα κηιάηε κε
ηνλ Δζσηεξηθφ ζαο Θεφ θαη σζηφζν ζπλερίδεηε λα ςάρλεηε
ηερλάζκαηα κέζα ζηα ζρνιεία. Ση αλφεηνη πνπ είζηε!
Πηζηεχεηε εζείο κήπσο φηη κπνξείηε λα μέξεηε πεξηζζφηεξα απφ
ηνλ Θεφ; Αλ εζείο θαηαιαβαίλαηε ηελ καγηθή δχλακε ηνπ Πάηεξ
Ζκψλ... Αλ εζείο θαηαιαβαίλαηε ηη ζεκαίλεη απηφ ην κεγάιν δψξν
ηνπ Θενχ , ηφηε ζα ιέγαηε : Γψζε κνπ λα πησ. Κχξηε δψζε κνπ λα
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πησ.
Καη ν Θεφο ζα ζαο έδηλε λα πηείηε απφ ηελ εθείλε ηελ πεγή ηεο
αηψληαο δσήο θαη πίλνληαο απφ εθείλε ηελ πεγή δελ ζα δηςνχζαηε
πνηέ μαλά . Αλ πξνζεπρφκαζηε θαιά ην Πάηεξ Ζκψλ , μνδεχνπκε
ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα.
Θα πξέπεη λα θιείζεηε ηα κάηηα θαη λα απνηξέςεηε ην κπαιφ ζαο
απφ εμσηεξηθά πξάγκαηα , κηζνθνηκηζκέλνη ιίγν θαη ζηε ζπλέρεηα
επηθεληξσζείηε λνεηηθά ζηνλ «Δζψηεξν», αγαπψληαο
ηνλ
«Δζψηεξν», ιαηξεχνληαο ηνλ «Δζψηεξν» θαη δηαινγηδφκελνη βαζηά
ζε θάζε ιέμε ηνπ πάηεξ Ζκψλ, επάλσ ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν
, ζαλ λα κηιάηε εμνηθεησκέλνη κε ηνλ «Παηέξα» πνπ είλαη ν
«Δζψηεξνο » , ν «αγαπεκέλνο» , πνπ θαηνηθεί κέζα... βαζηά κέζα...
ζηα βάζε ηεο θαξδηάο καο ...
Έηζη είλαη πσο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε ηνλ Δζσηεξηθφ Γάζθαιφ
θαη κεηά απφ ιίγν θαηξφ ζα αθνχζνπκε ηελ θσλή ηνπ θαη ζα δνχκε
ην πξφζσπφ ηνπ θαη Απηφο ζα καο δηδάμεη ηελ βαζηά Θεία ζνθία .
Δπνκέλσο , πξνο ηη ηα ζρνιεία; Ο Γάζθαινο είλαη κέζα θαη καο
θαιεί .
Αο θαζαξηζηνχκε , Αδειθνί κνπ , γηα λα κπνξεί ν Γάζθαινο λα
καο δηδάμεη. Μελ ςάρλεηε γηα «ππεθθπγέο »,
αζθείζηε ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ Ναδσξαίνπ θαη ζα ιπζνχλ φια ζαο ηα πξνβιήκαηα.
8 ΜΑΡΣΗΟΤ ΣΟΤ 1952.
ήκεξα κε επηζθέθηεθε έλαο «αγξφηεο» ηεο ηέξα Νεβάδα ηεο
άληα Μάξηα . κηινχζα κε απηφλ ηνλ ηαπεηλφ άλζξσπν θαη ράξεθα
εμαηξεηηθά ηελ απιφηεηα θαη ηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ αγξφηε΄ ν
άλζξσπνο γλσξίδεη ηελ εξγαζία καο κε ηίηιν : «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ
Μπει » θαη ηελ έρεη θαηαλνήζεη πνιχ θαιά .
Δίλαη έλαο ηαπεηλφο αγξφηεο , αιιά ππεξέρεη νινθιεξσηηθά απφ
ηφζνπο θαη ηφζνπο παπαγάινπο , πνπ δηαβάδνπλ θαη δηαβάδνπλ θαη
δελ θάλνπλ ηίπνηα .
Ζ ηέξα Νεβάδα ηεο άληα Μάξηα είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξνπχξγην
ηνπ θνινκβηαλνχ πλεπκαηηζκνχ .
Μία πλεπκαηηθή Αδειθή ζρνιίαδε ζήκεξα θάηη γηα ηελ κεηαηξνπή
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ηνπ κνιχβδνπ ζε ρξπζφ . ηελ Barranquilla ππήξμαλ θάπνηνη
αθειείο πνπ πίζηεςαλ θαηά γξάκκα έλαλ ζπγθεθξηκέλν θχξην .
Απηφο ν θχξηνο , «δήζελ» ήηαλ αιρεκηζηήο πνπ γλψξηδε πσο λα
θάλεη ρξπζφ ... Σν πεξίεξγν ηεο ππφζεζεο είλαη πσο θάπνηνη
αλφεηνη πίζηεπαλ κε ζηγνπξηά φια φζα έιεγε ... αιιά παξέκεηλαλ
πεξηκέλνληαο ην πνιππφζεην κέηαιιν ... Απηή είλαη ε αλζξσπφηεηα
!
ηελ ηέξα Νεβάδα ηεο άληα Μάξηα
, πίζσ απφ ηελ
θνξπθνγξακκή ησλ αλεκφδαξησλ νξνπεδίσλ , λαη ππάξρνπλ
θάπνηνη «ηλδηάλνη» «Μπεκέλνη» πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ ρξπζφ ...
αιιά απηφ ην κπζηηθφ ην έρνπλ θαιά θπιαγκέλν ζηα κπζηήξηα ησλ
«Μάγηαο» θαη πνηέ δελ ζα ην γλσξίζνπλ νη βέβεινη . Απηνί
επεμεξγάδνληαη ηνλ ρξπζφ κε έλα θπηφ΄ αλακηγλχνπλ ηα θχιια ηνπ
θπηνχ κε ζάιην θαη έηζη παξάγνπλ θαζαξφ ρξπζφ , κε ηνλ νπνίν
θάλνπλ ηηο ηεξέο εηθφλεο .
ηελ ηέξα Νεβάδα ππάξρεη κηα Μεγάιε Λεπθή Αδειθφηεηα ηεο
αθηίλαο
ησλ Μάγηα
ζηελ νπνία αλήθνπλ κεγάινη ηζαγελείο
Γάζθαινη .
Γηα απηά ηα πξάγκαηα ζπδεηνχζακε ζήκεξα κε ηελ πλεπκαηηθή
Αδειθή κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ν ηαπεηλφο αγξφηεο απφ ηελ ηέξα
ρηχπεζε ηελ πφξηα κνπ .
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ήκεξα ζθεθηφκνπλ έλα άλδξα . Σνλ θάιεζα απηφλ ηνλ θχξην κηα
λχρηα ζηελ Ηεξή Γλσζηηθή Μεηνπζίσζε . Ο θχξηνο πήξε λεξφ αληί
ηνπ θαζαγηαζκέλνπ θξαζηνχ , δειαδή απηφο ν θχξηνο αξλήζεθε
νινθιεξσηηθά ην Αίκα ηεο Απνιχηξσζεο.
Πξαγκαηηθά , ην δέληξν αλαγλσξίδεηαη απφ ηα θξνχηα ηνπ θαη απηφ
ην θξνχην είλαη καχξν . Απηφο ν θχξηνο είλαη απεζηαικέλνο κηαο
καχξεο αδειθφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη δήζελ : «Ζ Δληνιή ηνπ
Τδξνρφνπ».
Καλέλαο ιεπθφο κάγνο δελ κπνξεί πνηέ λα απνξξίςεη ην Αίκα ηεο
Απνιχηξσζεο΄ κε απηήλ ηελ πξάμε , ν απεζηαικέλνο ηεο καχξεο
αδειθφηεηαο
«Τδξνρφνο» δηέπξαμε
ζηνλ
20ν αηψλα ηε
κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο «αηηκίεο», πνπ είλαη λα απνξξίςεη ην Αίκα
ηνπ Μάξηπξα ηνπ Γνιγνζά.
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Ζ Άγηα Μεηνπζίσζε πνπ ν Υξηζηφο άζθεζε ζην ζπίηη ηνπ Ησζήθ
ηεο Αξηκαζαίαο ΄ ν ξσκαίνο γεξνπζηαζηήο , θαηέρεη κηα βαζηά θαη
ππεξβαηηθή ζπνπδαηφηεηα , ε νπνία είλαη ε Μεηνπζίσζε .
Σα «Θενθάληα» είλαη ε αλάιεςε ησλ Υξηζηηθψλ Γπλάκεσλ ζηνλ
άλζξσπν. Γηα απηφ αλαθσλνχκε ζηελ ηειεηνπξγία καο : «Απηή ε
πξάμε δίλσ καξηπξία φηη ζπκβνιίδεη ηελ Μεηνπζίσζε» .
«Καη ν Ηεζνχο ηνπο είπε: Δγψ είκαη ν άξηνο θαη ν νίλνο ΄ απηφο πνπ
έξρεηαη ζε κέλα δελ ζα πεηλάζεη πνηέ ΄ θαη απηφο πνπ πηζηεχεη ζε
κέλα πνηέ δελ ζα δηςάζεη» (ζηίρνο 35, Κεθάιαην 6, Καηά Λνπθά).
«Καη πήξε ην ςσκί θαη ην επιφγεζε, ην κνίξαζε θαη ηνπο ην έδσζε
ιέγνληαο : απηφ είλαη ην ζψκα κνπ , πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζαο ΄
θάληε ην απηφ ζε αλάκλεζή κνπ»
«Οκνίσο κεηά πνπ δείπλεζαλ πήξε ην πνηήξη , ιέγνληαο : Tν πνηήξη
απηφ είλαη ε Kαηλνχξγηα Γηαζήθε πνπ ζπλάπηεηαη κε βάζε ην αίκα
κνπ, πνπ ρχλεηαη γηα ράξεο ζαο» (ζηίρνη 19 θαη 20, Κεθάιαην 22,
Καηά Λνπθά).
Ο Ηεξέαο ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο αληηιακβάλεηαη ηελ νπζία ηνπ
Υξηζηνχ θαη κεηά κεηαβηβάδεη απηήλ ηελ ίδηα νπζία ζηνλ άξην θαη
ζηνλ νίλν , έηζη ψζηε νη Υξηζηηθέο Γπλάκεηο λα απνρσξήζνπλ απφ
ην πιηθφ θνκκάηη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δξάζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ
καο
ρξηζηηθνπνηψληαο ηνλ θαη πξνεηνηκάδνληάο ηνλ γηα ηελ
απνιχηξσζε .
ηαλ πνιινί άλζξσπνη καδεχνληαη γχξσ απφ έλα ηξαπέδη γηα λα
γηνξηάζνπλ ηελ Ηεξή Μεηνπζίσζε , φπσο ν Υξηζηφο καο δίδαμε ζην
ζπίηη ηνπ Ησζήθ ηεο Αξηκαζαίαο , εθεί είλαη ε αφξαηε παξνπζία ηνπ
Μάξηπξα ηνπ Γνιγνζά΄ επεηδή ν Γάζθαινο κίιεζε πνιχ μεθάζαξα
φηαλ είπε: «Γηαηί φπνπ είλαη δχν ή ηξεηο καδεκέλνη ζην φλνκά κνπ,
εθεί είκαη θαη εγψ αλάκεζά ηνπο». (ζηίρνο . 20, Κεθάιαην 18, Καηά
Μαηζαίνλ).
Ζ Ηεξή Μεηνπζίσζε ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζηα ζπίηηα ησλ
Γλσζηηθψλ Αδειθψλ καο θαη φρη ζε λανχο απφ ηνχβια , πέηξα ή
ηζηκέλην. Κάζε νηθνγέλεηα κπνξεί λα αζθεί ηελ Γλσζηηθή
Μεηνπζίσζε θαζεκεξηλά , ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πάηε ζε κέξε
ζξεζθεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο , φπσο είλαη φιεο απηέο νη αίζνπζεο
ησλ Ρνδφζηαπξσλ ησλ Πλεπκαηηζηψλ , ησλ Καζνιηθψλ , ησλ
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Θενζνθηζηψλ θιπ.*
Ζ Ηεξή Μεηνπζίσζε ζα γίλεη γχξσ απφ έλα ηξαπέδη ζην ζπίηη΄ «Καη
φηαλ ήξζε ε ψξα θάζηζε ζην ηξαπέδη θαη καδί κε απηφλ νη
Απφζηνινη». (ζηίρνο 14, Κεθάιαην 22, Καηά Λνπθά).
Έηζη , θάζε λνηθνθπξηφ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα Γλσζηηθφ Ναφ
θαη ν επηθεθαιήο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ζε έλαλ ηεξέα. ρη άιιεο
Αδειθφηεηεο , φρη άιια ζρνιεία , φρη άιιεο ζέθηεο , φρη άιιεο αηηκίεο
, φρη άιιε εθκεηάιιεπζε! Ο Ναφο είλαη κέζα καο θαη ν Μέγαο Ηεξέαο
είλαη ν Υξηζηφο . Ήδε ν Τδξνρφνο έξρεηαη, ε επνρή ηνπ Φσηφο ,
Κάησ νη αιπζίδεο! Απηφο δελ ζέιεη ζθιάβνπο.
ηαλ κηα νκάδα αλζξψπσλ γχξσ απφ έλα ηξαπέδη επαιεζεχνπλ ηε
Άγηα Μεηνπζίσζε , ε ηειεηή αληερεί ζε φια ηα επηά επίπεδα ηεο
θνζκηθήο ζπλείδεζεο θαη αλνίγεη έλα θαλάιη κέζσ ησλ επηά
θφζκσλ απφ φπνπ θαηεβαίλνπλ νη κεγαιεηψδεηο ελέξγεηεο ηνπ
Ζιηαθνχ Λφγνπ ΄ θαη έηζη ν άξηνο θαη ν νίλνο κεηαηξέπνληαη ζε
πξαγκαηηθνχο ζπζζσξεπηέο Υξηζηηθψλ αηφκσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε
εμάπισζε απφ ηελ θνηιηά καο ζε φιν καο ηνλ νξγαληζκφ,
ρξηζηηθνπνηψληαο ηνλ θαη εμαρλψλνληάο ηνλ γηα ηελ «Μχεζε».
Κάπνηε έθαλα ηελ εμήο δηνξαηηθή κειέηε γηα ηελ Άγηα Γλσζηηθή
Μεηνπζίσζε ΄ Με έθεξαλ πλεπκαηηθά ζηνλ εμαηξεηηθφ θφζκν ηνπ
Νηξβάλα. Δθεί είδα επηά κεγαιεηψδε φληα λα θάζνληαη γχξσ απφ
έλα ηξαπέδη. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ κεξηθέο θπξίεο αλείπσηεο
νκνξθηάο... Απηά ηα φληα γηφξηαδαλ ηελ «Θεία Γλσζηηθή
Μεηνπζίσζε». Κάζηζα αλάκεζά ηνπο γχξσ απφ ην ηξαπέδη΄ ζηελ
ζπλέρεηα θαηέβεθα ζηνλ «Βνπδηθφ» θφζκν , εθεί βξήθα ηα ίδηα άηνκα
λα γηνξηάδνπλ ηελ Θεία Γλσζηηθή Μεηνπζίσζε . Σν ζθεληθφ ήηαλ
ειαθξψο κεησκέλεο νκνξθηάο .
Καηέβεθα έλα αθφκα επίπεδν θα έθηαζα ζηνλ θφζκν ηνπ αηηηαηνχ ...
εθεί επίζεο είδα απηά ηα επηά φληα λα γηνξηάδνπλ ηελ «Θεία
Γλσζηηθή Μεηνπζίσζε ». Ζ νκνξθηά θαηλφηαλ λα κεηψλεηαη ιίγν ιίγν ...
Καηέβεθα ζηνλ θφζκν ηνπ λνεηηθνχ θαη ζηνλ θφζκν ηνπ αζηξηθνχ
θαη θαζψο θαηέβαηλα , θαηλφηαλ λα κεηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε
κεγαιεηψδεο θσηεηλφηεηα απηήο ηεο παλέκνξθεο ηειεηήο .
Σέινο θνίηαμα ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Σφηε ήηαλ πνπ κπφξεζα λα βξσ
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επηά άηνκα απφ ζάξθα θαη νζηά ζπγθεληξσκέλα γχξσ απφ έλα
ηξαπέδη αζθψληαο ηελ Άγηα Γλσζηηθή Μεηνπζίσζε . Δθείλε ε ηειεηή
ειάκβαλε ρψξα ζε φια ηα επηά επίπεδα ηεο θνζκηθήο εθδήισζεο...
Ζ ηειεηή πξαγκαηνπνηνχηαλ κέζα ζην ζπίηη κηαο νηθνγέλεηαο. Σφηε
είπα: Πφζν κεγάιν είλαη απηφ! Ση κεγαιεηψδεο !
ήκεξα παξαδίδνπκε ζε απηφ ην βηβιίν Σελ «Θεία Γλσζηηθή
Λεηηνπξγία» , έηζη ψζηε θάζε νηθνγέλεηα λα κπνξεί λα πξαγκαηψζεη
ζην ζπίηη ηνπ ηελ Άγηα Γλσζηηθή Μεηνπζίσζε. Απηή ε ηειεηνπξγία
ήηαλ ε ίδηα πνπ γηφξηαζε ν Υξηζηφο ζην ζπίηη ηνπ Ησζήθ ηεο
Αξηκαζαίαο θαη
γηφξηαζαλ νη απφζηνινη ζε θαηξνχο πνπ ν
Γάζθαινο ήηαλ ελζαξθσκέλνο κε θπζηθφ ζψκα.
Απηή ε ιεηηνπξγία είρε θξαηεζεί κπζηηθή γηα είθνζη αηψλεο , αιιά
ζήκεξα ηελ δεκνζηνπνηνχκε γηα εθαξκνγή ζηελ δσή ηνπ ζπηηηνχ ,
έηζη ψζηε ε νηθνγέλεηα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ηεξφ
δείπλν ζην ζπίηη ηεο .
εκείσζε: Όηαλ ν Α.Γ. ακαέι έγξαςε απηό ην βηβιίν δελ
ππήξραλ Lumisial θαη γηα απηόλ ηνλ ιόγν ιέεη πσο ε Ηεξή
Μεηνπζίσζε ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζηα ζπίηηα ησλ Γλσζηηθώλ
αδειθώλ. Από ηελ ίδξπζε ησλ Lumisial θαη κεηά ε Ηεξή
Μεηνπζίσζε αζθείηαη κόλν ζηα Lumisial.

ΓΝΧΣΗΚΖ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΗΑ
Σην ηξαπέδη ζα ηνπνζεηεζνύλ νη θνύπεο , ην ςσκί θαη ην θξαζί. Θα
αλάςνπλ επηά ιπρλίεο ή ιακπάδεο από θεξί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ε ιεηηνπξγία . Η Μεηνπζίσζε ζα μεθηλήζεη κε απηά ηα ιόγηα:
Πιεζηάδσ ζην Βσκό ηνπ Θενύ πνπ νηθνδνκεί ην λνπ θαη αλάβεη
ηε ιάκςε κίαο αηώληαο λεόηεηαο.
Αλεβείηε ηα ζθαιηά πιεζηάδνληαο ηνλ Βσκό θαη γπξίζηε πάιη πξνο
ηνπο πηζηνύο ιέγνληαο :
Ο Crestos λα είλαη καδί ζαο.
(Αθόινπζνο): Δίζε λα θσηίδεη ην Πλεύκα ζνπ.

