Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ
Αδηέθωλ
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο
θαη
ηνπ
ζαλάηνπ.
Βθείλνη
θιεξνλφκεζαλ
απφ
ηνπο
Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά φπσο θαη ζηελ
επνρή καο δελ ππάθνπζαλ ηνπο Εεξνχο Θενχο θαη έπεζαλ.
Μνίρεπζαλ ζηνπο λανχο ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έραζαλ
ηηο Θείεο δπλάκεηο ηνπο.
Μέζα ζε απηφ ην γλσζηηθφ αλάγλσζκα ππάξρνπλ πξαθηηθέο γηα
ηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο θάκαξαο, κέζσ ησλ νπνίσλ έλα
άηνκν 70 εηψλ κπνξεί λα αλαλεσζεί θαη λα πξνζηδηάζεη κε
ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ θαη έλα λεαξφ άηνκν λα παξακείλεη
ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε γηα φζν επηζπκεί.
Σν άηνκν καζαίλεη λα αλαπηχζζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί φια
ηα ηζάθξαο ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηελ δσηηθφηεηά ηνπ
αμηνπνηψληαο φια ηα θέληξα ή εγθεθάινπο ηνπ πνπ γεληθψο
νλνκάδνληαη:
Αηαλνεηηθφ,
Κηλεηηθφ,
πλαηζζεκαηηθφ,
Βλζηηθηψδεο θαη εμνπαιηθφ. Ώο δνχκε θάπνηα απφ απηά ηα
θέληξα. Γηα παξάδεηγκα ην Βλζηηθηψδεο, βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ θφθθπγα, μεπξνβάιιεη απφ ηνπο γινπηνχο (ε
αξρή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο). Ώπηφ ην θέληξν είλαη
αξλεηηθφ ζηνπο άλδξεο θαη ζεηηθφ ζηηο γπλαίθεο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ ηα κεηξηθά έλζηηθηα είλαη ηφζν πςειά, πνπ είλαη
ηθαλέο γηα νπνηαδήπνηε ζπζία. Χο εθ ηνχηνπ, ε ΏΓΏΠΔ
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ Θειπθή δχλακε.
Σα αξζεληθά έλζηηθηα φηαλ είλαη εγθιεκαηηθά δηακνξθψλνπλ
ηελ φςε, ην πξφζσπν ελφο άγξηνπ ή ηνπ ηξνκαθηηθνχ, ηα
έλζηηθηά ηνπ είλαη δπλαηά ή άγξηα.
Ώλ απηφ ην απιφ θέληξν δεκηνπξγεί ηφζν δξακαηηθέο
αιιαγέο, κπνξνχκε ην γλσξίζνπκε γηα λα επσθεινχκαζηε απ’
απηφ.
Σν δηαλνεηηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ
εγθεθάινπ, επίζεο καο κεηακνξθψλεη κέζα απφ ηελ απιή
αλάγλσζε. Γηα παξάδεηγκα, αο πάξνπκε έλα παηδί απφ έλα
Ρνληέν (πνπ αξκέγεη βννεηδή, αγειάδεο) θαη ην πάκε ζηελ
πφιε γηα λα ζπνπδάζεη ζην Παλεπηζηήκην, θαη γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο κειέηεο,
θαη ελ ζπλερεία λα παξαθνινπζήζεη θχθιν Παλεπηζηεκηαθψλ
ζπνπδψλ. Πξνθαλψο απηφ ην άηνκν φηαλ επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ
ζα έρεη απνθηήζεη παηδεία θ.η.ι. δειαδή ζα παξνπζηάζεη
αιιαγέο φρη κφλν ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη ζηηο
ζρέζεηο ηνπ, ζηα εμσηεξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θ.η.ι.
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Ώλ φια απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ βνήζεηα ησλ
νξγαληθψλ αηζζήζεσλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηελ
Αεκηνπξγηθή Βλέξγεηα.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην φρεκα κε ην νπνίν
βαδίδνπκε. Σα πάληα είλαη εθηθηά κέζσ ηεο γλψζεο ηεο
δσήο, δειαδή ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο.
Τπάξρνπλ ζαπκάζηεο ηειεηέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδπάδνληαη
νη θηλήζεηο, ν δηαινγηζκφο θαη ε πξνζεπρή αθππλίδνληαο
ζαπκάζηα ηα ηζάθξαο καο. Ώθππλίδνληαο νξηζκέλα ηζάθξαο
κπνξνχκε λα αλαδσνγνλεζνχκε θαηά βνχιεζε.
Δ θχζε δελ δίλεη ηίπνηα δσξεάλ. Γηα λα ηελ δακάζνπκε
ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ππεξθπζηθά πξάγκαηα, θαη ην
ππεξθπζηθφ
ην
επηηπγράλνπλ
κφλν
νη
γελλαίνη.
Οη
ππεξάλζξσπνη, νη ελδεδπκέλνη κε ηελ δχλακε ηνπ Βζσηεξηθνχ
Υξηζηνχ, πξαγκαηνπνηνχλ ζαχκαηα ζηελ δίλε ηεο Μχεζεο.
Γηα
ηνπο αδχλακνπο ππάξρεη κφλν ν ηάθνο ηνπ ΝΒΚΡΟΣΏΦΒΕΟΤ.
ΥΟΤΛΗΟ ΜΔΓΗΝΑ Β.

ΣΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΟΤ ΗΔΡΟΤ
Ώγαπεηέ αλαδεηεηή ηεο αιήζεηαο:
Πξφθεηηαη λα εηζαρζείηε ζε έλα κάζεκα Yςειήο Mαγείαο. Θα
πεξπαηήζεηε ζην κνλνπάηη ησλ κεγάισλ αξραίσλ κπζηεξίσλ.
Θα αλαζεθψζνπκε ην πέπιν ηνπ Sancta Sanctorum ηνπ Νανχ.
Θα ζαο δψζνπκε ηα κπζηηθά ησλ αδηέθσλ κάγσλ. Βίλαη
αλαγθαίν λα κειεηήζεηε κε πνιιή ππνκνλή φια ηα καζήκαηά
καο.
Ώπηή ε κνλνγξαθία είλαη πνιχ απιή, αιιά γηα ηελ πξφνδν
ησλ ζπνπδψλ ζαο ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεηε ηελ βαζχηεξε
ζνθία.
Βπηκείλεηε
θαη
επαγξππλείηε.
Μειεηήζηε
θαη
εμαζθείζηε. Δ ελάηε ψξα ζαο πεξηκέλεη. Ο ζηφρνο είλαη απ’
απηφλ ηνλ δξφκν λα εηζαρζνχκε ζηνλ Ναφ ηεο Κνζκηθήο
Μχεζεο. ″Σελ ΐαζηιεία ηελ αξπάδνπλ φζνη αγσλίδνληαη″.

4

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 1
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΡΜΖΝΔΤΘΔΗ
″Κη ν Εερσβά Βινρίκ θχηεςε έλαλ
θήπν αλαηνιηθά ηεο Βδέκ θαη εθεί
έβαιε ηνλ άλζξσπν πνπ είρε πιάζεη.
Καη ν Εερσβά Βινρίκ έθαλε απφ ην
έδαθνο λα θπηξψζεη θάζε δέληξν ην
νπνίν είλαη επράξηζην ζηελ ζέαζε
θαη θαιφ γηα ηξνθή θαζψο θαη ζηελ
θαξδηά ηνπ θήπνπ ην δέληξν ηεο
δσήο θαη ην δέληξν ηεο γλψζεο ηνπ
θαινχ θαη ηνπ θαθνχ″
Δ Βδέκ είλαη ην ίδην ην ζεμ. Σα
δχν δέληξα, ην δέληξν ηεο δσήο θαη
ην δέληξν ηεο γλψζεο ηνπ θαινχ θαη
ηνπ θαθνχ, βξίζθνληαη ζηελ Βδέκ.
Σν
δέληξν
ηεο
δσήο
είλαη
ν
λσηηαίνο κπειφο. Σν δέληξν ηεο
γλψζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ
είλαη ε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα.
″Καη ν Εερσβά Βινρίκ δηέηαμε ηνλ
άλζξσπν, ιέγνληαο, κπνξείο λα θαο
ειεχζεξα
απφ
θάζε
δέληξν
ηνπ
θήπνπ: αιιά δελ κπνξείο λα θαο απφ ην δέληξν ηεο γλψζεο
ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ: γηαηί ηελ εκέξα πνπ ζα θαο απφ
απηφ ζα πεζάλεηο″.
″Πάλσ ζε έλαλ κηθξφ ηλδηάληθν βσκφ βξηζθφηαλ έλα κηθξφ
παξάμελν
άγαικα
ην
νπνίν
πεξηέθιεηαλ
ρξπζά
θαη
κπξνχηδηλα δηζθνπφηεξα. Πάλσ ζην βσκφ ζε έλα αζεκέλην
δνρείν, ππήξραλ ζπγθεληξσκέλνη ηεξάζηηνη καχξνη θξίλνη
θαη θφθθηλα ινπινχδηα. Σν άγαικα ήηαλ ιαμεπκέλν απφ έλα
πνιχ αγλφ θνκκάηη καχξνπ φλπρα. Παξίζηαλε κία νιφγπκλε
ζεά, κε αλδξφγπλε κνξθή, δαηκνληζκέλε θαη εθζηαζηαζκέλε.
Βίρε αζζεληθά ρέξηα, θαιά θαηεξγαζκέλν θνξκφ, θαη
πεζκέλνπο γνθνχο. Σα βιέθαξά ηεο ήηαλ δηαθνζκεκέλα κε δχν
εθζακβσηηθά
ζκαξάγδηα,
θαη
αλάκεζα
ζηνπο
θαινζρεκαηηζκέλνπο κεξνχο ηεο, ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα,
πάλσ ζηε κήηξα ηεο βξηζθφηαλ έλα κηθξφ αμηνθαηαθξφλεην
θαη απνθξνπζηηθφ θξαλίν″.
Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα είλαη πιαζκέλνη γηα λα αγαπνχλ ν
έλαο ηνλ άιινλ. ″Έηζη ινηπφλ ν άλδξαο ζα εγθαηαιείςεη ηνλ
παηέξα θαη ηελ κεηέξα ηνπ, θαη ζα ελσζεί κε ηελ γπλαίθα
ηνπ· θαη ζα γίλνπλ κία ζάξθα. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα
ήηαλ θαη νη δχν γπκλνί θαη δελ έλησζαλ ληξνπή γηα απηφ
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γηαηί δελ είραλ θάεη αθφκε απφ ην γεπζηηθφ απαγνξεπκέλν
θαξπφ, ν νπνίνο ήηαλ επράξηζηνο ζηελ ζέαζε″.
Ώπηφο ν απαγνξεπκέλνο θαξπφο είλαη ην ζεμ. Παξφια απηά ν
ζεμνπαιηθφο, ελζηηθηψδεο φθηο ν νπνίνο ήηαλ πην πνλεξφο
είπε ζηελ γπλαίθα: ″Οπφηε, φπσο είπε ν Θεφο ,δελ κπνξείηε
λα θάηε απφ θάζε δέλδξν ζηνλ θήπν. Καη ε γπλαίθα είπε ζην
θίδη: ″Μπνξνχκε λα θάκε
ηνπο θαξπνχο απφ ηα δέλδξα ηνπ
θήπνπ αιιά γηα
ηνπο θαξπνχο ηνπ δέλδξνπ ην νπνίν
βξίζθεηαη ηελ κέζε ηνπ θήπνπ, ν Θεφο είπε: ″δελ κπνξείηε
νχηε λα θάηε νχηε λα ην αγγίμεηε, αιιηψο ζα πεζάλεηε″.
Παξφια απηά, ν ζεμνπαιηθφο, ελζηηθηψδεο φθηο απνπιάλεζε
ηελ γπλαίθα ιέγνληάο ηεο:
″Αελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα πεζάλεηε γηαηί ν Θεφο γλσξίδεη
πσο ηελ εκέξα πνπ ζα θάηε απφ απηφ, ηφηε ηα κάηηα ζαο ζα
αλνίμνπλ, θαη ζα γίλεηε ζενί, γλσξίδνληαο ην θαιφ θαη ην
θαθφ″.
ηελ Βδέκ, επεηδή νη άλζξσπνη δελ είραλ αθφκα κνηρεχζεη,
ήηαλ αζψνη. Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο απφ ηελ Βδέκ
έηξσγαλ απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ δέλδξνπ ηεο δσήο, γηαηί ηα
ηέζζεξα ξεχκαηα ηνπ (ζεμνπαιηθνχ) πνηακνχ ησλ θαζάξησλ
λεξψλ ηεο δσήο έζξεθαλ ηηο ξίδεο ησλ δέλδξσλ ηνπ θήπνπ.
Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ηεο Βδέκ απνιάκβαλαλ ηελ
επδαηκνλία ηεο αγάπεο ζηα αραλή δάζε κηαο αξραίαο επείξνπ
πνπ απνθαινχζαλ Λεκνπξία.
″..Καη φηαλ ε γπλαίθα είδε φηη ην δέλδξν ήηαλ θαιή ηξνθή,
θαη φηη ήηαλ επράξηζην ζηελ ζέαζε, θαη
επηζπκεηφ
γηα
φπνηνλ ζέιεη λα γίλεη ζνθφο, πήξε απφ ηνλ θαξπφ ηνπ, θαη
έθαγε, θαη έδσζε επίζεο ζηνλ ζχδπγφ ηεο θαη έθαγε θαη
εθείλνο″.
″..Καη άλνημαλ ηα κάηηα θαη ησλ δύν, θαη γλώξηδαλ όηη
ήηαλ γπκλνί, θαη έξαςαλ θύιια ζπθηάο γηα λα θηηάμνπλ
θαιύκκαηα γηα ηελ γύκληα ηνπο″.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν κνίρεπζαλ.
Βπνκέλσο ν Εερσβά Βινρίκ ηνπο έδησμε απφ ηνλ θήπν ηεο
Βδέκ
γηα λα νξγψλνπλ ην έδαθνο απφ ην νπνίν ήηαλ
πιαζκέλνη.″
Έηζη
ινηπφλ
εμφξηζε
ηνλ
άλζξσπν
θαη
ηνπνζέηεζε Υεξνπβίκ αλαηνιηθά ηεο Βδέκ θαη έλα θιεγφκελν
ζπαζί ην νπνίν γπξλνχζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε, γηα λα
θπινχλ ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζην δέλδξν ηεο ζνθίαο″.
Ο άλζξσπνο έραζε ηηο ζείεο δπλάκεηο ηνπ φηαλ παξαβίαζε
ηελ έθηε εληνιή ηνπ λφκνπ ηνπ Θενχ πνπ ιέεη:
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Οπ κνηρεχζεηο.
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ήηαλ
αιεζηλνί κάγνη πνπ είραλ εμνπζία πάλσ ζηελ θσηηά ησλ
εθαηζηείσλ, ζηνλ αέξα θαη ηνπο ηπθψλεο, ζηνπο ρείκαξξνπο
ηεο ζάιαζζαο θαη ζηνπο κεγάινπο ζεηζκνχο.
ηαλ ν άλζξσπνο κνίρεπζε, έπξεπε λα θάλεη ην έξγν ηνπ κε
ζιίςε γηαηί είρε ράζεη φιεο ηηο ζείεο δπλάκεηο ηνπ· έηζη,
δεκηνπξγήζεθαλ αγθάζηα απφ απηήλ ηελ θνηιάδα ησλ δαθξχσλ.
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, φηαλ ν άλζξσπνο δελ είρε θχγεη
απ’ ηελ Βδέκ, ε ζεμνπαιηθή πξάμε πξαγκαηνπνηείην ζηνλ
πεξίβνιν ησλ λαψλ ησλ κπζηεξίσλ θαη θάησ απφ ηελ
θαζνδήγεζε ησλ αγγέισλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γελληφληαλ
ακφιπληνη άλδξεο θαη γπλαίθεο κέζα ζηηο απξνζπέιαζηεο
δνχγθιεο ηηο Λεκνπξίαο.
Πρακτική
Πξηλ πέζεηε γηα χπλν (πάληα ηελ ψξα πνπ ζπλεζίδεηε λα
θνηκάζηε), μαπιψζηε αλάζθεια ζην θξεβάηη ζαο. Υαιαξψζηε
φινπο ηνπο κχεο ζην ζψκα ζαο θαη θελψζηε ην λνπ ζαο.
Πξέπεη λα κελ ζθέθηεζηε απνιχησο ηίπνηα γηα ηξηάληα
ιεπηά. Ώπηή ε πξαθηηθή πξέπεη λα γίλεηαη έμη κέξεο ηελ
εβδνκάδα.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 2
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΓΗΓΑΞΑΝ ΟΗ ΝΑΟΤΑ ΣΟΤ ΑΠΟΚΡΤΦΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ
ΚΒΣΓΏΛΚΟΏΣΛ: ν Θεφο ηνπ αέξα ησλ
Σνιηέθσλ, ην ηξίην παηδί ηνπ ζείνπ
δεχγνπο ηνπ Οκεηεθνπρηιί θαη ηεο
Οκεθηρνπάηι, Κπξίνπ θαη Κπξίαο ηεο
δπαδηθφηεηαο.
O
Κεηδαιθνάηι
αλαπαξίζηαηαη
κε
έλα
αζεκέλην
έλδπκα φκνην κε ηηο αρηίδεο ηεο
ειήλεο
(Φεγγάξη).
Φέξεη
ζην
ζηήζνο ηνπ ηελ εκηζέιελν θαη έρεη
θαιπκκέλν ην πξφζσπφ ηνπ κε έλα
ηεξφ πξνζσπείν. ην αξηζηεξφ ηνπ
ρέξη θξαηάεη ην ηζηκάιιη, πάλσ ζην
νπνία αλαπαξίζηαηαη ην άζηξν ηεο
πξσίαο. ην δεμί ηνπ ρέξη θξαηά ην
καθνπαρνχηι, γηα ηελ κάρε.
ε άιιε αλαπαξάζηαζε, απηή ε
ζεφηεηα εκθαλίδεηαη ζαλ ην άζηξν
ηεο πξσίαο αλάκεζα ζηα ζχλλεθα.
Φέξεη κία θαξδηά δψλε ζηελ κέζε
ηνπ, θαη ζηελ πιάηε ηνπ έλα ιηλφ χθαζκα κε δχν
ζηαπξνχο(ηζνζθειείο). ε έλα απφ ηα ηεξνγιπθηθά πνπ ηνλ
απεηθνλίδνπλ, ην θεθάιη ηνπ θαη ηα απηηά ηνπ κνηάδνπλ κε
δίζθνπο· ζηελ κχηε ηνπ, πάλσ απφ ηα ρείιε ηνπ θξέκεηαη
έλαο δίζθνο· ζηα κάγνπιά ηνπ βξίζθνληαη ηξεηο δίζθνη πνπ
ζην
θέληξν
θαζελφο
απ’
απηνχο
απεηθνλίδνληαη
δχν
καιηέδηθνη ζηαπξνί.
Ο Κεηδαιθνάηι είλαη ν Νάνπα Κνζκηθφο Υξηζηφο ν νπνίνο
ελζαξθψζεθε ην έηνο ε Ώθάηι (895),
ζηελ νηθεία ηνπ
Εδηαθκημθνάηι θαη ηεο Σζηκαικάιη. Βίρε κία κπζηηθηζηηθή
θαη ιηηή ηδηνζπγθξαζία. ηαλ ήηαλ πνιχ λένο, έθαλε
λεζηείεο
θαη
κεηάλνηεο.
ηαλ
ήηαλ
ηξηάληα
εηψλ,
νλνκαδφηαλ κέγαο ηεξέαο θαη κνλάξρεο ηνπ Σνιιάλ (Σνχια,
Βπαξρεία ηνπ Υηληάιγθν). ε έλα άιιν αξρείν ιέεη:
εμνξηζκέλνο απφ ηελ ρψξα ηνπ, επέζηξεςε ζ’ απηήλ κεηά απφ
πνιιά ρξφληα. Έθεξε καδί ηνπ απφ καθξηλέο ρψξεο έλαλ πνιχ
εμειηγκέλν πνιηηηζκφ θαη κία κνλνζετζηηθή ζξεζθεία αγάπεο
γηα φια ηα αλζξψπηλα φληα. ε έλα άιιν ρξνληθφ ιέεη: ν
Κεηδαθνάηι έθηαζε δηα κέζνπ ηνπ Παλνχθν ζην Σνιιάλ·
κεηαθέξζεθε κε έλα μχιηλν πινίν πάλσ απφ ηελ ζάιαζζα.
Βίρε αλνηρηφρξσκν δέξκα θαη γελεηάδα· θνξνχζε έλαλ ρηηψλα
θεληεκέλν κε κηθξνχο θφθθηλνπο ζηαπξνχο.
αλ εθπαηδεπηή ηνπο, νη Νάνπαο απεηθφληδαλ ηνλ Κεηδιθνάηι
κε κία κίηξα ζην θεθάιη ηνπ (θηηαγκέλε απφ ρξπζφ) ε νπνία
ήηαλ θαιπκκέλε κε έλα πνιχηηκν θηεξσηφ ινθίν(Κεηδάιιη)
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απφ δέξκα ηίγξεο καδί κε έλα, φκνξθα δηαθνζκεκέλν, ιεπθφ
άκθην θαη ηηξθνπάδ ζθνπιαξίθηα. Βίρε έλα θνιηέ θηηαγκέλν
απφ ρξπζφ απφ ην νπνίν θξέκνληαλ κηθξνζθνπηθά θαη
πνιχηηκα ζαιάζζηα θνγρχιηα. Φνξνχζε κία πνιχηηκε θηεξσηή
(Κεηδάιιη) θάπα πνπ έκνηαδε κε θιφγεο θσηηάο, θαη Κάθηιη
(ζαλδάιηα) θηηαγκέλα απφ δέξκα ηίγξεο απφ ην νπνίν επίζεο
θξέκνληαλ κηθξά ζαιάζζηα θνγρχιηα απηά ηα κηθξά ζαιάζζηα
θνγρχιηα ζηεξίδνληαλ κε πιαηηά θνξδφληα, ηα νπνία
αλέβαηλαλ ζηαπξσηά κέρξη ηελ γάκπα. ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη
θξαηνχζε αζπίδεο νη νπνίεο απεηθφληδαλ ζην θέληξν ηνπο
πεληάθηηλα αζηέξηα θαη ζην δεμί ηνπ ρέξη θξαηνχζε έλα
ζθήπηξν θηηαγκέλν απφ ρξπζφ θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο.
Ο Κεηδαιθνάηι ηνπο έκαζε πψο λα θαιιηεξγνχλ ηελ γε, πψο
λα μερσξίδνπλ ηα δψα, πψο λα ιαμεχνπλ πνιχηηκνπο ιίζνπο,
πψο λα ιηψλνπλ κέηαιια. Σνπο έκαζε γηα ην εκπφξην ηνπ
ρξπζνχ θαη γηα ηα θεξακηθά. Σνπο δίδαμε αζηξνλνκία θαη
πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην εκεξνιφγην. Ώπαγφξεπζε ηνλ
πφιεκν. Σνπο έκαζε φηη αληί γηα αλζξψπνπο θαη δψα ζα
έπξεπε λα ζπζηάδνπλ ςσκί, ινπινχδηα θαη θνπάι. Ώπαγφξεπζε
ηηο αλζξσπνθηνλίεο, ηηο θινπέο, ηελ πνιπγακία θαη θάζε
θαθή πξάμε αλάκεζα ζηα αλζξψπηλα φληα.
ην Σνιιάλ, αλήγεηξε έλαλ λαφ κπζηεξίσλ κε ηέζζεξηο
κεγάινπο βσκνχο. Ο πξψηνο βσκφο ήηαλ θηηαγκέλνο απφ μχιν
θέδξνπ κε πξάζηλα ζηνιίδηα. Ο δεχηεξνο βσκφο ήηαλ
θηηαγκέλνο απφ μχιν θέδξνπ θαη δηαθνζκεκέλνο κε θνξάιιηα.
Ο ηξίηνο βσκφο ήηαλ θηηαγκέλνο απφ μχιν θέδξνπ θαη
δηαθνζκεκέλνο κε ζαιάζζηα θνγρχιηα. Ο ηέηαξηνο βσκφο ήηαλ
θηηαγκέλνο απφ μχιν θέδξνπ θαη δηαθνζκεκέλνο κε πνιχηηκα
θηεξά(Κεηδάιιη). Μπξνζηά απφ απηνχο ηνπο βσκνχο, ν
Κεηδαιθνάηι θαη νη καζεηέο ηνπ πξνζεχρνληαλ, λήζηεπαλ,
θαη έθαλαλ κεηάλνηεο.
Ο Κεηδαιθνάηι ηνπο κίιεζε γηα ηνλ Επαιλεκνρνπάλη (Ώπηφο
απφ ηνλ νπνίν δνχκε), γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, γηα
ηελ πηψζε ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηνλ θαηαθιπζκφ, γηα ηνλ
Υξηζηφ θαη ην Βπαγγέιηφ ηνπ, γηα ηελ βάπηηζε, γηα ηελ
πεξηηνκή, θαη γηα ηνλ ζηαπξφ( ζχκβνιν ηεο αζαλαζίαο ηεο
δσήο θαη ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο). Ο
Κεηδαιθνάηι ζπλέζηεζε λα βάινπλ ζηαπξνχο ζηνπο βσκνχο ησλ
λαψλ θαη ζηα ζπίηηα ηνπο. Ολνκάηηζε ηηο ρψξεο, ηα βνπλά
θαη ηηο πεδηάδεο.
Ο Κεηδαιθνάηι ήηαλ έλαο ζείνο εθπαηδεπηήο. Σνλ είραλ
απαξλεζεί θαη θαηαδηψμεη νη ίδηνη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο
είρε κάζεη πψο λα αγαπνχλ θαη λα δνπλ. Σνλ θαηαδίσμαλ,
θαη φηαλ απέδξαζε απφ ην Σνιιάλ, βξήθε γηα ιίγν θαηξφ
θαηαθχγην ζην Σενηηρνπαθάλ(έλαο ηφπνο ιαηξείαο) φπνπ
άθεζε πίζσ έλαλ ελεξγφ λαφ. ηνλ βσκφ απηνχ ηνπ λανχ, νη
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Αάζθαινη πξαγκαηνπνηνχζαλ απηνζπζία
παξαδνζηαθή ηειεηή ηεο λέαο θσηηάο.