30

Απέλαληη από ηνλ Βσκό:
Έια , σ! Άγηε Λόγε.
Έια , σ! Ηεξό Όλνκα ηεο Γύλακεο Υξηζηόο .
Έια , σ! Αλππέξβιεηε Δλέξγεηα.
Έια , σ! Θείν Έιενο.
Έια , σ! Αλώηαην Ολ ηνπ Τςειόηαηνπ.
Σηξέθεηαη ν Ιεξέαο θαη πεξηγξάθεη έλα ζηαπξό ζην κέησπν , έλαλ
άιιν ζην ζηήζνο θαη ηειηθά , έλαλ θύθιν από ηα δεμηά πξνο ηα
αξηζηεξά μεθηλώληαο από ην θέληξν ηνπ κεηώπνπ , θαηεβαίλνληαο
από ηνλ αξηζηεξό ώκν θαη από ηελ πεξηνρή ηεο θαξδηάο γηα λα
επηζηξέςεη ζηνλ δεμηό ώκν θιείλνληαο ζηνλ ηόπν έλαξμεο :
Αλαθσλεί :
Ο Crestos λα είλαη καδί ζαο.
(Αθόινπζνο): Δίζε λα θσηίζεη ην Πλεύκα ζνπ.
Αηελίδνληαο ηνλ Βσκό:
Έια εζύ , πνπ απνθαιύπηεηο ην Πέπιν ηνπ Μπζηεξίνπ.
Έια εζύ , Μεηέξα ησλ επηά θέληξσλ πνπ αλαπαύεζαη ζηελ
αξκνλία ηεο νθηάβαο .
Έια εζύ , πνπ ήζνπλ πξηλ λα ππάξμνπλ νη πέληε αηζζήζεηο .
Πλεύκα , λνπ, ζπλαίζζεκα θαη ινγηθή , επέηξεςέ καο λα
ζπκκεηέρνπκε ζηελ Άγηα Υάξε ζνπ , εκείο πνπ γελλεζήθακε
αξγόηεξα.
Έια Άγηα Αλάζα , άζπηιε αλαπλνή θαη εμάγληζε ηνπο
εζσηεξηθνύο κνπ αδέλεο εθεί όπνπ βξίζθεηαη ν ξπζκόο ηεο
δσήο .
Έια θαη δξνκνιόγεζε ηελ απνπξνζαλαηνιηζκέλε κνπ θαξδηά
έηζη ώζηε ηα αγλά ζπλαηζζήκαηά κνπ λα αλαβιύζνπλ από
απηήλ ηελ Άγηα Πεγή.
Γπξίδνληαο πξνο ηνπο πηζηνύο :
Ο Crestos λα είλαη καδί ζαο .
(Αθόινπζνο): Δίζε λα θσηίδεη ην πλεύκα ζνπ.
Αθνύζηε Μεγάιν Δίλαη , Παηέξα όιεο ηεο Γεκηνπξγίαο , Θετθό
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Φσο. Δζύ Λπηξσηή καο , ζπγρώξεζε όζα ιάζε έρνπκε θάλεη
θαη απηά εθείλσλ πνπ καο αθνύλ νξαηώλ θαη αόξαησλ , έηζη
ώζηε λα κπνξέζνπκε όινη καο λα ζπκκεηέρνπκε ζην Βαζίιεην
ηεο Γηθαηνζύλεο θαη λα είκαζηε καδί νπ ζηελ απεξαληνζύλε
ηνπ Φσηόο . Δπιόγεζε θαη δώζε δύλακε ζε όινπο όζνπο καο
αθνινπζνύλ , εθόζνλ εθπιεξώλνπλ ηνλ Νόκν .
Αθνύζηε σ! Άγγεινη...
Βνήζεζέ κε Παηέξα όιεο ηεο δεκηνπξγίαο. Άπεηξε αηηία όιεο
ηεο δεκηνπξγίαο θαη δώζε δσή ζε απηό ην ιαό . Οπνηνλδήπνηε
από απηνύο πνπ καο αθνινπζνύλ θαη πξόζθεξε ζε όινπο ηελ
αλαγθαία ππνζηήξημε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο δσήο , έηζη
ώζηε λα γίλνπκε αληάμηνη ηεο Άγηαο Υάξεο νπ.
Δκείο γλσξίδνπκε ηελ δύλακή νπ θαη εγώ ζε εμνξθίδσ : ΔΛΑ!
ΔΛΑ! ΔΛΑ!
πγρώξεζε όια καο ηα ιάζε. Απάιπλε όινπο καο ηνπο πόλνπο .
Γώζε καο έλα ζεκάδη εδώ ζε απηή ηελ ζπζία ή ζηηο κέξεο πνπ
ζα έξζνπλ .
Ο Ιεξέαο βεκαηίδεη πξνο ηα εκπξόο θαη ιέεη:
Αθνύσ ηηο καξηπξίεο ζαο .
Αθνινπζεί κηα παύζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη σθειεκέλνη ή
ζεξαπεπκέλνη αθεγνύληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε απιέο θξάζεηο΄ κεηά
ηελ αθξόαζε όισλ , ν Ιεξέαο ηνπνζεηείηαη πάιη ζην Βσκό θαη ιέεη :
Να ραίξεζηε , νη ακαξηίεο ζαο έρνπλ ζπγρσξεζεί , ε Τπέξηαηε
Γύλακε λα είλαη καδί καο .
(Όινη αληαπνθξίλνληαη): ΑΜΖΝ! ΑΜΖΝ! ΑΜΖΝ!
Απηή ε νκηιία κπνξεί λα παξεκβιεζεί
ππάξρεη κεγάιε γηνξηή .

κεηά

ην θήξπγκα φηαλ

Ηθεηεχσ ηνπο αδειθνχο πνπ ιακβάλνπλ απηέο ηηο ηειεηνπξγίεο λα
θάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα αληίγξαθα πνπ κπνξνχλ θαη λα ηα ζηείινπλ
ζηνπο άιινπο Αδειθνχο , πξνεηδνπνηψληαο ηνπο γηα ηελ καγηθή
δχλακε πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ θαη ην νπνίν είλαη ην ίδην
πξσηφηππν θαη πξσηνρξεζηκνπνηεκέλν απφ ηνπο Γλσζηηθνχο ζηελ
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επνρή ηεο πιηθήο χπαξμεο ηνπ Ηεζνχ ηεο Ναδαξέη ζηελ γε .
Ζ ΗΔΡΖ ΘΤΗΑ
Ο Ιεξέαο ζην Βσκό πξνο ηα δεμηά θαη δηαβάδεη
απνζπάζκαηα από ηηο Ιεξέο Γξαθέο:

ηα αθόινπζα

Καη ν Ηεζνύο , ν Θετθόο
Μεγάινο
Γλσζηηθόο
Ηεξέαο
κεινπνίεζε έλαλ γιπθό ύκλν
επαηλώληαο
ην ΜΔΓΑΛΟ
ΟΝΟΜΑ θαη είπε ζηνπο καζεηέο ηνπ: Διάηε πξνο εκέλα . Καη
εθείλνη έηζη έθαλαλ. ηε ζπλέρεηα ζηξάθεθε πξνο ηα ηέζζεξα
ζεκεία ηνπ νξίδνληα , επέθηεηλε ην ήζπρν βιέκκα ηνπ θαη
πξόθεξε ην πνιύ ηεξό όλνκα ΗΔΟΤ , επιόγεζε θαη y ηνπο
εκθύζεζε ζηα κάηηα ηνπο .
Κνηηάμηε πξνο ηα επάλσ αλαθώλεζε: Δίζηε ηώξα δηνξαηηθνί.
Απηνί ηόηε ζήθσζαλ ην βιέκκα ηνπο πξνο ηα εθεί πνπ ν
Ηεζνύο ηνπο έδεηρλε θαη είδαλ έλαλ κεγάιν ηαπξό πνπ θαλέλα
αλζξώπηλν νλ δελ ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη.
Καη ν Μεγάινο Ηεξέαο είπε: Απνκαθξύλεηε ην βιέκκα ζαο από
απηό ην Μεγάιν Φσο θαη θνηηάμηε πξνο ηελ άιιε πιεπξά. Σόηε
είδαλ κία Μεγάιε Φσηηά, Νεξό, Κξαζί θαη Αίκα.
Δδώ ε επινγία ηνπ άξηνπ θαη ηνπ νίλνπ.
Καη ν Μεγάινο Ηεξέαο ζπλέρηζε: Αιήζεηα ζαο όηη δελ έρσ θέξεη
ηίπνηα ζηνλ θόζκν εθηόο από ηε θσηηά θαη ην λεξό θα ην θξαζί
θαη ην αίκα ηεο απνιύηξσζεο. Έρσ θέξεη Φσηηά θαη Νεξό από
ην κέξνο ηνπ Φσηόο, από εθεί όπνπ βξίζθεηαη ην Φσο. Καη έρσ
θέξεη ην Κξαζί θαη ην Αίκα από ηελ Καηνηθία ηνπ Βαξβέινπ.
Αθνύ πέξαζε ιίγνο ρξόλνο, ν Παηέξαο κνπ έζηεηιε ην Άγην
Πλεύκα πνπ είρε ηε κνξθή ελόο Λεπθνύ Πεξηζηεξηνύ, αιιά
αθνύζηε: ε Φσηηά, ην Νεξό θαη ην Κξαζί, είλαη γηα ηνλ
εμαγληζκό θαη ηε ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ. Σν αίκα κνπ
δόζεθε κόλν σο ΤΜΒΟΛΟ ηνπ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΧΜΑΣΟ , ην
έιαβα ζηελ Καηνηθία ηνπ Βαξβέινπ, από ηε Μεγάιε Γύλακε
ηνπ πκπαληηθνύ Θενύ. Σν Άγην Πλεύκα, όπσο ζ‟ εκέλα,
θαηεβαίλεη ζε όινπο, θαη ζα ηνπο πάξεη όινπο ζην Τπέξηαην
Μέξνο ηνπ Φσηόο. Γη‟ απηό ην ιόγν ζάο έρσ πεη όηη έρσ έξζεη
γηα λα θέξσ Φσηηά ζηε Γε, πνπ είλαη ην ίδην κε ην όηη
θαηεβαίλσ γηα λα ιπηξώζσ ηηο ακαξηίεο ηνπ θόζκνπ κέζσ ηεο
Φσηηάο. Καη γη‟ απηό ν Ηεζνύο επαλέιαβε: Δάλ ζα κάζεηε θη εάλ
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ζα γλσξίζεηε ηε Μεγάιε Γσξεά ηνπ Θενύ, εάλ ζα αληηιεθζείηε
πνηνο είλαη απηόο πνπ ζάο κηιάεη θαη ζάο ιέεη: “Γώζηε κνπ λα
πησ” ζα κε παξαθαιέζεηε λα ζάο δώζσ ηελ Αηώληα Πεγή πνπ
είλαη κία ξνή γιπθηάο ακβξνζίαο, θαη ζα κεηακνξθσλόζαζηαλ
ζηελ ίδηα ηελ Πεγή ηεο Εσήο θαη πήξε ην Γηζθνπόηεξν , ην
επιόγεζε θαη ην πξόζθεξε ζε όινπο ιέγνληαο :
Ο Ιεξέαο πεγαίλεη ζηνλ Βσκό , ζεθώλεη ηνλ Κάιπθα κε ην αξηζηεξό
ρέξη θαη ην δείρλεη ιέγνληαο :
Απηό είλαη ην Αίκα κνπ ηεο πκκαρίαο, πνπ έρεη ρπζεί γηα ράξε
ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζάο ιπηξώζεη από ηελ ακαξηία θαη γη‟
απηό έρεη ηξππήζεη ε ιόγρε ην πιεπξό κνπ, γηα λα αλαβιύζεη
Αίκα θαη Νεξό από ηελ πιεγή κνπ.
Τν παίξλεη πξνο ηελ δεμηά πιεπξά θαη ηα βάδεη ζην δεμί ρέξη .
Καη ν Μεγάινο Ηεξέαο Ηεζνύο, είπε ζηνπο δηθνύο ηνπ:
Φέξηε κνπ Φσηηά θαη θιαδηά ηεο Ακπέινπ θαη έηζη έθαλαλ .
Σνπνζέηεζε ηόηε ηε Θπζία επάλσ ζην Βσκό, θαη έλα δνρείν
θξαζηνύ
δίπια ηεο, έλα ζηα δεμηά θαη έλα ζηα αξηζηεξά, έλα δνρείν
λεξνύ κπξνζηά
ζην θξαζί.
Τνπνζέηεζε ηνλ θάιπθα επάλσ ζην ηξαπέδη θαη πςώλνληαο ην δεμί
ηνπ ρέξη , ιέεη:
Καη έβαιε Φσκί, ζύκθσλα κε απηνύο πνπ ηνλ άθνπγαλ, θαη ν
Μεγάινο Ηεξέαο Ηεζνύο έκεηλε ληπκέλνο κε Λεπθό Υηηώλα, ηνλ
νπνίν νη Απόζηνινη κηκήζεθαλ.
Παίξλεη ηνλ θάιπθα θαη πεγαίλεηο πξνο ηνλ Βσκό θαη γπξίδνληαο
πξνο ην θνηλό ιέεη:
Καη ζηα ρέξηα ζαο, ζάο ιέσ, βξίζθεηαη ν Αξηζκόο ηνπ Ολόκαηνο
ηνπ Παηέξα πνπ είλαη ε Πεγή ηνπ Φσηόο.
Όινη ζηα γόλαηα . Ο Ιεξέαο ζεθώλεη ηα ρέξηα ηνπ ζε ηθεζία θαη
αλαθσλεί:
Αθνύζηε Μεγάιν Δίλαη . Παηέξα όισλ ησλ δεκηνπξγεκάησλ!
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Θείν Φσο!

I.A.O. I.A.O. I.A.O.
(Όινη αληαπνθξίλνληαη): Ακήλ .
(Ιεξέαο): Ο Υξηζηόο λα είλαη καδί ζαο.
(Αθόινπζνο): Δίζε λα θσηίδεη ην Πλεύκα ζνπ.
Δπηζηξέθεη ζην Βσκό.
(Ιεξέαο): Έια! Αγία Βνύιεζε, Θετθή Οπζία ηεο Θέιεζεο, θαη
κεηακόξθσζε ηε Θέιεζε κνπ, θάλνληαο ηελ κία κε ηε δηθή ζνπ
Έια! Τπέξηαηε Δμνπζία θαη θαηέβα επάλσ ζ‟ εθείλνπο
πνπ γλσξίδνπλ ην Μπζηήξην.
Έια! Αλώηαηε Αμία, θαη δώζε κνπ ηε κεηξηνπάζεηα θαη ηε
δύλακε πνπ
ρξεηάδνκαη γηα λα ην δηαπεξάζσ.
Έια, Ηεξή ησπή πνπ κηιάο γηα ηε δύλακε θαη γηα ην Μεγαιείν
πνπ Απηόο πεξηθιείεη, θαη απνθάιπςέ κνπ ηα απόθξπθα.
„Έια ! Καη απνθάιπςε κνπ ην Μπζηήξην!
Καηέβα επάλσ καο, Άγην Πεξηζηέξη ηνπ Λεπθνύ Πηεξώκαηνο.
Δζύ είζαη ε
Μεηέξα ησλ Γηδύκσλ. Έια Μπζηηθή Μεηέξα,
πνπ εθθξάδεζαη κόλν ζηα έξγα καο.
Πιεζίαζε, Αγία Υαξά ησλ Οπξαλώλ, θαη θνύξληαζε ζηα θεθάιηα
καο. Δζύ θέξλεηο ην ρξπζό λήκα πνπ καο ζπλδέεη όινπο.
Δλζάξξπλέ καο, εκάο πνπ κνηξαδόκαζηε απηή ηελ Αγία Θπζία
ηεο Δπραξηζηίαο, γηνξηαζκέλε ζ‟ απηή ηελ Αγία ζνπ Αλάκλεζε,
γηα λα καο εμαγλίζεη θαη λα καο εληζρύζεη.
Βνήζεζέ καο λα ιάβνπκε ην Φσο! Δζύ πνπ ηώξα κάο έρεηο
θαιέζεη πξνο ηνπο πηζηνύο.
Ο Crestos λα είλαη καδί ζνπ .
(Αθόινπζνο): Δίζε λα θσηίδεη ην πλεύκα ζνπ.
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Όινη όξζηνη.
(Ιεξέαο) Εγώ πιζηεύω ζηην Ενόηηηα ηοσ Θεού, ζηον Παηέρα ως
απρόζωπη ονηόηηηα, άθαηη και μη αποκαλσμμένη, ποσ
κανένας δεν έτει δει, αλλά ηοσ οποίοσ η δύναμη, η δημιοσργική
δσναηόηηηα, πλάζηηκε και πλάθεηαι ζηον αέναο ρσθμό ηης
Δημιοσργίας.
Δγώ πηζηεύσ ζηε Μαξία, ζηε Μάγηα, ζηελ Ίζηδα, ζηε Φπζηθή
δύλακε πνπ ζπκβνιίδεη ηε Φύζε, ηεο νπνίαο ε ζύιιεςε θαη ε
γέλλα απνθαιύπηνπλ ηε γνληκόηεηα ηεο Φύζεο.
(Αθόινπζνο): Εγώ πιζηεύω ζηο Μσζηήριο ηοσ Μπαθομέη και ηοσ
Δημιοσργού. (Σν Πλεύκα κεηαμύ Θεώλ θαη ηεο πιάζεο).
(Ιεξέαο): Δγώ πηζηεύσ ζε κία Τπεξβαηηθή, Αλώηεξε Δθθιεζία,
δηαηεξνύκελε ζηηο αγλέο Φπρέο, ζηηο Λεπθέο Αδειθόηεηεο, θαη
αληηπξνζσπεπόκελε από ηελ Παγθόζκηα Αδειθόηεηα, πνπ
έρεη ηελ έθθξαζή ηεο ζηελ Αγία Γλσζηηθή Δθθιεζία, πνπ
θαζνδεγείηαη από Παηξηάξρεο, Απόζηνινπο, Δπίζθνπνπο θαη
Ηεξείο.
(Αθόινπζνο): Ο Νόκνο καο είλαη αγάπε, δσή , ειεπζεξία
ζξίακβνο.

θαη

(Ιεξέαο): Σν Έκβιεκα ζθξαγίδα καο είλαη ΘΔΛΖΜΑ .
Πηζηεύσ ζηελ Κνηλόηεηα ησλ εμαγληζκέλσλ Φπρώλ, έηζη όπσο
ην πιηθό ςσκί κεηακνξθώλεηαη ζε πλεπκαηηθή νπζία. Πηζηεύσ
ζην Βάπηηζκα ηεο νθίαο ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ην ζαύκα λα
κάο θάλεη Αλζξώπνπο..
Γλσξίδσ θαη αλαγλσξίδσ ηελ νπζηαζηηθόηεηα ηεο δσήο κνπ,
ηελ νπνία αληηιακβάλνκαη ζαλ έλα ρξνλνινγηθό αηειείσην
ζύλνιν, πνπ πεξηθιείεη κία ηξνρηά έμσ από ην Υξόλν θαη από
ην Υώξν. Δγώ πηζηεύσ ζηνλ Τηό, ηνλ Κνζκηθό Υξηζηό, ηελ
Ηζρπξή Αζηξηθή Μεζνιάβεζε, πνπ ζπλδέεη ηε Φπζηθή καο
πξνζσπηθόηεηα κε ην αλώηαην ύκθπην ηνπ Ζιηαθνύ Παηέξα.
(Όινη): Έηζη λα είλαη .
Ο Ιεξέαο γπξίδεη ζην θνηλό ή ζηελ πιεπξά ηνπ Βσκνύ θαη θεξύηηεη ηα
Γλσζηηθά Μπζηήξηα. Μεηά ην θήξπγκα επηζηξέθεη ζην Βσκό θαη
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πξνθέξεη ηελ πξνζεπρή ζην Σηαπξό.
Γεκάηνη αγαιιίαζε θαη μερεηιηζκέλνη από πίζηε, εξρόκαζηε ζ‟
εζέλα, ηαπξέ! Ηεξό Σξηαληάθπιιν! Άγην θαη Θετθό!.
Δζύ πνπ δίλεηο ην βάιζακν γηα θάζε πιεγή, θαη ηξνθνδνηείο ηε
θσηηά πνπ δσληαλεύεη ηε Εσή.
Δζύ πνπ δίλεηο ηε Εσή, κνπ πξνζθέξεηο ην ηαπξό, πνπ εγώ
αλαγλσξίδσ σο δηθό κνπ.
Γλσξίδσ ην Μπζηήξηό ζνπ, ην Ηεξό Μπζηήξην πνπ
ζε
πεξηβάιιεη, θαζώο έρεηο δσξηζηεί ζηνλ θόζκν γηα λα θάλεηο
άπεηξα ηα πεξηνξηζκέλα πξάγκαηα.
Σν θεθάιη ζνπ νξζώλεηαη κεγαιεηώδεο γηα λα αγγίμεη ηνλ
Οπξαλό, έηζη ώζηε λα είζαη ην ζύκβνιν ηνπ Θετθνύ Λόγνπ.
Έηζη ώζηε λα θπξηαξρεί, ζηε δνκή ζνπ, ε ηνκή ηνπ μύινπ πνπ
ζρεκαηίδεη ηα δύν κπξάηζα ζνπ, ζαλ δύν ηεξάζηηα ρέξηα πνπ
εθηείλνληαη γηα λα ηξνκάμνπλ θαη λα δηώμνπλ ηηο ζθνηεηλέο
δπλάκεηο θαη ηηο θαηώηεξεο εμνπζίεο. Γηα λα ελώλνπλ, κέζα ζε
κία Δθθιεζία Άγηαο Αδειθόηεηαο, όια ηα αλζξώπηλα όληα κε
αγλή θαη επγελή θαξδηά.
Σν πόδη ζνπ, ζαλ κία ιόγρε, είλαη θαξθσκέλν ζην έδαθνο γηα
λα κπνξείο λα ιπηξώλεηο, γηα λα κπνξείο λα βνεζάο κε ηελ
ώζεζε ηεο ζέιεζήο ζνπ όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ δηακέλνπλ
θάησ από ηε γε, ζηηο θαηώηεξεο πεξηνρέο ηνπ Κόζκνπ, θαη νη
νπνίεο, δηακέζνπ πνιιαπιώλ ελζαξθώζεσλ, ζα κπνξέζνπλ
λα θζάζνπλ ζηε Θέσζε γηα λα είλαη επαλελσκέλεο αηώληα κέζα
ζ‟ εζέλα.
Χ! Δζύ, ηαπξέ ηεο ζαπκάζηαο κνίξαο! Πνπ ηνπνζεηήζεθεο από
ηνλ Ύςηζην Θεό ζηελ πνιιαπιόηεηα ηνπ ύκπαληνο, γηα λα
είζαη ε Απνιύηξσζε ηεο αλζξσπόηεηαο.
Χ! ηαπξέ! Άζπηιε νκνξθηά, πνπ είζαη ηξόπαην ηεο λίθεο ηνπ
Υξηζηνύ, πνπ είζαη καγλήηεο δσήο, πνπ πξνζθέξεηο ηε Εσή κε
ην Άγην ζνπ Γέλδξν΄ πνπ επεθηείλεηο ηηο ξίδεο ζνπ ζαλ
γηγάληηα δάθηπια ζηα βάζε ηεο γεο πξνθεηκέλνπ λα δσξίδεηο
ηνλ θαξπό ζνπ ζηνπο Άπεηξνπο Οπξαλνύο.
Χ! Δζύ, Αμηνζέβαζηε ηαπξέ! πνπ είζαη ην Άγην Γώξν ηνπ
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Γιπθνύ Ολόκαηνο, ζαλ άκπεινο πνπ αλζίδεη ζηνλ Κήπν ηνπ
Κπξίνπ.
Χ! Δζύ! Φσο, Θετθό Σξηαληάθπιιν ζην ηαπξό! Πνπ δίλεηο ηε
Γύλακή ζνπ θαη ηελ ηεξή Δμνπζία ζνπ ζ‟απηνύο πνπ ηελ
αμίδνπλ ζηε ζθιεξή κάρε, θαη ηνπο νδεγείο ζηε κπζηηθή ζθάια
πνπ εθηείλεηαη από ηε Γε κέρξη ηνλ Οπξαλό, από ηελ Ύιε κέρξη
ην Πλεύκα.
Χ! ηαπξέ! Άγηε θαη επινγεκέλε, κέζα ζνπ βξίζθεηαη
ππνιαλζάλνπζα ε Απνιύηξσζε, θαη θάησ από ηε Γύλακή ζνπ
θαη ην κεγαιόπξεπν Φσο ζνπ, θαηαθεύγνπκε όινη καο γηα λα
θάλνπκε ηελ πξνζθνξά απηήο ηεο Αγίαο Θπζίαο ηνπ Υξίζκαηνο
ηεο Δπραξηζηίαο.
Μεηά από ηελ πξνζεπρή ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζηηγκή δηαινγηζκνύ...
Δλώ ν Ιεξέαο , νη Γηάθνλνη θαη νη πηζηνί είλαη ζηα γόλαηα. Μεηά από
απηήλ ηελ ζηηγκή , απηνί πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Θεία
Δπραξηζηία , ζα πξέπεη λα είλαη όινη απηνί πνπ ζπγθεληξώλνληαη
γύξσ από ηνλ Βσκό . Καη ν Ιεξέαο ήδε όξζηνο πξνζθέξεη πξώηα ηνλ
άξην ιέγνληαο:
ΑΤΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ, ΛΑΒΔ ΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΣΡΧΖ
ΟΤ.
Απηή ε θξάζε επαλαιακβάλεηαη από ηνλ Ιεξέα , θάζε θνξά πνπ
βάδεη ηνλ άξην ζην θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Τειεηώλνληαο ηελ πξάμε απηή , παίξλεη ηνλ θάιπθα κέζα ζηνλ νπνίν
έρεη θαηαηεζεί ρπκόο ζηαθπιηώλ ή θξαζί ρσξίο αιθνόι
θαη ην
πξνζθέξεη ζε θαζέλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ιέγνληαο :
ΑΤΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΑΗΜΑ ΜΟΤ , ΛΑΒΔ ΣΟ ΑΦΟΤ ΥΤΘΖΚΔ ΓΗΑ ΝΑ
ΛΤΣΡΧΝΔΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ .
(Δπαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ δίλεη λα πηνπλ )
Μεηά αθνύ έρεη πεξάζεη αξρηθά ζε όινπο ην ςσκί , ακέζσο κεηά ην
θξαζί , επηζηξέθεη ν ηεξέαο ζηνλ θαζέλα θαη βάδνληαο ην ρέξη ζην
θεθάιη ηνπ ιέεη:
Α ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΕΗ ΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ ΣΟ
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ΦΧ.
Καηόπηλ , αθνύ νινθιεξώζεη κε όινπο θαη ελώ αθόκα όινη είλαη ζηα
γόλαηα , ν Ιεξέαο ζεθώλεη ηα ρέξηα ηνπ ζε ζηάζε επινγίαο θαη ιέεη:
Λάβεηε ην ζεκάδη ηνπ ηαπξνύ πάλσ ζηνπο ιαηκνύο ζαο θαη
πάλσ ζηα ρείιε ζαο γηα λα είζηε νη Κιεξνλόκνη ηνπ Φσηόο.
Όινη ζεθώλνπλ ην δεμί ρέξη θαη ν Ιεξέ:αο ςάιιεη ην κάληξα:
I.A.O. I.A.O. I.A.O.
Καηόπηλ ν Ιεξέαο ζηαπξώλεη ηα ρέξηα ηνπ κπξνζηά από ην ζηήζνο
θαη όιν ην εθθιεζίαζκα ςάιιεη ηε Θετθή δνμνινγία (tedeum
laudamus).
ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΑΒΑΧΘ.
ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΑΒΑΧΘ.
ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΑΓΗΟ, ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΑΒΑΧΘ.
Τέινο ν Ιεξέαο δίλεη ηελ επινγία ηνπ Ααξώλ.
Απηή είλαη ε απιή κνξθή , ιακβάλνληαο ηελ απφ ηα ζεκειηψδε έξγα
ηεο αξρέγνλεο ζξεζθείαο θαη είλαη ε ίδηα κηα ηζρπξή δξάζε ηεο
Σειεηνπξγηθήο Μαγείαο πνπ θέξλεη πγεία θαη επεκεξία ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Μπνξεί ν Ηεξέαο ζην ηέινο λα θάλεη κηα Αιπζίδα.
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ:
«Μελ δψζεηε απηφ πνπ είλαη Άγην ζηα ζθπιηά νχηε λα ξίμεηε ηα
καξγαξηηάξηα ζαο κπξνζηά ζηνπο ρνίξνπο΄ γηαηί κπνξεί λα ηα
θαηαπαηήζνπλ κε ηα πφδηα ηνπο θαη λα ζηξαθνχλ λα ζαο
μεζθίζνπλ». (ηίρνο 6, Κεθάιαην 7, Καηά Μαηζαίνλ).
Κάζε νηθνγέλεηα κπνξεί λα πξαγκαηψζεη
ηελ
ΓΝΧΣΗΚΖ
ΜΔΣΟΤΗΧΖ κέζα ζην ζπίηη ηεο ή ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία. Γελ ζα
πξέπεη λα δερηνχκε ζε απηή ηελ ΓΝΧΣΗΚΖ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
θαλέλαλ αλάμην , γηαηί γίλεηαη βεβήισζε .
Δγψ ν

SAMAEL AUN WEOR, ν Πξσηνπφξνο
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ηεο ΤδξνρνΨθήο

Δπνρήο , επηηξέπσ ζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα λα πξαγκαηψζεη
ηελ ΑΓΗΑ ΜΔΣΟΤΗΧΖ , θάζε νηθνγέλεηα ζην ζπίηη ηεο .
Δγψ ν SAMAEL AUN WEOR, ν Μεγάινο ΑΒΑΣΑΡ ηνπ ΤΓΡΟΥΟΟΤ
, ρηππάσ ηεο θακπάλα ηεο Νέαο Δπνρήο θαη αλνίγσ ηηο πφξηεο
ηεο ΜΤΖΖ γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα.
14 ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
ε πξνεγνχκελεο λχρηεο είδα λα θαηεβαίλεη απφ ηελ «Μεγάιε
Άξθην» έλα θίδη ρξψκαηνο πξάζηλνπ. «Κάηη θαθφ» είπα , «θάηη
ζθιεξφ γηα κέλα». Απηφ ην πξάζηλν θίδη ήηαλ ε κήηξα ελφο θαθνχ
γεγνλφηνο πνπ κε πεξίκελε.
Καη πξαγκαηηθά , ζήκεξα Παξαζθεπή 14 Μαξηίνπ εθπιεξψζεθε γηα
κέλα θαηά γξάκκα απηφ ην θαθφ ζπκβάλ: ήκνπλ θιεηδσκέλνο ζηελ
θπιαθή ηεο θνκεηείαο ηεο ηέλαγα άδηθά. Καηέζηξεςα ην πξάζηλν
θίδη θαη γηα απηφ πηζηεχσ πσο ζχληνκα ζα ζξηακβεχζσ θαη ζα
αθεζψ ειεχζεξνο.
αο γξάθσ απηά ηα γξάκκαηα κέζα απφ ηελ θπιαθή , εδψ αθνχσ
κφλν άζεκλα θαη ρπδαία ιφγηα, εδψ κφλν ζπλνκηιίεο ζρεηηθέο κε ην
έγθιεκα θαη ηα πάζε ... απηφ είλαη αεδηαζηηθφ... εγψ φκσο
παξακέλσ ήξεκνο , έηζη πξέπεη λα είλαη ν Μπεκέλνο.
Πξέπεη λα κάζνπκε λα ρακνγειάκε κέζα απφ ηηο αληημνφηεηεο .
Πξέπεη λα δνχκε φπσο ν «Γαληήι» ζηνλ ιάθθν κε ηα ιηνληάξηα.
Πφζν φκνξθν είλαη απηφ ην ππέξνρν ζρνιείν ηεο δσήο!... Ήδε ζα
έξζεη ε λέα επνρή θαη ζα ππάξμεη θσο θαη ζνθία θαη νκνξθηά!
«Mα πξηλ απ΄ φια απηά ζα ζαο ζπιιάβνπλ θαη ζα ζαο θαηαδηψμνπλ
παξαδίδνληάο ζαο ζε ζπλαγσγέο θαη ξίρλνληάο ζαο ζε θπιαθέο θαη
ζχξνληάο ζαο κπξνζηά ζε βαζηιηάδεο θαη εγεκφλεο, εμ΄αηηίαο ηνπ
νλφκαηφο κνπ».
(ηίρνο 12, Κεθάιαην 21, Καηά Λνπθά).
Έηζη θαηαδίσμαλ ηνπο πξνθήηεο πνπ ήηαλ πξηλ απφ εκάο, γηα απηφ
εκείο νη ήξσεο ηνπ θσηφο δελ ρξεηάδεηαη λα θνβφκαζηε ...
Αο δηαβάζνπκε ηηο θπιαθέο*
ηνπ Παχινπ , γηα λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζα πνιιά έρνπλ ππνζηεί νη πξνθήηεο πνπ
ήηαλ πξηλ απφ εκάο.
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*εκείσζε : ζην πξσηόηππν δελ αλαθέξεη επηζηνιέο , αιιά
θπιαθέο.
ήκεξα ην απφγεπκα θαίλεηαη ήδε ν ήιηνο λα βπζίδεηαη ζηελ Γχζε
θαη εγψ είκαη αθφκα θιεηδσκέλνο ζηελ θπιαθή. Οη ηξφθηκνη θαη νη
θξνπξνί κηινχλ θαη κηινχλ γηα απαίζηα πξάγκαηα... Μφιηο είρα ηελ
επίζθεςε κηαο «καζήηξηάο» κνπ , είλαη κηα θπξία πνιχ βαζαληζκέλε,
ράξεθα πάξα πνιχ πνπ κε επηζθέθηεθε... Σα παηδηά ηνπ Φσηφο
απνηεινχκε κηα παγθφζκηα αδειθφηεηα.
Σέινο , ε λέα κέξα μεκέξσζε ζε απηήλ ηελ θπιαθή. Δρζέο ην βξάδπ
κε εθπαίδεπε ν «Δζψηεξνο» κνπ θαη κνπ έιεγε πσο ζε απηέο ηηο
ζηηγκέο , ρξεηαδφκνπλ έλαλ λνπ «δηθεγφξνπ» θαη «άμνλα». Έρεη
δίθην ν
ΔΧΣΔΡΟ, γηαηί ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ρξεηάδνκαη λα
ππεξαζπηζηψ ηνλ εαπηφ κνπ απέλαληη ζηνπο δήκηνπο κνπ ...
ρξεηάδνκαη απηέο ηηο ζηηγκέο λα έρσ αθξηβή ζθέςε θαη αθξηβή
αληίιεςε.
Σν πξσηλφ είλαη ζπλλεθηαζκέλν θαη θάπνηνη θξαηνχκελνη κηινχλ κε
ηνπο θξνπξνχο κέζα απφ ηα θάγθεια. Μηα πφξλε παξακέλεη
θαζηζκέλε΄ κηιάλε γηα ηα πάληα , επίζεο κηιάλε γηα βξσκηέο .
ήκεξα έρσ ζθεθηεί λα δερηψ ηελ πξνζθνξά ηνπ καζεηή κνπ Israel
Bermúdez. Απηφο ν Αδειθφο κνπ πξφζθεξε κηα αγξνηηθή θαηνηθία,
γηα λα δήζσ ζε απηήλ ηελ θαηνηθία κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ... Δίρα
ζθεθηεί λα παξακείλσ ζηελ ηέλαγα επ΄αφξηζηνλ, αιιά κνπ είλαη
αδχλαηνλ΄ απηνί νη δήκηνη ηεο επίζεκεο επηζηήκεο, απηνί νη
ζθνηεηλνί, δελ κε αθήλνπλ ζε εζπρία, κε κηζνχλ κέρξη ζαλάηνπ γηα
ηελ ζχληαμε ηνπ «Σέιεηνπ Γάκνπ» θαη ηεο «Δπαλάζηαζεο ηνπ
Μπει» θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα λα κνπ θάλνπλ δεκηά . Σν
ρεηξφηεξν έγθιεκα γηα ην νπνίν κε θαηεγνξνχλ είλαη πσο
εθπιεξψλσ ηελ ζνθία ηνπ Δπαγγειίνπ : ζεξαπεχσ ηνπο αζζελείο.
Οη επίζεκεο ηαηξηθέο είλαη ζε πφιεκν κε κέλα.
Μφιηο βγσ απφ ηελ θπιαθή , ζα ηαμηδέςσ πξνο ηελ πφιε
Fundacion πξνθεηκέλνπ λα κηιήζσ κε ηνλ καζεηή κνπ Israel
Bermúdez θαη λα δερηψ ηελ πξνζθνξά ηνπ. Δθεί ζηελ χπαηζξν ιίγα
ρηιηφκεηξα απφ πφιε Fundacion, ζα κπνξψ λα δήζσ εηξεληθά ζε
επαθή κε ηελ κεηέξα θχζε ηελ «ΗΗ» . Μαξία ή Μάγηα... Ίζσο εθεί
κπνξεί νη δήκηνη ηεο επίζεκεο επηζηήκεο λα κε αθήζνπλ ήζπρν.
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Απηή ε επηζηήκε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα είλαη ζθνηεηλή... Σψξα νη
γηαηξνί ηεο επίζεκεο επηζηήκεο έρνπλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηα
ζηξαηεχκαηα ηεο αζηπλνκίαο …... θαη θπιαθίδνπλ θαη βαζαλίδνπλ ...
θαη νη «πγεηνλνκηθνί» επηδεηθλχνπλ ηελ δχλακε ηεο αζηπλνκίαο .
Πφζν γεινίν είλαη απηφ ην κείγκα ηεο ηαηξηθήο κε ηηο μηθνιφγρεο! Ζ
ηεξή επηζηήκε ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπ Γαιελνχ θαη ηνπ Παξάθειζνπ,
έρεη γίλεη «θπιαθέο» θαη ρσξνθχιαθεο θαη ηνπθέθηα... Ση θξηθηή
βεβήισζε!... ηδηαίηεξα ζε απηφλ ηνλ εηθνζηφ αηψλα είλαη ζθνηεηλφ...
έρσ ηα κάηηα κνπ ηνπνζεηεκέλα ζηα παηδηά ηνπ Τδξνρφνπ...
ήκεξα ππεξαζπίζηεθα ηνλ εαπηφ κνπ ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ θαη
ε ππεξάζπηζή κνπ ήηαλ ηφζν ιακπξή πνπ πξνθάιεζε έθπιεμε. Καη
εγψ αθφκα έκεηλα θαηάπιεθηνο κε απηφ πνπ είπα.
«Bάιηε ην ινηπφλ θαιά ζηελ θαξδηά ζαο λα κελ πξνκειεηάηε ηη ζα
απνινγεζείηε».
«Γηαηί εγψ ζα ζαο δψζσ ιφγηα θαη ζνθία ηέηνηα, πνπ δε ζα
κπνξέζνπλ λα αληηθξνχζνπλ νχηε λα ελαληησζνχλ φινη εθείλνη πνπ
αληηηίζεληαη ζε ζαο».
«Θα θαηαδνζείηε αθφκα θη απφ γνλείο θη απφ αδέιθηα θη απφ
ζπγγελείο θη απφ θίινπο. Mάιηζηα ζα ζθνηψζνπλ θάπνηνπο απφ
ζαο».
« Καη ζα είζηε κηζεηνί απφ φινπο εμαηηίαο ηνπ νλφκαηφο κνπ».
« ίγνπξα φκσο νχηε ηξίρα απφ ην θεθάιη ζαο δε ζα ραζεί».
« Mε ηελ ππνκνλή ζαο ζα θεξδίζεηε ηηο ςπρέο ζαο».
(ηίρνη 14, 15, 16, 17, 18 θαη 19 Κεθάιαην 21, Καηά Λνπθά).
Ο εηθνζηφο αηψλαο είλαη κηα επνρή πξσηνθαλνχο ζθφηνπο΄ πνηέ
δελ γλψξηζαλ κηα Δπνρή ηφζν καχξε . Παληνχ αθνχο γηα πνιέκνπο
θαη θήκεο πνιέκσλ. Οη άλζξσπνη κηινχλ κφλν γηα λα ζθνηψζνπλ
θαη λα ζθνησζνχλ΄ ε ιέμε «λα ζθνηψζεη» ή «ζθνηψζεθαλ» ή
«ζθφησζε», αθνχγεηαη κφλν ζε απηνχο ηνπο πιαλήηεο φπνπ ε
αλζξψπηλε εμέιημε έρεη απνηχρεη. Απηή είλαη κηα θξηθηή ιέμε ηνπ
«Αβίηζη». ηελ Μαχξε ειήλε ή «Λίιηζ» θαη ζηελ Γε ε ιέμε απηή
αθνχγεηαη παληνχ. ήκεξα ζηελ Γε καο δελ ππάξρεη κέξνο πνπ λα
κελ αθνχγεηαη απηή ε θξηθηή ιέμε. ια απηά απνδεηθλχνπλ ηελ
θξηθηή απνηπρία ηεο επίγεηαο εμέιημήο καο . Ζ αλζξψπηλε εμέιημε
απέηπρε. Παληνχ νη ζηξαηνί είλαη νπιηζκέλνη. Απηφο ν δηεθζαξκέλνο
42

πνιηηηζκφο ζα θαηαζηξαθεί ζην αίκα θαη ζηελ θσηηά. Ο Κχξηφο καο
, ν Υξηζηφο, ην είπε μεθάζαξα ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο:
« Kη φηαλ δείηε ηελ Iεξνπζαιήκ λα πεξηθπθιψλεηαη
ζηξαηεχκαηα, ηφηε λα μέξεηε φηη έθηαζε ε θαηαζηξνθή ηεο».