θαη

εθηεινχζαλ

ηελ

Σν ηεξφ απηνχ ηνπ λανχ θνζκείηαη κε θεθάιηα θηδηψλ ηα
νπνία αλαδχνληαη απφ ηνλ θάιπθα ελφο ινπινπδηνχ. Ώπηφ
ζπκβνιίδεη ηελ θαηάβαζε ηνπ Κεηδαθνάηι ζηηο αηνκηθέο
αβχζζνπο ησλ αλζξψπσλ. Σα θεθάιηα απηψλ ησλ θηδηψλ
θνζκνχληαη
κε
ιεπθά
θνγρχιηα
θαη
θφθθηλα
θειχθε
ζαιηγθαξηψλ ηα νπνία είλαη ην έκβιεκα ηεο πξσηαξρηθήο
πεγήο απηήο ηεο ζεφηεηαο.
Ο Κεηδαιθνάηι πήγε απφ ην Σενηηρνπαθάλ ζην Υνινχια, φπνπ
έδεζε γηα είθνζη ρξφληα· σζηφζν, έπξεπε λα θχγεη απφ
εθείλν ην κέξνο εμαηηίαο ελφο πνιέκνπ. Ώλαρψξεζε κε
ηέζζεξηο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ην Κναηδαθνάιθνο. Σα
ρξνληθά αλαθέξνπλ φηη έθηηαμε κία βάξθα, κπήθε ζηελ
ζάιαζζα
θαη
εμαθαλίζηεθε.
Ώιιά
πξηλ
θχγεη,
ηνπο
πξνεηδνπνίεζε φηη ζα έθηαλαλ απφ ηελ ζάιαζζα, απφ ηελ
αλαηνιή, ιεπθνί άλδξεο κε γέληα ζαλ εθείλνλ θαη ζα
θαηαιάκβαλαλ ην Ώλανπάθ.
Γλσξίδνπκε φηη απηή ε πξνθεηεία εθπιεξψζεθε: φλησο, ήξζαλ
απφ ηελ ζάιαζζα, απφ ηελ αλαηνιή, ιεπθνί άλζξσπνη κε
γελεηάδα· εληνχηνηο, δελ είραλ έξζεη γηα λα επαγγειίζνπλ
κε ηα ιφγηα, αιιά κε ην ζπαζί. ″Πξνζεπρήζνπ ρσξίο
αλάπαπζε γηα λα βξεηο ηνλ Θεό κε επηπρία αληί γηα πόλν″.
ην κνπζείν ηεο Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο ηεο πφιεο ηνπ
Μεμηθφ,
ππάξρεη(σο
καξηπξία
ζηηο
κπζηηθηζηηθέο
δηδαζθαιίεο ηνπ Κεηδαιθνάηι) έλαο κνλφιηζνο
κε ηελ
εηθφλα
″ηνπ
θηδηνχ(θνάηι)
κε
ηα
πνιχηηκα
θηεξά(θεηδάιιη)″.
Πάλσ
απφ
ηελ
αλαπαξάζηαζε
ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιηνχ(πνπ δίλεη ηελ ηειεπηαία πηλειηά ζηελ
ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηδηνχ), πξνεμέρεη κία
κεγάιε δηραισηή γιψζζα (ζχκβνιν θσηφο), έλα ″Ε″ (έκβιεκα
ηεο θσηηάο, Ignis). Σν ηεξνγιπθηθφ ″Ώθάηι″(ξάβδνο), θαη
πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ έλαο απιφο.
Ο Κεηδαιθνάηι ην πνιχηηκν θηεξσηφ (Κεηδάιιη) θίδη, είλαη
ην ζείν έκβιεκα ηνπ αλζξψπνπ ηνπ Νάνπα, ν Ώδάκ, ν νπνίνο
θπξηεπκέλνο απφ ην βηβιηθφ θίδη πνπ ελζαξθψζεθε κέζα ηνπ,
έπεζε ζηνλ πεηξαζκφ ηνπ.
Γηα ηνπο άλδξεο
ην άθξσλ άσηνλ ηεο νκνξθηάο είλαη ε
γπλαίθα. Δ θχζε, ε κνπζηθή, ηα ινπινχδηα, ηα ηνπία , έλα
παηδί καο δηεγείξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Καη φκσο, κία
γπλαίθα φρη κφλν καο ελζνπζηάδεη αιιά θαη καο ειθχεη, καο
εκπλέεη, καο ππξνδνηεί. αλ παηδηά, απνδεηάκε ηελ ζηνξγή
ηεο γηαηί είλαη ην άιιν κηζφ ηεο χπαξμήο καο θαη
αληίζηξνθα.
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ηαλ αγαπάκε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδπγηθήο ζεμνπαιηθήο
πξάμεο, είκαζηε ζαλ ζενί. Οη
ηιακαηηλίλε (νη κπεκέλνη
θηιφζνθνη) γλψξηδαλ πψο λα απνηξαβηνχληαη απφ ηελ
ζεμνπαιηθή πξάμε ρσξίο λα ράζνπλ ην ζπεξκαηηθφ ηνπο πγξφ.
Οη ειηαθέο θαη ζειεληαθέο ηεξαξρίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν
έλα ζπεξκαηνδσάξην γηα λα γνληκνπνηήζνπλ ηελ γπλαίθα.
Οη έθπησηνη άγγεινη ήηαλ εθείλνη πνπ έκαζαλ ηνπο άλδξεο
θαη ηηο γπλαίθεο πψο λα ράλνπλ ην ζπεξκαηηθφ ηνπο πγξφ.
Ώπηφο ν ηξφπνο είλαη εθείλνο κε ηνλ νπνίνλ έπεζαλ απφ ηελ
παξαδείζηα θαηάζηαζε ζηνλ αληκαιηζκφ κέζα ζηνλ νπνίν απφ
ηφηε παιεχνπλ αβνήζεηνη. Βίζε ν Κεηδαιθνάηι, ν ζείνο
αγαπεκέλνο, ην θηεξσηφ(Κεηδάιιη)θίδη(Κνάηι), λα αλαδπζεί
μαλά ζξηακβεπηηθά δηα κέζνπ ηεο ζπνλδπιηθήο ηνπο ζηήιεο!
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πνιχηηκν θηεξσηφ (Κεηδάιιη)θίδη
κεηακνξθψζεθε θαη θαηέβεθε ζηηο αηνκηθέο αβχζζνπο ηνπ
άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο (φηαλ παξαβίαζαλ ηελ έθηε εληνιή
ηνπ λφκνπ ηνπ Θενχ νπ κνηρεχζεηο ). Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ην
θηεξσηφ θίδη Κεηδάιιη έπξεπε λα ζπξζεί πάλσ ζην ζηήζνο
ηνπ κέζα απ’ ηελ ιάζπε ηεο γεο, γηαηί ήηαλ θαηαξακέλν
(Γέλεζηο 3, 14).
Σν πνιχηηκν θηεξσηφ(Κεηδάιιη)θίδη πεξηθιείεηαη ζηνπο
ζπεξκαηηθνχο καο αδέλεο θαη κπνξεί λα αθππληζζεί θαη λα
αλπςσζεί κφλν κε ηελ δχλακε ηεο εξσηηθήο καγείαο. Ώπηφ
είλαη επίζεο ην έκβιεκα ησλ Νάνπα ηεο ηεξήο θσηηάο ηνπ
Ώγίνπ Πλεχκαηνο, φηαλ ην Άγην Πλεχκα αλεβαίλεη κέζα απφ
ην επηαπιφ θαλάιη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, καο κεηαηξέπεη
ζε αγγέινπο.
ηνπο πιαθφζηξσηνπο πεξηβφινπο ησλ λαψλ ησλ κπζηεξίσλ ησλ
Νάνπα, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο παξέκελαλ κήλεο θαη
κήλεο αγγίδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, ελψλνληαλ αθφκα θαη
ζεμνπαιηθά ρσξίο λα θζάζνπλ πνηέ λα ράζνπλ ην ζπεξκαηηθφ
ηνπο πγξφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Νάνπα μππλνχζαλ κέζα
ηνπο ηελ παγθφζκηα θσηηά, ηελ ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαηξέπνληαλ ζε κάγνπο πνπ
έθαλαλ ζαχκαηα, φπσο εθείλα πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ζείν
Αάζθαιν Εεζνχ Υξηζηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζηελ
γε.
Μέξνο ησλ δηδαζθαιηψλ απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη λα δηδάμεη
πψο λα κεηαηξαπνχλ νη αλζξψπηλεο δσψδεηο ζεμνπαιηθέο
δπλάκεηο ζε ζείεο πλεπκαηηθέο δπλάκεηο.
Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα, ελσκέλνη απφ ηελ ζετθή θπζηθή
ρξήζε ηνπ ζεμ ζα επηζηξέςνπλ ζηελ Βδέκ. Δ αγάπε καο
κεηαηξέπεη ζε ζενχο.
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ηαλ ην πνιχηηκν θηεξσηφ Κεηδάιιη αλπςψλεηαη απφ ηελ
ζπνλδπιηθή
ζηήιε,
κεηαηξέπεηαη
ζε
Κεηδαιθνάηι,
ζην
ππέξνρν πνπιί φισλ ησλ κεηακνξθψζεσλ, ζην Πνπιί ηεο
Ώζελάο ηνπ νπνίνπ ηα ηξνκεξά κπζηηθά δελ κπνξνχλ λα
απνθαιπθζνχλ απφ θαλέλαλ κχζηε.
Σφηε, αλζίδεη ζηα ρείιε καο ε ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο θαη γίλεηαη ιφγνο. Κάησ απφ ηελ δχλακε ηνπ
ιφγνπ καο, ε θσηηά, ν αέξαο, ην λεξφ θαη ε γε ζα καο
ππαθνχλ θαη ζα καο ιαηξεχνπλ.
Πξαθηηθή
Βλψ είζηε μαπισκέλνη ζην θξεβάηη ζαο, αλάζθεια, ραιαξψζηε
φινπο ηνπο κχεο ηνπ ζψκαηφο ζαο, απφ ηηο άθξεο ησλ
δαθηχισλ ζαο κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ζαο, θαη
θελψζηε ηνλ λνπ ζαο γηα δέθα ιεπηά. Μεηά θαληαζηείηε φηη
θαηεβαίλεη απφ ςειά ε θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη
εηζέξρεηαη
ζηελ επίθπζή ζαο (ε νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο
ζηελ κέζε ηνπ εγθεθάινπ ζαο), θαη κπαίλεη κέζα ζην ζψκα
ζαο θαη αλαδσνγνλεί ην ππέξνρν ηζάθξα απηνχ ηνπ αδέλα.
Φαληαζηείηε ζ’ απηφ ην ηζάθξα λα ιάκπνπλ ηα δψδεθα
θεληξηθά ρξπζά ηνπ πέηαια
θαη ζην βάζνο λα ππάξρνπλ
αλαξίζκεηα πνιχρξσκα πέηαια, πνιχρξσκεο αθηίλεο θσηφο,
πέηαια ελφο ππέξνρνπ ισηνχ ν νπνίνο θηλείηαη απφ ηα
αξηζηεξά ζηα δεμηά (φπσο νη δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ), θαη
ζηξνβηιίδεηαη θινγεξά. Δ άζθεζε απηή πξέπεη λα δηαξθεί
κία ψξα θαη πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ θνηκεζείηε.
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν3
Ο ΑΠΟΚΔΦΑΛΗΜΔΝΟ
ην κνπζείν αλζξσπνινγίαο θαη ηζηνξίαο ζηελ πφιε ηνπ
Μεμηθφ βξίζθεηαη έλαο θαιιηθφο κνλφιηζνο ν νπνίνο
αλαπαξηζηά έλαλ αθέθαιν άλδξα. ηελ ζέζε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ
βξίζθνληαη επηά πςσκέλα θίδηα κε πξνεμέρνπζεο δηραισηέο
γιψζζεο(νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην θσο) νη νπνίεο
μεπξνβάιινπλ απφ ηα αλνηρηά ζηφκαηά ηνπο. Ο θαιιφο απηνχ
ηνπ άλδξα είλαη αλαζεθσκέλνο· θαη κε ην έλα
ρέξη ηνπ
δείρλεη ηηο αρηίδεο ηνπ θσηφο πνπ μεπξνβάιινπλ απφ ηελ
ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε.
Δ θσηηά ηνπ χκπαληνο ″Η ηεξή θσηηά ηεο Πεληεθνζηήο″ ″Καη
παξνπζηάζηεθαλ γιώζζεο ζαλ θιόγεο
θσηηάο λα δηακνηξάδνληαη ζ' απηνύο
θαη λα θάζεηαη από κία ζηνλ θαζέλα
από απηνύο″. Πξάμεηο 2:14
Ώπηφ ην Νάνπα θαιιηθφ κνλφιηζν
ζπκβνιίδεη
ηνλ
Κεηδαιθνάηι
ηνλ
ληθεηή.
Σα
επηά
θίδηα
κε
ηηο
δηραισηέο γιψζζεο είλαη ε ζεμνπαιηθή
θσηηά ησλ κπζηψλ ησλ απφθξπθσλ
επηζηεκψλ. Οη γηφγθη κηινχλ γηα ηελ
Κνπληαιίλε, ην θιεγφκελν θίδη ησλ
καγηθψλ θσηεηλψλ δπλάκεσλ.
Οη Νάνπαο ιάηξεπαλ ηνλ Κεηδαιθνάηι
σο ζεφ ησλ αλέκσλ· ηνλ ιάηξεπαλ φκσο
θαη σο ην πνιχηηκν θηεξσηφ(θεηδάιιη)
επηαπιφ
θίδη
(θνάηι)
ην
νπνίν
θνηκάηαη(πεζκέλν ζηηο αηνκηθέο αβχζζνπο) θαη ζηνλ άλδξα
θαη ζηελ γπλαίθα. κσο ν Κεηδαθνάηι πεξηκέλεη κέζα ζην
θφθθπγα ηνπο λα αθππληζζεί θαη λα αλπςσζεί απφ ην ηέιεην
δεχγνο.
Σα
επηά
θίδηα
πνπ
αληηθαζηζηνχλ
ην
θεθάιη
ηνπ
απνθεθαιηζκέλνπ
ζπκβνιίδνπλ
επίζεο
ηνλ
άλζξσπν
πνπ
αλπςψλεη ηα επηά θίδηα θαη κεηαηξέπεηαη ζηνλ Αξάθν ησλ
Βπηά Ώιεζεηψλ. Ο αλαζεθσκέλνο θαιιφο (ν νπνίνο έρεη ην
ζρήκα ελφο θνίληθα) καο δείρλεη φηη ηα επηά θίδηα
αλπςψλνληαη κφλν δηα κέζνπ ηεο εξσηηθήο καγείαο. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ζηελ
δσή ηνπο ηνλ ζξίακβν. Αελ ππάξρεη ηίπνηα κεγαιχηεξν απφ
ηελ αγάπε. Πάλσ απφ ην ηέιεην δεχγνο ιάκπεη ν Θεφο.
Δ
ζπνλδπιηθή
ζηήιε
έρεη
ηξηαληαηξεηο
(ζε
ζρήκα
δαρηπιηδηνχ) ζπνλδχινπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ν έλαο
πάλσ απφ ηνλ άιινλ θαη ζρεκαηίδνπλ έλα νζηηθφ θαλάιη ην
νπνίν πεξηέρεη θαη πξνζηαηεχεη ηνλ λσηηαίν κπειφ. Ώπηφ
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είλαη ην δέληξν ηεο θπζηθήο δσήο ην νπνίν μεθηλά απφ ηνλ
εγθέθαιν θαη θαζψο θαηεβαίλεη πεξλάεη ηνλ δεχηεξν νζθπτθφ
ζπφλδπιν· θαη κεηά επεθηείλεηαη απφ εθεί ζαλ ζπλνλζχιεπκα
λεχξσλ κέρξη λα θζάζεη ζηνλ θφθθπγα. Δ λσηηαία πεξηνρή
έρεη επηά ζπνλδχινπο, ε ξαρηαία ελλέα, ε νζθπτθή πέληε,
ηνπ ηεξνχ νζηνχ πέληε θαη ηνπ θφθθπγα επηά.
Ο λσηηαίνο κπειφο είλαη επηαπιφο. Σν θεληξηθφ θαλάιη
βξίζθεηαη ζηελ κέζε θαη θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ.
Μέζα ζην θεληξηθφ θαλάιη ππάξρεη έλα αθφκε
θαλάιη θαη
κέζα ζ' απηφ άιιν έλα, θαη κέζα ζ' απηφ αθφκε έλα θ.η.ι.
(απηφ
ζπλερίδεηαη
επηά
θνξέο).Σν
πνιχηηκν
θηεξσηφ
(Κεηδάιιη) θίδη αλπςψλεηαη κέζα απφ ην επηαπιφ θαλάιη
(κφιηο αθππληζζεί). Μέζα ζηνλ λσηηαίν κπειφ έρνπκε (ην
έλα κέζα ζην άιιν) ην θαλάιη ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο, ηνπ
αηζεξηθνχ ζψκαηνο, ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο , ηνπ λνεηηθνχ
θ.η.ι. Σν θπζηθφ, αηζεξηθφ, αζηξηθφ θαη λνεηηθφ είλαη ηα
ηέζζεξα ζψκαηα ακαξηίαο· απηά επίζεο ζρεκαηίδνπλ ηνλ λαφ
ή ηελ θαηνηθία ηνπ Βζψηεξνπ. Ο Βζψηεξνο έρεη δχν ςπρέο·
ηελ ζετθή θαη ηελ αλζξψπηλε ςπρή.
Ο άλζξσπνο έρεη επηά ζψκαηα ηα νπνία δηαπιέθνληαη ην έλα
κέζα ζην άιιν ρσξίο λα κπιέθνληαη θαζφινπ κεηαμχ ηνπο. Σν
θάζε έλα απφ απηά ηα ζψκαηα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ λσηηαίν
κπειφ. ε θάζε έλα απφ απηά αληηζηνηρεί έλα θίδη· επηά
θίδηα, δχν νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη ζηελ κέζε απηψλ είλαη ην
ππέξηαην ζηέκκα ηνπ έβδνκνπ θηδηνχ πνπ είλαη ε έβδνκε
γιψζζα ηεο θσηηάο ε νπνία καο ελψλεη κε ηνλ Νφκν, κε ηνλ
Βζψηεξν, κε ηνλ Παηέξα.
Σν αλζξψπηλν λ θσηίδεη θαη αλπςψλεη κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ
ηελ Παγθφζκηα Φσηηά κε ηελ πξψηε κχεζε ησλ Μεγάισλ
Μπζηεξίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλπςψλεηαη ην πξψην θίδη.
Σν δεχηεξν θίδη αλπςψλεηαη κε ηελ δεχηεξε κχεζε, ην ηξίην
θίδη κε ηελ ηξίηε κχεζε θαη παξνκνίσο ζπκβαίλεη κέρξη ηελ
αλχςσζε ηνπ εβδφκνπ θηδηνχ.
Δ αλχςσζε ησλ επηά πνιχηηκσλ θηεξσηψλ(Κεηδάιιη) θηδηψλ ζε
θαζέλα απφ ηνπο 33 ζπνλδχινπο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νη
33 βαζκνί ησλ Μαζφλσλ) είλαη πνιχ αξγή θαη δχζθνιε θαη
είλαη δπλαηή κφλν κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο καγείαο. Αελ
πξέπεη λα επηηξέπνπκε ηελ εθζπεξκάηηζε. Πξέπεη λα
κεηαηξέπνπκε ην ζπέξκα ην νπνίν θεχγεη απφ ηνπο φξρεηο
ηνπ
άλδξα
θαη
ηεο
σνζήθεο
ηεο
γπλαίθαο
ζε
ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ε νπνία αλπςψλεηαη κέζα απφ
ηνπο δηαθνξεηηθνχο αγσγνχο θαη ησλ δχν έηζη ψζηε λα
ελσζνχλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ζηνλ αδέλα ηνπ θφθθπγα.
Ώπηή ε ελέξγεηα αλπςψλεηαη απφ ηελ βάζε ηνπ θφθθπγα πξνο
ηνλ εγθέθαιν θαη ρσξίδεηαη
ζε ειηαθά θαη ζειεληαθά
άηνκα.
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Σν πνιχηηκν θηεξσηφ (Κεηδάιιη) θίδη αθππλίδεηαη, δνλείηαη
θαη αλπςψλεηαη φηαλ ην ζπέξκα κεηαηξέπεηαη κέζσ ηεο
ζεμνπαιηθήο
Ώιρεκείαο,
ηεο
εξσηηθήο
επαθήο
ζε
ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ην
αδέλα ηνπ θφθθπγα. Όζηεξα ην θίδη κεηαηξέπεηαη ζηνλ
Κεηδαθνάηι πνπ καο δίλεη ηελ δχλακε λα απειεπζεξψζνπκε ή
λα ηηζαζεχζνπκε ηνπο αλέκνπο, λα απειεπζεξψζνπκε ή λα
ηηζαζεχζνπκε ηηο ζχειιεο, λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα
απελεξγνπνηήζνπκε ηελ θσηηά θαη λα θάλνπκε ηελ γε λα
ηξέκεη ε λα ηελ θαηεπλάζνπκε.
Πξαθηηθή
Ξαπιψζηε ζην θξεβάηη ζαο θαη ελψ έρεηε ραιαξνχο φινπο
ηνπο κχεο ηνπ ζψκαηφο ζαο ζηελ θαηάζηαζε κεηάβαζεο χπλνπμχπληνπ, ζθέθηεζηε φηη ε θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο
ζπλερίδεη λα θαηεβαίλεη απφ ηνλ παξάδεηζν φπσο ζηελ
πξνεγνχκελε πξαθηηθή θαη εηζέξρεηαη ζην θεθάιη ζαο απφ
ηελ επίθπζε. Να ληψζεηε φηη απηή ε θσηηά θαηαθιχδεη ηνλ
εγθέθαιφ ζαο θαη ζέηεη ζε θίλεζε απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά (κε ηελ θνξά ηνπ ξνινγηνχ) ην ππέξνρν δίρξσκν
ινπινχδη ηνπ ηζάθξα ηεο ππφθπζεο, ην Μάηη ηνπ Πξνθήηε. Δ
ππφθπζε βξίζθεηαη ζην κεζφθξπδν. Φαληαζηείηε ην γεκάην κε
θσηηά θαη λα γπξλάεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Καζψο
βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε ζπλεηδεηφηεηαο εθθσλείζηε ηελ
ζπιιαβή ΕΝ, φπσο παξαθάησ:
ΗηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηΝλλλλλλλλλλλλλλλλ
Νηψζηε ζαλ λα επηπιέεηε ζε έλα σθεαλφ θσηηάο. Ώπηή ε
άζθεζε πξέπεη λα θξαηήζεη πεξίπνπ 30 ιεπηά θαη πξέπεη λα
γίλεηαη πξηλ πάηε γηα χπλν. Βάλ είλαη δπλαηφλ λα ηελ
θάλεηε ηελ ίδηα πάληα ψξα θάζε κέξα ελψ είζηε μαπισκέλνο
ζην θξεβάηη ζαο.
Σελ επφκελε κέξα θαηαγξάςηε φια φζα νλεηξεπηήθαηε ζε έλα
ζεκεησκαηάξην ρσξίο λα πείηε ηηο εληππψζεηο ζαο ζε
θαλέλαλ θαη ρσξίο λα ζρνιηάζεηε απηήλ ηελ εζσηεξηθή
εξγαζία (ε νπνία αθνξά κφλν ηνλ εαπηφ ζαο) κε θαλέλαλ.
Ο Γάζθαινο
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Μνλνγξαθία Νν 4
Ο ΚΡΤΦΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΣΑΠΟΤΛΣΔΠΔΚ
χκθσλα κε ηελ γιψζζα ησλ Ώδηέθσλ
ε ιέμε Σζαπνπιηεπέθ πξνέξρεηαη απφ
ηηο
δχν
ξίδεο
:
″Σζαπνχι″
ή
Σζαπνπιίλ φπνπ ζεκαίλεη γξχινο θαη
″Σεπέθ″
φπνπ
ζεκαίλεη
ιφθνο.
Βπνκέλσο
ε
αδηέθηθε
ιέμε
Σζαπνπιηεπέθ νξίδεηαη σο ν ιφθνο
ηνπ γξχινπ.
ηελ αξραία Ρψκε ηελ επνρή ησλ
Καηζάξσλ πσινχζαλ ηνλ γξχιν ζε
ρξπζά θινπβηά ζε πνιχ πςειή ηηκή.
ηελ πφιε ηνπ Μεμηθφ ζην κνπζείν
Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο ππάξρεη
κία πνιχ ελδηαθέξνπζα εηθφλα ε
νπνία
ζρεηίδεηαη
κε
ηηο
δηδαζθαιίεο ηηο νπνίεο δηδάζθνληαλ νη αδηέθνη επγελείο
θαη νη ηεξείο ζηνπο θξπθνχο λανχο ηνπο.
ε απηήλ ηελ εηθφλα βιέπνπκε δχν άηνκα λα επηπιένπλ πάλσ
ζηνλ ιφθν ηνπ Σζαπνπιηεπέθ. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ
απεηθνλίδεηαη έλαο γξχινο λα ηηηηβίδεη. Αίπια απφ απηήλ
ηελ ζθελή εκθαλίδεηαη λα επηπιέεη έλα αλζξψπηλν πξφζσπν.
Ώπφ ην ζηφκα ηνπ βγαίλνπλ δχν θχκαηα θσηφο ηα νπνία
ζπκβνιίδνπλ ην ηηηίβηζκα ηνπ γξχινπ ή κε άιια ιφγηα ην
ζχκβνιν ηνπ κνλφηνλνπ θαη δηαπεξαζηηθνχ ήρνπ ηνπ γξχινπ,
ηνλ νπνίν πξέπεη λα παξάγνπλ ηα δχν άηνκα πνπ επηπιένπλ
πάλσ ζηνλ ινθίζθν γηα λα εηζέιζνπλ ζηνλ λαφ.
Σν ηηηίβηζκα ηνπ γξχινπ είλαη ε ″ζηαζεξή θσλή″ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ν Ώπνιιψληνο ν Σπαλεχο, γηα λα αλαρσξήζεη
κε ην ζζηξηθφ ηνπ ζψκα. Ώπηή είλαη ε κηθξή ζηαζεξή θσλή
πνπ άθνπζε ν Διίαο φηαλ βγήθε έμσ,
″θαη θάζηζε ζηελ
είζνδν ηεο ζπειηάο κέζα ζηελ εξεκηά″.(βιέπε ΐαζηιέσλ Γ
19,12)
Σν αλζξψπηλν νλ είλαη κία ηξηάδα απνηεινχκελε απφ ην
ζψκα, ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα. Ώλάκεζα ζην πλεχκα θαη ην
ζψκα ππάξρεη έλαο κεζάδσλ. Ώπηφο ν κεζάδσλ είλαη ην ζψκα
ηεο ςπρήο, ην αζηξηθφ ζψκα. Κάπνηνο
θαηέρεη κηα ςπρή
αιιά φκσο
είλαη ην Πλεχκα. Σν κηζφ κέξνο ηνπ Ώζηξηθνχ
ζψκαηνο
είλαη
αλζξψπηλν
θαη
ην
άιιν
κηζφ
ζετθφ.
Πεξηβάιιεηαη απφ εθπιεθηηθέο εζσηεξηθέο αηζζήζεηο κε ηηο
νπνίεο κπνξνχκε λα εμεξεπλήζνπκε ηα κεγάια κπζηήξηα ηεο
δσήο
θαη
ηνπ
ζαλάηνπ.
Ο
λνπο,
ε
ζέιεζε
θαη
ε
ζπλεηδεηφηεηα πθίζηαληαη κέζα ζην αζηξηθφ ζψκα. ηνλ ιφθν
ηνπ Σζαπνπιηεπέθ ππάξρεη έλα λαφο ζε θαηάζηαζε Υίλαο, κε
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άιια ιφγηα ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε. Με ην αζηξηθφ ζψκα
κπνξεί θάπνηνο λα εηζέιζεη ζε απηφλ ηνλ Ναφ. Ο
πξεζβχηεξνο
ηνπ
Νανχ
ηνπ
Σζαπνπιηεπέθ
είλαη
ν
Ώμηνζέβαζηνο Αάζθαινο Ραζκνχζελ. Ώπηφο ν Ναφο θπιάζζεηαη
απφ πνιχ επζπλείδεηνπο θχιαθεο κε γπκλά ζπαζηά.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ χπλνπ, φια ηα
αλζξψπηλα φληα δξνπλ θαη ηαμηδεχνπλ κε ην Ώζηξηθφ ηνπο
ζψκα. Βλ ηνχηνηο δελ ζπκφκαζηε φινη καο ηη είδακε,
αθνχζακε ή θάλακε ελψ δξνχζακε κε απηφ ην ζψκα. Καη φκσο
ηα πξσηλά φηαλ θάπνηνο μππλάεη απφ ηα φλεηξά ηνπ πξέπεη
λα πξνζπαζήζεη λα ζπκεζεί φια φζα νλεηξεχηεθε. Σα φλεηξα
θάπνηνπ δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ εκπεηξίεο ζηνλ
Ώζηξηθφ θφζκν. Κάπνηνο πξέπεη λα ηα ζεκεηψλεη φια απηά
πξνζεθηηθά ζε έλα ζεκεησκαηάξην.
ηαλ θάλεηε ηηο πξαθηηθέο ζαο, ζπγθεληξσζείηε ζην
δηαπεξαζηηθφ ηηηίβηζκα ηνπ γξχινπ. Ώπηφ ην ηηηίβηζκα
πξέπεη λα ερεί απφ ηα κηθξφηεξα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ
ζαο. Βάλ απηή ε πξαθηηθή γίλεη ζσζηά ζα κεηαβείηε πνιχ
ζχληνκα ζηελ θαηάζηαζε κεηαμχ χπλνπ-μχπληνπ. Ώπμήζηε ηελ
θαηάζηαζε ηνπ ειαθξχ χπλνπ θαη ηνλ ήρν ηνπ ηηηηβίζκαηνο
ηνπ γξχινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζέιεζή ζαο. Μεηά ζεθσζείηε
απφ ην θξεβάηη ζαο θαη κε απφιπηε απηνπεπνίζεζε αθήζηε ην
ππλνδσκάηην θαη πεγαίλεηε ζηνλ Ναφ ηνπ Σζαπνπιηεπέθ ή
φπνπ αιινχ επηζπκείηε. Πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα κελ
ράζεηε ηελ δηαχγεηα ηεο ζπλείδεζήο ζαο.
Μελ ζεθσζείηε δηαλνεηηθά απφ ην θξεβάηη ζαο, αληηζέησο
ζεθσζείηε πξαγκαηηθά επάλσ. Δ Φχζε ζα αλαιάβεη ηνλ
δηαρσξηζκφ ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο απφ ην θπζηθφ. Σν θπζηθφ
ζψκα ζα παξακείλεη λα θνηκάηαη ζην θξεβάηη θαη ην Ώζηξηθφ
ζψκα ζα είλαη ειεχζεξν λα ηαμηδέςεη φπνπ επηζπκείηε.
Οη αδηέθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πεγηφη γηα λα κάζνπλ ζηνπο
λεφθπηνπο λα ηαμηδεχνπλ κε ην αζηξηθφ ηνπο ζψκα. Αελ
ζπζηήλνπκε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ζαπκάζηνπ θάθηνπ, ν νπνίνο
θάλεη ην αζηξηθφ ζψκα λα δηαρσξηζηεί απφ ην θπζηθφ θαη
δηαηεξεί ηελ δηαχγεηα ηεο ζπλείδεζεο ελψ ελεξγνχκε ζηνλ
αζηξηθφ θφζκν. Πξάγκαηη, απηφ πνπ ζπληζηνχκε είλαη ε
πξαθηηθή, πνιχ πξαθηηθή θαη ζχληνκα ζα ελεξγείηε θαη ζα
ηαμηδεχεηε κε ην Ώζηξηθφ ζψκα.
Πξαθηηθή
Υσξίο λα αθήζεηε ζηελ άθξε ηελ πξαθηηθή πνπ δψζακε ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην, μαπιψζηε ζην θξεβάηη ζαο θαη
απνθνηκεζείηε ελψ εθθσλείηε
ηελ ζπιιαβή ΛΏ. Ο ηνληζκφο απηήο ηεο ζπιιαβήο αληηζηνηρεί
ζηελ πξαγκαηηθή λφηα ″ΦΏ″ ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο. Πξέπεη
λα παξαηείλεηε ηελ ζπιιαβή κε απηφλ ηνλ ηξφπν:
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Λαααααααα
Ώκέζσο κεηά πξέπεη λα εθθσλήζεηε ηελ ζπιιαβή ΡΏ:
Ραααααααα

ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΝΧΖ
Ο απφζηνινο Πέηξνο νδήγεζε ηελ Γλψζε ζηελ Ρψκε. Ο Παχινο
ηελ δηέδσζε ζε φια ηα έζλε. ινη νη πξψηνη Υξηζηηαλνί
ήηαλ Γλσζηηθνί. Ο Άγηνο Μάξθνο δίδαμε πσο λα θέξνπκε ην
ζπέξκα ζηνλ εγθέθαιν. Ο Πέηξνο ήμεξε πσο λα βάδεη ην
θπζηθφ ηνπ ζψκα ζε θαηάζηαζε ″ρίλαο″ θαη λα κεηαθέξεηαη
απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν. ηελ Εζπαλία ν Καξπνθξάηεο
ίδξπζε
πνιιά
θξπθά
κνλαζηήξηα,
νπνχ
δηδαζθφηαλ
ν
Γλσζηηθηζκφο· Ο Βηξελαίνο, ν Σεξηπιιηαλφο, ν Ώκβξφζηνο, ν
Ώπγνπζηίλνο, ν Εππφιπηνο, ν Βπηθάλεηνο, ν Κιήκεο ν
Ώιεμαλδξεχο θαη πνιινί άιινη κχζηεο ήηαλ Γλσζηηθνί.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 4Α
Ο ΣΑΚ ΜΟΤΛ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΧΝ ΑΕΣΔΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΗΓΤΠΣΗΧΝ
ην
κνπζείν
Ώλζξσπνινγίαο
θαη
Εζηνξίαο
ηνπ
Μεμηθφ
ππάξρεη
κία
ιίζηλε
θηγνχξα ελφο άλδξα ν
νπνίνο είλαη ελ κέξεη
μαπισκέλνο ζε ξαρηαία
θαηαθιηζκέλε ζηάζε. Σα
πέικαηά ηνπ αθνπκπνχλ
ζην θξεβάηη ηνπ θαη ηα
γφλαηά
ηνπ
είλαη
αλπςσκέλα.
Οη
γάκπεο
ηνπ αθνπκπνχλ ζην πίζσ
κέξνο ησλ κεξψλ ηνπ, γηαηί ηα πφδηα ηνπ είλαη ελσκέλα. Σν
πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ είλαη θπξησκέλν ζαλ λα είλαη
έηνηκν λα ζεθσζεί κε ην πξψην εξέζηζκα. Σν πξφζσπφ ηνπ
είλαη γπξηζκέλν πξνο ηα αξηζηεξά θαη ην βιέκκα ηνπ είλαη
θαξθσκέλν ζηνλ νξίδνληα. ην χςνο ηνπ ειηαθνχ ηνπ
πιέγκαηνο θξαηάεη έλα δνρείν.
Οη αξραηνιφγνη γλσξίδνπλ απηφλ ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο έρεη
ιαμεπηεί απφ πέηξα' ην φλνκά ηνπ είλαη Σζάθ Μνχι. Ώπηή ε
θηγνχξα είλαη απφ ηα ειάρηζηα ζχκβνια ηνπ Ώδηέθηθνπ
Πάλζενπ, πνπ έρνπλ δηαζσζεί απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ
θαηαθηήζεσλ.
Οη κπζηεξηαθνί αδηέθνη, κάγηαο, ηαξάζθνο θ.η.ι. ιάμεπζαλ
ηνλ Σζάθ Μνχι έηζη ψζηε λα δηαησλίδεηαη ε ζνθία πνπ
έιαβαλ ζαλ κπζηηθή θιεξνλνκηά απφ ηνπο παηέξεο ηνπο.
Σν αδηέθηθν φλνκα απηνχ ηνπ αγάικαηνο είλαη ΦΏΡΏΟΝ. Έλα
φλνκα ηνπ νπνίνπ νη ζπιιαβέο ρσξίδνληαη σο εμήο: ΦΏ-ΡΏΟΝ. ηαλ εθθσλείηαη ζσζηά, είλαη έλα Μάληξακ ην νπνίν
θάλεη ην αζηξηθφ ζψκα (εθείλνπ πνπ ην εθθσλεί) λα
δηαρσξηζηεί απφ ην θπζηθφ ζψκα θαη λα πεηάμεη ζηνλ ρψξν
πξνο ηελ κεγάιε ππξακίδα ηεο Γθίδαο ζηελ Ώίγππην.
Σν λα ηαμηδέςεη θαλείο κε ην αζηξηθφ ζψκα δελ είλαη
επηθίλδπλν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο χπλνπμχπληνπ φινη εκείο πεξηπιαληφκαζηε ζηνπο εζσηεξηθνχο
θφζκνπο κε ηελ ζπλείδεζε θνηκηζκέλε. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηεο θαηάζηαζεο χπλνπ-μχπληνπ θάζε ςπρή εγθαηαιείπεη ην
θπζηθφ ηεο ζψκα. ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην
αηζεξηθφ ζψκα έρεη ηελ επθαηξία λα επηδηνξζψζεη ην θπζηθφ
ζψκα.
Βλψ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο, νη ςπρέο
απαζρνινχληαη κε ηηο ίδηεο εξγαζίεο πνπ θάλνπλ ζηελ γε
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φηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο. Ώγνξάδνπλ,
πσινχλ, δνπιεχνπλ ζην γξαθείν ηνπο, ζην καγαδί, ζηα
ρσξάθηα ηνπο θ.η.ι. Οη ελζαξθσκέλεο θαη νη απνζαξθσκέλεο
ςπρέο δνπλ καδί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
χπλνπ. ηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο φια είλαη ίδηα: Ο ήιηνο,
ηα ζχλλεθα, νη πφιεηο, ηα πάληα. Βίλαη αξθεηφ λα
παξεπξεζεί θαλείο ζηελ ζπλεδξία ελφο πλεπκαηηζηή(κέληηνπκ
-ηζάλειεξ) γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη λεθξνί δελ
δέρνληαη φηη είλαη λεθξνί θαη λα θαηαλνήζεη φηη νη ςπρέο
ησλ δσληαλψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ χπλνπ
αγαπνχλ, ππνθέξνπλ, παιεχνπλ θαη δνπιεχνπλ . Πξέπεη λα
κάζνπκε λα δηαηεξνχκε ηελ δηαχγεηα ηεο ζπλείδεζεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο χπλνπ-μχπληνπ.
Γηα λα επηηχρνπκε ηελ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε ζπζηήλνπκε
θάζε θνξά πνπ ζπλαληάηε άιινπο αλζξψπνπο , θαηαζηάζεηο ή
αζπλήζηζηα πξάγκαηα ηα νπνία ζαο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή, λα
δηαθξίλεηε θαη λα αλαξσηεζείηε: ″είκαη ζην θπζηθφ ζψκα ή
ζην αζηξηθφ ζψκα;″ Σφηε θάληε έλα κηθξφ πήδεκα γηα λα
δείηε εάλ αησξείζηε. Βάλ αησξείζηε είλαη γηαηί βξίζθεζηε
ζην αζηξηθφ ζψκα. Βάλ δελ αησξεζείηε είλαη γηαηί είζηε
ζην θπζηθφ ζψκα. ηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο δξνχκε ζαλ λα
είκαζηε ζε ζψκα κε ζάξθα θαη νζηά, ζαλ λα είκαζηε μχπληνη
ζην θπζηθφ. Αελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ
θφζκσλ, κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αζηξηθνχ. (Αηαβάζηε ην
ρίιηα θαη έλα θαληάζκαηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ Ανχκα).
ηη θάλνπκε ζπλήζσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο
εγξήγνξζεο, θάλνπκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο
χπλνπ-μχπληνπ. Οπφηε εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο
εμαζθείηε ην παξαπάλσ θιεηδί, δειαδή λα θάλεηε έλα κηθξφ
πήδεκα γηα λα είζηε ζίγνπξνη κε πνην ζψκα πεξηπιαληέζηε,
ηφηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο φηαλ αθήζεηε ην θξεβάηη
ζαο κε ην αζηξηθφ ζψκα, ζα πεδήμεηε αιιά ζα αησξεζείηε
ζηνλ ρψξν, ελψ ην θπζηθφ ζψκα ζα παξακείλεη θνηκηζκέλν
ζην θξεβάηη ζαο.
Ώλακθηζβήηεηα, νη κπζηηθέο δηδαζθαιίεο ησλ Νάνπα κνηάδνπλ
κε εθείλεο ησλ ππνινίπσλ ιαψλ ηεο αξραηφηεηαο. ηνπο
Οπγγξηθνχο κχζνπο ππάξρεη κία αλαθνξά ζε ″κνλνιηζηθνχο″
αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ νη δπζλφεηνη ραξαθηήξεο κνηάδνπλ κε
εθείλνπο
ελφο
γηγαληηαίνπ
βξάρνπ
ρακέλνπ
ζε
κία
απνκαθξπζκέλε πεδηάδα ηνπ Γηνπθαηάλ ζην Μεμηθφ.
Μελ μερλάηε ην θιεηδί: λα εθκεηαιιεχεζζε ηελ λχζηα πνπ
ππάξρεη κεηαμχ χπλνπ-μχπληνπ έηζη ψζηε λα κπνξείηε κε ηελ
ζέιεζή ζαο λα πξνβάιιεηε απφ κέζα ζαο ην αζηξηθφ ζαο
ζψκα, ηελ δηάθξηζή ζαο θαη ηηο αλακλήζεηο ζαο. Με απηήλ
ηελ ηξηάδα ζα γλσξίζεηε κε ηελ ζέιεζή ζαο ηα κεγάια
κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ.
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Γηα λα εξκελεχεηε ηα φλεηξά ζαο δηαβάζηε απφ ηελ ΐίβιν,
ην βηβιίν ηνπ Ααληήι.
Πξαθηηθή
Παξακείλεηε ζε κία ζηαζεξή ζηάζε κε ην βιέκκα ζαο λα
θνηηάδεη πξνο ηελ αλαηνιή. εθψζηε ηα ρέξηα ζαο πάλσ απφ
ην θεθάιη ζαο θαη ελψζηε ηηο παιάκεο ζαο. Μεηαθηλείζηε ηα
πξνηεηακέλα ρέξηα ζαο πξνο ηα θάησ
έηζη ψζηε λα θάλνπλ
έλαλ ζηαπξφ κε ην ζψκα ζαο.(ηα ρέξηα ζαο λα είλαη πξνο ηα
έμσ απφ ηελ θάζε πιεπξά θαη ην ππφινηπν ζψκα ζαο λα είλαη
ίζην).Μεηά δηαζηαπξψζηε ηα ρέξηα ζαο ζην ζηήζνο θαη
μαπιψζηε ζε ξαρηαία θαηάθιηζε(αλάζθεια). ηαλ ληψζεηε φηη
ζα απνθνηκεζείηε, δεηήζηε κε κηα εηιηθξηλή πξνζεπρή απφ
ηνλ Θεφ θαη ηνπο Ααζθάινπο λα ζαο πάλε ζηελ κεγάιε
ππξακίδα ηεο Γθίδαο ζηελ Ώίγππην. Ώκέζσο κφιηο ηειεηψζεηε
ηελ πξνζεπρή, εθθσλείζηε ηηο αθφινπζεο ζπιιαβέο:
ΦΑΑΑΑΑΑΑ ΡΑΑΑΑΑΑΑ ΟΟΟΟΜΜΜΜΜ
Κάζ' έλαο απφ ηνπο ήρνπο απηψλ ησλ ζπιιαβψλ έρεη κηα
κηθξή παξαιιαγή' αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή λφηα ″Φα″
ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο ε νπνία αληερεί ζε φιε ηελ θχζε.
Βάλ ζηελ ζπιιαβή Ολ αληηθαηαζηαζεί ην ″Ν″ κε ην ″Μ,
εθθσλείηαη απφ ηνπο Γηφγθη πξηλ θαη κεηά ηνλ δηαινγηζκφ.
Κάζε πξσί ζηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ θνηηάδνληαο πξνο ηελ
αλαηνιή θάληε ηηο πξαθηηθέο εθθσλήζεσλ φισλ ησλ ζπιιαβψλ
πνπ έρνπκε δηδάμεη ζε απηφ ην βηβιίν. Ξεθηλήζηε κε ηελ
πξψηε ζπιιαβή κέρξη λα ηειεηψζεηε(θαηά ηελ δηάξθεηα
πνιιψλ επηηπρεκέλσλ πξσηλψλ) κε ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο
ζπιιαβέο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.
Βάλ αθνινπζήζεηε πηζηά θάζε κηα απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο
κε ηελ ζεηξά πνπ κάζακε γηα ηνπιάρηζηνλ έμη ζπλερφκελεο
εκέξεο, ζα θάλεηε ζχληνκα αζηξηθή πξνβνιή. Ώπηφ ζα ζπκβεί
εάλ είζηε έλαο αμηνπξεπήο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ θάλεη
θαηάρξεζε νχηε πνηψλ, νχηε ηζηγάξσλ, δελ δηαδίδεη
θνπηζνκπνιηά,
δελ
δηαζθεδάδεη
θνξντδεχνληαο
ηνπο
γείηνλεο, θαη αγαπάηε θαη ζέβεζηε θάζε έκβην φλ.
Να ζπκάζηε φηη ″ν Θεφο πξνζθέξεη αθφκε θαη ην θεθάιη ηνπ
θαθνχ φηαλ ζέιεη λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν ζε έλαλ θαιφ
άλζξσπν″.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 5
ΚΔΣΕΑΛΚΟΑΣΛ, Ο ΦΧΣΗΜΔΝΟ ΓΡΑΚΟ ΣΧΝ ΑΕΣΔΚΧΝ ΔΗΝΑΗ Ο
ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΟ ΥΑΡΠΟΚΡΑΣΖ
″Κξπκκέλα από ηελ ζέαζή καο από
ην πέπιν ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο
είλαη ηα Τδίλη, ηα όληα, νη
άλζξσπνη θαη ηα πξάγκαηα″. ηελ
κνλνγξαθία Νν 3 κηιήζακε γηα ηα
ηέζζεξα ζψκαηα ακαξηίαο· απηά ηα
ζψκαηα
εμππεξεηνχλ
γηα
ηελ
εθδήισζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο
ζηνλ
θπζηθφ
θφζκν.
κσο
ην
θπζηθφ ζψκα είλαη έλα αλάκεζα
ζηα ηέζζεξα γηα ην νπνίν έρνπλ
επίγλσζε νη βέβεινη αθνχ έρνπλ
άγλνηα
γηα
ην
αηζεξηθφ,
ην
αζηξηθφ θαη ην λνεηηθφ ζψκα. Σν
θπζηθφ
ζψκα
κπνξεί
λα
ιεηηνπξγήζεη ζηνπο ππεξαηζζεηνχο
θφζκνπο
ρσξίο
λα
ράζεη
ηα
θπζηνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ο λφκνο ηεο βαξχηεηαο
θπξηαξρεί ζε απηφ ην θπζηθφ-ρεκηθφ θφζκν θαη ν λφκνο ηεο
αλάιεςεο ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε.
Δ απνθνιιεκέλε ελέξγεηα απφ ηελ ειηαθή θσηηά εληνπίδεηαη
ζηελ θαξδηά ηεο Γεο. Ώπηή είλαη ν δνλνχκελνο ππξήλαο ζηα
θχηηαξα θάζε δσληαλνχ φληνο. Ώπηή είλαη ην αζηξηθφ θσο,
ην αδψζ θαη ε καγλεζία ησλ αξραίσλ αιρεκηζηψλ. ηαλ ν
Αάζθαινο Εεζνχο πεξπάηεζε πάλσ ζηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο
ηεο Γαιηιαίαο κεηέθεξε ην ζψκα ηνπ ην νπνίν βπζηδφηαλ
κέζα ζην αζηξηθφ θσο. Σν αζηξηθφ θσο ζπλδηαπνηίδεη φιε
ηελ αηκφζθαηξα. Σν αζηξηθφ θσο είλαη ε αηηία γηα φιεο ηηο
ππέξνρεο δπλάκεηο ζην αλζξψπηλν νλ θαη ηελ ηεξή θσηηά
φιεο ηεο δσήο.
Αηακέζνπ ηεο γλψζεο, ηεο ζέιεζεο θαη ηεο πίζηεο κπνξνχκε
λα βπζίζνπκε ην θπζηθφ καο ζψκα ζηνλ άπεηξν σθεαλφ ηνπ
αζηξηθνχ
θσηφο.
Σνηνπηνηξφπσο,
ελψ
βξηζθφκαζηε
ζην
αζηξηθφ θσο κπνξνχκε λα εμαυιψζνπκε ην θπζηθφ ζψκα ή λα
ην δηακνξθψζνπκε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζέινπκε, θάλνληάο
ην ειαζηηθφ ή πγξφ ζηνλ βαζκφ ψζηε λα γίλεη ηθαλφ λα
πεξάζεη απφ ηνλ ράιπβα κεηάιισλ ζθεπψλ ή κέζα απφ βνπλά,
ηνίρνπο θ.η.ι. ρσξίο λα πάζεη θαλέλα θαθφ. Μπνξνχκε λα
ηαμηδέςνπκε κε απηφ απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν ζε
ππεξερεηηθέο ηαρχηεηεο ή λα ην θάλνπκε λα παξακείλεη
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αφξαην απφ ηνπο ακθηβιεζηξνεηδείο ησλ θπζηθψλ καηηψλ ησλ
άιισλ αλζξψπσλ.
Δ ειηαθή ελέξγεηα είλαη ην αζηξηθφ θσο· ε νπζία ηεο είλαη
ε
Υξηζηνληθή
δχλακε
ε
νπνία
εγθιείεηαη
ζηελ
γνληκνπνηεκέλε γχξε ησλ ινπινπδηψλ, ζηελ θαξδηά θάζε
θξνχηνπ απφ θάζε δέλδξν, ζηελ εζσηεξηθή έθθξηζε ζηνπο
αδέλεο θάζε ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ. ηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ ε ζεκαληηθφηεξε βάζε αζηξηθνχ θσηφο
είλαη ν θφθθπγαο. Οη αδηέθνη νλφκαδαλ απηήλ ηελ ηεξή
δχλακε Κεηδαιθνάηι, ην θηεξσηφ θίδη ην νπνίν αθππλίδεηαη
θαη αλπςψλεηαη κφλν πξνο ηελ επίθπζε δηα κέζνπ ηεο
εξσηηθήο καγείαο.
Ο Θεφο Υαξπνθξάηεο θπβεξλά ηελ ελέξγεηα ηνπ αζηξηθνχ
θσηφο . Ήηαλ ην δσληαλφ ζχκβνιν ηνπ Διίνπ πνπ αλέηεηιε
ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Παηδί ηεο Ίζηδνο θαη ηνπ ζηξε,
γελλήζεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κηθξφηεξεο κέξαο ηνπ ρξφλνπ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα
ηεο
άλζηζεο
ηνπ
ισηνχ.
Οη
παξαδφζεηο
αλαπαξηζηνχλ ηνλ Υαξπνθξάηε ζαλ έλα ιεπηεπίιεπην νλ πνπ
δελ έθηαζε ζηελ σξηκφηεηά ηνπ φηαλ κεηακνξθψζεθε ζηνλ
ξν, κε άιια ιφγηα φηαλ κεηακνξθψζεθε ζηνλ ήιην ζε φιν
ηνπ ην κεγαιείν. Δ ιαηξεία ηνπ εηζήρζε ζηελ Βιιάδα θαη
ζηελ Ρψκε κε κεξηθέο παξαιιαγέο. Βθεί εκθαλίδεηαη ζαλ ηνλ
Θεφ ηεο ζησπήο θαη ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ κε ηνλ δείθηε ζηα
ρείιε. ″Δ άπεηξε γαιήλε θαη ε άπεηξε ελεξγεηηθφηεηα
ζπλαληηνχληαη ζηελ ζησπή″.
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 5Α
Ζ ΗΔΡΖ ΣΗΓΡΖ
Ο
ηαγνπάξνο
ή
ακεξηθαληθή
ηίγξεο
ιαηξεχεηαη
θπξίσο
αλάκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο
ηζαγελείο
θπιέο
νη
νπνίεο
θαηνηθνχλ
ζηηο
πεξηνρέο
εθείλσλ
ησλ
ππθλψλ
δαζψλ
απφ
ηελ
Κνινκβία,
ηελ
ΐελεδνπέια, ηελ ΐξαδηιία
θαη
ην
εθνπαδφξ,
ηνπ
ακαδνλίνπ. νπτηφξεο, νη
κηξάλαο, νη κνπτλάλεο νη
γθνπαρίκπνο θ.η.ι. ζεσξνχλ ηελ ηίγξε σο έλα ηεξφ θαη
αλέγγηρην δψν ζην ζεκείν ψζηε εάλ θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο
ηζαγελείο ζπλαληήζεη έλα απφ απηά ηα αηινπξνεηδή(αθφκε
θαη αλ είλαη νπιηζκέλνο κε ηφμα θαη βέιε θαη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο κε βαξηά φπια), πξνηηκνχλ λα αηρκαισηίζνπλ
ηνπο ζθχινπο ηνπο θαη λα γπξίζνπλ πίζσ, αγλνψληαο φιεο
ηηο ππνζέζεηο ηνπο, πξηλ πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε
ελάληηα ζηνλ Εαγνπάξν. Καλέλαο απφ απηνχο δελ ζα ηνικνχζε
λα ζθνηψζεη έλαλ ηαγνπάξν ή ακεξηθαληθή ηίγξε.
Κάζε θπιή απφ ηηο δνχγθιεο ηνπ ακαδνλίνπ θπβεξλείηαη απφ
δχν αξρέο: ηελ δηνίθεζε ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ
αξρεγφ
ηεο
θπιήο
θαη
ηελ
πλεπκαηηθφηεηα
ε
νπνία
ελζαξθψλεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο πηάθη( κάγνο ζηα αγγιηθά)
ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε ηεξείο. Οη ηζαγελείο απφ ηηο
δνχγθιεο ηνπ ακαδνλίνπ δελ ζθνηψλνπλ ηελ ηίγξε γηαηί
γλσξίδνπλ φηη ε ηίγξεο είλαη ε ελζάξθσζε ελφο πηάθη απφ
ηελ θπιή ηνπο· κε άιια ιφγηα νη πηάθη ηεο θπιήο ηνπο
κπνξνχλ λα κεηακνξθσζνχλ ζε ηίγξε θαη λα πεξηπιαληνχληαη
ζηηο δνχγθιεο.
Ο Οθειφηι-Σνλαηηνχ, ν ήιηνο ησλ ηίγξεσλ έλαο απφ ηνπο 20
ηδξπηέο ηνπ Σελνηζηηιάλ ήηαλ ν αξρεγφο ησλ κπζηηθηζηηθψλ
ηίγξεσλ θαη ν ηεξέαο-πνιεκηζηήο ηνπ ηάγκαηνο ησλ ηππνηψλ
ηεο ηίγξεο. Ώπηνί νη γλψζηεο πεξλνχζαλ απφ ηξνκεξέο
ηαιαηπσξίεο πξηλ κάζνπλ πψο λα ειέγρνπλ ηελ θαληαζία θαη
ηελ ζέιεζή ηνπο ζην ζεκείν ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα
κεηακνξθσζνχλ ζε ηίγξεηο.
Βθκεηαιιεπφκελνη ηελ θαηάζηαζε κεηαμχ ηεο επαγξχπλεζεο
θαη ηνπ νλείξνπ, κεηακνξθψλνληαλ ζε ηίγξεηο. ηαλ ηα
ζψκαηά ηνπο έπαηξλαλ ην ζρήκα αηινπξνεηδνχο, γεκάηνη κε
πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ζηνπο εαπηνχο ηνπο, ζεθψλνληαλ απφ
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ηα θξεβάηηα ηνπο θαη έςειλαλ ην εμήο ηειεηνπξγηθφ
ηππηθφ:″Ώλήθνπκε ν έλαο ζηνλ άιινλ″. Ώπηή ε θξάζε
αλαθέξεηαη ζηηο Υαξπνθξαηηθέο δπλάκεηο γηα ηηο νπνίεο
κηιήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ώλαθέξεηαη επίζεο ζε
εθείλνπο θαη ζηηο ςπρηθέο δπλάκεηο ηεο ηίγξεο πνπ ηνπο
επέηξεπε λα παξακείλνπλ ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε κε ην
θπζηθφ ζψκα ηνπο κεηακνξθσκέλν ζε ηίγξε. Μελ μερλάηε φηη
ην αλζξψπηλν ζψκα ελψ βξίζθεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο
είλαη ειαζηηθφ, επεθηαηφ θαη ειαηφ.
ην αδηέθηθν εκεξνιφγην ην νπνίν ππάξρεη ζην Μνπζείν
Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξία ζηελ πφιε ηνπ Μεμηθφ, βιέπνπκε
φηη ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Σνλαηηνχρ ππάξρνπλ
δχν
αλζξψπηλεο
θαξδηέο
αλάκεζα
ζηηο
αηινπξνεηδείο
παηνχζεο εθείλεο ηεο ειηαθήο ζεφηεηαο· δχν ηνπθνάηι,
θίδηα ηεο θσηηάο πέθηνπλ θάησ κε ην θεθάιη ηνπο πξψηα,
θαη ηα ζαγφληα ηνπο λα αθνπκπάλε ην ζεκείν πνπ
ζπλαληηνχληαη ζην θεληξηθφ θάησ ζεκείν. Ο Σνλαηηνχ
πξνβάιιεη ζ’ απηά ηελ ππξφιηζε γιψζζα ηνπ, ζχκβνιν θσηηάο
ζχκβνιν ζνθίαο.
Ώλάκεζα απ’ ηα ζαγφληα ηνπ ηνπθνάηι πξνβάιινπλ ηα
πξφζσπα δχν θπζηνγλσκηψλ: ην έλα ζηα δεμηά θνξάεη ηελ
ίδηα θνξψλα, ην ίδην ζθνπιαξίθη κχηεο θαη ηα ίδηα
ζθνπιαξίθηα φπσο ν Σνλαηηνχ. Βλψλεηαη κε ηελ θπζηνγλσκία
ζηα αξηζηεξά κέζσ ηεο ππξφιηζεο γιψζζαο ηνπο’ ηα ρείιε
εθείλνπ ζη’ αξηζηεξά έρνπλ ην ρξψκα ηνπ κχξηηινπ θαη έλαλ
ηζηφ ν νπνίνο θαιχπηεη ην πξφζσπν ηνπ κέρξη ηα
δπγσκαηηθά.
Ώπηή
ε
ηειεπηαία
θπζηνγλσκία
είλαη
ν
Κεηδαθνάηι θαη επίζεο ην πνιχηηκν θηεξσηφ(θεηδάιιη) θίδη
ζηελ δηπιή αλζξψπηλε έθθξαζε: νη πεζκέλνη ν Ώδάκ θαη ε
Βχα, πεζκέλνη εμαηηίαο ηεο παξαβίαζεο ηνπ Νφκνπ ηνπ Θενχ:
Οπ κνηρεχζεηο.
Οη ππξφιηζεο γιψζζεο(ζχκβνιν θσηφο, ζχκβνιν ηεο ζνθίαο
θαη
ηεο
ζπλείδεζεο)
νη
νπνίεο
ελψλνπλ
ηηο
δχν
θπζηνγλσκίεο ζπκβνιίδνπλ φηη κέζα ζηνπο εαπηνχο ηνπο
είλαη έλα. Βίλαη ηα αηψληα δεχγε ηεο θχζεο. Βίλαη ην
θηεξσηφ θίδη πνπ αθηηλνβνιεί φπσο ε αζηξαπή παξακέλεη
θνηκηζκέλε,
θνπινπξηαζκέλε
ζην
αλζξψπηλν
αδέλα
ηνπ
θφθθπγα. Ώπηή ε ηεξή θσηηά είλαη αφξαηε γηα ηελ επίζεκε
επηζηήκε. ηαλ απηή ε ηεξή θσηηά αθππληζζεί ζπξίδεηαη θαη
δπλακψλεη(φπσο φηαλ ρηππηέηαη έλα θίδη κε έλα μχιν) έηζη
ψζηε λα αλπςσζεί θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο, φπνπ βξίζθεηαη ε ζέζε ησλ πεηά θπξίσο ςπρηθψλ
θέληξσλ(ηζάθξαο).
ηαλ
απηά
ηα
ςπρηθά
θέληξα
δηαζηαπξψλνληαη απφ απηήλ ηελ νθηνεηδή θσηηά δσληαλεχνπλ·
επνκέλσο νη θινγεξέο ζηεθάλεο ηνπο(νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο
βξίζθνληαλ πεζκέλεο θαη καξακέλεο) γπξλνχλ πξνο ηα πάλσ.
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Ο Σνλαηηνχ, ν Παηέξαο, ν Κεηδαιθνάηι, ε πεζκέλε θσηηά
ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο είλαη ζε θαηαζηνιή· ζέιεη λα αλπςσζεί
απφ ην Παηδί ηεο Φπιήο ησλ Ώδηέθσλ.
Οη θαξδηέο κεηαμχ ησλ αηινπξνεηδψλ παηνπζψλ ζπκβνιίδνπλ
″ηνλ ζάλαην ηνπ Μπεκέλνπ″. ηαλ ν Κεηδαθνάηι αλαζεθψλεηαη
θαη Μεηαηξέπεηαη ζε ηίγξε, μεζθίδεη ηε θαξδηά εθείλνπ πνπ
ηνλ μππλά, κέρξη λα ζθνηψζεη κέζα ηνπ φιεο ηηο
ςεπδαηζζήζεηο
ηεο
πξνζσπηθφηεηαο
θαη
φιεο
ηηο
πξνζθνιιήζεηο εθείλσλ ησλ πξαγκάησλ πνπ ηνλ έδελαλ ζηελ
γε. Πξάγκαηη ε ζσθξνζχλε θαη ε ζεξησδία ηεο ηίγξεο είλαη
αλαγθαίεο γηα λα ζθνηψζνπλ ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα,
έηζη ψζηε ηα 7 Φίδηα ηνπ Αξάθνπ ηεο νθίαο(ζχκβνιν ηνπ
απνθεθαιηζκέλνπ) γίλνληαη ιακπξά.
Τπάξρνπλ ελληά κπήζεηο κηθξψλ κπζηεξίσλ θαη ελληά κπήζεηο
κεγάισλ κπζηεξίσλ. Αελ ππάξρεη κχεζε ρσξίο εμαγληζκφ. ε
θάζε κχεζε θάηη πεζαίλεη κέζα ζην αλζξψπηλν φλ(δείηε ην
ΐηβιίν ησλ Νεθξψλ). Πξέπεη λα ράζνπκε ηα πάληα γηα λα
θεξδίζνπκε ηα πάληα.
Δ ςπρή κπαίλεη ζηνλ Κφζκν ησλ Θεψλ θαη παληξεχεηαη ηνλ
Βζψηεξν
φηαλ
ειεπζεξψλεηαη
απφ
ηα
ηέζζεξα
ζψκαηα
ακαξηίαο.
Οη αηινπξνεηδείο παηνχζεο ηνπ Κεηδαιθνάηι, ηνπ Βζψηεξνχ
καο, θξαηνχλ ηελ αλζξψπηλε θαξδηά ζαλ ιεία γηα λα καο
ειεπζεξψζνπλ απφ ηα ηέζζεξα ζψκαηα ακαξηίαο θαη λα καο
πάλε ζηελ απεξίγξαπηε ραξά ηεο έλσζεο κε ηνλ Θεφ.Δ ιφγρε
ηνπ Λνγγίλνπ ηξαπκαηίδεη ηελ αλζξψπηλε θαξδηά θαη καηψλεη
ηφζν νδπλεξά ιφγσ κεηάλνηαο. Γηα λα αλαθηήζεη ην
αλζξψπηλν νλ ηελ ρακέλε θιεξνλνκηά ηνπ είλαη αλαγθαία ε
πην ηέιεηα αγηφηεηα.
Ο Κεηδαιθνάηι είλαη ν εζσηεξηθφο Θεφο ησλ αδηέθσλ. Δ
αηινπξνεηδείο παηνχζεο ηνπ ζθελψλνπλ ηελ θαξδηά ηνπ
κπεκέλνπ γηα λα ηνλ θαηαβξνρζίζνπλ. Ο λεφθπηνο ιακβάλεη
ηνλ
ζηαπξφ
ηεο
κχεζεο
κέζα
ζηελ
γε(λαφο
ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο). Οη θνζκηθέο κπήζεηο απνθηηνχληαη κέζσ ηνπ
δξφκνπ ηεο θαξδηάο, πνηέ κέζσ ηνπ δξφκνπ ηνπ δηαλνεηηθνχ.
Πξαθηηθή
Βλψ μεθνπξάδεζηε ζην θξεβάηη ζαο, κπξνχκπηα, θαληαζηείηε
λα ληψζεηε ηελ θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο λα θαηέξρεηαη
απ’ ηνλ παξάδεηζν θαη λα εηζέξρεηαη ζην θεθάιη ζαο κέζσ
ηεο επίθπζεο, κεηά πεξλψληαο αλάκεζα απφ ηα θξχδηα ζαο
ζηελ ππφθπζε θαη λα ζρεκαηίδεη ηνλ ισηφ ηεο θσηηάο ν
νπνίνο γπξλάεη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά(ζχκθσλα κε
ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). Μεηά ληψζηε ηελ θσηηά λα
θαηέξρεηαη ζηνλ ιάξπγγά ζαο φπνπ ν ισηφο ηεο θσηηάο ηνπ
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ζπξενεηδή
αδέλα
γπξλάεη
ζαλ
λα
ήηαλ
δίζθνο
πνπ
πεξηζηξέθεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά( ζχκθσλα κε
ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). πλερίζηε λα ληψζεηε ηελ
θσηηά λα θαηεβαίλεη θαη λα θηάλεη ζηελ θαξδηά, δείηε πσο
θσηίδεη ηα δψδεθα ρξπζά ρξσκαηηζηά,
πέηαια, ε θσηηά
θνξηψλεη θαη θάλεη ηνλ ππέξνρν ισηφ ζαο απηνχ ηνπ ςπρηθνχ
θέληξνπ λα γπξλάεη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά( ζχκθσλα κε
ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). Αείηε ην λα γεκίδεη κε κία
θσηεηλή θαη ιακπξή θσηηά.
Καζψο βξίζθεζηε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπλείδεζεο,
απνθνηκεζείηε θαζψο ζθέθηεζηε ηνλ Βζψηεξφ ζαο, ηνλ
Βζσηεξηθφ Θεφ, ηνλ Κεηδαιθνάηι. Νηψζηε δένο, ιαηξεχζηε
ηνλ θαη δεηήζηε ηνπ θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα. Μεηά
ηξαγνπδήζηε ηελ ζπιιαβή ΟΝ φπσο παξαθάησ:
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Πξνθέξεηε απηήλ ηελ ζπιιαβή ηξεηο θνξέο θαη θνηκεζείηε.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 6
ΟΗ ΔΠΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ
Ο Άγηνο Εσάλλεο καο κεηέθεξε ηα κπζηήξηα ηεο ρξηζηηαληθήο
Γλψζεο, ηεο νπνίαο ηα κπζηηθά,(αθφκα θαη φηαλ δελ
επηηξεπφηαλ λα απνθαιπθζνχλ) απνθαιχπηνληαη γηα εκάο ζην
βηβιίν ηεο Ώπνθάιπςεο, ρξεζηκνπνηψληαο αιιεγνξίεο κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο νη αδηέθνη έθαλαλ ζηα αλάγιπθά ηνπο θαη
ζηνπο κνλφιηζνπο έηζη ψζηε λα καο κεηαδψζνπλ ηελ απφθξπθε
ζνθία ηνπο.
″Βγψ είκαη ην Άιθα θαη ην Χκέγα, ν πξψηνο θη ν έζραηνο·
Βθείλν πνπ βιέπεηο γξάςε ην εηο βηβιίνλ θαη ζηείιε ην εηο
ηα επηά Βθθιεζίαο εηο ηελ Έθεζνλ, ηελ κχξλελ, ηελ
Πέξγακνλ, εηο Θπάηεηξαλ, ηαο άξδεηο, ηελ Φηιαδέιθεηαλ
θαη ηελ Λανδηθείαλ″.
Οη επηά Βθθιεζίεο είλαη ηα επηά
θεληξηθά
λεπξηθά
θέληξα
ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνλ άλζξσπν.
Δ
ΈΦΒΟ
είλαη
ζην
θνθθπγηθφ
γάγγιην, ην ηζάθξα Μνπιαληάξα φπνπ
θνηκάηαη ην θίδη ηεο ζεμνπαιηθήο καο
δχλακεο (πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ην
θηεξσηφ θίδη ησλ αδηέθσλ).
Πξέπεη λα γίλνληαη ζεμνπαιηθά ράδηα
κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ φκσο πξέπεη θαη
νη δχν λα ηξαβερηνχλ πξηλ ζπκβεί ε
εθζπεξκάησζε ηνπ άλδξα θαη ν νξγαζκφο
ηεο γπλαίθαο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί
ε απψιεηα ηνπ ζπέξκαηνο.
ην
βηβιίν
ηεο
Ώπνθάιπςεο
ιέεη:
″θέςνπ απφ πνχ έρεηο πέζεη, κεηαλφεζε θαη θάλε ηα πξψηα
έξγα ζνπ, αλ δελ κεηαλνήζεηο, ζα έιζσ γξήγνξα ζ’ εζέ θαη
ζα κεηαθηλήζσ ηελ ιπρλίαλ ζνπ απφ ηνλ ηφπνλ ηεο″.
ηαλ ν άλζξσπνο κνηρεχεη ην θηεξσηφ θίδη θαηέξρεηαη έλα ή
πεξηζζφηεξνπο ζπφλδπινπο αλαιφγσο κε ηελ πνζφηεηα πνπ
έρεη ραζεί ζηελ πξάμε : ″Ώλ δελ κεηαλνήζεηο, ζα έιζσ
γξήγνξα ζ’ εζέ θαη ζα κεηαθηλήζσ ηελ ιπρλίαλ ζνπ απφ ηνλ
ηφπνλ ηεο″.
Δ
ΜΤΡΝΔ
είλαη
βαληηζηάλα.