απφ

Ζ Ηεξνπζαιήκ ζπκβνιίδεη φιε ηελ γε καο ηψξα ή θαιχηεξα ζα
ιέγακε , φινπο φζνπο παξίζηαληαη ζηνλ πνιηηηζκφ καο.
«Tφηε, φζνη ζα βξίζθνληαη ζηελ Iνπδαία, αο θαηαθχγνπλ ζηα βνπλά.
Kη φζνη βξίζθνληαη κέζα ζηελ πφιε αο απνκαθξπλζνχλ. Kη φζνη
βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν, αο κελ κπνπλ ζε απηήλ».
«Γηαηί απηέο ζα είλαη κέξεο εθδίθεζεο γηα λα εθπιεξσζνχλ φια απηά
ηα νπνία είλαη γξακκέλα» (ηίρνη 20, 21, 22, Κεθάιαην 21, Καηά
Λνπθά).
Λίγν πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ Σξίηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη
απηφο ν πνιηηηζκφο ζα θαηαζηξαθεί ζην αίκα θαη ζηε θσηηά. ιε ε
Γε ζα γίλεη έλα ηεξάζηην λεθξνηαθείν , φπνπ ζα βιέπνπκε κφλν
ζηαπξνχο , ζηαπξνχο θαη ζηαπξνχο... Καη ζα θπηέςνπκε ηεο ζεκαία
ηνπ Τδξνρφνπ επάλσ ζηα
θαπληζκέλα εξείπηα εθείλνπ ηνπ
ηεξάζηηνπ λεθξνηαθείνπ...
Ζ λέα Δπνρή είλαη έλαο ηνθεηφο ηεο θχζεο , θάζε ηνθεηφο είλαη
επψδπλνο. Μφλν κηα επίιεθηε νκάδα ςπρψλ ζα κπνξεί λα έρεη
θπζηθφ ζψκα ζηνλ Τδξνρφν΄ θαη ζα ππάξμεη θσο θαη ζνθία θαη
νκνξθηά ΄ απηή είλαη ε πξψηε Αλάζηαζε , γηαηί ε δεχηεξε ζα είλαη
ζηνλ Σνμφηε.
«Mαθάξηνο θαη άγηνο φπνηνο έρεη κεξηηθφ ζηελ πξψηε αλάζηαζε.
Πάλσ ζε απηνχο δελ έρεη εμνπζία ν δεχηεξνο ζάλαηνο, αιιά ζα είλαη
Ηεξείο ηνπ Θενχ θαη ηνπ Xξηζηνχ, θαη ζα βαζηιέςνπλ καδί ηνπ ρίιηα
ρξφληα»
(ηίρνο 6 . Κεθάιαην 20, Απνθάιπςε).
Σν άζξνηζκα ησλ ρηιίσλ ρξφλσλ αλαιχεηαη θαβαιηζηηθά , έηζη: 1 + 0
+ 0 + 0 = 1΄ δειαδή , κηα επνρή, απηή ε επνρή δηαξθεί 2.000 έηε.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν ρηιηάδσλ ρξφλσλ ηνπ Τδξνρφνπ ,
νη εθιεθηνί άλζξσπνη ζα είλαη νη ηεξείο ηνπ Θενχ θαη ηνπ Υξηζηνχ θαη
ζα βαζηιέςνπλ καδί ηνπ θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Τδξνρφνπ. Σα
ζχλνξα ζα εμαθαληζηνχλ θαη νιφθιεξε ε Γε ζα είλαη κηα παηξίδα
απφ αγάπε θαη αδειθνζχλε.
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Αιιά ζηνλ Αηγφθεξσ θαζίζηαηαη κηα άιιε ζθνηεηλή επνρή θαη νη
θαθέο ςπρέο πνπ ζήκεξα εηζέξρνληαη ζηελ άβπζζν , ζα γπξίζνπλ
πάιη γηα λα ελζαξθσζνχλ ζηελ Γε καο θαη ζα ηνπο δσζεί ηφηε
άιιε κηα κεγαιεηψδεο επθαηξία γηα λα κεηαλνήζνπλ γηα ηηο αλνκίεο
ηνπο.
«Καη φηαλ ζπκπιεξσζνχλ ηα ρίιηα ρξφληα, ν αηαλάο ζα
ειεπζεξσζεί απφ ηελ θπιαθή ηνπ»
«Καη ζα βγεη γηα λα πιαλήζεη ηα έζλε πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηέζζεξηο
γσληέο ηεο γεο, ην Γσγ θαη ην Mαγψγ, κε ζθνπφ λα ηνπο ζπλάμεη γηα
πφιεκν, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ζαλ ηελ άκκν ηεο
ζάιαζζαο».
«Aλέβεθαλ, ινηπφλ, ζε φιν ην πιάηνο ηεο γεο θαη πεξηθχθισζαλ ην
ζηξαηφπεδν ησλ αγίσλ θαη ηελ πφιε ηελ αγαπεκέλε. Mα θαηέβεθε
θσηηά απφ ηνλ νπξαλφ, ζηαικέλε απφ ην Θεφ, θαη ηνπο
θαηαβξφρζηζε».
(ηίρνη 7, 8, 9, Κεθάιαην 20, Απνθάιπςε).
ηνλ Αηγφθεξσ ζα δσζεί ζηηο δαηκνληθέο ςπρέο άιιε κηα επθαηξία γηα
λα κεηαλνήζνπλ. Καη αθφκα θαη ζηνλ ίδην ηνλ Ηαρβέ ζα πξέπεη λα
δσζεί θπζηθφ ζψκα . Καη ν Ηαρβέ ζα γελλεζεί ζηελ γε ηεο Ηνπδαίαο
θαη νη Δβξαίνη ζα ηνλ παξνπζηάζνπλ σο Μεζζία , απηνί ζα πνπλ φηη
απηφο ήηαλ ν Μεζζίαο πνπ πεξίκελαλ θαη ν Ηαρβέ ζα θάλεη ζαχκαηα
θαη παξαπιαλεηηθά αθχζηθα θαηλφκελα΄ θαη ηφηε νη νινθιεξσηηθά
αιχηξσηεο ςπρέο ζα επηζηξέςνπλ κε ηνλ Ηαρβέ ζηελ άβπζζν γηα
πάληα ... Καη ζηελ άβπζζν ζα πεξάζνπλ απηέο νη ςπρέο απφ ηνλ
δεχηεξν ζάλαην. Απηέο νη πξνζσπηθφηεηεο ρσξηζκέλεο απφ ηνλ
«Δζψηεξν» ζα απνζπληεζνχλ ζηγά - ζηγά κέζα ζην θιάκα θαη ζην
ηξίμηκν ησλ δνληηψλ.
«Kη ν δηάβνινο πνπ ηνπο πιαλνχζε, ξίρηεθε ζηε ιίκλε ηεο θσηηάο
θαη ηνπ ζεηαθηνχ, φπνπ είραλ πεηαρηεί θαη ην ζεξίν θη ν
ςεπδνπξνθήηεο. Eθεί ζα βαζαλίδνληαη κέξα θαη λχρηα ζηνπο αηψλεο
ησλ αηψλσλ!»
(ηίρνο 10, Κεθάιαην 20, Απνθάιπςε).
Απηφ ην γεγνλφο ζα εθδεισζεί ζηελ αξρή ηεο Δπνρήο ηνπ Σνμφηε ,
κέζα ζε 4000 ρξφληα θαη θάπνην θιάζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ εθδήισζε
απηή ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζεκεξηλψλ επείξσλ΄
ζα ππάξμεη πιήξεο γεσινγηθή κεηαβνιή΄
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«Eίδα θη έλα κεγαιφπξεπν ζξφλν, νιφιεπθν, θαζψο θη απηφλ πνπ
θαζφηαλ ζε απηφλ, απφ ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ εμαθαλίζηεθαλ ν
νπξαλφο θαη ε γε, γηαηί δελ είραλ πηα θακηά ζέζε εθεί».
«Eίδα, αθφκα, ηνπο λεθξνχο, ηνπο κεγάινπο θαη ηνπο κηθξνχο,
φξζηνπο κπξνζηά ζην ζξφλν! Kη αλνίρηεθαλ ηα βηβιία. Aλνίρηεθε θη
έλα άιιν βηβιίν, πνπ είλαη ην Bηβιίν ηεο Zσήο. Kαη θξίζεθαλ νη
λεθξνί κε βάζε ηα γξακκέλα ζηα βηβιία, ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο».
(ηίρνο 11 θαη 12 .Κεθάιαην 20, Απνθάιπςε).
Οη δσληαλνί λεθξνί , εθείλνη πνπ δηθάζηεθαλ , είλαη νη θαθέο ςπρέο
ρσξηζκέλεο απφ ηνλ «Δζψηεξν». Σν βηβιίν ηεο δσήο είλαη ην βηβιίν
ησλ πεθσηηζκέλσλ΄ θαη φια ηα θαξκηθά βηβιία ππάξρνπλ ζην
αζηξηθφ επίπεδν . Κάζε ςπρή έρεη ην βηβιίν ηεο , φπνπ είλαη
γξακκέλνη νη ινγαξηαζκνί ηνπο.
«Καη ε ζάιαζζα έδσζε ηνπο λεθξνχο πνπ ήηαλ ζε απηήλ θαη ν
ζάλαηνο θαη ν Άδεο παξέδσζαλ ηνπο λεθξνχο πνπ ήηαλ ζε απηνχο΄
θαη θξίζεθαλ ν θαζέλαο ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο».
«Καη ν ζάλαηνο θη ν Άδης ξίρηεθαλ ζηε ιίκλε ηεο θσηηάο. Aπηφο
είλαη ν δεχηεξνο ζάλαηνο».
«Kαη φπνηνο δε βξέζεθε γξακκέλνο ζην Bηβιίν ηεο Zσήο, ξίρηεθε
ζηε ιίκλε ηεο θσηηάο».
(ηίρνο 13, 14, 15. Κεθάιαην 20, Απνθάιπςε).
Ο δεχηεξνο ζάλαηνο είλαη ε δηάιπζε ησλ δηεζηξακκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηνλ «Δζψηεξν» , ε ιίκλε
ηεο θσηηάο είλαη ε άβπζζνο ή Αβίηζη , έλα βπζηζκέλν επίπεδν ηεο
ζπλείδεζεο.

ε φια απηά ηα πξάγκαηα έρσ δηαινγηζηεί απηή ηελ εκέξα ΄ ήδε ν
ήιηνο δχεη θαη εγψ είκαη αθφκα ζε απηήλ ηελ θπιαθή.
16 ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
Άιιε κηα κέξα ζηελ θπιαθή΄ πεξηκέλσ επηζθέςεηο. Δρζέο ην βξάδπ
αλέβεθα αθφκα πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ θιίκαθα ησλ Ηεξαξρηψλ.
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Απηή ηελ αλχςσζε ηελ έρσ πιεξψζεη κε ηελ θπιαθή΄ έηζη
ππνθέξνληαο είλαη πνπ θεξδίδνληαη νη βαζκνί. Έρσ πεξάζεη ήξεκνο
θαη θαξηεξηθφο απφ απηήλ ηελ νδπλεξή δνθηκαζία θαη έρσ
κεηαηξέςεη ηελ θπιαθή κνπ ζε κνλαζηήξη Αγηφηεηαο. Γελ έρσ
δηακαξηπξεζεί ελάληηα ζε νπνηνλδήπνηε θαη επινγψ ηνπο δήκηνχο
κνπ. Πξέπεη λα αγαπάκε ηνπο θίινπο καο , γηαηί καο θαηαιαβαίλνπλ
θαη ηνπο ερζξνχο καο επεηδή δελ καο θαηαιαβαίλνπλ.
Σν κνλνπάηη είλαη γεκάην απφ αγθάζηα θαη ηα πφδηα ηνπ πεξηπαηεηή
καηψλνπλ απφ ηηο ζθιεξέο πέηξεο ηνπ δξφκνπ. Τπνθέξσ , αιιά
έρσ ηελ ειπίδα φηη ν Julio Medina V., ν αγαπεηφο καζεηήο κνπ ,
ζα κε βγάιεη απφ απηή ηελ θπιαθή. ήκεξα έζηεηια ηηο επηζηνιέο
κνπ ζηνλ Julio, δεηψληαο ηνπ πεξηζζφηεξε δξάζε΄ δελ έρσ θφβν ,
αιιά έρσ ην δηθαίσκα λα κε ππεξαζπηζηψ. Κάπνηνο κπνξεί πάληα
λα ππεξαζπηζηεί , αιιά ρσξίο λα βιάςεη πνηέ θαλέλαλ.
Σα εζσηεξηθά πξάγκαηα πνπ έρσ δήζεη εδψ κέζα ζε απηήλ ηελ
θπιαθή είλαη ηφζν φκνξθα θαη ζετθά , πνπ δελ κπνξψ θαλ λα
γξάςσ . Απηά ηα πξάγκαηα δελ ηα γξάθσ , είλαη πξάγκαηα
«αλείπσηα». Γελ ζα κε θαηαλννχζαλ νη άλζξσπνη αλ ζα ηα έγξαθα
απηά ηα πξάγκαηα.
Δδψ , ζε απηήλ ηελ θπιαθή έρσ ζπκεζεί ηνλ «Απνιιψλην ησλ
Σπάλσλ» . Πφζν κεγάινο ήηαλ απηφο ν άλζξσπνο! Ο Απνιιψληνο
πέξαζε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπ ζε κηα θπιαθή. ¨ηαλ ν
Απνιιψληνο έθηαζε ζηελ Ρψκε, έκεηλε παξαηεξψληαο ηνλ νπξαλφ,
ιέγνληαο: «Κάηη κεγάιν ζα ζπκβεί θαη δελ ζα ζπκβεί». Δθείλε ηελ
εκέξα μέζπαζε κηα θαηαηγίδα θαη ζε ζηηγκέο πνπ ν Καίζαξαο έπηλε
,έπεζε έλαο θεξαπλφο θαη έζπαζε ε θνχπα πνπ είρε ζην ρέξη ηνπ
θαη φκσο ν Καίζαξαο ήηαλ ζψνο.
Ο Απνιιψληνο ζεξάπεπε ηνπο αξξψζηνπο θαη ζξεθφηαλ κφλν κε
θξνχηα θαη θαζαξφ λεξφ. Δίρε θαηεγνξεζεί σο κάγνο θαη
θιεηδψζεθε ζε κηα θπιαθή φπνπ θαη πέζαλε.
Δδψ ζε απηήλ ηελ θπιαθή ζήκεξα ζπκήζεθα ηνλ κεγάιν ηνλ
Απνιιψλην ηνλ Σπαλέα. ινη νη πξνθήηεο ηεο αλζξσπφηεηαο
ήκαζηαλ κάξηπξεο ΄ γηα απηφ ζηελ Απνθάιπςε καο κηινχλ
μεθάζαξα, ιέγνληαο:
«Μελ έρεηο θαλέλαλ θφβν απφ φζα πξφθεηηαη λα ππνθέξεηο. Γηαηί,
πξάγκαηη, πξφθεηηαη ν δηάβνινο λα βάιεη θάπνηνπο απφ ζαο ζηε
θπιαθή γηα λα δνθηκαζηείηε, θαη ζα έρεηε ζιίςε γηα δέθα κέξεο.
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Mείλε πηζηφο σο ην ζάλαην θαη ζα ζνπ δψζσ ην ζηεθάλη ηεο δσήο».
(ηίρνο 10. Κεθάιαην 2, Απνθάιπςε).
ιε ε πξφνδνο ηνπ Μπεκέλνπ βαζίδεηαη ζε αξηζκνχο: 1 + 2 + 3 + 4
= 10΄ θαη σο εθ ηνχηνπ καο ιέεη: «Καη ζα έρεηε δπζηπρία γηα δέθα
εκέξεο».
ιε ην κνλνπάηη ηεο Μχεζεο είλαη ηξνκεξψλ δνθηκαζηψλ, απηφο
πνπ παίξλεη ηνλ δξφκν ηεο «Μχεζεο» , εηζέξρεηαη ζην κνλνπάηη ηεο
πην ηξνκεξήο πηθξίαο. Ζ βάζε ηεο Μχεζεο είλαη ε αγλφηεηα.
Αιιά εδψ κέζα ζε θάζε θνηλή αλζξψπηλε χπαξμε πάληα βξίζθεηαη
πάληα ν «αηαλάο», ην θηήλνο ηεο πνξλείαο , ην δσηθφ εγψ πνπ
αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ δηάλνηά θαη δεκηνπξγεί ηελ ςεπδή
δηαλνεηηθή επηζηήκε γηα ηελ νπνία είλαη πεξήθαλνη νη άλζξσπνη ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα.
«Έρσ, φκσο, λα ζνπ θαηακαξηπξήζσ ιίγα πξάγκαηα, φηη δειαδή
αθήλεηο απηή ηε γπλαίθα, ηελ Iεδάβει, πνπ απηναπνθαιείηαη
πξνθήηηζζα, λα δηδάζθεη θαη λα πιαλά ηνπο δνχινπο κνπ θαη λα
ηνπο θάλεη λα πνξλεχνπλ θαη λα ηξψλε θξέαο δψσλ πνπ έρνπλ
ζπζηαζηεί ζηα είδσια».
«Kαη παξφιν πνπ ηεο έδσζα έλα ρξνληθφ πεξηζψξην λα κεηαλνήζεη,
απηή δε κεηαλφεζε θαη ζπλερίδεη ηελ πνξλεία ηεο».
«Γείηε, ινηπφλ ηψξα, πνπ ηε ξίρλσ άξξσζηε ζην θξεβάηη, θη εθείλνπο
πνπ κνηρεχνπλ καδί ηεο . ηνπο βάδσ ζε ζιίςε κεγάιε, αλ δε
κεηαλνήζνπλ γηα ηα έξγα ηνπο»!
«Kαη ηα παηδηά ηεο ζα ηα εμνινζξεχζσ κε ζαλαηηθφ θαη ζα κάζνπλ
φιεο νη εθθιεζίεο φηη εγψ είκαη εθείλνο πνπ εμεηάδεη ηνπο ινγηζκνχο
θαη ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ θαη ζα αληαπνδψζσ ζηνλ θαζέλα
ζαο αλάινγα κε ηα έξγα ζαο». (ηίρνη 20, 21, 22, 23, Κεθάιαην 2,
Απνθάιπςε).
Έηζη κηιά ην Παγθφζκην Δγψ ζηελ Ηεδαβέι΄ θαη «Απηφο» ζα ξίμεη
ζηελ άβπζζν ηελ Ηεδαβέι θαη φινπο εθείλνπο πνπ κνηρεχνπλ καδί ηεο
, ηα παηδηά ηεο πνξλείαο. Καλέλαο πφξλνο δελ κπνξεί λα είλαη
«Μπεκέλνο».
Ζ Κνπληαιίλη αλεβαίλεη κε βάζε ηελ αγλφηεηα , ηελ αγηφηεηα θαη
έληνλν πφλν. Σν κνλνπάηη ηεο Μχεζεο είλαη ην κνλνπάηη ησλ
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δαθξχσλ θαη ησλ ζιίςεσλ. Θα πξέπεη λα αλεβείηε ηηο επηά θιίκαθεο
ηεο θσηηάο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ πφλν θαη ζηελ πίθξα.
Απηέο νη επηά θιίκαθεο ηεο δχλακεο ηεο θσηηάο , ζπκβνιίδνληαη απφ
ηηο επηά πηψζεηο θαη ηηο επηά αλφδνπο ηνπ Υξηζηνχ , ζηνλ αλήθνξφ
ηνπ πξνο ηνλ Γνιγνζά.
ε απηήλ ηελ ζηηγκή πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο , πιεζηάδνπλ νη
επηζθέπηεο . Σν απφγεπκα είλαη δεζηφ θαη αθνχγνληαη κφλν ηα
θξηθηά πξάγκαηα ζηελ θπιαθή.
Βπζίδνκαη ζηνλ Δζσηεξηθφ κνπ Θεφ θαη ζε απηφλ αηζζάλνκαη
πιήξεο , έηζη έρσ κάζεη λα δσ φπσο ν «Γαληήι» ζηνλ ιάθθν ησλ
ιεφλησλ. Έηζη έρσ κάζεη λα κεηαηξέπσ ηελ θπιαθή κνπ ζε έλα
κνλαζηήξη αγάπεο ,θσηφο, ζνθίαο θαη αγηφηεηαο. Πφζν φκνξθν
είλαη ην ζρνιείν ηεο δσήο! Αο ραξνχκε Αδειθνί... Αο ραξνχκε ...
Αθνχσ κεξηθνχο θχιαθεο ηεο θπιαθήο λα κηινχλ κε νξγή΄ νη
επηζθέςεηο είλαη αλππφκνλεο, κεξηθέο γπλαίθεο θαη παηδηά
πεξηκέλνπλ κε άπεηξε αλππνκνλεζία λα δνπλ θαη λα ραηξεηήζνπλ
ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο θξαηνχκελνπο..... Δίκαη κέζα ζηνλ πφλν θαη
ζθέθηνκαη : έηζη είλαη πνπ θεξδίδνληαη νη κεγάιεο θνζκηθέο
«Μπήζεηο». Οη αζηπλνκηθνί θιείλνπλ ηηο πφξηεο θαη πξνεηνηκάδνπλ
ηα πάληα γηα λα δερηνχλ ηηο επηζθέςεηο . Φησρνί αζηπλνκηθνί. Πφζν
ζθνηεηλή είλαη ε βαζηιεία ηνπ δηαβφινπ.
Οη επηζθέςεηο ήηαλ φιεο γεκάηεο απφ αγάπε. Οη θπιαθηζκέλνη ήηαλ
πνιχ ραξνχκελνη ... θαη νη επηζθέπηεο αγθάιηαδαλ ηνπο
αγαπεκέλνπο ηνπο θξαηνχκελνπο . Ζ ηέξεηα ζχδπγφο κνπ έθιαηγε
ζην απνρσξηζκφ απφ κέλα κεηά ηελ επίζθεςε. Σξεηο πνιχ θίινη κνπ
κε επηζθέθηεθαλ΄ ηνπο επραξίζηεζα πνιχ γηα ηελ επίζθεςή ηνπο.
Ζ ηέξεηα ζχδπγφο κνπ θαη εγψ , ζρνιηάζακε θάηη ζρεηηθά κε ηνλ λέν
βαζκφ πνπ πήξα θαη κνπ θφζηηζε ηελ «θπιαθή». Ζ ζχδπγφο κνπ
έρεη πιήξε επίγλσζε φινπ απηνχ , γηαηί είλαη «Μπεκέλε» θαη ηίπνηα
δελ κπνξεί λα ηεο απνθξπθηεί.
Ζ επίζθεςε θαίλεηαη λα έρεη αξσκαηίζεη ηελ ζθνηεηλή αηκφζθαηξα
απηήο ηεο θπιαθήο. Σν άξσκα ηεο αδειθνζχλεο είλαη κεγαιεηψδεο .
«Ζ Αγάπε είλαη ην ιηβάλη ησλ Θεψλ». Ο Ήιηνο είλαη ήδε θξπκκέλνο
ζηε Γχζε θαη εγψ ζπλερίδσ δηαινγηδφκελνο.
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17 ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
Άιιε κηα αλαηνιή πάλσ απφ απηήλ ηελ θπιαθή . Δρζέο ην βξάδπ
εξεχλεζα ηηο ηξηάληα ηξεηο ππφγεηεο θάκαξεο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ
ησλ Φαξαψ. Απηέο νη ηξηάληα ηξεηο ππφγεηεο θάκαξεο ήηαλ ηξηάληα
ηξεηο αίζνπζεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηξηάληα ηξεηο πχιεο. Ζ
ρσξνηαμηθή δηάηαμε απφ απηέο ηηο θάκαξεο ήηαλ κηα αθξηβήο
αλαπαξάζηαζε ηεο ζπνλδπιηθήο καο ζηήιεο .
Ο «Μπεκέλνο» πεξλνχζε απφ θάκαξα ζε θάκαξα, ζχκθσλα κε ηελ
αχμεζε ηεο ηεξήο θσηηάο ηεο Κνπληαιίλη απφ «θαλφλη» ζε «θαλφλη»,
δειαδή , απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν.
Αλακθίβνια , θάζε έλα απφ ηα ηξηάληα ηξία θαλφληα αληηζηνηρνχλ
ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θάκαξεο. Έηζη ινηπφλ , ζε θάζε θάκαξα
ππνδέρνληαλ ηνλ κπεκέλν κε κηα κεγάιε γηνξηή.
Ζ άλνδνο ηεο Κνπληαιίλη κέζα απφ θάζε θαλφλη είλαη αξγή,
ζρνιαζηηθή θαη δχζθνιε. Κάζε «θαλφλη» έρεη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ θαη
ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο
Αγηφηεηαο . Χζηφζν , κπνξεί θαλείο λα
επηηαρχλεη ηελ άλνδν ηεο Κνπληαιίλη, αιιά απηφ θνζηίδεη πνιχ πφλν
θαη πνιιέο πίθξεο θαη ηαιαηπσξίεο.
Απηά ηα αξραία κπζηήξηα ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ θαη απηέο νη ηξηάληα
ηξεηο θάκαξεο , πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηψξα κέζα καο , ζηνπο
εζσηεξηθνχο καο θφζκνπο. Σα αξραία κπζηήξηα βξίζθνληαη ηψξα
ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο θαη θαζψο αλεβαίλεη ε ηεξή θσηηά ηεο
ζπνλδπιηθήο καο ζηήιεο, καο ππνδέρνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο
ηξηάληα ηξεηο ηεξέο θάκαξεο.
Σα ηξία «θαλφληα» ηεο θεθαιήο καο , είλαη απηά πνπ καο θνζηίδνπλ
ηα πεξηζζφηεξα δάθξπα... εθεί πξέπεη λα
πεξάζνπκε
απφ
αλείπσηεο πίθξεο πνπ πξέπεη λα ηηο αληέρνπκε ζε δσληαλή ζάξθα
: αλάγθεο , θπιαθέο, ερζξνχο , κηδέξηα , θιπ. Απηφ είλαη ηξνκεξφ...
Κάζε έλα απφ απηά ηα «θαλφληα», «ζπφλδπινη» ή «ππξακίδεο»
πξέπεη λα ην πιεξψζνπκε κε απεξίγξαπηεο «δνθηκαζίεο». Αιιά ν
γελλαίνο ξίρλεηαη λα θαηαθηήζεη ηνλ νπξαλφ κε έθνδν , φπσο θαη αλ
είλαη.
Σα πην ηζρπξά κάληξακ πνπ είλαη γλσζηά γηα ηελ αθχπληζε ηεο
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ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ είλαη ηα αθφινπζα : ΚΑΝΣΗΛ, ΜΠΑΝΣΗΛ , ΡΡΡΡΡΡΡΡ.
Θα πξέπεη λα απμεζεί ε θσλή ζηελ πξψηε ζπιιαβή ηεο θάζε ιέμεο
θαη λα κεησζεί ζηελ δεχηεξε ζπιιαβή ηεο θάζε ιέμεο , ζε κνξθή
ηξαγνπδηνχ΄ θαη ην γξάκκα Ρ πξέπεη φηαλ θσλνπνηείηαη λα
κηκείηαη ηνλ ήρν ησλ θξνηάισλ ηνπ θξνηαιία , κε δηαπεξαζηηθή ή ηνλ
ήρν ελφο κνηέξ, αιιά ζε δηαπεξαζηηθή κνξθή.
ε φια απηά ηα πξάγκαηα δηαινγίζηεθα ζήκεξα΄ ιέγεηαη φηη ν
δηθεγφξνο κνπ ζα κε βγάιεη απφ απηήλ ηελ θπιαθή θαη ειπίδσ φηη
ζα είλαη γξήγνξα. Γελ ληξέπνκαη λα πσ φηη ήκνπλ ζηελ θπιαθή θαη
γηα απηφ γξάθσ , έηζη ψζηε νη άλζξσπνη ηνπ Τδξνρφνπ λα
γλσξίδνπλ ηηο πίθξεο κέζσ ησλ νπνίσλ πέξαζε ν «Αβαηάξα» ηνπο
SAMAEL AUN WEOR.
Οη άλζξσπνη ηνπ εηθνζηνχ αηψλα δελ κε θαηαιαβαίλνπλ , αιιά ζα κε
θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνπ Τδξνρφνπ . Έηζη ινηπφλ, αδειθνί ηνπ
Τδξνρφνπ , αθνχζηε κε θαιά: νη άλδξεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ήηαλ
βάξβαξνη θαη κπήθαλ ζηελ άβπζζν. Δζείο ζα απνιαχζεηε γαιήλε ,
ελψ απηνί ζα είλαη θιεηδσκέλνη ζηελ άβπζζν, αιιά φηαλ ζα
επηζηξέςνπλ απφ ηελ άβπζζν , ε γε ζα γεκίζεη εθ λένπ απφ θξηθηά
ζθνηάδηα. Έηζη ινηπφλ , επσθειεζείηε ηα δπν ρηιηάδεο ρξφληα ηνπ
θσηφο. Να πξαγκαηνπνηεζείηε ζε βάζνο θαη λα πξνεηνηκαζηείηε γηα
λα αληηκεησπίζεηε ηα ζθνηάδηα ηνπ Αηγφθεξσ.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηφ ην παγθφζκην ζελάξην, φπνπ
εμειίζζεηαη ε κεγάιε κάρε κεηαμχ ηνπ θσηφο θαη ηνπ ζθφηνπο , ζα
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα λέν «ζελάξην».
«Kαηφπηλ είδα έλαλ θαηλνχξγην νπξαλφ θαη κηα θαηλνχξγηα γε, θαζφηη
ν πξψηνο νπξαλφο θαη ε πξψηε γε εμαθαλίζηεθαλ θαη ε ζάιαζζα
δελ ππήξρε πηα».
(ηίρνο 1, Κεθάιαην 21. Απνθάιπςε).
Δδψ κηιάκε γηα κηα ζαθή θαη αθξηβή γεσινγηθή αιιαγή ηνπ θινηνχ
ηεο Γεο,Έρσ εξεπλήζεη ζε βάζνο ηνλ Βφξεην Πφιν θαη ηνλ Νφην ηεο
Γεο θαη βιέπσ φηη απηνί νη δχν πφινη γίλνληαη νινθιεξσηηθά
αηζεξηθνί. Οη κεγάινη εμεξεπλεηέο ηεο Αληαξθηηθήο ηζρπξίδνληαη φηη
απηή ε ήπεηξνο είλαη έλαο Κφζκνο Δηθφλσλ.
Απηέο νη εηθφλεο αησξνχληαη ζηελ πνιηθή αηκφζθαηξα΄ έηζη ινηπφλ ,
νη πφινη ηεο Γεο αηζεξνπνηνχληαη . ην κέιινλ απηνί νη πφινη ζα
κεηαηξαπνχλ ζηνλ ηζεκεξηλφ άμνλα ηεο Γεο , απηφ νθείιεηαη ζε κηα
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θίλεζε ηεο Γεο πνπ είλαη γλσζηή σο «κεηάπησζε ησλ ηζεκεξηψλ» ή
αλάδξνκε πνξεία΄ ν άμνλαο ηεο γεο κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά θαη
ζην κέιινλ ε Αληαξθηηθή ζα θαηνηθείηαη απφ ηελ ζεηηθή αλζξσπφηεηα
. Δπίζεο ζα αλαθαιπθζεί ζηνλ Βφξεην Πφιν κηα ήπεηξνο φπνπ ζα
δήζεη κεηαγελέζηεξα ε ζεηηθή αλζξσπφηεηα .
ήκεξα νη πνιηθέο ήπεηξνη είλαη αθαηνίθεηεο θαη πεξηβάιινληαη απφ
λεξφ , ρηφλη θαη πάγν, γηα απηφ ζηελ Απνθάιπςε ιέγεηαη ην
αθφινπζν:
«Mνπ έδεημε, επίζεο, έλα πνηάκη, ιακπξφ ζαλ θξχζηαιιν, κε ην
λεξφ ηεο δσήο, πνπ αλάβιπδε απφ ην ζξφλν ηνπ Θενχ θαη ηνπ
ακλνχ». (ηίρνο 1, Κεθάιαην 22 Απνθάιπςε).
Παξαηεξψληαο δηνξαηηθά ηελ ήπεηξν ηεο Αληαξθηηθήο, βιέπνπκε ζην
κέιινλ , κηα ζεηηθή αλζξσπφηεηα δψληαο ζε κεγάιε επηπρία .
«Καη εγψ ν Ησάλλεο ΄ είδα ηελ Άγηα Πφιε , ηελ Νέα Ηεξνπζαιήκ , λα
θαηεβαίλεη θαηλνχξγηα απφ ηνλ νπξαλφ, απφ ην Θεφ, ζαλ λχθε
εηνηκαζκέλε θαη ζηνιηζκέλε γηα ηνλ άληξα ηεο».
«Kη άθνπζα κηα δπλαηή θσλή απφ ηνλ νπξαλφ πνπ έιεγε: Δείτε ε
θελή ηνπ Θενχ καδί κε ηνπο αλζξψπνπο. Kαη ζα θαηνηθήζεη καδί κε
απηνχο θη απηνί ζα είλαη νη ιανί ηνπ θη απηφο ζα είλαη ν Θεφο ηνπο,
πνπ ζα κέλεη καδί ηνπο.
«Kαη ζα εμαιείςεη ν Θεφο θάζε δάθξπ απφ ηα κάηηα ηνπο θη ν
ζάλαηνο δε ζα ππάξρεη πηα. Oχηε πέλζνο νχηε θιάκα νχηε πφλνο δε
ζα ππάξρνπλ πηα, γηαηί ηα πξψηα πέξαζαλ νξηζηηθά!
(ηίρνη 1, 2, 3, 4, Κεθάιαην 21, Απνθάιπςε).
ηελ «Αληαξθηηθή» κπνξνχλ λα δήζνπλ κφλν νη αιεζηλνί
«Μπεκέλνη», νη απζεληηθνί καζεηέο ηνπ Κπξίνπ καο ΥΡΗΣΟΤ. Σν
ππφινηπν , δειαδή , ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλζξσπφηεηαο ,
αλαπφθεπθηα ζα πάεη ζηελ άβπζζν. Γηα απηφ ε Απνθάιπςε καο
πξνεηδνπνηεί, έηζη:
«Αιιά νη ζθνηεηλνί θαη νη άπηζηνη θαη νη δηεθζαξκέλνη θαη νη
θνληάδεο θαη νη πφξλνη θαη νη κάγνη θαη νη εηδσινιάηξεο θη φινη νη
ςεχηεο , ζα έρνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηε ιίκλε πνπ θαίγεηαη κε θσηηά
θαη ζεηάθη. Aπηφο είλαη ν δεχηεξνο ζάλαηνο» (ηίρνο 8, Κεθάιαην 21,
Απνθάιπςε).
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Ο δεχηεξνο ζάλαηνο είλαη θξηθηφο... Δθείλεο νη πξνζσπηθφηεηεο πνπ
είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ ηνλ «Δζψηεξν» παξαδίδνληαη ζηελ θσηηά
ησλ παζψλ , απνζπλζέηνληαη αξγά - αξγά ζην «Αβίηζη» . «Αβίηζη»
είλαη κηα θαηάζηαζε ηεο βπζηζκέλεο ζπλείδεζεο , ηεο νπνίαο ην
πιηθφ θέληξν ηεο θνζκηθήο βαξχηεηαο, είλαη ε καχξε ειήλε πνπ νη
αζηξνλφκνη απνθαινχλ «Λίιηζ».
Αβίηζη είλαη έλα βπζηζκέλν επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο . Αβίηζη είλαη ε
ιίκλε πνπ θαίεη κε ηελ θσηηά ηνπ πάζνπο. Αβίηζη είλαη έλαο
βπζηζκέλνο θφζκνο , «ε Άβπζζνο». Καη είλαη νδπλεξφ πνπ ην ιέσ ,
αιιά ε αλζξψπηλε εμέιημε απέηπρε θαη ε αλζξσπφηεηα πέθηεη ,
ζρεδφλ εμ΄ νινθιήξνπ , ζηελ θνβεξή άβπζζν. Γελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη ζηνλ Αηγφθεξσ πνιιέο απφ ηηο ςπρέο πνπ βίσζαλ ηνλ
πφλν ηεο «αβχζζνπ», ηειηθά απνθάζηζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ ΥΡΗΣΟΤ. Αιιά Χρ! Απφ απηέο ηηο ςπρέο πνπ θαηά
ηελ αξρή ηνπ «Σνμφηε» δελ έρνπλ κεηαλνήζεη γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο ,
επεηδή ηφηε , ζα επηζηξέςνπλ ζηελ άβπζζν γηα πάληα θαη ζα
βαζαλίδνληαη γηα πάληα.
Έηζη ινηπφλ , ην λέν ζελάξην ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο ζα είλαη ζηελ
Αληαξθηηθή θαη κηα ήπεηξνο ηνπ Βφξεηνπ πφινπ , πνπ δελ έρεη αθφκα
απνθαιπθζεί . Οη ζεκεξηλέο ήπεηξνη ζα βπζίδνληαη ζηελ ζάιαζζα
ιίγν – ιίγν΄ θαη ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ζηνπο πφινπο.
ηαλ νη ζεκεξηλνί πφινη ζα κεηαηξαπνχλ ζηνλ ηζεκεξηλφ άμνλα ηεο
Γεο , ήδε νη πνιηθέο ήπεηξνη ζα είλαη νινθιεξσηηθά αηζέξηεο θαη
έηζη ζα έρνπκε φηη ε κειινληηθή Γε ζα είλαη αηζεξηθή.
Οη πφινη ηεο Γεο είλαη ζήκεξα ε ζθελή κηαο ηζρπξήο αιρεκηθήο
«κεηαηξνπήο ». Αέξαο , λεξφ , γε θαη πάγνο , ηψξα ζε απηήλ ηελ
ζηηγκή κεηαηξέπνληαη ζε αηζέξην-πιηθή νπζία΄ θάηη , αο πνχκε ,
θπζηθφ-αηζεξηθή ή αηζέξην-θπζηθή .
Έηζη ινηπφλ , ε κειινληηθή Ηεξνπζαιήκ , ζα είλαη ε αηζεξηθή γε ηνπ
αχξην. ιε ε εκέξα 17 ήηαλ ειπίδα γηα κέλα ζηελ ειεπζεξία κνπ
θαη βιέπσ θξαηνχκελνπο λα θεχγνπλ ειεχζεξνη θαη ζπλερίδσ εγψ
πεξηκέλνληαο ππνκνλεηηθά ηελ ειεπζεξία κνπ . Ο δηθεγφξνο κε
ππεξαζπίδεηαη γηζ ηελ παξάβαζε ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ ,
γηαηί κε θαηεγνξνχλ γηα απηφ ην παξάπησκα …... Έρσ ελαπνζέζεη
ηηο ειπίδεο κνπ ζε απηφλ ηνλ δηθεγφξν θαη πεξηκέλσ ππνκνλεηηθά
γηα ηελ ειεπζεξία κνπ. Πφζν ζθιεξφ είλαη ην κνλνπάηη ηεο Μχεζεο!
Πφζν ηξνκεξφ! Αιιά αμίδεη ηνλ θφπν φιε απηή ε πίθξα , γηαηί
παξάιιεια φζν πην ζνβαξέο
είλαη νη δνθηκαζίεο
, ηφζν
κεγαιχηεξεο είλαη νη γηνξηέο ησλ Ναψλ θαη νη «γηνξηέο ησλ Θεψλ».
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Ο πφλνο ηνπ «δηθαίνπ» επίζεο έρεη έλα «φξην» θαη ην φξην απηνχ ηνπ
«πφλνπ» είλαη νη κεγάινη ενξηαζκνί ηεο ςπρήο . Δδψ , ζε απηήλ ηελ
θπιαθή θαη εληφο απηψλ ησλ ηνίρσλ θαη απηψλ ησλ θάγθεισλ , εγψ