ην

πξνζηαηηθφ

γάγγιην,

ην

ηζάθξα

″Ξέξσ ηα έξγα ζνπ θαη πνπ θαηνηθείο· μέξσ ηα έξγα ζνπ θαη
ηελ ζιίςηλ ζνπ θαη ηελ πηψρεηαλ ζνπ θαη φκσο είζαη
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πινχζηνο. Ξέξσ θαη φηη ζπθνθαληείζαη απφ εθείλνπο πνπ
ιέγνπλ φηη είλαη Ενπδαίνη, ελψ δελ είλαη, αιιά είλαη
ζπλαγσγή ηνπ ζαηαλά. Να είζαη πηζηφο κέρξη ζαλάηνπ θαη ζα
ζνπ δψζσ ην ζηεθάλη ηεο δσήο″.
Δ κνηρεία είλαη κηα πξάμε ελάληηα ζηελ αλζξψπηλε θχζε.
ηηο κέξεο καο, νπνηνζδήπνηε άλδξαο άλσ ησλ ζαξαληαπέληε
ππνθέξεη απφ πξνζηαηηθή ππεξηξνθία.
Δ ΠΒΡΓΏΜΟ
Μαληπνχξα.

είλαη

ζην

επηγαζηξηθφ

γάγγιην,

ην

ηζάθξα

″Ξέξσ ηα έξγα ζνπ θαη πνπ θαηνηθείο· εθεί πνπ είλαη ν
ζξφλνο ηνπ ζαηαλά· (ε αζηξηθή αληηζηνηρία ηνπ θπζηθνχ
ζψκαηνο βξίζθεηαη ζε απηφ ην γάγγιην) αιιά θξαηάο ζηεξεά
ην φλνκά κνπ θαη δελ αξλήζεθεο ηελ πίζηηλ ζνπ ζε εκέλα,
νχηε θαηά ηαο εκέξαο πνπ ν Ώληίπαο, ν κάξηπο κνπ ν
πηζηφο…Ώιιά έρσ ελαληίνλ ζνπ νιίγα: έρεηο εθεί κεξηθνχο
πνπ θξαηνχλ ηελ δηδαζθαιία ησλ Νηθνιατηψλ. Μεηαλφεζε
ινηπφλ αιιηψο ζα έξζσ γξήγνξα ζ’ εζέ θαη ζα πνιεκήζσ
ελαληίσλ ηνπο κε ηελ ξνκθαίαλ ηνπ ζηφκαηφο κνπ″.
Δ
ζεμνπαιηθή
εθζπεξκάηηζε
είλαη
ε
δηδαζθαιία
ησλ
Νηθνιατηψλ. Ώπηή ε δηδαζθαιία γελλήζεθε απφ πξαθηηθέο
καχξεο καγείαο απφ ηνπο Λεκνχξηνπο θαη ηνπο Άηιαληεο νη
νπνίνη ηελ κεηέδσζαλ ζηνπο Μσαβίηεο, ζηνπο Ώκνξηαλνχο,
ζηνπο Φηιηζηαίνπο, ζηνπο Υαλαλαίνπο θ.η.ι. Οη κάγνη πνπ
εμαζθνχλ
καχξε
ζεμνπαιηθή
καγεία
κεηαηξέπνληαη
ζε
δαίκνλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πχξηλν θίδη αληί λα
αλέβεη δηακέζνπ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηέξρεηαη ζηηο
αηνκηθέο θνιάζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ζρεκαηίδεη ζην αζηξηθφ
ηνπ ζψκα ηελ νπξά κε ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεηαη ν
ζαηαλάο.
Δ ζΤΏΣΒΕΡΏ είλαη ην θαξδηαθφ γάγγιην, ην ηζάθξα Ώλαράηα.
″Ώπηά ιέγεη ν Τηφο ηνπ Θενχ πνπ έρεη κάηηα ζαλ πχξηλε
θιφγα θαη ηα πφδηα ηνπ είλαη φκνηα κε ραιθφ πνπ
ιάκπεη:″μέξσ ηα έξγα ζνπ, ηελ αγάπελ ζνπ θαη ηελ πίζηηλ,
ηελ ππεξεζίαλ ζνπ θαη ηελ ππνκνλήλ ζνπ θαη φηη ηα έξγα
ζνπ ηα ηειεπηαία είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξψηα. Ώιιά έρσ
ιίγα ελαληίνλ ζνπ: αλέρεζαη ηελ Εεδάβει, ηελ γπλαίθα πνπ
ιέγεη φηη είλαη πξνθήηεο θαη κε ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο πιαλά
ηνπο δνχινπο κνπ εηο ην λα πνξλεχνπλ θαη λα ηξψγνπλ
θξέαηα απφ ηαο ζπζίαο ησλ εηδψισλ…ηεο έδσζα ρξφλν λα
κεηαλνήζεη αιιά δελ ζέιεη λα κεηαλνήζεη απφ ηελ πνξλείαλ
ηεο″.
Σν θηεξσηφ θίδη αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο
θαξδηάο. Βίλαη αλαγθαία ε πην ηεξή αγηφηεηα θαη αγλφηεηα
γηα λα πεηχρνπκε ηελ αλάιεςε ηνπ θαη ηελ έλσζε κε ηνλ
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Βζψηεξν έηζη ψζηε ν κπεκέλνο λα κπνξεί λα γελλεζεί ζηνπο
εζσηεξηθνχο θφζκνπο σο ν Αάζθαινο ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ.
Δ έλσζε κε ηνλ Βζψηεξν είλαη πνιχ δχζθνιε γηαηί ην
έγθιεκα θξχβεηαη ζην ιηβάλη ηεο πξνζεπρήο. ηα ηεξά ην
έγθιεκα ζηεθαλψλεηαη κε έλα ζηεθάλη απφ αγθάζηα. Σν
έγθιεκα ζπζπεηξψλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο ηνπ
θσηφο. ΐξίζθνπκε ην έγθιεκα λα θνξάεη έλα ρηηψλα
αγηφηεηαο ζηνπο πην επγελείο ζθνπνχο.
Ο Βζψηεξνο παξακέλεη ζηελ θαξδηά.
πζηήλνπκε λα θξαηάηε έλαλ θαηάινγν φισλ ησλ ειαηησκάησλ
ζαο θαη λα αθηεξψλεηε δχν κήλεο ζην θαζέλα απφ απηά κέρξη
λα ηα εμαιείςεηε απφ ηελ θαξδηά ζαο. Σα πχξηλα θηεξά πνπ
καο επηηξέπνπλ λα πεξάζνπκε αθαξηαία απφ ην έλα θνζκηθφ
επίπεδν ζην άιιν, ιακβάλνληαη ζηελ Βθθιεζία ηεο Θπάηεηξαο
απφ ηα ρέξηα ησλ πλεπκάησλ ηεο θίλεζεο.
Οη ΏΡΑΒΕ είλαη ην δεκηνπξγηθφ ιαξπγγηθφ γάγγιην, ην
ηζάθξα ΐηζνχληα.
″Ώπηά ιέγεη εθείλνο πνπ έρεη ηα επηά Πλεχκαηα ηνπ Θενχ
θαη ηνπο επηά αζηέξαο: μέξσ ηα έξγα ζνπ φλνκα έρεηο φηη
δεηο είζαη φκσο λεθξφο. Ξχπλα θαη ζηήξημε φηη έρεη κείλεη
θαη έκειιε λα πεζάλεη, δηφηη δελ εχξεθα ηα έξγα ζνπ
ηέιεηα ελψπηνλ ηνπ Θενχ κνπ. Θπκήζνπ ινηπφλ ηη παξέιαβεο
θαη άθνπζεο· απηά λα ηεξήο θαη λα κεηαλνήζεο. Βάλ δελ
μππλήζεο ζα έιζσ ζε ζαλ θιέθηεο θαη δελ ζα μέξεηο πνηα
ψξα ζα ζνπ έιζσ. Έρεηο φκσο ιίγα νλφκαηα εηο ηαο άξδεηο,
ηα νπνία δελ εκφιπλαλ ηα ελδχκαηά ησλ θαη ζα πεξπαηήζνπλ
καδί κνπ κε ιεπθά δηφηη είλαη άμηνη. Βθείλνο ινηπφλ πνπ
ληθά ζα ελδπζή ιεπθά ελδχκαηα θαη δελ ζα εμαιείςσ ην
φλνκά ηνπ απφ ην βηβιίνλ ηεο δσήο· Θα νκνινγήζσ ην φλνκά
ηνπ ελψπηνλ ηνπ Παηέξα κνπ θαη ελψπηνλ ησλ αγγέισλ ηνπ″.
Δ ΦΕΛΏΑΒΛΦΒΕΏ είλαη ην γάγγιην ηεο ππφθπζεο. Σν Σζάθξα
Άγθλα.
″Ώπηά ιέγεη ν άγηνο, ν αιεζηλφο πνπλ έρεη ην θιεηδί ηνπ
Ααπίδ· φηαλ αλνίγε, θαλείο δελ κπνξεί λα θιείζεη θαη φηαλ
θιείλεη, θαλείο δελ κπνξεί λα αλνίμεη: μέξσ ηα έξγα ζνπ·
ηδνχ, έρσ δψζεη ελψπηφλ ζνπ πφξηα αλνηρηήλ, ηελ νπνίαλ
θαλείο δελ κπνξεί λα θιείζε· μέξσ φηη έρεηο νιίγελ
δχλακελ θαη φκσο εηήξεζεο ηνλ ιφγνλ κνπ θαη δελ αξλήζεθεο
ην φλνκά κνπ. Εδνχ, ζα ζνπ παξαδψζσ εθείλνπο απφ ηελ
ζπλαγσγή ηνπ ζαηαλά, πνπ ιέγνπλ φηη είλαη Ενπδαίνη, ελψ
δελ είλαη, αιιά ςεχδνληαη. Εδνχ, ζα ηνπο θάλσ λα έιζνπλ
θαη λα έιζνπλ εηο ηα πφδηα ζνπ θαη λα γλσξίζνπλ φηη εγψ
ζε αγάπεζα. Βπεηδή εθχιαμεο ηελ εληνιή κνπ πεξί ππνκνλήο,
ζα ζε θπιάμσ θαη εγψ απφ ηελ ψξαλ ηεο δνθηκαζίαο, ε νπνία
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κέιιεη λα έιζε εηο φιελ ηελ νηθνπκέλελ δηα λα δνθηκάζεη
ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο. Έξρνκαη γξήγνξα. Κξάηεζε απηφ πνπ
έρεηο δηα λα κελ αθαηξέζεη θαλείο ην ζηεθάλη ζνπ. Βθείλνλ
πνπ ληθά ζα ηνλ θάλσ ζηήινλ εηο ηνλ λαφλ ηνπ Θενχ κνπ·
πνηέ δελ ζα βγεη έμσ θαη ζα γξάςσ επάλσ ηνπ ην φλνκα ηνπ
Θενχ κνπ θαη ην φλνκα ηεο πφιεσο ηνπ Θενχ κνπ, ηεο λέαο
Εεξνπζαιήκ, ε νπνία θαηεβαίλεη απφ ηνλ νπξαλφλ, απφ ηνλ
Θεφλ κνπ, θαη ην φλνκά κνπ ην λένλ″.
Δ ΛΏΟΑΕΚΒΕΏ
αραζξάξα.