ν Samael Aun Weor, αηζζάλνκαη ζξηακβεπηήο θαη ληθεηήο , ηίπνηα
δελ κε εθθνβίδεη. Δίκαη ηζρπξφο!
Δίκαη γεκάηνο απφ απεξηφξηζηε ραξά , επεηδή έρσ αξπάμεη ηελ
δάδα ηεο θσηηάο απφ ηνλ Μπαθνκέη. Πνηνο ζα κπνξνχζε λα κε
ζηακαηήζεη ζε απηήλ ηελ θσηεηλή θαη ζξηακβεπηηθή πνξεία; Δδψ ζε
απηήλ ηελ θπιαθή έρσ αθνχζεη πνιινχο θξαηνχκελνπο λα
δηακαξηχξνληαη ηξειακέλνη απφ νξγή θαη γεκάηνη απφ απειπηζία .
Δγψ δελ δηακαξηχξνκαη νχηε απειπίδνκαη νχηε εθθνβίδνκαη ,
επεηδή ε ζπλείδεζή κνπ είλαη θσηηζκέλε απφ ηνλ «Δζψηεξν» θαη
ζην βάζνο ηνπ είλαη πνπ ιάκπεη κνλάρα «εθείλν» πνπ είλαη φιν
δίθαην.
Μάιινλ , έρσ επσθειεζεί ζην κέγηζην απηέο ηηο επίπνλεο
πεξηζηάζεηο ζηε δσή κνπ , πξνθεηκέλνπ λα αξπάμσ ην θσο απφ ηα
ζθνηάδηα θαη λα αλπςσζψ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ θσηεηλή
θιίκαθα ησλ Ηεξαξρηψλ ηνπ Φσηφο. Γελ κπνξψ λα δηακαξηχξνκαη
γηα ηηο ζαπκάζηεο αληημνφηεηεο πνπ ε δσή έρεη γηα κέλα θαη λνκίδσ
φηη απηέο νη ππέξνρεο ζπλζήθεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην
, γηα λα θαηαθέξνπκε ηα κεγάια επηηεχγκαηα.
Απηέο νη πίθξεο είλαη νη κεγαιεηψδεηο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα
αμηνπνηεζνχλ . Ο Γάζθαινο δελ θνβάηαη , αιιά νχηε παξακειεί ΄
ππάξρεη δηθαίσκα λα ππεξαζπηζηεί , αιιά δελ έρεη δηθαίσκα λα
πξνθαιέζεη δεκηά ζε θαλέλαλ , έηζη ινηπφλ , κε ππεξαζπίδνκαη σο
δηθεγφξνο , αιιά δελ θαηεγνξψ νχηε ηνπο δήκηνπο κνπ, αληίζεηα,
ηείλσ ην ρέξη κε αγάπε ζε απηφλ πνπ κε έξημε ζηελ θπιαθή.
Έηζη είλαη φπσο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε , ρσξίο κίζνο γηα
θαλέλαλ΄ πξέπεη λα αγαπάκε ηνπο θησρνχο ερζξνχο καο θαη λα
θηιάκε ην καζηίγην ηνπ δήκηνπ. Έλαο «δεζκνθχιαθαο» κε πιεζίαζε
κε αγάπε θαη κνπ είπε: «ε θαζπζηεξνχλ» θαη απνκαθξχλζεθε...
Ο Ήιηνο ιάκπεη ήδε ζηελ Γχζε θαη αθνζηψλνκαη ζε απηνχο ηνπο
βαζείο ζπιινγηζκνχο . Ζ λχρηα έξρεηαη θαη εγψ αθφκα δελ έρσ
πάξεη ην εηζηηήξην ηεο ειεπζεξίαο . Ση κπνξεί λα έρεη ζπκβεί ;
Βξαδηάδεη θαη ε λχρηα πέθηεη...
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18 ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
Μηα λέα απγή, ζήκεξα έρσ θάπνηεο θαιέο ειπίδεο. Σν 18 είλαη ν
αξηζκφο κνπ, 1 + 8 = 9 ΄ 9 είλαη ν αξηζκφο ηνπ κπεκέλνπ.
Οη Γάζθαινη εξγάδνληαη έληνλα γηα ηελ ειεπζεξία κνπ . Ζ θπιάθηζε
κνπ δελ είλαη ιφγσ ηνπ θάξκα κνπ, ήηαλ κφλν κηα ζθιεξή
«δνθηκαζία», ην ηίκεκα ελφο εζσηεξηθνχ βαζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη
θέξδηζα απηφλ ηνλ βαζκφ θαη γηα απηφ δελ έρσ πιένλ ιφγν λα
βξίζθνκαη ζηελ θπιαθή. Ρψηεζα έλαλ Γάζθαιν γηαηί δελ κνπ δίλεηαη
ε ειεπζεξία θαη ζε ηφλν βαζχηαηα ζπκπνλεηηθφ έζπαζε έλα θνκκάηη
πάγνπ θαη κνπ είπε: «Τπήξμε ακέιεηα».
Καη πξαγκαηηθά δελ ππήξμε ε ππεξάζπηζε ηνπ πξψηνπ δηθεγφξνπ
θαη ήηαλ απαξαίηεηε ε αιιαγή ηνπ δηθεγφξνπ . Έρεη ππάξμεη
«ςπρξφηεηα» θαη απηή ε «ςπρξφηεηα» κπνξεί λα ζπκβνιηζηεί πνιχ
θαιά απφ ηνλ πάγν ησλ ππαιιήισλ ηεο θπβέξλεζεο . Μφιηο έζηεηια
γξάκκαηα ζηνλ αγαπεηφ κνπ αδειθφ Julio Medina V. δεηψληαο ηνπ
κηαλ «αλψηαηε πξνζπάζεηα» γηα ηελ ειεπζεξία κνπ.
Δρζέο ην βξάδπ έζηεηια επηζηνιέο ζηνλ αγαπεηφ κνπ καζεηή Israel
Bermúdez, ηεο πφιεο Fundacion . Ο αδειθφο Bermúdez είλαη
γηαηξφο θαη ηνπ δήηεζα ηελ ράξε λα έξζεη λα κε ειεπζεξψζεη απφ
ηα λχρηα ησλ γηαηξψλ ηαηξηθήο επηζηήκεο.
Οη Γάζθαινη ηεο Λεπθήο Αδειθφηεηαο , ζπλδεδεκέλνη
ζε
θαηαπιεθηηθέο αιπζίδεο, παιεχνληαο γηα ηελ ειεπζεξία κνπ , αιιά
φια είλαη «δηπιά» ζηελ δεκηνπξγία΄ ππάξρεη αλάγθε κηαο άιιεο
έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ θφζκν εθ κέξνπο ησλ θίισλ
κνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε
ηελ ειεπζεξία κνπ. Μηα
«εξγαζία» ηεο «Τςειήο Μαγείαο» πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα
άιιε «εξγαζία» ζηνλ θπζηθφ θφζκν, γηα λα επηηεπρζεί γξήγνξε
επηηπρία΄ θαη έηζη είλαη πνπ θαηαθέξλνπκε ηηο κέγηζηεο επηηπρίεο ηεο
δσήο.
ε απηέο ηηο ζηηγκέο, κε έρεη ραηξεηήζεη ζεξκά έλαο θίινο ληεηέθηηβ
θαη κνπ είπε πσο ε δηθή κνπ πεξίπησζε δελ έρεη ζεκαζία ΄ κε
πιεξνθνξεί φηη ν δηθεγφξνο κνπ είλαη ζην δεκαξρείν θαη φηη εθείλνο
ν δηθεγφξνο ζα κε βγάιεη έμσ... Λέσ ζηνλ εαπηφ κνπ: Θα πεξηκέλσ
ππνκνλεηηθά...
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Βιέπσ θίλεζε ζε απηήλ ηελ θπιαθή, κεξηθνί θξαηνχκελνη ληχλνληαη
ραξνχκελνη γηα ηελ απνδέζκεπζε θαη εγψ αθφκα πεξηκέλσ
ππνκνλεηηθά γηα ηελ ειεπζεξία κνπ. Μφιηο κε επηζθέθηεθε ν Julio
Medina V., θαη κε πιεξνθνξεί πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο γηα
κέλα γηα λα θξαηνχκαη ζε απηήλ ηελ θπιαθή , δεδνκέλνπ φηη δελ
ππάξρεη νχηε θαλ έληαικα ζχιιεςεο γηα κέλα. Ο αδειθφο Julio
Medina V. θαίλεηαη αηζηφδνμνο θαη κε ελεκεξψλεη φηη ν δηθεγφξνο
ππνζηεξίδεη φηη ζήκεξα ζα κε ειεπζεξψζεη. Ο Julio Medina V., ν
ζπγγξαθέαο ηνπ «θαηαπιεθηηθνχ» πξνιφγνπ πνπ θνζκεί ην βηβιίν
κνπ κε ηίηιν «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ Μπει», ιππάηαη γηα κέλα θαη ν
ίδηνο έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ππεξάζπηζή κνπ θαη αγσλίδεηαη γηα
ηελ ειεπζεξία κνπ. Μέζα «ηνλ Πξνζάιακν ηνπ Ηεξνχ» ν Julio
Medina V. θάλεη κηα ιεπηνκεξή κειέηε γηα ην ζχζηεκα ησλ θπιαθψλ
θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα σο
κέζνδνο δηφξζσζεο , δελ σθειεί , γηαηί φπσο ν ίδηνο ιέεη , δελ
πνιεκάο ην θαθφ κε ην θαθφ , αιιά κε ην ίδην ην θαιφ. Καη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα σο δηνξζσηηθή κέζνδνο
, έρεη απνηχρεη.
Ο Julio Medina V., κε ηελ αδακάληηλε πέλα ηνπ , πεξηγξάθεη ζηελ
ππέξνρε κειέηε ηνπ , έλα λέν ζχζηεκα αλζξψπηλεο αλακφξθσζεο
, πνπ είλαη βέβαην φηη ζα είλαη εππξφζδεθην απφ ηελ αλζξσπφηεηα
ηνπ «Τδξνρφνπ».
Μέρξη απηήλ ηελ ζηηγκή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα , θαλέλαο παξαβάηεο
δελ έρεη δηνξζσζεί ζηελ θπιαθή . Οη θπιαθέο είλαη κέξε δηαθζνξάο
θαη
εθεί πνιινί πνπ δελ ήηαλ ιεζηέο, έγηλαλ θιέθηεο θαη
εγθιεκαηίεο. Σν ζρέδην ηνπ Julio Medina V. είλαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ νη θπιαθέο κε αγξνηηθά ρσξάθηα΄ λα δίλεηαη ζε
θάζε θξαηνχκελν έλα θνκκάηη γεο γηα θαιιηέξγεηα θαη έλα ζπίηη γηα
λα δήζεη ζε απηφ κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ , γηα λα
απνθεπρζεί ην ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα ζηηο θπιαθέο΄ λα έρνπλ έλα
πιαίζην απνηακίεπζεο γηα ηνπο θαηάδηθνπο , ζε απηφ ην ηακείν ζα
εμαζθαιίδεηαη γηα ηνπο θαηάδηθνπο , έλα λνκηζκαηηθφ πξντφλ απφ ηηο
γεσξγηθέο ηνπο πσιήζεηο. Καη έηζη ηελ εκέξα πνπ ν θξαηνχκελνο ζα
θχγεη απφ ηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε , ζα είρε θάηη γηα λα εξγαζηεί
ζηελ θνηλσλία. Να έρνπλ εηδηθνχο ςπρνιφγνπο γηα λα κειεηήζνπλ
ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε θξαηνχκελνπ θαη ζα αλαπηχζζνληαη ζε
θνιέγηα ή ηδξχκαηα
ελζσκαησκέλα κέζα ζηηο αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο . Καη έηζη ζα κπνξνχζαλ λα βγνπλ απφ απηέο ηηο
θπιαθέο, γηαηξνί, νδνληίαηξνη, ππνδεκαηνπνηνί, κεραληθνί θιπ . Να
έρνπλ αίζνπζεο επεμεγεκαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ , βηβιηνζήθεο ,
αίζνπζεο δηαιέμεσλ θιπ.
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O Julio Medina V. πξνηείλεη πσο αληί γηα δεζκνθχιαθεο ζα
κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαιψδηα πςειήο ηάζεο , γχξσ απφ
ηηο εθηάζεηο ηεο γεσξγηθήο γεο . Ο Julio Medina V. απνδέρηεθε κε
ηθαλνπνίεζε απηφ ην ζρέδην ελφο αλζξψπνπ κε ην φξακα ηνπ αεηνχ
θαη ην εμέιημε ππέξνρα κέζα απφ ηελ ηξνκεξή κειέηε ηνπ κε ηίηιν:
«ηνλ Πξνζάιακν ηνπ Ηεξνχ».
Αλακνξθψλσ ζεκαίλεη ε εθ λένπ επαλεθπαίδεπζε θαη δελ κπνξεί
λα ζρεκαηηζηεί θάηη εθ λένπ κε ην θαθφ παξά κφλν κε ην θαιφ θαη γηα
απηφ λνκίδσ πσο ην ζρέδην ηνπ Julio Medina V. πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην «Πξνζάιακνο ηνπ ηεξνχ», θαιείηαη λα εθπιεξψζεη
κηα
θαηαπιεθηηθή απνζηνιή ζην κέιινλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάλεη
αδχλαηνλ λα δηαρσξηζηεί ν «Πξνζάιακνο ηνπ Ηεξνχ», απφ ην
ππφινηπν θείκελν κε ηίηιν: «Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ Μπει» θαη απηή ε
εξγαζία έρεη νξηζηεί λα είλαη ε πνιηηηζηηθή βάζε ηνπ Τδξνρφνπ ,
θαζψο θαη ν «Σέιεηνο Γάκνο».
Έλα άιιν θαηαπιεθηηθφ ζεκείν ηνπ «Πξνζαιάκνπ ηνπ Ηεξνχ», ηνπ
Julio Medina V. είλαη ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηνπ θφζκνπ.
Παξαηεξψληαο δηνξαηηθά ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε εθείλεο ηεο
φκνξθεο αλζξσπφηεηαο πνπ ζα θαηνηθεί ζηελ «Αληαξθηηθή»,
βιέπνπκε εθεί απνθξπζηαιισκέλν ην νηθνλνκηθφ ζρέδην ηνπ Julio
Medina V. Δθεί βιέπνπκε κηα επηπρηζκέλε αλζξσπφηεηα΄ θάζε έλαο
ζα δεη ζην ζπίηη ηνπ θαη ζα έρεη έλα κηθξφ πεξηβφιη θαη έλαλ θήπν .
Δθεί θαλέλαο δελ ζα πεηλά
, νχηε ζα ππάξρνπλ κεγάινη
αγξνθηεκαηίεο
θαη θάζε έλαο ζα θπηεχεη ηνλ θήπν ηνπ θαη ζα
ηξψεη ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ . Απηφ ην ίδην ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
ηζρχεη κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεκέλσλ αλζξσπνηήησλ φισλ ησλ
πξνσζεκέλσλ πιαλεηψλ . Καη ε γήηλε αλζξσπφηεηα ζα πξέπεη
λα πξνζαξκνζηεί ζε εθείλε ηελ αζηξηθή Κνζκηθή Δληνιή. Γηα φιν
απηφ, ζεσξψ φηη «Ο Πξνζάιακνο ηνπ Ηεξνχ» ζα απνθξπζηαιισζεί
ζπλνιηθά ζην κέιινλ θαη έπεηηα θαζέλαο ζα πξέπεη λα ζαπκάζεη
απηφλ ηνλ θνινζζφ πνπ έγξαςε απηήλ ηελ κειέηε..
Απηνί ήηαλ νη ζπιινγηζκνί κνπ ζήκεξα ην πξσί , γεκάηνη απφ
ειπίδα γηα ηελ ειεπζεξία κνπ. Σψξα ν Ήιηνο είλαη ζην δελίζ ηνπ
νπξαλνχ θαη εγψ αθφκα είκαη ζε απηήλ ηελ θπιαθή.
Οη ρσξνθχιαθεο δηαλέκνπλ κεξηθά λνκίζκαηα ζηνπο θπιαθηζκέλνπο
έηζη ψζηε λα ηξέθνληαη ή λα παξαγγέιινπλ ηξφθηκα . Έξρνληαη ηα
κεζεκεξηαλά γεχκαηα θαη εγψ βπζίδνκαη ζηνπο ζπιινγηζκνχο κνπ ,
ζπλερίδσ ηνλ δηαινγηζκφ θαη ην γξάςηκν.
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Καηά ην γεχκα κνπ έθεξε έλαο θίινο , αληίγξαθν ηεο ππεξάζπηζεο
πνπ παξνπζίαζε ν δηθεγφξνο κνπ , δεηψληαο ηελ άκεζε
απειεπζέξσζε κνπ. Ζ ππεξάζπηζε είλαη κεγαιεηψδεο θαη λνκίδσ
φηη ζα ζξηακβεχζσ. Χζηφζν , δελ έρσ αλππνκνλεζία έρσ θαηαιήμεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εξεκία είλαη κηα πξαγκαηηθή παλνπιία πνπ
καο θάλεη δπλαηνχο θαη ηζρπξνχο. Αλεζπρψληαο λα κάζσ ην άκεζν
κέιινλ , αλνίγσ ηελ Βίβιν θαη δηαβάδσ ηνλ αθφινπζν ζηίρν :
«Ο Κχξηνο κίιεζε ιέγνληαο : φηη έληνο ηξηψλ εηψλ ψζαλ ηα έηε ηνπ
κηζζσηνχ αλζξψπνπ, ζα εμεπηειηζζή θαη ζα θαηαπέζε φιε ε δφμα
ηεο ρψξαο Μσάβ, κε φινλ ηνλ άθζνλνλ πινχηνλ ηεο. Οιίγνη
Μσαβίηαη ζα απνκείλνπλ θαη απηνί ζα είλαη ρσξίο θακκίαλ ππφιεςηλ
θαη εθηίκεζηλ» ( Κεθάιαην 16,ηίρνο 14, Ζζαΐαο ).
Καηαιαβαίλσ ην εζσηεξηθφ λφεκα, γηαηί μέξσ φηη ν Υξηζηφο
αλαζηήζεθε ηελ Σξίηε εκέξα απφ ηνπο λεθξνχο.
Γλσξίδσ φηη ε δφμα ηνπ «Μσάβ», δειαδή, ε εμνρφηεηα ηνπ αηαλά
γθξεκίδεηαη νινθιεξσηηθά φηαλ ν Μπεκέλνο ιακβάλεη ηελ ΣΡΗΣΖ
ΜΤΖΖ
ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ. Καηαιαβαίλσ φηη κεξηθά
θαηάινηπα κηθξά θαη αδχλακα, παξακέλνπλ ζην λνεηηθφ ζψκα , ελψ
ηα θαίεη ν ηέηαξηνο βαζκφο ηεο δχλακεο ηεο θσηηάο. Έηζη ινηπφλ, αο
έξζεη ε κάρε , αο έξζεη ν αγψλαο, γηαηί είκαζηε ζε πφιεκν ελαληίνλ
ηνπ ιανχ ηνπ «Μσάβ», ηα άηνκα ηνπ κπζηηθνχ ερζξνχ.
Ήδε ν Ήιηνο πιεζηάδεη ζην ειηνβαζίιεκα θαη παξφιν πνπ είκαη
αθφκα ζηελ θπιαθή, κπνξψ λα δψζσ κε επηπρέο ηέινο ηελ εκέξα
18 κε κηα ζεκείσζε πνπ ν Julio Medina V. κφιηο κνπ έζηεηιε , απηφ
ην ζεκείσκα ιέεη έηζη:
«Αγαπεηέ κνπ αδειθέ: κφιηο πήγα κε ηνλ δηθεγφξν ζηνλ Γήκαξρν΄
απηφο βγήθε θαη επεηγφλησο έμσ κε ηνλ εθπξφζσπν γηα ηελ πφιε
"Orihueca", ζηηο δχν ην απφγεπκα , επηζηξέθεη ηηο πξψηεο ψξεο ηεο
λχρηαο , έηζη ζπκθψλεζα κε ηνλ Γηθεγφξν Lazzo, λα πάσ ζην
ζπίηη ηνπ Γεκάξρνπ έηζη ψζηε λα εθδψζεη ηελ εληνιή ειεπζεξίαο
απφ εθεί, επεηδή απηφο ήδε ξψηεζε ηνλ Γξακκαηέα αλ ην δήηεκα
δηεπζεηήζεθε θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ είπε φηη εζχ δελ έπξεπε λα
ζπιιεθζείο . Έηζη ινηπφλ, πεξηκέλακε ηελ άθημε ηνπ Γεκάξρνπ λα
δεηήζνπκε πξνθνξηθά φηη ήδε δεηήζακε κε ηελ επηζηνιή πνπ εγψ
ζνπ έζηεηια ΄ φπσο ζα δεηο , φια απηά ηα γεγνλφηα ηεο εμφδνπ ησλ
ππαιιήισλ , είλαη πνπ έρνπλ θέξεη ηα εκπφδηα ζηελ έμνδφ ζαο . Ο
δηθεγφξνο πήγε γξήγνξα ζηελ δηαδηθαζία, επεηδή ζνπ είραλ θάλεη
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κηα θαηαγγειία θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα θαηαγγειία είλαη
απαξαίηεην λα αληηηαρζνχλ ηα ζηνηρεία . Έηζη ινηπφλ , δελ έρνπκε
ζηακαηήζεη νχηε κηα ζηηγκή θαη κπνξείο λα έρεηο ηελ βεβαηφηεηα ,
φηη ε έμνδφο ζαο ζα εθπιεξσζεί
ζχληνκα θηάλνληαο ζηνλ
Γήκαξρν. .
Δπγεληθά δηθφο ζνπ . S. S. θαη ν θίινο ζνπ :
J. MEDINA
Έηζη ινηπφλ , ηελ 18 εκέξα έιαβα ηελ ιέμε γηα «ειεπζεξία» θαη ν
δηθεγφξνο κνπ θαη ν δηθεγφξνο "Lázaro Lazzo" θέξδηζε ηνλ αγψλα
κε κηα θαηαπιεθηηθή ππεξάζπηζε . Απηφ ήηαλ έλα κλεκεηψδεο
λνκηθφ θνκκάηη...Ζ εκέξα 18, ήηαλ ινηπφλ έλαο ζξίακβνο γηα κέλα.
19 ΜΑΡΣΗΟΤ 1952.
Ήδε ε αγσγή έρεη θεξδεζεί θαη κφλν ιείπεη ν Γήκαξρνο λα έξζεη
ζην γξαθείν ηνπ γηα λα κνπ δψζεη ην εηζηηήξην γηα ηελ ειεπζεξία
κνπ.
ήκεξα γηνξηάδνπλ ηελ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Ησζήθ θαη άθνπζα λα ιέλε
φηη ν Γήκαξρνο «δήζελ» «γιεληάεη ». Έλαο καζεηήο κε ελεκέξσζε
φηη ζηηο δέθα (10 π.κ.) ν Γήκαξρνο ζα πάεη ζην γξαθείν , «δήζελ»
γηα λα κνπ δψζεη ην εηζηηήξην γηα ηελ ειεπζεξία κνπ. Αλαξσηηέκαη γηα
ηνλ εαπηφ κνπ: Ο Γήκαξρνο ζα εγθαηαιείςεη, αλ θαη ζα είλαη πξνο
ζηηγκήλ, ην «γιέληη» γηα λα ζπκεζεί ην ηαπεηλφ πξφζσπφ κνπ;
Γχν πηζηνί καζεηέο ήξζαλ απφ ηελ Barranquilla λα κε επηζθεθηνχλ.
Δγψ απάληεζα ζηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο ιέγνληαο ηνπο:
Δδψ είκαη θιεηδσκέλνο ζε απηήλ ηελ θπιαθή , «δήζελ» γηα ην πάξα
πνιχ ζνβαξφ παξάπησκα ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ . Οη δχν
καζεηέο κνπ απάληεζαλ ζηνραζηηθά : «Σφηε ην λα θάλεηο ην θαιφ,
ην παίξλνπλ ζαλ θαθφ;» Ακέζσο ζπλέρηζα ηελ ζπλνκηιία καο
ιέγνληάο ηνπο : Δδψ αηζζάλνκαη ραξνχκελνο θαη ηζρπξφο , ηίπνηα
δελ κε εθθνβίδεη θαη κεηέηξεςα ηελ θπιαθή κνπ ζε κνλαζηήξη. Έηζη
είλαη πνπ θεξδίδνπκε εζσηεξηθνχο βαζκνχο...
Μίιεζα ιίγν δηαθνξεηηθά κε ηνπο καζεηέο κνπ θαη
εθείλνη
ππνρψξεζαλ ζηνραζηηθά , αηζηφδνμνη φηη ζηηο δέθα ζα αθεζψ
ειεχζεξνο. Αιιά αλαξσηηέκαη: ν Γήκαξρνο ζα αθήζεη ην «γιέληη»
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γηα λα ζπκεζεί εκέλα;
Πξαγκαηηθά , ήδε ε ψξα πέξαζε ηηο 10 π.κ. πνπ αλάθεξε ν
Γήκαξρνο; Πιεζηάδεη 11 π.κ. θαη ν Γήκαξρνο δελ έρεη πάεη ζην
γξαθείν. Δίλαη ζην «γιέληη».
Ο δηθεγφξνο κνπ θαη ν Julio Medina V. έρνπλ πάεη ζην Μέγαξν ηεο
Γηθαηνζχλεο ζηελ ψξα πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκαξρνο, αιιά φια ήηαλ
κάηαηα, ν Γήκαξρνο δελ έρεη θηάζεη, "είλαη ζην γιέληη".
Βέβαηα, ζήκεξα είλαη ε εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ αλ Υαζέ θαη δελ
ππάξρεη ππεξεζία γξαθείνπ, αιιά ν Γήκαξρνο έδσζε ην ιφγν ηνπ
ρζεο ην βξάδπ φηη ζηηο 10 π.κ. ζα πήγαηλε ζην γξαθείν ηνπ, κφλν
γηα λα κνπ δψζεη ηελ απφδεημε ηεο ειεπζέξηαο θαη φκσο «ν ιφγνο»
δελ εθπιεξψζεθε. Γηαηί;
Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, δελ ρξεηάδνληαλ ηφζα έγγξαθα, νχηε ηφζα
πηζηνπνηεηηθά ή ηφζν πνιιέο απαηηήζεηο γηα λα θάλνπκε κηα
ζπκθσλία. Έλαο άλδξαο έδηλε «ην ιφγν ηνπ» θαη ν ιφγνο απηνχ ηνπ
αλζξψπνπ, ήηαλ έλα ζπκβφιαην . ήκεξα ηα πξάγκαηα έρνπλ
αιιάμεη, ήδε ν άλζξσπνο έρεη ράζεη θάζε αίζζεζε ηεο επζχλεο ηνπ
ιφγνπ , αθφκε θαη ζηα δηθαζηηθά αμηψκαηα (γξαθεία) ην κφλν πνπ
δέρεηαη είλαη ην κειάλη θαη ην ραξηί.
ηελ αξραηφηεηα ήηαλ απαγνξεπκέλν ζηνπο «Μπεκέλνπο» λα
κηιήζνπλ δεκφζηα γηα ηνπο παιηνχο θαηαθιπζκνχο, απφ θφβν λα
κελ ηνπο επαλαθέξνπλ ζε χπαξμε. Οη «Μπεκέλνη» γλψξηδαλ θαιά
φηη ν ιφγνο έρεη ζηελή ζρέζε κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη
ην λα κηιήζνπκε γηα έλα θαηαθιπζκφ είλαη θάηη κε ην νπνίν κπνξεί
λα ην εξεζίζνπκε θαη λα ην θέξνπκε πίζσ ζηελ χπαξμε θαη σο εθ
ηνχηνπ απαγνξεπφηαλ ζηνπο «Μπεκέλνπο» λα κηιάλε γηα ηηο
θαηαζηξνθέο έμσ απφ ην λαφ.
Κάζε ιέμε θξπζηαιιψλεηαη δηακέζνπ ησλ Σάηβα θαη έηζη είλαη ην
πψο ε αλζξσπφηεηα δεκηνχξγεζε ηελ ησξηλή ζαο δσή
(θαηαζηξνθηθή θαη ηξνκεξή), κέζα απφ ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ . ην
πάζνο ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ήηαλ αδχλαην λα ιείπεη ν
«θφθνξαο» ... Απηφ ην δψν ζπκβνιίδεη ηνλ «ιφγν» ...
ηελ πςειή απφθξπθε Μαζνλία, ην ιαξπγγηθφ
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην θξπθφ βαζκφ ηνπ "θφθνξα".