είλαη

ην

γάγγιην

ηεο

επίθπζεο,

ην

ηζάθξα

″Ώπηά ιέγεη ν Ώκήλ, ν κάξηπο ν αμηφπηζηνο θαη ν αιεζηλφο,
ε πεγή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ″:
″Ξέξσ ηα έξγα ζνπ· νχηε θξχνο είζαη, νχηε δεζηφο. Ώιιά
επεηδή είζαη ριηαξφο θαη φρη δεζηφο, νχηε θξχνο, ζα ζε
μεξάζσ απφ ην ζηφκα κνπ. Λέγεηο: είκαη πινχζηνο θαη έρσ
πινπηίζεη θαη δελ έρσ αλάγθε απφ ηίπνηα, θαη δελ μέξεηο
φηη ζπ είζαη ν δπζηπρήο, ν ειεεηλφο, ν πησρφο, ν ηπθιφο
θαη ν γπκλφο″.
″Όζηεξα είδα άιινλ άγγεινλ δπλαηφλ λα θαηεβαίλεη απφ ηνλ
νπξαλφλ, ζθεπαζκέλνλ απφ έλα ζχλλεθν· εηο ην θεθάιη ηνπ
ήην νπξάληνλ ηφμνλ θαη ην πξφζσπνλ ηνπ ήην ζαλ ηνλ ήιηνλ·
ηα πφδηα ηνπ ήζαλ ζαλ ζηήινη πχξηλνη, θαη εηο ην ρέξη ηνπ
εθξαηνχζα έλα κηθξφλ βηβιίνλ αλνηθηφλ. Έβαιε ην πφδη ηνπ
ην δεμί επάλσ εηο ηελ ζάιαζζαλ θαη ην αξηζηεξφ επάλσ εηο
ηελ μεξάλ. Καη εθψλαμε κε δπλαηήλ θσλήλ, ζαλ λα βξπράηαη
ιηνληάξη. Καη φηαλ εθψλαμε, ηφηε εκίιεζαλ επηά βξνληαί κε
ηαο δηθάο ησλ θσλάο″.
Οη επηά θεξαπλνί είλαη νη επηά λφηεο πνπ αληερνχλ ζηηο
επηά Βθθιεζίεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ κπεκέλνπ. Ώπηέο
νη επηά Βθθιεζίεο κνηάδνπλ κε αλνηρηνχο ισηνχο ζην
ππέξνρν θαιάκη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Δ Έθεζνο καο δίλεη δχλακε πάλσ ζηελ γε. Δ κχξλε καο
δίλεη δχλακε πάλσ ζηηο ζχειιεο. Δ Πέξγακνο καο δίλεη
δχλακε πάλσ ζηελ θσηηά θαη επίζεο ηειεπάζεηα. Δ Θπάηεηξα
καο δίλεη δχλακε πάλσ ζηνπο αλέκνπο. Δ άξδεηο καο δίλεη
δχλακε πάλσ ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαθνή. Δ Φηιαδέιθεηα καο
επηηξέπεη λα δνχκε ηνπο αγγέινπο, ηνπο ζξφλνπο, εγεκφλεο,
αξεηέο θ.η.ι. Δ Λανδηθεία
είλαη ν ιακπξφο ισηφο ησλ
ρηιίσλ πεηάισλ, ην δηακαληέλην κάηη, ε θνξψλα ησλ αγίσλ,
ε νπνία κε ηελ ηξνκεξή ιακπξφηεηά ηεο θάλεη ηνπο δαίκνλεο
λα δηαζθνξπίδνληαη, είλαη ην κάηη ηεο παληνγλσζίαο, φπνπ
κέλεη ην άηνκν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
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Σν αζηξηθφ θσο είλαη ε ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ην
θσο ηνπ Λφγνπ ηνπ νπνίνπ ε θχζε θαη νη ζετθέο δπλάκεηο
είλαη ζαλ δσληαλφο θαη ζπλεηδεηφο ειεθηξηζκφο· δελ
ζπγθξίλεηαη κε ηνλ θπζηθφ ειεθηξηζκφ πνπ γλσξίδνπκε.
ηαλ
έλα
αλζξψπηλν
νλ
σζείηαη
απφ
ηελ
ζπλεηδεηή
πλεπκαηηθή ηνπ ζέιεζε, μππλά ηελ ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο (ην νπνίν ζαλ θνπινπξηαζκέλν θίδη παξακέλεη ζε
θάζε αλζξψπηλν ζψκα ζην γάγγιην ηνπ θφθθπγα) θαη
δηεγείξεη
απηήλ
ηελ
θσηηά
θαη
ηελ
εμσζεί
ζε
δξαζηεξηφηεηα, ηφηε απηή ε θσηηά ζα κεηαηξαπεί ζηνλ
δηαρεηξηζηή ηεο εξγαζίαο ηεο Σέιεζεο ή ζηελ επθπή εξγαζία
ηεο ηειεηφηεηαο κέζα ζηνλ κπεκέλν.
Δ αληακνηβή ηνπ κπεκέλνπ είλαη ε έλσζε κε ηνλ Θεφ θαη ε
απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηνλ ηξνρφ ησλ κεηεκςπρψζεσλ, θαη
φκσο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη ππνθαηαζηήζεη ην ζλεηφ
θπζηθφ ηνπ ζψκα κε ην αζάλαην ειηαθφ ηνπ ζψκα ″Σν Διηαθφ
ψκα″ (νλνκάζηεθε έηζη γηαηί είλαη ηφζν ιακπεξφ φζν ν
ήιηνο. Αείηε ην ηέινο ηνπ Quo Vadis), έηζη ε ςπρή ηνπ
κλεζηεχεηαη ζηνλ Βζψηεξν.
πνηνο αλαζεθψλεη ην πξψην θίδη Υξηζηηθνπνηεί ην θπζηθφ
ηνπ ζψκα θαη κπαίλεη ζηνλ πξψην βαζκφ ηνπ λανχ ησλ
Μεγάισλ Μπζηεξίσλ· ε βξνρή πέθηεη θαη ν ήιηνο ηνπ Παηέξα
ιάκπεη ηα κεζάλπρηα. Ο κπεκέλνο πεξλάεη ζηνλ δεχηεξν
βαζκφ ησλ κεγάισλ Μπζηεξίσλ θαη ην αηζεξηθφ ηνπ ζψκα
ιάκπεη ζαλ ρξπζφο πνπ έρεη ρηππεζεί απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ.
Έηζη, αλαζεθψλεη επηηπρψο κφλνο ηνπ ηα επηά πεζκέλα
πχξηλα θίδηα θαη ρξηζηηθνπνηεί ηα επηά ζψκαηά ηνπ ζε φια
ηα αλψηεξα επίπεδα. Δ θσηηά ηνπ θηδηνχ είλαη ηφζν
αζηξαθηεξή θαη κεγαιεηψδεο φηαλ γίλεηαη νξαηή φπσο είλαη
ε θσηηά ηνπ παξαδείζνπ κία ζπειιψδεο κνπληή λχρηα.
Πξαθηηθή
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αθήζακε ηελ θσηηά ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο λα γπξλάεη ηνλ πχξηλν ισηφ ηεο θαξδηάο απφ ηα
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Σψξα δείηε θαη ληψζηε ηελ θσηηά
λα θαηεβαίλεη ζην ειηαθφ πιέγκα(ην νπνίν βξίζθεηαη ιίγν
πην πάλσ απφ ηνλ αθαιφ) θαη θάληε ηνλ πχξηλν ισηφ ζαο
απηνχ ηνπ αδέλα, λα γπξλάεη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά( ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). Ώπηφο ν
ισηφο έρεη δέθα πέηαια· πέληε ελφο ζθνπξφρξσκνπ θφθθηλνπ
ρξψκαηνο
ηα
νπνία
ελαιιάζζνληαη
κε
πέληε
ελφο
ζθνπξφρξσκνπ πξάζηλνπ. Αείηε ην λα ιάκπεη θαη λα
αζηξάθηεη ελψ ηξαγνπδάηε ηηο παξαθάησ ζπιιαβέο
ΗΝ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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ΔΝ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΟΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Βλψ πξνζεχρεζηε δεηείζηε απφ ηνλ εζσηεξηθφ Θεφ ζαο ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
ησλ
πην
επγελψλ
επηζπκηψλ
ζαο
θαη
απνθνηκεζείηε.
Ώθνχ θάλεηε έλα ληνπο ην πξσί,(πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο αλαηνιήο)ζηαζείηε θνηηψληαο ηελ αλαηνιή ή θαληαζηείηε
φηη ζηνπο παξαδείζνπο ν Ήιηνο είλαη έλα πχξηλν ξφδν ζηελ
κέζε ελφο ηεξάζηηνπ ρξπζνχ ζηαπξνχ θαη φηη ρηιηάδεο
αθηίλεο θσηφο έξρνληαη απ’ απηφλ θαη εηζέξρνληαη ζην ζψκα
ζαο
κέζσ
ηνπ
ειηαθνχ
πιέγκαηνο·
ηελ
ίδηα
ζηηγκή
ηξαγνπδήζηε ηελ ζπιιαβή ΟΤΝ φπσο παξαθάησ:
ΟΤΝ ΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
χληνκα κε απηέο ηηο πξαθηηθέο ζα μππλήζεηε κέζα ζαο ηελ
αίζζεζε ηεο ηειεπάζεηαο.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 7
Ο ΓΗΑΛΟΓΗΜΟ
Ώθνχ πεξάζνπλ ηηο ηαιαηπσξίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ, νη
ππνςήθηνη (ησλ αξραίσλ ζρνιψλ ησλ αδηέθηθσλ κπζηεξίσλ),
κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ άκεζα κε ην θηεξσηφ θίδη.κσο δελ
ιέκε φηη ζα έπξεπε πξψηα λα πεξάζεη θάπνηνο επηηπρψο
απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο· αξγφηεξα ζα μαλαγπξίζνπκε ζε απηφ
ην ζέκα. Βλ ησ κεηαμχ αο ζπλερίζνπκε λα δνπιεχνπκε κε ηνλ
δηαινγηζκφ.
Ο δηαινγηζκφο είλαη ην θαζεκεξηλφ ςσκί ησλ ζνθψλ. ηαλ ν
ζνθφο δηαινγίδεηαη ςάρλεη ηνλ Θεφ, ςάρλεη πιεξνθνξίεο ή
ςάρλεη δχλακε. Τπάξρνπλ πέληε θιεηδηά γηα ηνλ δηαινγηζκφ:
1. Άλεηε ζηάζε
2. Κελφο Ννπο
3. πγθέληξσζε
4. Βλδνζθφπεζε
5. Έθζηαζε

Καζίζηε ζηελ πην άλεηε ζηάζε θαη ζπγθεληξσζείηε ζην
θπζηθφ ζαο ζψκα. Ώθνχ ην έρεηε εμεηάζεη επηκειψο θαη
έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ είζαζηε
θαη ηφζν ππέξνρν φρεκα, παξακεξίζηε ην
απφ ηνλ λνπ ζαο θαη πείηε: Αελ είκαη ην
θπζηθφ κνπ ζψκα.
πγθεληξσζείηε ηψξα ζην αηζεξηθφ ζαο
ζψκα· αλαγλσξίζηε ην θαη κφιηο
έρεηε
παξαηεξήζεη επηκειψο ηελ εθπιεθηηθή ηνπ
ιακπξφηεηα(ε
νπνία
πξνεμέρεη
απφ
ην
θπζηθφ ζψκα ζρεκαηίδνληαο κία πνιχρξσκε
αχξα)
ζπλεηδεηνπνηείζηε
φηη
απηφ
ην
δεχηεξν ζψκα ζαο δελ είλαη απηφ πνπ είζηε
θαη παξακεξίζηε ην απφ ην κπαιφ ζαο
ιέγνληαο: Αελ είκαη ην αηζεξηθφ ζψκα.
Βλδνζθνπείζηε ηνλ εαπηφ ζαο πεξηζζφηεξν
θαη ζπγθεληξσζείηε, πξψηα ζην αζηξηθφ ζαο
ζψκα θαη κεηά ζην λνεηηθφ. Σν αζηξηθφ θαη
ην λνεηηθφ είλαη νη δχν θνιψλεο ησλ
καζνληθψλ λαψλ: Γηαθίλ-Μπνάδ, νη νπνίεο έρνπλ ηα ζεκέιηά
ηνπο ζηελ θπβηθή πέηξα ηνπ Γηεζφδ, ην αηζεξηθφ ζψκα.
πγθεληξσζείηε θαιά πάλσ ζε απηά ηα δχν ζψκαηα θαη αθνχ
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη δελ είζηε θαλέλα απφ απηά, ηφηε
ζπλεηδεηνπνηείζηε φηη είλαη απιά αθφκε δχν νρήκαηα
έθθξαζεο πνπ έρεηε. κσο, παξακεξίζηε ηα απφ ην κπαιφ ζαο
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ιέγνληαο: Αελ είκαη ην αζηξηθφ κνπ ζψκα, δελ είκαη ην
λνεηηθφ κνπ ζψκα.
Παξακεξίζηε ηα ηέζζεξα ζψκαηα ακαξηίαο απφ κέζα ζαο θαη
φηαλ θζάζεηε ζε απηφ ην επίπεδν δηαινγηζκνχ θαη πεξάζεηε
απφ ηηο δχν θνιψλεο( ιεπθή θαη καχξε) ηνπ λανχ,( ν νπνίν
είλαη ην δσληαλφ ζψκα ζαο) πάλσ απφ ηηο νπνίεο είλαη
γξακκέλν(κε
γξάκκαηα
απφ
θσηηά)
ην
ζχλζεκα
ΕΝΡΕ,
δηαρσξίζηε απηήλ ηελ ιέμε ζε δχν ζπιιαβέο θαη ηξαγνπδήζηε
ηε κία ακέζσο κεηά ηελ άιιε φπσο παξαθάησ:
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ-ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
Ώξγφηεξα ρσξίο ηα ηέζζεξα πιηθά ζαο ζψκαηα θχγεηε θαη
πεξηπιαλεζείηε ζηνλ Κφζκν ηεο Οκίριεο ηεο Φσηηάο.
Βπηζηξέςηε ζην ζψκα ζαο έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα
ζπλερίζεηε
λα
δνπιεχεηε
κε
ηνλ
δηαινγηζκφ
θαη
ζπγθεληξσζείηε μαλά ζην αζηξηθφ ζψκα, ηελ καχξε θνιψλα
ηνπ δψληνο λανχ ζαο. Πξνζπαζήζηε λα αθνχζεηε ηνλ νμχ ήρν
ηνπ γξχινπ( γηα ηνλ νπνίν κηιήζακε ζην ηέηαξην θεθάιαην).
Ώπηφο ν νμχο ήρνο είλαη ε νπζία ηεο ρακέλεο ιέμεο ΕΝΡΕ.
Βπνκέλσο, ρσξίο λα ζηακαηήζεηε ζηηγκή λα αθνχηε απηφ ηνλ
νμχ ήρν,(ν νπνίνο ηψξα αλαδχεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ
εγθεθάινπ ζαο) ζπγθεληξσζείηε ζηελ ιεπθή θνιψλα, ην
λνεηηθφ ζαο ζψκα.
Μελ
ζηακαηήζεηε,
ζπλερίζηε
λα
δηαινγίδεζηε.
Σψξα,
ζπγθεληξσζείηε ζην ζψκα ηεο ζέιεζεο κέρξη λα απνθηήζεηε
επίγλσζε ζ’ απηφ· ηφηε, φηαλ έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη
δελ είζηε νχηε απηφ ην ζψκα, αθαηξέζηε ην απφ ην κπαιφ
ζαο ιέγνληαο:Αελ είκαη νχηε ην ζψκα ηεο ζέιεζεο.
Σψξα πξνρσξήζηε αθφκε έλα βήκα ζηνλ δηαινγηζκφ ζαο.
πγθεληξσζείηε ζην ζψκα ηεο ζπλείδεζεο· ηαπηνπνηήζηε ην
θαη ζπλεηδεηνπνηείζηε φηη δελ είζηε απηφ ην ζψκα. ηη
είλαη έλα αθφκε ππέξνρν φρεκα έθθξαζεο, θαη αθαηξέζηε ην
ιέγνληαο: Αελ είκαη νχηε ην ζψκα ηεο ζπλείδεζεο.
Σφηε ζα αλαξσηεζείηε: πνηνο είκαη; Θα ζαο απαληήζεη κία
γιπθηά θαη εγθάξδηα θσλή:Βίζαη εγψ, ν Βζψηεξνο, ε
αληαλάθιαζε ηνπ Βζσηεξηθνχ Θενχ, εζχ θαη εγψ είκαζηε έλα.
Βθείλεο ηηο ζηηγκέο πξνζπαζήζηε λα ηαπηνπνηήζεηε ηνλ
εαπηφ ζαο κε ηνλ Βζσηεξηθφ ζαο Υξηζηφ, ληψζηε φηη είζηε
εθείλνο θαη πείηε: Βίκαη ΒΚΒΕΝΟ…Βίκαη ΒΚΒΕΝΟ….Βίκαη
ΒΚΒΕΝΟ…
ηαλ θηάζεηε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπλείδεζεο εθθσλείζηε
λνεηηθά ην κάληξα ΠΏΝΝΣΒΡ: Υσξίζηε απηφ ην κάληξα ζε δχν
ζπιιαβέο θαη εθθσλείζηε ηελ κία
ακέζσο κεηά ηελ άιιε,
επηκεθχλεηε ηνλ ήρν ηεο θάζε ζπιιαβήο. Ώπηφ ην κάληξα ζα
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ζαο βνεζήζεη λα αλαγλσξίζεηε
Βζσηεξηθφ Υξηζηφ.

ηνλ

εαπηφ

ζαο

κέζα

ζην

Μ’ απηήλ ηελ θαζεκεξηλή ελδνζθφπεζε ζα αθππλίζεηε ηελ
ζπλείδεζή ζαο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ελψ ζα θνηκάηαη ην
θπζηθφ ζαο ζψκα, εζείο( κε ην αζηξηθφ ζαο ζψκα) ζα
ελεξγείηε κε ηνλ ίδην απζφξκεην θαη δηαπγή ηξφπν, φπσο
φηαλ ήζαζηαλ κέζα ζην θπζηθφ ζαο ζψκα. Καηά ηελ δηάξθεηα
ησλ εθζηάζεψλ ζαο( νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ εηιηθξίλεηα
θαη ηελ αθνζίσζή ζαο), ζα ζαο επηηξαπεί λα επηζθεθζείηε
ηνλ
ππξήλα
πάλσ
ζην
νπνίν
έρεη
βαζηζηεί
ην
ζχκπαλ(αιιεγνξηθά κηιψληαο, απηνί νη ππξήλεο κνηάδνπλ κε
ηξχπεο)ηφηε
ζα
κπνξέζεηε
λα
δηαθξίλεηε
ηελ
Θετθή
Μεγαιεηφηεηα ηνπ Ώπνιχηνπ.
Ο εζσηεξηθφο δηαινγηζκφο ζα επηζπεχζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
θηεξσηνχ θηδηνχ ηνπ νπνίνπ ε αλάιεςε ειεπζεξψλεη ηνλ
κπεκέλν απφ ηνλ ηξνρφ ησλ γελλήζεσλ. κσο, είλαη αλαγθαίν
λα βνεζήζνπκε ηελ αλάιεςή ηνπ αξρηθά κε ηνλ δηαινγηζκφ
πξψηα ζην Ίδά θαη κεηά ζην Πηλγθαιά,( πνπ είλαη ηα
ξεχκαηα ηεο θσηηάο· εθείλν φπνπ είλαη ζηα αξηζηεξά είλαη
αξλεηηθφ θαη εθείλν πνπ είλαη ζηα δεμηά είλαη ζεηηθφ.
Ώλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ( ζηελ θάζε πιεπξά ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο)έσο ην ηζάθξα ηεο ππφθπζεο. Δ αλάιεςε απηψλ ησλ
θσηηψλ πξνπνξεχεηαη ηεο αλάιεςεο ηεο ηεξήο θσηηάο ηνπ
Κεηδαιθνάηι.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θηλνχκαζηε κε ην αζηξηθφ
ζψκα, φκσο ην θάλνπκε αζπλείδεηα· απηφ ζπκβαίλεη έηζη
ψζηε ην αηζεξηθφ ζψκα λα επηδηνξζψζεη ην αδχλακν θπζηθφ
ζψκα. κσο πξέπεη λα κάζεηε πψο λα ηαμηδεχεηε ζπλεηδεηά
κε ην αζηξηθφ ζψκα θαηά βνχιεζε
θαη φζν ζπρλά
επηζπκείηε. Θα ζαο ππνβάινπκε ζε δνθηκαζίεο ζην αζηξηθφ
επίπεδν έηζη ψζηε λα γλσξίζνπκε ηηο πνηφηεηεο θαη ηα
ειαηηψκαηά ζαο. κσο εάλ παξ’ φιεο ηηο αζθήζεηο πνπ ζαο
έρνπκε δψζεη δελ κπνξέζεηε λα ηαμηδέςεηε θαηά βνχιεζε κε
ην αζηξηθφ ζαο ζψκα, ηφηε ζαο ζπζηήλνπκε λα εμαζθείηε
εληαηηθά εζσηεξηθφ δηαινγηζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
κπνξέζεηε λα αλαθηήζεηε ηελ θπζηθή δχλακε λα ειέγρεηε ην
αζηξηθφ ζαο ζψκα, κία δχλακε ηελ νπνία πξνο ην παξφλ
έρεηε ράζεη.
Πξαθηηθή
Πξηλ θνηκεζείηε, μαπιψζηε ζην θξεβάηη ζαο θαη θάληε ηα
αθφινπζα, γηα φρη ιηγφηεξν απφ ηξηάληα ιεπηά θάζε κέξα,
γηα ηνπιάρηζηνλ επηά εκέξεο: ληψζηε ηελ ηεξή θσηηά ηνπ
Ώγίνπ Πλεχκαηνο λα εηζρσξεί ζην ζψκα ζαο κέζσ ηεο
επίθπζεο. κσο θαζψο θαηέξρεηαη, ηα ηζάθξα ηεο ππφθπζεο,
ηνπ ιάξπγγα θαη ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο ζα ελεξγνπνηεζνχλ
αλαιφγσο· ζπλερίδνληαο λα θαηεβαίλεη ζην ηζάθξα ηνπ
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πξνζηάηε(κήηξα)ε ηεξή θσηηά ην θάλεη λα γπξίδεη απφ ηα
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά( ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ
ξνινγηνχ) θαη έηζη ην θάλεη λα ιάκπεη κε κία ππέξνρε
κεγαινπξέπεηα ελφο ισηνχ θσηηάο ζε θίλεζε.
Κάζε πξσί αθνχ πιπζείηε, ζηαζείηε πξνο ηελ αλαηνιή( φπσο
ζπζηήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην) θαη εθθσλείζηε ηα
κάληξα ΕΝΡΕ θαη ΠΏΝΝΣΒΡ κέρξη λα εμνηθεησζείηε καδί ηνπο.
Παξνκνίσο, λσξίο φια ηα πξσηλά ηξαγνπδήζηε κία απφ ηηο
ζπιιαβέο πνπ έρνπκε δηδάμεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. αλ
εμάζθεζε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ εθθσλείζηε ηελ ζπιιαβή ΏΝ
φπσο παξαθάησ:
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 8
ΥΟΤΔΥΟΤΔΣΔΟΣΛ
Οη δηδαζθαιίεο ησλ Νάνπα Ααζθάισλ″Σιακαηηλίκε″ έρνπλ
πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηελ εβξατθή εθέξ Γηεδηξάρ. Δ
δπαδηθφηεηα ηνπ Ώτλ νθ θαη ησλ Αέθα εθηξψζ ηνπ
πεξηγξάθεηαη κέζα ζηα ηξηαληαδχν κνλνπάηηα ηεο ζνθίαο ηεο
εθέξ Γηεδηξάρ. ηελ κνλνγξαθία λνχκεξν 3 κηιήζακε γηα
ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ην Αέλδξν ηεο Γσήο ζηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ· ηψξα σο αλαθνξά, ζα θάλνπκε λχμε ζε
απηφ ην δέληξν ηεο ζνθίαο, ζηα Αέθα εθηξψζ ηα νπνία καδί
κε ηα εηθνζηδχν δεκηνπξγηθά κεγάια αξθάλα( γξάκκαηα, ήρνη
θαη αξηζκνί), ν Λφγνο δεκηνχξγεζε ην χκπαλ.
ιε ε δεκηνπξγία απνξξέεη απφ ην Ώτλ νθ, αιιά ε
δεκηνπξγία θαη’ νπζία θαη ηζρχ δελ είλαη ίζε κε ην Ώτλ
νθ. Σν Ώτλ νθ αθηηλνβνιεί κία επθπΎα απφ ην Θείν
αδεκηνχξγεην θσο. Μία επθπΎα, κία δχλακε ε νπνία εάλ
αξρηθά ζπκκεηέρεη ζηελ ηειεηφηεηα θαη ζηελ απεηξνζχλε ηεο
ίδηαο ηνπ ηεο πίζηεο, έρεη κία πεπεξαζκέλε πιεπξά γηαηί
εθξέεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. ε απηήλ ηελ πξψηε πλεπκαηηθή
απνξξνή ηνπ Ώτλ νθ ε Κακπάια ηνπ δίλεη ην φλνκα ηνπ
″Άθαηνπ Ώξραίνπ ησλ Δκεξψλ″ ν νπνίνο είλαη ην Βίλαη ηνπ
Βίλαη καο, ν Παηέξαο θαη ε Μεηέξα κέζα καο.
Οη Νάνπαο νλφκαδαλ απηήλ ηελ πξψηε πλεπκαηηθή απνξξνή
Υνπερνπεηεφηι, ν Παηέξαο ησλ Θεψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ
φλησλ, ν Ώξραίνο Θεφο, ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζχλζεζε
ηνπ Βίλαη καο. Ο Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ δεη ζηα βάζε ηεο
ζπλείδεζεο θάζε άλδξα θαη γπλαίθαο. Σα καιιηά ηνπ Ώξραίνπ
ησλ Δκεξψλ έρνπλ 13 κπνχθιεο.
Βάλ πξνζζέζνπκε ηα δχν ςεθία ηνπ αξηζκνχ 13 καδί, ζα
έρνπκε: 1+3=4. To 1 είλαη ε αξζεληθή αξρή, ε θσηηά· ην 2
είλαη ε ζειπθή αξρή, ην λεξφ· ην 3 είλαη ν Τηφο ηεο
δεκηνπξγίαο, ζπλ ηελ ελφηεηα ηεο δσήο ίζνλ 4. Ώπηφ είλαη
ην ηεξφλ Σεηξαγξάκκαηνλ (απηφ είλαη ην φλνκα ηνπ Ώησλίνπ,
Εφδ Υε ΐάνπ Υε).
Ο Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ είλαη ην θαιφ ηνπ θαινχ, ην απφιπην
έιενο, ην απφθξπθν ηνπ απφθξπθνπ. Σν κάληξα ΠΑΝΝΣΔΡ
ζπλνδεπφκελν κε δηαινγηζκφ καο επηηξέπεη λα Σνλ θηάζνπκε.
Σν Ώτ νθ κε κπνξψληαο λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην
πεξηνξηζκέλν θπζηθφ πεδίν, ην θάλεη κέζσ ησλ Αέθα εθηξψη
ηνπ. Δ εθπλνή ηνπ νλνκάδεηαη Κνζκηθή Μέξα θαη ε εηζπλνή
ηνπ νλνκάδεηαη Κνζκηθή Νχρηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θνζκηθήο λχρηαο ην ζχκπαλ δηαιχεηαη κέζα ζην Ώτλ ΟΦ,
ηφηε ην ζχκπαλ ππάξρεη κφλν ζην λνπ Σνπ θαη ζηνπο λφεο
ησλ Θεψλ Σνπ. Σν ζχκπαλ ην νπνίν ππάξρεη ζην λνπ Ώπηνχ
θαη ζηνλ λνπ Ώπηψλ είλαη αληηθεηκεληθφ κφλν ζην Ώθεξεκέλν
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Ώπφιπην Αηάζηεκα. Μέζα ζην Ώτλ νθ ππάξρεη κία παξάμελε
εμέιημε ηελ νπνία δελ ηελ γλσξίδνπλ νχηε νη ζενί νχηε ηα
αλζξψπηλα φληα.
Πνιχ πην πέξα απφ ηνλ Βζψηεξν βξίζθνπκε ηνλ Λφγν ή
Υξηζηφ, πνιχ πην πέξα απφ ηνλ Υξηζηφ βξίζθνπκε ηνλ Άθαην
Ώξραίν ησλ Δκεξψλ, θαη πνιχ πην πέξα απφ ηνλ Άθαην Ώξραίν
ησλ Δκεξψλ είλαη ην Ώτλ νθ ή Ώπφιπην.
Σν Ώπφιπην είλαη ην Βίλαη φισλ ησλ Βίλαη. Σν Ώπφιπην
είλαη απηφ πνπ είλαη, απηφ πνπ πάληα ήηαλ θαη απηφ πνπ
πάληα ζα είλαη. Σν Ώπφιπην εθθξάδεηαη ζαλ Ώπφιπηε
Ώθεξεκέλε Κίλεζε θαη Ώθηλεζία. Σν Ώπφιπην είλαη ε αηηία
ηνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο Όιεο, αιιά δελ Βίλαη νχηε Πλεχκα
νχηε Όιε. Βίλαη πέξα απφ ηελ ζθέςε θαη ηελ πξάμε, πνιχ
πην πέξα απφ ηνλ ήρν, πέξα απφ ηελ ζησπή θαη πέξα απφ ηηο
αηζζήζεηο.
Σν Ώπφιπην είλαη πέξα απφ ηνλ ρξφλν, ηνπο αξηζκνχο, ηελ
κέηξεζε, ην βάξνο θαη ηελ πνηφηεηα. Βίλαη πέξα απφ ηελ
κνξθή, ηελ θσηηά, ην θσο θαη ην ζθνηάδη. Βλ ηνχηνηο, ην
Ώπφιπην είλαη ε Φσηηά θαη ην Ώδεκηνχξγεην Φσο. Σν Ώπφιπην
έρεη ηξεηο φςεηο. 1: ηελ αλεθδήισηε 2: ην Πλεχκα ηεο Γσήο
ην νπνίν εκςπρψλεη θάζε νλ θαη 3: ηελ ρανηηθή, άνζκε,
ζπεξκαηηθή αηνκηθφηεηα, θ.η.ι., χιε. Σα Αέθα εθηξψζ Σνπ
απνξξένπλ απφ κία απφιπηε αληηθεηκεληθφηεηα πξνο κία
απφιπηε ππνθεηκεληθφηεηα.
Σν χκπαλ ζείζηεθε κε ηξφκν φηαλ αλαγγέιζεθε ε απγή ηεο
λέαο Κνζκηθήο Δκέξαο. Σφηε αλαδχζεθε έλα παξάμελν θαη
ηξνκαθηηθφ ιπθφθσο κέζα απφ ηελ ζπλείδεζε ησλ ζεψλ θαη
ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ θαη ην Ώδεκηνχξγεην Φσο άξρηζε λα
απνηξαβηέηαη απφ ηελ ζπλείδεζή ηνπο. Μεηά, άλζξσπνη θαη
Θενί έθιαςαλ ζαλ παηδηά
κπξνζηά ζηελ απγή ηεο Μεγάιεο
Κνζκηθήο Δκέξαο…Σφηε ν Ώηηηαηφο Λφγνο ππελζχκηζε ζηνπο
Θενχο θαη ζηα αλζξψπηλα φληα ηα θαξκηθά ηνπο ρξέε· ηφηε
μεθίλεζε
ην
πξνζθχλεκα
ησλ
αλζξσπίλσλ
φλησλ
παξεπηδεκψληαο απφ ηνλ έλα θφζκν ζην άιινλ κέρξη πνπ
έθηαζαλ ζηελ Γε, φπνπ ηψξα δνπλ ππνηαζζφκελνη ζηνλ Σξνρφ
ησλ γελλήζεσλ θαη ησλ ζαλάησλ κέρξη λα κάζνπλ πψο λα δνπλ
θπβεξλψκελνη απφ ηνλ Νφκν ηεο Ώγάπεο.
Σν ζχκπαλ αλαδχζεθε απφ ην ελδφηεξν θνκκάηη ηνπ Ώπνιχηνπ,
θαη ην Ώδεκηνχξγεην Φσο βπζίζηεθε ζε έλα λνζηαιγηθφ
ειηνβαζίιεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηέβεθαλ νη ζενί θαη νη
άλζξσπνη
απ’
ηηο
ζθηέο
ηνπ
χκπαληνο.
Δ
ζπζία
ηειεηνπνηήζεθε, θαη ε Κακπάια ηελ θαηέγξαςε ζηελ κεγάιε
αξθάλα Νν 12. Βάλ πξνζζέζνπκε ηνλ αξηζκφ 12 ζηνλ εαπηφ
ηνπ καο δίλεη ην 3. Σν έλα είλαη ε αξζεληθή αξρή, ε
θσηηά. Σν δχν είλαη ε ζειπθή αξρή, ην λεξφ, ην ζπέξκα. Σν
ηξία είλαη ην χκπαλ, ν Τηφο. Δ παξνχζα Κνζκηθή Δκέξα
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ζπκβνιίδεηαη κε έλαλ κπιε πειεθάλν ν νπνίνο αλνίγεη ην
ζηήζνο ηνπ κε ην ξάκθνο ηνπ γηα λα θαηαβξνρζίζεη ηα
ζσζηθά ηνπ, απφ ηα νπνία θπηξψλεη φιε ε δεκηνπξγία.
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κηιήζακε γηα ηα επηά ζψκαηα ηνπ
αλζξσπίλνπ φληνο. Έμη απφ απηά ηα ζψκαηα ππεξεηνχλ ην
αλζξψπηλν φλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθδειψζεη ηνλ εαπηφ
ηνπ κέζα ζε θάζε έλα απφ ηα παξάιιεια ζχκπαληα πέξα απφ
ηελ ″ηέηαξηε δηάζηαζε″: αηζεξηθφ, αζηξηθφ, λνεηηθφ,
αηηηαηφ, ηεο ζπλείδεζεο, ηνπ Βζψηεξνπ. Ώπηά ηα παξάιιεια
ζχκπαληα
(επίπεδα)
είλαη
αηκνζθαηξηθέο(
αηνκηθέο)
πεξηνρέο, θφζκνη νη νπνίνη εηζρσξνχλ θαη ζπλεηζρσξνχλ
ρσξίο λα ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. Σα έμη ζψκαηα είλαη
θηηαγκέλα απφ ηελ νπζία θαζελφο απφ απηά ηα επίπεδα, ηα
νπνία είλαη αφξαηα γηα ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ θπζηθνχ
καηηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, θαη παξνκνίσο, εηζρσξνχλ θαη
ζπλεηζρσξνχλ ρσξίο λα ζπγρένληαη. Δ ηέηαξηε δηάζηαζε
ππάξρεη ζηνλ λνπ ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο θαη κφλν κε αηνκηθή
εμέιημε ηεο ζπλείδεζήο ηνπ παξαρσξείηαη ε δπλαηφηεηα λα
δξα
ζπλεηδεηά,
θαηά
βνχιεζε,
ζηνπο
ππεξεπαίζζεηνπο
θφζκνπο, νη νπνίνη θπβεξλψληαη απφ ηηο ζείεο επθπΎεο.
Σν πξφζσπν ηνπ Σνλαηηνχ ζην αδηέθηθν εκεξνιφγην είλαη ην
πξφζσπν ηνπ Οκεηεθνχρηιη, Οκεθηρνπάηι, Κπξίνπ θαη Κπξία
ηεο δπαδηθφηεηαο, Θενχ ηεο δσήο, αγάπε θαη γέλεζε.
Πεξηθιείεηαη απφ δχν νκφθεληξνπο θχθινπο· γχξσ απφ απηνχο
ηνπο θχθινπο ππάξρνπλ ηέζζεξα ηεηξάγσλα ηα νπνία είλαη
κέζα ζε άιινπο δχν νκφθεληξνπο θχθινπο(ην Ώδεκηνχξγεην
Ώπφιπην, Επαιλεκνρνπάλη), νη νπνίν πεξηέρνπλ ηα πάληα:
ηηο αηινπξνεηδήο παηνχζεο ηνπ Κεηδαιθνάηι νη νπνίεο
ζθίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο θαξδηέο, ν Ήιηνο ηνπ αλέκνπ ( ή 4
Βρεθάηι), ν Ήιηνο ηεο θσηηάο( ή 4 Κνπηαρνπίηι), ν Ήιηνο
ηνπ λεξνχ( ή 4 Άηι) ν Ήιηνο ηνπ ηαγνπάξνπ( ή 4 Οθειφηι)
θαη ν Ήιηνο ηεο θίλεζεο(ή 4 Οιιίλ), ε Ώλαηνιή θαη ε Αχζε,
ν ΐνξξάο θαη ν Νφηνο, νη είθνζη εκέξεο ηνπ κήλα, θ.η.ι.
Ώπηφ εμεγεί γηαηί νη Νάνπαο ζέβνληαλ ηνλ Ήιην θαη ηελ
δπαδηθή ζεκαζία ησλ αξηζκψλ αλάκεζά ηνπο.
Πξαθηηθή
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αθήζακε ηελ θσηηά ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο λα ζρεκαηίδεη ηνλ ισηφ ηνπ πξνζηαηηθνχ(
κεηξηθνχ) ηζάθξα λα γπξλάεη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά( ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). Σψξα ληψζηε
θαη δείηε κε ηελ θαληαζία ζαο φηη ε θσηηά ζπλερίδεη λα
θαηέξρεηαη θαη θηάλεη ζην γάγγιην ηνπ θφθθπγα, ζην ηζάθξα
Μνπιαληάξα θαη θάλεη απηφλ ηνλ ππέξνρν ισηφ ησλ ηεζζάξσλ
πεηάισλ( ελφο βξψκηθνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο) πνπ έρεηε ζε
απηφ ην γάγγιην, λα γπξλάεη πάληα απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά. Αείηε ηελ ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο κε κία
αθηηλνβφιν θσηεηλφηεηα λα αθηηλνβνιεί θσηηά δηακέζνπ φισλ
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ησλ πξσηαξρηθψλ ζαο ηζάθξα ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη γχξσ
απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ πχξηλνπο ισηνχο ησλ νπνίσλ ηα
θνηζάληα βιαζηάλνπλ απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε.
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 9
ΣΔΠΗΟΤ Κ’ ΟΚΟΤΜΣΑΣΕ
ηνπο Ώδηέθνπο, ν Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ, είλαη ν Σεπηνχ Κ’
Οθνπκηαηδ. Ο Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ είλαη αλδξφγπλνο, πνπ
ζεκαίλεη αξζεληθφο θαη ζειπθφο ηελ ίδηα ζηηγκή. Ο Ώξραίνο
ησ Δκεξψλ είλαη ν Παηέξαο κέζα καο. Οπφηε, ν Σεπηνχ Κ’
Οθνπκηάηδ είλαη ην λ ηνπ ληνο καο. Βίλαη ε πξψηε θαη
ηειεπηαία ζχλζεζε ηνπ ληνο καο. Ο Γεξαηφο ησλ Δκεξψλ
είλαη ε πξψηε απνξξνή ηνπ Ώπνιχηνπ. ην βάζνο ηεο
ζπλείδεζεο θάζε αλζξσπίλνπ φληνο ππάξρεη έλαο Ώξραίνο ησλ
Δκεξψλ.
Σα καιιηά ηνπ Ώξραίνπ ησλ Δκεξψλ έρνπλ 13 κπνχθιεο. Βάλ
πξνζζέζνπκε ην δεθαηξία καδί ζα έρνπκε 1+3=4. Σν 1 είλαη
ε αξζεληθή αξρή, ε Φσηηά· ην 2 είλαη ε ζειπθή αξρή, ην
Νεξφ· ην 3 είλαη ν Τηφο ηεο δεκηνπξγίαο, ζπλ ηελ έλσζε
ηεο δσήο ίζνλ 4. Ώπηφ είλαη ην ηεξφ Σεηξαγξάκκαηνλ. Ώπηφ
είλαη ην φλνκα ηνπ Ώησλίνπ: Εφδ Υε ΐάνπ Υε. Σν κνχζη ηνπ
Ώξραίνπ ησλ Δκεξψλ έρεη δεθαηξείο κπνχθιεο. Σν κνχζη
ζπκβνιίδεη ηνλ ηπθψλα, ηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο, ηελ πλνή,
ηνλ Λφγν. Οη ηέζζεξηο άλεκνη είλαη ην Εφδ Υε ΐάνπ Υε. Ο
Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ είλαη ην θαιφ ηνπ θαινχ, ην απφθξπθν
ηνπ απφθξπθνπ, ην απφιπην έιενο. Σν κάληξα ΠΏΝΝΣΒΡ καο
επηηξέπεη λα θζάζνπκε ησλ Ώξραίν ησλ Δκεξψλ. Ώπηφ είλαη
δπλαηφλ κέζσ βαζηνχ δηαινγηζκνχ.
ηνλ θφζκν ηνπ Ώδηινχζ ππάξρεη έλαο
θαηαπιεθηηθφο
λαφο
ζηνλ
νπνίν
γίλεηαη
εκθαλέο
ζε
εκάο
ε
κεγαιεηψδεο παξνπζία ηνπ Ώξραίνπ ησλ
Δκεξψλ. Γηα λα απηνπξαγκαηψζνπκε ηνλ
Ώξραίν ησλ Δκεξψλ κέζα καο πξέπεη λα
νινθιεξψζνπκε ην
αξθάλν 13 κέζα
καο.
Υξεηαδφκαζηε
έλαλ
ππέξηαην
ζάλαην θαη κία ππέξηαηε αλάζηαζε.
Ο Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ θαηνηθεί ζηνλ
θφζκν ηνπ Κέηεξ. Ο θχξηνο απηνχ ηνπ
Κφζκνπ είλαη ν άγγεινο Μέηξαηνλ.
Ώπηφο ν άγγεινο ήηαλ ν πξνθήηεο
Βλψρ. Με ηελ βνήζεηα απηνχ ηνπ
αγγέινπ θαη ελψ βξηζθφκαζηε ζε βαζχ
δηαινγηζκφ κπνξνχκε λα κπνχκε ζηνλ
θφζκν ηνπ Κέηεξ. Ο καζεηήο πνπ ζέιεη
λα εηζρσξήζεη ζην Κέηεξ ζα ηθεηεχζεη
ηνλ άγγειν Μέηξαηνλ ελψ βξίζθεηαη ζε
βαζχ δηαινγηζκφ θαη ζα βνεζεζεί.
Δ αδηέθηθε ζεά ηνπ ζαλάηνπ θνξάεη κία θνξψλα κε ελληά
θξαλία αλζξψπσλ. Δ θνξψλα είλαη ην ζχκβνιν ηνπ Ώξραίνπ
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ησλ Δκεξψλ. Σν θξαλίν είλαη ε κηθξνθνζκηθή αληηζηνηρία
ηνπ
Ώξραίνπ
ησλ
Δκεξψλ
ζηνλ
άλζξσπν.
Πξάγκαηη
ρξεηαδφκαζηε
έλαλ
ππέξηαην
ζάλαην
ηεο
αλζξψπηλεο
πξνζσπηθφηεηαο. Δ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα πξέπεη λα
πεζάλεη. Υξεηαδφκαζηε κία ππέξηαηε αλάζηαζε γηα λα
απηνπξαγκαηψζνπκε ηνλ Ώξραίν ησλ Δκεξψλ κέζα καο.
ηνλ θφζκν ηνπ Κέηεξ θαηαλννχκε φηη ν Μέγαο Νφκνο θπβεξλά
φια απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Ώπφ ηνλ θφζκν ηνπ
Ώξραίνπ ησλ Δκεξψλ βιέπνπκε ηνλ άλζξσπν λα πέθηεη ζηελ
πνιιαπιφηεηα φπσο ηα θχιια ξίπηνληαη απφ ηνλ άλεκν. Ο
κέγαο άλεκνο είλαη ν ηξνκεξφο λφκνο ηνπ Ώξραίνπ ησλ
Δκεξψλ. Vox Populi Vox Dei. Μία θνηλσληθή επαλάζηαζε
κειεηεκέλε απφ ηνλ θφζκν ηνπ Ώξραίνπ ησλ Δκεξψλ είλαη
έλαο λφκνο ζε δξάζε. Κάζε άηνκν, νιφθιεξε ε πνιιαπιφηεηα
κνηάδεη κε θχιια πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί απφ ηα δέληξα θαη
ηα έρεη παξαζχξεη ν ηξνκεξφο άλεκνο ηνπ Ώξραίνπ ησλ
Δκεξψλ.
Οη άλζξσπνη δελ ηα γλσξίδνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Οη
άλζξσπνη αζρνινχληαη κφλν κε ην πψο ζα απνθηήζνπλ ρξήκαηα
θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Ώπηή είλαη ε θησρή αλζξσπφηεηα
πνπ ππνθέξεη: αμηνζξήλεηα θχιια παξαζπξκέλα απφ ηνλ
κεγάιν άλεκν, αμηνζξήλεηα θχιια παξαζπξκέλα απφ ηνλ Μέγα
Νφκν. Σν απζεληηθφ Βίλαη καο ζηελ ζεκειηψδε ξίδα ηνπ,
είλαη ν Ώξραίνο ησλ Δκεξψλ. Βίλαη ν Παηέξαο κέζα καο.
Βίλαη ην πξαγκαηηθφ καο Βίλαη. Οη καζεηέο καο πξέπεη ηψξα
λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα δηαινγηζηνχλ βαζέσο ζηνλ Ώξραίν
ησλ Δκεξψλ. Πξέπεη λα πξνθαιέζνπλ ηνλ εθνχζην ειαθξχ χπλν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αηαινγηζκνχ. Έηζη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ζα επηηχρνπλ πνιχ βαζηά θψηηζε. Ώο βαζηιεχεη ε
εηξήλε ζε φιεο ηηο θαξδηέο. Ώο κελ μερλάκε φηη ε εηξήλε
είλαη θσο. Ώο κελ μερλάκε φηη ε εηξήλε είλαη κηα νπζία
πνπ απνξξέεη απφ ην Ώπφιπην. Βίλαη θσο πνπ απνξξέεη απφ
ην Ώπφιπην. Ώπηφ ην θσο είλαη ην θσο ηνπ Ώξραίνπ ησλ
Δκεξψλ. Ο Υξηζηφο είπε:″Βηξήλελ ζαο αθήλσ, ηελ δηθή κνπ
εηξήλελ ζαο δίλσ″.
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 10
ΚΟΑΣΛΗΚΟΤΔ
Οκεηεθνπρηιίδπαδηθφηεηαο.