Σζάθξα

ηαλ ε Κνπληαιίλη θζάζεη ζην «θαλφλη» ή ζπφλδπιν πνπ ζρεηίδεηαη
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κε ηνλ ζπξενεηδή αδέλα, ν θφθνξαο ηνπ πάζνπο ηξαγνπδάεη. ιε ε
δχλακε ηνπ ιφγνπ βξίζθεηαη ζηελ ζεμνπαιηθή δχλακε ηνπ θφθνξα.
Σα πέληε θσλήεληα ηεο θχζεο: I. Δ. O. ΟΤ. A. δνπλ αληερψληαο ζε
φιε ηε θχζε. Σν θσλήελ «Η» θάλεη λα δνλεζεί ε ππφθπζε θαη ν
αδέλαο ηεο επίθπζεο θαη καο δίλεη ηελ εμνπζία ηεο δηφξαζεο. Σν
γξάκκα «E» θάλεη λα δνλεζεί ν ζπξενεηδήο αδέλαο θαη καο δίλεη ηε
εμνπζία ηεο απφθξπθεο αθνήο . Σν θσλήελ "O" θάλεη λα δνλεζεί ην
θέληξν ηεο θαξδηάο θαη καο δίλεη ηελ "δηαίζζεζε". Σν θσλήελ "ΟΤ"
καο μππλάεη ην ειηαθφ πιέγκα θαη καο δίλεη ηε εμνπζία ηεο
«ηειεπάζεηαο». Σν θσλήελ "Α" καο μππλάεη ηα πλεπκνληθά Σζάθξα
θαη καο δίλεη ηε εμνπζία λα ζπκεζνχκε ηηο πξνεγνχκελεο
ελζαξθψζεηο. Μηα ψξα ηελ εκέξα ηεο θψλεζεο αλνίγεη φιεο απηέο
ηηο θξπθέο εμνπζίεο. Θα εθθσλίδνπκε έηζη:

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Οπνuνuνuνuνuνuνuηνuνuνuνuνuνuνuνuνuνu
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ζ Μαξία Μαγδαιελή γέκηζε κε θξίθε φηαλ άθνπζε ην ζθχξηγκα ηεο
foat θαη άθνπζε ηε ιέμε "Tibo" "Tibo" "Tibo» πνπ θαηαδίθαζε ηνλ
Υξηζηφ ζηελ ηξαγσδία ηνπ Γνιγνζά. Ζ "Μαξία" ήηαλ ζην πφδη ελφο
ηνίρνπ φηαλ άθνπζε κε ηα πλεπκαηηθά απηηά ηεο ηελ ηξνκεξή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. Καη είλαη φηη ζηελ αησληφηεηα ππάξρεη κία
ηεξή γιψζζα πνπ ηελ κηινχλ φινη νη Γάζθαινη ηεο αλζξσπφηεηαο:
απηή είλαη ε ρξπζή γιψζζα, ζηελ νπνία κηιάλε νη Θενί θαη νη
Άγγεινη. Απηφο είλαη ν δεκηνπξγηθφο ιφγνο.
"Talitha cumi" είπε ν Υξηζηφο φηαλ έθαλε κία εξγαζία αλάζηαζεο.
"Talitha cumi" είλαη έλα Μάληξακ γηα λα αλαζηεζνχλ νη λεθξνί.
Ο Huiracocha ιέεη: «’ Απηφλ πνπ γλσξίδεη , ν ιφγνο ηνπ παξέρεη
εμνπζία, θαλείο δελ ηνλ έρεη πξνθέξεη, θαλείο δελ ζα ηνλ πξνθέξεη,
παξά απηφο πνπ ηνλ έρεη ελζαξθσκέλν". Γειαδή, απηφο πνπ ήδε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην βάζνο.
Αο δνχκε θάπνηεο ιέμεηο απφ ηνλ κεγάιν ιφγν ηνπ θσηφο:
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AIBU (Λέμε γηα λα ραηξεηίζνπκε) AEODON (Θιίςε), MASLEIM
(Καζήθνλ), SHU SHA SHU (Απξεπήο, αιαδνλεία, θιπ.), PITRES
(Καλφληα ε ζπφλδπινη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), VENARLO (Να ηνλ
ιαηξεχσ),
PRESEM
(Αλψηεξνο),
REIDISTISTINA
(επαλαρνξεγείηαη), EQUIDENCIAS (Εεκίεο).
Ο Υξηζηφο δίδαμε έλα κεγάιν κάληξα γηα λα ζεξαπεχνπκε ηνπο
άξξσζηνπο: «Ephphatha» (Άλνημε) γηα λα αλνίμεη ηα απηηά ησλ
θνπθψλ θαη ησλ ηξαπιψλ. (Κεθάιαην 7, ζηίρνη 32, 33, 34, 35, 36, 37,
Αγίνπ Μάξθνο).
ιν απηφ ην κεγάιν ξήκα ηνπ θσηφο είλαη κηα κεγαιεηψδεο
γιψζζα. Αο δνχκε κεξηθέο άιιεο ιέμεηο ηνπ κεγάινπ ρξπζνχ
ξήκαηνο :
ANDUDU
URURU
KUYO
Απηέο ηηο ηξεηο ιέμεηο ηηο πξνθέξνπλ νη πξνθήηεο ζε βαζχ
δηαινγηζκφ. γηα λα πξνθεηεχνπλ θαη ηφηε ελαηελίζνπλ ζηαηηθνί ην
κειινληηθφ.
JA: Σν κπαζηνχλη ή ην ηεξφ κπαζηνχλη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο καο.
PA: Αξγεληηλφ γαιαθηψδεο δέληξν, ζπκβνιίδεη ην ιπηξσηηθφ αίκα.
BRAHAME: "Αδάκ-Δχα". Αξζεληθφ-ζειπθφ, αηηία φζσλ ππάξρνπλ.
Σν ξήκα ηνπ θσηφο, είλαη έλα ξήκα άπεηξν, θαη νη Θενί ην
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δεκηνπξγνχλ. Οη ηειηθέο ξίδεο φισλ ησλ
γισζζψλ βξίζθνληαη ζε εθείλε ηελ κεγάιε θνζκηθή παγθφζκηα
γξακκαηηθή πνπ παιηά κηινχζαλ νη άλδξεο ηεο Αξθαδίαο. Δθείλεο
ήηαλ νη εκέξεο ζηηο νπνίεο νη πνηακνί έξεαλ γάια θαη κέιη, εθείλε
ήηαλ ε επνρή ησλ "Σηηάλσλ" ...
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«ηελ αξρή ήηαλ ν Λφγνο, θαη ν Λφγνο ήηαλ κε ην Θεφ, θαη Θεφο
ήηαλ ν Λφγνο.»
«Απηφο ήηαλ ζηελ αξρή κε ην Θεφ.»
«Σα πάληα κέζσ απηνχ έγηλαλ, θαη ρσξίο απηφλ δελ έγηλε νχηε έλα
απ’ φ,ηη έρεη γίλεη.»
«Μέζα ζε απηφλ ήηαλ ε δσή, θαη ε δσή ήηαλ ην θσο ησλ
αλζξψπσλ.»
«Καη ην θσο κέζα ζην ζθνηάδη θέγγεη θαη ην ζθνηάδη δελ ην θπξίεςε
απηφ.» (Αγίνπ Ησάλλε, ζηίρνη. 1, 2, 3, 4, 5).
ηαλ ε Hadit, ην πχξηλν θίδη καο θηάλεη ζηελ ιάξπγγα θαη
ιακβάλνπκε ην βαζκφ ηνπ «θφθνξα», ηφηε κηιάκε ην ξήκα ρξπζνχ,
θαη δεκηνπξγνχκε σο νη ζενί, κε ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ. Λφγνο απηφ
ιέεη ε ηειεηνπξγία καο: «Αο είζαη Δζχ, Χ Υαδίη, ην κπζηηθφ κνπ, ην
Γλσζηηθφ Μπζηήξην ηνπ Δίλαη κνπ, ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζχλδεζήο
κνπ, ε ίδηα κνπ ε θαξδηά, θαη άλζεζε ζηα γφληκα ρείιε κνπ
κεηακνξθσκέλε ζε Λφγν.»
ηαλ ήδε ε Κνπληαιίλη θηάλεη ζην ιαηκφ καο αλζίδεη ζηα γφληκα
ρείιε καο κεηακνξθσκέλε ζε ξήκα. Οη άγγεινη κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ νπνηνδήπνηε πξάγκα κε ηε ζθέςε θαη λα ην
πινπνηήζνπλ κέζα απφ ην ιφγν. Ο δξφκνο γηα λα κηιάκε ην ρξπζφ
ξήκα είλαη ε ζεμνπαιηθή καγεία.
Ήδε ν Ήιηνο απηνχ ηνπ απνγεχκαηνο έξρεηαη ζην ειηνβαζίιεκα θαη
εγψ ζπλερίδσ
θιεηδσκέλνο ζηε θπιαθή ελ αλακνλή ηεο
ςεθνθνξίαο ηεο ειεπζεξίαο. Ο δήκαξρνο δηαζθεδάδεη θαη εγψ
πξέπεη λα θάλσ ππνκνλή ...
Μφιηο ήξζε λα κε "δειεάζεη" έλαο καχξνο κάγνο ελζαξθσκέλνο
ζε θπζηθφ ζψκα, ήηαλ ν "Ηνχδαο" ηεο "ΜΤΖΖ" κνπ. Μνπ έδσζε
έλα ςεπδέο κήλπκα πξνζπαζψληαο λα κε πεηάμεη
απφ ην
κνλνπάηη θαη εγψ απάληεζα ζηνλ καχξν κάγν κε ζπιαρληθφ ηφλν:
«Απηφ ην κήλπκα είλαη γηα ζέλα, Δθάξκνζε ην.» Ο ζθνηεηλφο έρεη
θχγεη.
ε απηέο ηηο ζηηγκέο κφιηο ήξζε ν δηθεγφξνο κε ηελ άδεηα ηεο
ειεπζεξίαο. Έιαβα ηελ άδεηα θξχα θαη γαιήληα, θαη είπα αληίν ζηνπο
ρσξνθχιαθεο, έηζη ηειείσζε ε κέξα. Πήγα ζην ζπίηη κνπ θαη βξήθα
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εθεί ηνλ αδειθφ Julio θαη πνιιά άιια πλεπκαηηθά αδέιθηα πνπ κε
θαισζφξηδαλ θαη κε αγθάιηαδαλ.
***
ΣΗ ΖΣΑΝ ΟΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΣΔ ΣΟΤ ΔΗΚΟΣΟΤ ΑΗΧΝΑ
Τηνί ηνπ Τδξνρφνπ, ηψξα ζα ζαο πσ πνηνη ήηαλ νη "πλεπκαηηζηέο"
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα:
Μηα νιφθιεξε νξδή ησλ ςεπδφ – ιφγησλ ζπλαγσλίδνληαη γηα ηελ
θπξηαξρία πνπ άζιηα θαη απνηξφπαηα πηα έρεη γλσξίζεη ε ηζηνξία
ηνπ θφζκνπ. Καζεκεξηλά ηδξχνληαλ «λέα» ζρνιεία πνπ έδηλαλ ηηο
πην θνιαθεπηηθέο ππνζρέζεηο θαη πξαγκαηηθά δελ είραλ ζην βάζνο,
άιιν ζθνπφ απφ ηα πνξηνθφιηα. Rojistas, Θενζνθηζηέο,
Ρνδφζηαπξνη, Πλεπκαηηζηέο, Cherencistas. Tentistas ηεο Capirote,
(θαη παξφκνηα ζέκαηα ζε θάζε ρψξα), θαη αηειείσηεο πνηθηιίεο
αξσκάησλ θαη απνρξψζεηο, ήηαλ ζε κηα θνβεξή κάρε γηα ηελ
θπξηαξρία ζην ζθιεξφηεξν αληαγσληζκφ πνπ ήηαλ γλσζηφο κεηαμχ
ηνπ εκπνξίνπ ησλ ςπρψλ .
Παληνχ εκθαλίδνληαλ ζπλερψο ακέηξεηνη αγχξηεο πξνζπνηνχκελνη
Γάζθαινπο αθφκε θαη "Αβαηάξεο". ινη απηνί αλαιάκβαλαλ ηηο πην
πνηθίιεο ζέζεηο αγίσλ θαη πξφθεξαλ ηηο πην εχγισηηεο δηαιέμεηο,
θαη εθαηνληάδεο αλφεηνη ρεηξνθξνηνχζαλ γεκάηνη απφ ηξειφ
παξνμπζκφ. Απηνί ήηαλ νη πλεπκαηηζηέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
Ση κειεηνχζαλ; Θεσξίεο.
Ση δηάβαδαλ; Θεσξίεο.
Ση γλψξηδαλ ; Θεσξίεο.
ινη απηνί ήηαλ γεκάηνη κε πνξλεία, κνηρεία, θαη φηαλ εγψ ν ακαέι
Ανχλ Βεφξ ηνπο θαινχζα ζηελ αγλφηεηα θαη ηνπο δίδαζθα ηελ
ηζρπξή ζνθία ηνπ ηεξνχ θηδηνχ, ηφηε γεκάηνη απφ θφβν κνπ
απαληνχζαλ φηη ε Δπηζηεκνληθή Αγλφηεηα ήηαλ αδχλαηε θαη έηζη
θαλέλαο απφ απηνχο δελ κπήθε ζηελ Δδέκ θαη νχηε άθεζαλ λα
κπνπλ άιινη . Απηνί ήηαλ νη πλεπκαηηζηέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.
ινη απηνί απέξξηςαλ φια ηα κελχκαηα απφ ηνπο αλψηεξνπο
θφζκνπο, θαη ην κφλν πνπ εθαξκνδφηαλ ζηα ζρνιεία, ηνπο
επέηξεπαλ λα ράλνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο ελέξγεηεο ηνπο. Απηνί νη
άλζξσπνη νχηε έβιεπαλ νχηε άθνπγαλ , νχηε θαηαιάβαηλαλ ηε
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γιψζζα ηνπ θσηφο θαη ήμεξαλ κφλν λα ζπδεηνχλ ζεσξίεο θαη
πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο. Απηνί ήηαλ νη πλεπκαηηζηέο ηνπ εηθνζηνχ
αηψλα.
ηαλ, εγψ ν Samael Aun Weor, θαηάιαβα ηελ ππεξεθάλεηα θαη ηε
καηαηνδνμία εθείλσλ ησλ αλζξψπσλ, γχξηζα ηελ πιάηε κνπ ζε
απηέο ηηο θιίθεο ησλ θαξηζαίσλ θαη πήγα κε ηα παηδηά ηνπ ιανχ.
Πήγα κε ηνπο ηαπεηλνχο, κε ηνπο απινχο, κε ηνπο θησρνχο
απφβιεηνπο ηεο δσήο, κε ηα παηδηά ηνπ ιανχ: απηφ ην ιαφ ηνλ
βαζαληζκέλν, απηφ ηνλ ιαφ ηνλ απνζαξξεκέλν θαη ηαπεηλσκέλν
θαζεκεξηλά απφ ηνπο πνλεξνχο, θαη γεκάηνο επθνξία, αλαθψλεζα:
Κχξηε! Κχξηε! Κχξηε! ηδνχ, ν ιαφο ζνπ, ηφζν απιφο θαη ηφζν ζνθφο
φπσο ην δψδην ηνπ Τδξνρφνπ, ηφζν κεγάινο φζν νη ππξακίδεο ηεο
Αηγχπηνπ, ηφζν θινγεξφο
θαη ηφζν
εξσηθφο , φπσο νη
επαλαζηαηηθέο πξάμεηο ησλ γησλ ηεο θσηηάο.
Σψξα, κπνξνχκε λα αλαθσλνχκε απφ ηελ θνξπθή ηνπ Γνιγνζά:
"Deo juvanti". Έρνπκε θάλεη κία θπιή ζεψλ. Έρνπκε θάλεη κία θπιή
εξψσλ, κηα λέα θπιή απνγφλσλ Αγγέισλ . Πνιεκηζηέο ζηε κάρε!
Α ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΟΣΖΣΑ
Samael Aun Weor.
ΣΔΛΟ
***
9ε ΜΑΨΟΤ ΣΟΤ 1952
ΗΔΡΟ ΣΖ ΟΡΟΔΗΡΑ ΝΔΒΑΓΑ ΣΖ SANTA MARTA
ήκεξα δηαινγίζηεθα γηα ηε ζνθία ηνπ Φηδηνχ.
Πξαγκαηηθά ν Max Heindel έγξαςε βηβιία, ηα νπνία ζήκεξα είλαη
μεπεξαζκέλα.
Σν «Έλλνηα ηνπ Ρνδφζηαπξνπ ηνπ Κφζκνπ», δελ βνεζά θαλέλαλ.
Οιφθιεξεο ζειίδεο θαη ζειίδεο γεκάηεο ζεσξία θαη πεξηζζφηεξεο
ζεσξίεο πνπ δελ θηάλνπλ ζε θαλέλα πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα.
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Κνζκνγνλία πνκπψδεο θαη ηίπνηα απφ πξαγκαηηθά επηηεχγκαηα,
απηφο είλαη ν κπζηηθηζκφο Heindelista. Ο Max Heindel, δελ έθηαζε
λα είλαη Γάζθαινο ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ θαη ζήκεξα απηά ηα
έξγα είλαη άρξεζηα.
Πξέπεη λα είκαζηε πξαθηηθνί, αγαπεηέ αλαγλψζηε, φρη πεξηζζφηεξεο
ζεσξίεο, φρη πεξηζζφηεξεο αζάθεηεο.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα γίλεη ν Γξάθνο ηεο νθίαο, θαη φιε ε
εμνπζία βξίζθεηαη ζην Ηεξφ Φίδη.
Ζ ιχηξσζε βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε.
Αληί λα ζεσξεηηθνινγνχκε, είλαη θαιχηεξα λα έρνπκε κηα
γπλαίθα, θαη λα αζθήζνπκε εμνπαιηθή Μαγεία θαζεκεξηλά.

θαιή

Ο άλζξσπνο έρεη επηά ζψκαηα, θαη θάζε ζψκα έρεη ηελ δηθή ηνπ
Κνπληαιίλη. Σν Ηεξφ Φίδη ηνπ... Σα επηά ζψκαηα είλαη ηφηε, ηα επηά
ιέπηα ησλ επηά πχξηλσλ Φηδηψλ καο.
Απηφο πνπ ζέιεη λα γίλεη έλαο παληνδχλακνο Θεφο ηνπ χκπαληνο,
πξέπεη λα απειεπζεξψζεη ηα επηά θίδηα ηνπ απφ ηα ιέπηα ηνπο ...
Σφηε γηλφκαζηε Γξάθνη ηεο νθίαο ... Ο Γξάθνο είλαη ε πην ηέιεηα
απεηθφληζε ελφο δψνπ, γηαηί κπνξεί λα δήζεη ζηε γε, ην λεξφ, ηνλ
αέξα θαη ηε θσηηά ... Έλαο Γξάθνο ηεο νθίαο είλαη έλαο Θεφο ηνπ
χκπαληνο. Έλαο Γξάθνο ηεο νθίαο έρεη επηά γιψζζεο θσηηάο ...
επηά πχξηλα Φίδηα ...
Δκείο έρνπκε ινηπφλ επηά Φίδηα πνπ ζρεκαηίδνπλ δχν νκάδεο ησλ
ηξηψλ, κε ην έβδνκν Φίδη, πνπ ζαλ Ηεξή Κνξφλα καο ελψλεη κε ηνλ
Παηέξα.
πνηνο ζέιεη λα ελσζεί κε ηνλ Παηέξα, πξέπεη λα δνλείηαη ζε
ηαπηνθσλία κε ηε Μεγάιε Μεηέξα Φχζε. Να εγθαηαιείςεη ηελ δσή
ηεο πφιεο θαη ηελ ηερλεηή δσή, θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αγθαιηά ηεο
Δπινγεκέλεο Θεάο Μεηέξαο ηνπ θφζκνπ. Να αζθήζεη ζεμνπαιηθή
καγεία εληαηηθά, θαη λα αλεβάζεη ηα επηά θινγεξά ζθαινπάηηα ...
Άλζξσπνη ηεο ηδηνθπΐαο !, Μελ θάλεηε πεξηζζφηεξα παηδηά!, αο είλαη
ηα παηδηά ζαο ηα βηβιία ζαο, θαη αο είλαη απηά θξνχξηα αίκαηνο θαη
θσηηάο κπξνζηά απφ ηελ ζεπηή εηπκεγνξία ηεο δεκφζηαο
ζπλείδεζεο. Μεηαηξαπείηε ζε ππεξάλζξσπνπο ! Μεηαηξαπείηε ζε
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Γξάθνπο ηεο Φσηηάο. Μεηαηξαπείηε ζε ζεπηέο παληνδπλακίεο ηνπ
χκπαληνο, θαη κελ παξαδίδεηε ην θεθάιη ζαο ζηνπο ηπξάλλνπο.
Δκείο, ηα ιηνληάξηα ηνπ λφκνπ, ζαο πεξηκέλνπκε απφ ηελ άιιε
αθηή... Ήδε ήζαζηαλ άλζξσπνη, ηψξα γίλεζηε Άγγεινη.
ιν ην κπζηηθφ ηεο ιχηξσζεο ζαο βξίζθεηαη ζηελ ζεμνπαιηθή
πξάμε, θαη ζηελ ζνθία ηνπ Φηδηνχ.
ηελ κάρε! ... ηελ κάρε! ... ηελ κάρε! ...
Α ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΜΔ ΟΛΖ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΟΣΖΣΑ.
SAMAEL AUN WEOR

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ
Σν βηβιίν απηφ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νθία ηεο ΦΧΣΗΑ, αζθήζεθε
απφ ηηο θιφγεο, θαη σο εθ ηνχηνπ θέξεη ην ζεκάδη ηεο θσηηάο ζηελ
άθξε ησλ ζειίδσλ ηνπ.
Έηζη ηα πξάγκαηα είλαη ...
Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη έλα βηβιίν πνπ κηιάεη γηα ηε
ΦΧΣΗΑ, λα έρεη ην ζήκα ηεο θσηηάο ...
αο θαιψ εζάο , αγαπεηέ αλαγλψζηε αδειθέ λα εηζέιζεηε ζηελ
ηζρπξή πχξηλε ζνθία. αο θαιψ εζάο αγαπεηέ αλαγλψζηε αδειθέ
λα εηζέιζεηε ζηελ θινγεξέο ζθαίξεο ησλ δξάθσλ ηεο Φσηηάο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΓΝΧΣΗΚΟ ΗΔΡΟ ΣΖ ΟΡΟΔΗΡΑ ΝΔΒΑΓΑ ΣΖ SANTA MARTA
ΜΑΗΟΤ 27 ΣΟΤ 1952
Έρσ ηειεηψζεη απηφ ην βηβιίν απφ ζεκεηψζεηο εδψ ζην δηθφ κνπ
Sanctum (Ηεξφ) Γηαινγηζκνχ.
Δθαηνκκχξηα βηβιία είραλ γξαθηεί ζηνλ θφζκν θαη κε ην ζέκα ηε
Φηινζνθία ηεο Φσηηάο, κεξηθέο εθαηνληάδεο. Υζεο αξγά, ήκνπλ
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πεξηεγνχκελνο κέζσ «Σσλ ζεκαδηψλ ηεο Agni Yoga." Γίλεη πφλν
λα δηαβάδνπκε έξγα ηφζν αφξηζηα, πνπ δελ εμππεξεηνχλ θαλέλαλ.
«Σα εκάδηα ηεο Agni Yoga", πεξηθιείνπλ
Αιιά: Ση αζάθεηα ...!

ηελ ζνθία ηεο Φσηηάο,

Γελ μέξσ γηαηί απηνί νη ζπγγξαθείο θξχβνπλ ηφζν ηελ αιήζεηα ηνπ
ζεμ. Ση ζθιεξφηεηα κε ηελ θαεκέλε αλζξσπφηεηα πνπ ππνθέξεη, ηη
έιιεηςε ηεο ζπκπφληαο! ... Οη αζάθεηεο ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν
"Φινγεξφο Κφζκνο", δελ εμππεξεηνχλ θαλέλαλ. Δκέλα κνπ αξέζεη
λα κηιάσ ηα πξάγκαηα ζαθψο : έηζη φπσο είλαη.
Ζ ιχηξσζε ηνπ αλζξψπνπ βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζεμνπαιηθή
πξάμε. ιε ε εμνπζία ηνπ Γηζθνπφηεξνπ θαη ησλ θινγεξψλ
θηεξψλ, θαη ηνπ θηδηνχ, βξίζθεηαη ζην αθφινπζν θιεηδί:
«ΝΑ ΔΗΑΓΔΣΔ ΣΟΝ ΦΑΛΛΟ ΣΖΝ ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ
ΝΑ ΣΟΝ ΑΠΟΤΡΔΣΔ ΥΧΡΗ ΝΑ ΥΤΝΔΣΑΗ ΟΤΣΔ ΜΗΑ ΣΑΓΟΝΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΤΓΡΟ.»
ε απηφ ην θιεηδί ηεο ζεμνπαιηθήο καγείαο, βξίζθεηαη ην θιεηδί γηα
φιεο ηηο εμνπζίεο θαη απφ φιεο ηηο Μπήζεηο.
Σν Νηξβάλα ην έρνπκε ζηνπο φξρεηο, θαη φπνηνο ζέιεη λα θηάζεη ζηελ
Τςειή Μχεζε, πξέπεη λα έρεη κηα θαιή γπλαίθα, θαη λα είλαη πνιχ
άλδξαο...
ρη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο, φρη πεξηζζφηεξεο αζάθεηεο, φρη
πεξηζζφηεξεο αλνεζίεο, ηνπο άλδξεο ηνπο έθαλαλ γηα ηηο γπλαίθεο
θαη ηηο γπλαίθεο γηα ηνπο άλδξεο, εδψ κηιάσ ζηα θαζηηιηάληθα ζηεξεά
γηα λα κε θαηαιαβαίλνπλ.
Δγψ ζέισ νη καζεηέο κνπ λα θηάζνπλ ζηνλ βσκφ ηεο Μχεζεο, κε ην
ζεμνπαιηθφ φξγαλν ηνπ «άλδξα», κε θαιή ζηχζε, δηφηη γηα λα
θηάζνπκε ζηελ πςειή κχεζε, ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ άλδξαο.
Σελ Kundalini κπνξνχλ λα ηελ μππλήζνπλ κνλφ νη άλδξεο πνπ είλαη
πνιχ άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ είλαη πνιχ γπλαίθεο. ια ηα
απνθξπθηζηηθά βηβιία πνπ έρνπλ γξαθηεί ζηνλ θφζκν, είλαη ήδε
μεπεξαζκέλα θαη δελ εμππεξεηνχλ πιένλ θαλέλα ζθνπφ. Δγψ ν
Samael Aun Weor, ν κεγάινο Αβαηάξα ηνπ Τδξνρφνπ, έρσ δψζεη
ζηελ αλζξσπφηεηα ην κεγαιχηεξν κήλπκα φισλ ησλ αηψλησλ.
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Αλ νη ειίζηνη ζέινπλ λα γειάζνπλ, λα γειάζνπλ, απηφ εκέλα δελ κε
λνηάδεη.
Σψξα κηιάκε ζαθψο γηαηί απηή είλαη ε πην ζνβαξή ζηηγκή ηεο
ηζηνξίαο ηνπ θφζκνπ. ηελ Κνινκβία ππήξμαλ δχν είδε ηνπ
πλεπκαηηζκνχ. Σν έλα πξηλ απφ ηελ 9 Απξηιίνπ 1948, θαη απηφ ηνπ
Samael Aun Weor πνπ μεθίλεζε ζηηο 9 Απξηιίνπ 1948, φηαλ φια ηα
"θνηφπνπια" ηνπ Ρνδνζηαπξηζκνχ, Θενζνθίαο
θαη ηνπ
Πλεπκαηηζκνχ , (Espirtismo είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Allan Kardec),
μέθπγαλ ηξνκνθξαηεκέλα...
Οη Pino, Rojas θαη Cherenzi, ζρεκάηηζαλ ηε θάξζα εθείλε , ηνπ
ςεπδνχο
Kout-Humi, πνπ ηφζν δπζθήκεζε ηνλ θνινκβηαλφ
Πλεπκαηηζκφ . Ζ αίζνπζα ηνπ Pino ζηελ Cali , παξήγαγε ηνλ ςεπδφ
Μεζζία, Israel Rojas, ηνλ πξφδξνκν ηνπ καχξνπ κάγνπ Cherenzi,
γεκίδνληαο ηηο ηζέπεο ηνπο κε ρξήκαηα απφ ηνπο ελνξίηεο ηνπο...
Απηφ ήηαλ ν πλεπκαηηζκφο πνπ πξνεγήζεθε ηεο 9εο Απξηιίνπ. Δγψ,
ν Samael Aun Weor έρσ ηελ ηηκή λα έρσ ηειεηψζεη κε ηέηνηεο
θάξζεο. Σψξα είκαζηε νη Γλσζηηθνί ηεο Κνινκβίαο, ζηα
ραξαθψκαηα ηνπ πνιέκνπ.
ηελ κάρε! ηελ κάρε! ηελ κάρε!

SAMAEL AUN WEOR

***
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