Οκεθηρνπάηι,

Κχξηνο

θαη

Κπξία

ηεο

′′κε′′:δχν· Σεθνπρηιη:Κχξηνο. ′′κέ′′: δχν · Κηρνπάηι:
Κπξία. Οιφθιεξν ην ζχκπαλ απνξξέεη απφ απηήλ ηελ ζεία
δπάδα, ηελ αξζεληθή θαη ηελ ζειπθή.
Ώπηφο ν Θεφο-Θεά
είρε
ηέζζεξα
παηδηά,
ηνπο
ηέζζεξηο
Σεζθαηιηπφθαο:
Ξηπεπνηέθ,
ν
θφθθηλνο,
Σεζθαηιηπφθα,
ν
καχξνο,
Κεηδαιθνάηι, ν ιεπθφο, Υηδηινπφρηιη, ν κπιε. Ώπφ απηήλ
ηελ ζετθή θαη αφξαηε δπαδηθφηεηα γελλήζεθαλ ηα ηέζζεξα
ρξψκαηα ησλ ηεζζάξσλ θπιψλ πνπ ζηηο κέξεο καο θαηνηθνχλ
ζηνλ πιαλήηε.
Ο Οκεηεθνπρηιί έρεη ηελ παξνπζία ηνπ Κνζκηθνχ Υξηζηνχ. Οη
Νάνπαο ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ κε έλα φκνξθα ζηνιηζκέλν
ρηηψλα θαη κε έλαλ ππξφιηζν θαιιφ, ζχκβνιν θσηφο.
Οιφθιεξε ε παξνπζία ηεο Οκεθηρνπάηι είλαη απηή ηεο
Κνζκηθήο Παξζέλαο. Οη Νάνπαο ηελ αληηπξνζσπεχνπλ κε έλα
εθπιεθηηθά φκνξθν κπιε καλδχα θαη κία επηπξφζζεηε θνχζηα.
Βθείλνο είλαη ν Υνπερνπεηεφηι ν Ώξραίνο Θεφο, Παηέξαο
φισλ ησλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Βθείλε είλαη ε Σνλαηδίλ,
ε ιαηξεπηή καο Μεηέξα.
ην
κνπζείν
Ώλζξσπνινγίαο
θαη
Εζηνξίαο ζηελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ,
ππάξρεη
έλαο
κνλφιηζνο
κε
έλα
εληππσζηαθφ ηέηξα( ηέζζεξα) πνπ
μερσξίδεη: ζηελ θνξπθή ηνπ, θαζ’
φιν ην κήθνο ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ
κπεξδεκέλνπ ηνπ ζψκαηνο πξνεμέρεη
έλα πνιχηηκν θαη κεγάιν δηθέθαιν
θίδη ην νπνίν κπνξεί λα δηαθξηζεί
ζην κπξνζηηλφ θαη ζην νπίζζην ζαλ
ηνλ Θεφ Εαλφ ηεο Βιιελνξσκατθήο
Θξεζθείαο. Σα κάηηα ηνπ δηθέθαινπ
θηδηνχ
είλαη
ζηξνγγπιά
θαη
δηαπεξαζηηθά· απφ ηα κηζάλνηρηα
ζαγφληα ηνπο(ηα νπνία βξίζθνληαη
θάησ
απφ
ηα
ηέζζεξα
αλψηεξα,
θακππισηά θαη θνθηεξά δειεηεξηψδε
δφληηα)
θξέκνληαη
κεγάιεο
θαη
δηραισηέο γιψζζεο.
Ώπφ ην ζηήζνο ηνπ θξέκνληαη δχν πιαδαξά ζηήζε.Ώπηή ε
ζεφηεηα θνξάεη απφ ψκν ζε ψκν έλα δεξκάηηλν θνιηέ ην
νπνίν είλαη δηαθνζκεκέλν κε θαξδηέο θαη βξίζθεηαη ζηελ
κέζε ηεζζάξσλ ηελησκέλσλ ρεξηψλ. ην χςνο ηνπ αθαινχ
ππάξρεη έλα θξαλίν ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην θνιηέ. Σα
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ρέξηα ηνπ βξίζθνληαη άθακπηα ζηελ θάζε πιεπξά κε ηνπο
βξαρίνλεο ηελησκέλνπο. Κάησ απφ ηα ρέξηα ηνπ εκθαλίδνληαη
αλψηεξεο παηνχζεο πνπ κνηάδνπλ κε δφληη θηδηνχ αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα
είλαη
θεθάιηα
πνιχηηκνπ
θηδηνχ
κε
κηζάλνηρηα ζαγφληα. Βθεί θξέκνληαη απαιά θαη γεσκεηξηθά
θπβηθά νξζνγψληα κε κία θάζεηε γξακκή ζην θέληξν ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ θαζελφο. ιν απηφ είλαη έλα ζχκβνιν
ηειεηφηεηαο ησλ θαηνξζσκάησλ ησλ ρεξηψλ ηνπ. Έρεη
παηνχζεο ηίγξεο θαη ζηνπο ψκνπο θαη ηνπο αγθψλεο ηνπ έρεη
κάηηα αεηνχ.
Δ θνληή θνχζηα ηνπ είλαη θηηαγκέλε απφ πιεγκέλα θίδηα κε
ηα θεθάιηα ηνπο λα δείρλνπλ πξνο ηα θάησ. Δ θνχζηα
εθαξκφδεη ζηελ κέζε κε κία θαξδηά δψλε θηηαγκέλε απφ
πνιχηηκα θίδηα ηα νπνία δέλνληαη θάησ απφ ην θξαλίν ( ησλ
νπνίσλ ηα νξζάλνηρηα κάηηα έρνπλ απεηιεηηθφ βιέκκα). ηελ
δψλε, ηα θεθάιηα ησλ θηδηψλ θξέκνληαη πξνο ηα εκπξφο ζαλ
ηα δχν κέξε κηαο γξαβάηαο ρσξίο ζειηά. Ώπηφ ζπκβνιίδεη
φηη
ππάξρεη
ζην
ζχκπαλ
είλαη
ην
απνηέιεζκα
ηεο
ζεμνπαιηθήο θσηηάο.
κσο, ην θξαλίν ζηνλ αθαιφ εθηφο ηεο ζεηφηεηαο δελ είλαη
νχηε ε ηειεπηαία πηλειηά ηνπ θνιηέ ηνπ, νχηε ε θαξθίηζα
ηεο
δψλεο
ηνπ,
είλαη
ε
Κναηιηθνχε,
απηή
πνπ
θαηαβξνρζίδεη ηνπο άλδξεο, ε ζεά ηεο γεο θαη ηνπ ζαλάηνπ,
ηεο νπνίαο ην ζψκα πξνβάιιεη αλάκεζα απφ ηνπο κεξνχο ηεο
ζεφηεηαο πξνο ηα κπξνο θαη απφ ην θαηψηεξν κέξνο ηεο
θνηιηάο κέρξη ηα πφδηα.
Σα πιατλά ηνπ κεζνθνξηνχ ηεο ζεφηεηαο δηαθνζκνχληαη κε
πνιιέο θαξδηέο θαη δχν ιάβαξα θηηαγκέλα απφ θηεξά
θεηδάιιη ηα νπνία θηάλνπλ κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο. Καη
ηειεηψλεη ζε έλα πιαηχ θξφζζη ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν
απφ πιεγκέλα θηεξά. Ώπηά ηα θηεξά είλαη δηαθνζκεκέλα κε
εκβιήκαηα απφ ηα νπνία θξέκνληαη δεθαέμη θνπδνπλάθηα. Έλα
ειηθνεηδέο θαη ρνλδξφ θίδη δείρλεη ηα δφληηα ηνπ κε ηηο
αλψηεξεο παηνχζεο ηνπ πνπ κνηάδνπλ κε θπλφδνληεο, αλάκεζα
ζηηο ηέζζεξηο παηνχζεο ηνπ θαζελφο πνδηνχ απηήο ηεο
ζεφηεηαο, θαη πάλσ απφ θάζε έλα απφ ηα πφδηα ηνπ ζε έλα
αλάγιπθν ππάξρνπλ δχν κάηηα αεηνχ ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα
δνπλ ην άπεηξν.
ην θαηψηεξν κέξνο, ζηελ βάζε ή ζηήξηγκα ηνπ γιππηνχ,
βξίζθνπκε ζε αλάγιπθν ηνλ Μηθηιαληεθνπρηιί κε ηα ρέξηα
θαη ηα πφδηα αλνηρηά φπσο ζηνλ ζηαπξφ ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα.
ην νπίζζην κέξνο, αλάκεζα ζηνπο κεξνχο ηνπ πξνβάιιεη ε
δεκηνπξγηθή θσηηά θαζνδηθά απφ ην θαηψηεξν κέξνο ηεο
θνηιηάο. ηνλ αθαιφ ηνπ είλαη αλνηρηφ ην ζηφκα ηεο
αβχζζνπ.
Ώπφ ηνπο ψκνπο ηνπ θξέκεηαη ην θνιηέ κε δχν θαξδηέο ζηελ
κέζε ηεζζάξσλ ρεξηψλ ηα νπνία είλαη αλνηρηά ζε επίθιεζε
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πξνο ηα χςηζηα θαη ε ηειεπηαία πηλειηά είλαη έλαο
λαπηηθφο θφκπνο δηαθνζκεκέλνο κε ηέζζεξα εκβιήκαηα επί
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιε θαη αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπ. ηελ
πιάηε ηνπ ζην χςνο ηεο σκνπιάηεο, ην θξαλίν ην νπνίν
θαίλεηαη ζαλ λα έρεη δεζεί ζηελ δψλε ηεο θνχζηαο ηεο απφ
θίδηα, ζπκβνιίδεη ηελ Σνλαηδίλ, ηεο Μεηέξαο ησλ Θεψλ, ε
νπνία θξχβεηαη πίζσ απφ ην νπίζζην κέξνο ηεο θνχζηαο ηεο
Κναηιηθνχε θαη ε νπνία έρεη πιένλ μεραζηεί απφ ηελ ησξηλή
γεληά ησλ αλζξψπσλ. Δ θηγνχξα ηεο πξνβάιιεη ζην νπίζζην
κέξνο απηήο ηεο ζεφηεηαο. Φνξάεη έλαλ δαληειέλην ρηηψλα ν
νπνίνο θηάλεη κέρξη ηα πφδηα ηεο θαη ηειεηψλεη ζε κία θαη
ηεξάζηηα παηνχζα ηεο νπνίαο ηα λχρηα είλαη ηέζζεξηο επηά
επηκεθπκέλεο κπάιεο. Ώπηφ είλαη έλα έκβιεκα ηειεηφηεηαο
θαη ζπζίαο. Ώπφ ην θνιηέ ηνπ ζην χςνο ηνπ ζπξενεηδή
θξέκνληαη δπν δηραισηέο γιψζζεο θαη επί ηνπ ζψξαθνο
βξίζθεηαη έλαο δαληειέληνο ρηηψλαο κε έμη θνχληεο νη
νπνίεο είλαη ε ηειεπηαία πηλειηά. Ώπηφ είλαη έλα έκβιεκα
δεκηνπξγίαο. Μπξνζηά θάησ απφ ηνλ ζψξαθα ζην χςνο ηεο
θαηψηεξεο θνηιίαο, βξίζθνπκε έλα ιάβαξν θηηαγκέλν απφ
πνιχ θαιήο πνηφηεηαο ηφμα απφ ηα νπνία θξέκνληαη δχν
δηραισηέο γιψζζεο. ια απηά καδί ζπλδπαζκέλα ζπκβνιίδνπλ
ηελ ζπκπαληηθή θσηηά ηεο δεκηνπξγίαο.
Ώπφ
απηφ
ην
πνιχηηκν
θίδη
απνξξέεη
έλα
″αίζζεκα
κεηξφηεηαο″ ην νπνίν είλαη ε ηειηθή πηλειηά ζε φιν ηνλ
ζπλδπαζκφ απηνχ ηνπ κνλφιηζνπ. Σν δηθέθαιν πξφζσπφ ηνπ
είλαη ην έκβιεκα ηνπ ζείνπ δεχγνπο. Σν νπίζζην κέξνο ησλ
ψκσλ ηνπ πξνο ηα πφδηα ηνπ ζπκβνιίδεη ηελ Σνλαηδίλ, ηελ
Μεηέξα ησλ Θεψλ. Σν ζηέξλν ηεο κε ηα πιαδαξά ζηήζε
δηαθνζκεκέλα κε ην θνιηέ ησλ ρεξηψλ θαη ησλ θαξδηψλ
ζπκβνιίδεη ηελ Κναηιηθνχε, ηελ ζθηά ηεο Σνλαηδίλ. Δ
Σνλαηδίλ είλαη ε δσή· ε Κναηιηθνχε ν ζάλαηνο. Σα παηδηά
ηεο Σνλαηδίλ είλαη ηα παηδηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο
αγλφηεηαο. Σα παηδηά ηεο Κναηιηθνχε είλαη ηα παηδηά ηεο
κνηρείαο θαη ηεο εθζπεξκάηηζεο.
Οη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ Οκεηεθνπρηιη-Οκεθηρνπάηι
εθθξάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ θνηλνβίνπ.
Ώπηέο νη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαηέξρνληαη ζηα αλζξψπηλα
φξγαλα ηεο αλαπαξαγσγήο κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα εκθαληζζεί
έλα λέν φλ ζην θπζηθφ επίπεδν. Βάλ ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα
ελσζνχλ ζεμνπαιηθά κφλν κε ηελ επηζπκία, ηελ δσηθή
επηζπκία λα ρπζεί ην ζπεξκαηηθφ πγξφ, ηφηε νη ειηαθέο ηνπ
δπλάκεηο θαη νη ζειεληαθέο ηεο δπλάκεηο βνπιηάδνπλ ζηηο
αηνκηθέο αβχζζνπο ηεο γεο θαη κεηαηξέπνληαη θαη νη δχν ζε
ζθιάβνπο ηεο αβχζζνπ. κσο εάλ ε ζεμνπαιηθή ηνπο έλσζε
πξνσζείηαη απφ ηελ αγάπε θαη εάλ δελ κνηρεχνπλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ραδηψλ, ηφηε, μππλά ην πνιχηηκν θηεξσηφ(
Κεηδάιιη) θίδη εγείξεηαη θαη αλέξρεηαη πξνο ηελ πεγή ηνπ
θαη κεηαηξέπεηαη ζε Κεηδαιθνάηι. Έηζη ζενπνηείηαη ην
δεπγάξη.
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ην θαηψθιη ηνπ ηεξνχ ηνπ λανχ, νη Αάζθαινη παξνπζηάδνπλ
ηνλ κπεκέλν κε έλα βηβιίν κέζα ζην νπνίν είλαη γξακκέλνη
φινη νη λφκνη ηεο Θετθήο Μεηέξαο. Μπξνζηά ζε απηφ ην
βηβιίν, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ νπηζζνρσξνχλ κε ηξφκν
φηαλ
ζπλεηδεηνπνηνχλ
φηη
πξέπεη
λα
ζθνηψζνπλ
ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Πνιινί ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ
πεξλνχλ ηηο δνθηκαζίεο ηνπ ηεξνχ ηνπ λανχ. Βθείλνη πνπ
ηηο πεξλνχλ ιακβάλνπλ έλα πνιχ θαιφ θαη βαξχ ρξπζφ
δαθηπιίδη, ζχκβνιν δχλακεο.
Ο κπεκέλνο
ππάξρεη γηα
ζηήζνο ηεο
καγεία κε
πλεπκαηηθά.
Μεηέξαο δελ

πξέπεη λα πεζάλεη, πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα
λα Βίλαη. κσο πξέπεη πξψηα λα επηζηξέςεη ζην
Θετθήο Μεηέξαο
θαη λα εμαζθεί ζεμνπαιηθή
ην αγλφ ηαίξη ηνπ έηζη ψζηε λα γελλεζεί
Βθείλνο πνπ δελ γλσξίδεη ηνπο λφκνπο ηεο
ζα θζάζεη ηνλ Παηέξα.

Βλψ βξίζθεζηε ζε έθζηαζε αγάπεο, φηαλ ν λνπο ζαο θαη ν
λνπο ηεο αγαπεκέλεο ζαο είλαη θαζαξφο απφ θάζε ζθέςε
ιαγλείαο, ν άλδξαο εηζάγεη πνιχ απαιά ηνλ θαιιφ θαη ηελ
ρατδεχεη κε ηξπθεξφηεηα· φκσο πξέπεη λα ηξαβερηνχλ θαη νη
δχν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή έηζη ψζηε λα κελ ρπζεί ην
ζπεξκαηηθφ πγξφ. Παξνκνίσο κε απηήλ ηελ εξσηηθή καγεία, ε
γπλαίθα απηνπξαγκαηψλεηαη φπσο θαη ν άλδξαο. Ώπηήλ ε
πξαθηηθή εθπαηδεχεη ηελ ζέιεζε ζην πςειφηεξν βαζκφ πνπ
κπνξεί λα εθθξαζηεί.
Πξαθηηθή
″Γεηήζηε κε φιε ζαο ηελ θαξδηά λα θαηέιζεη πάλσ ζαο ε
ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο″. (Αηαβάζηε Λνπθάο 11:13)
Σα θαλάιηα κέζα απφ ηα νπνία ηα επηά θινγεξά θίδηα
αλέξρνληαη ζηνλ εγθέθαιν είλαη: νπζνχκλα, απηφ είλαη έλα
επηαπιφ θαλάιη ην νπνίν εθηείλεηαη παληνχ ζηελ κέζε ηνπ
λσηηαίνπ κπεινχ κέρξη ηνλ αδέλα ηεο ππφθπζεο · Εδά, έλα
πνιχ θαιφ θαλάιη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ
λσηηαίνπ κπεινχ θαη Πηλγθαιά ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα δεμηά
ηνπ. Αηακέζνπ απηψλ αλαζεθψλεηαη ζηελ ππφθπζε ε ηεξή
θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
Πάξηε απηήλ ηελ άλεηε ζηάζε πνπ ζαο έρνπκε ζπκβνπιεχζεη
λσξίηεξα γηα λα θάλεηε ηνλ δηαινγηζκφ ζαο. Ώθνχ έρεηε
θέξεη ηνλ λνπ ζαο ζε θαηάζηαζε θελφηεηαο, ζπγθεληξσζείηε
ζηελ ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη δείηε κε ηα κάηηα
ηεο ςπρήο ζαο φηη απηήλ ε θσηηά αλεβαίλεη απφ ην
πξνζηαηηθφ(κεηξηθφ) ηζάθξα πξνο ην ειηαθφ ζαο πιέγκα, θαη
ηελ ίδηα ζηηγκή κέζα απφ ην Ίδά θαη Πηλγθαιά ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ώπηή ε
άζθεζε πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ιεπηά
θαζεκεξηλά θαη πξέπεη λα γίλεηαη ηελ ίδηα ψξα. Βάλ ζέιεηε
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λα έρεηε επηηπρία κε απηέο ηηο ζπνπδέο, δελ πξέπεη λα
πίλεηε αιθνφι, νχηε λα θαπλίδεηε, νχηε λα ηξψηε πνιχ
θφθθηλν θξέαο. Μελ αλεζπρείηε· θαιιηεξγείζηε ηελ ζπλήζεηα
λα είζηε ραξνχκελνο.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 11
ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΜΤΖΜΔΝΟΤ
Σν αλζξψπηλν νλ ελψλεηαη κε ηνλ Βζσηεξηθφ ηνπ Υξηζηφ φηαλ
αλεβάδεη ζπλεηδεηά ηα πεηά θίδηα ηνπ. κσο, ηα επηά θψηα
ηεο ιπρλίαο ηνπ δψληνο λανχ ηνπ ζψκαηνο ηνπ είλαη
αλακκέλα φηαλ ηα επηά θίδηα αλαζεθψλνληαη θαζ’ φιν ην
κήθνο
ηνπ
λσηηαίνπ
κπεινχ.
Οη
δχν
γξακκέο
ηνπ
εγθεθαινλσηηαίνπ γαγγιίνπ νη νπνίεο πξνπνξεχνληαη ησλ
επηά θηδηψλ ζηελ άλνδν πξνο ηνλ εγθέθαιν αθηηλνβνινχλ κε
ηελ ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο ζε θάζε πιεπξά ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Ώπηή ε δνπιεηά ηεο Σέιεζεο ή ηδηνθπήο
εξγαζία ηεο ηειεηφηεηαο κεζνπξαλεί κε ηελ
έλσζε ηνπ Μπεκέλνπ κε ηνλ Υξηζηφ· θη φκσο,
φηαλ κεζνπξαλεί κε απηήλ ηελ έλσζε, ηφηε ην
αλζξψπηλν νλ είλαη έλα φρη κφλν κε ηνλ
Υξηζηφ, αιιά πεξηζζφηεξν, είλαη έλα κε ην
Ώπφιπην.
″Καη φηαλ απηφ πνπ είλαη θζαξηφλ ελδπζή
ηελ αθζαξζίαλ θαη απηφ πνπ είλαη ζλεηφλ
ελδπζή ηελ αζαλαζίαλ, ηφηε ζα εθπιεξσζεί ν
ιφγνο πνπ είλαη γξακκέλνο: θαηαβξνρζίζηεθε
ν ζάλαηνο θαη εληθήζεθε″.
Ο Βζψηεξνο είλαη ν αιεζηλφο Άλζξσπνο ν
νπνίνο δεη ελζαξθσκέλνο κέζα ζην θάζε
αλζξψπηλν ζψκα θαη πνπ φινη καο θνπβαιάκε
ζηαπξσκέλν κέζα ζηελ θαξδηά καο. ηαλ ην
αλζξψπηλν νλ μππλά απφ ην φλεηξν ηεο
άγλνηαο
πξνζθέξεη
ηνλ
εαπηφ
ηνπ
ζηνλ
Βζψηεξφ ηνπ, ν νπνίνο ηφηε ελψλεηαη κε ηνλ Υξηζηφ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ν άλζξσπνο γίλεηαη παληνδχλακνο ζαλ ην
Ώπφιπην απφ ην νπνίν έρεη πξνέιζεη. Ο Βζψηεξνο είλαη Θεφο
κέζα ζην αλζξψπηλν νλ. πνηνο αγλνεί απηήλ ηελ κεγάιε
αιήζεηα δελ είλαη παξά κηα ζθηά, κηα ζθηά ηνπ Βζψηεξνχ
ηνπ.
Ο άλζξσπνο πηζηεχεη φηη είλαη κφλνο ηνπ ζην ζχκπαλ,
δηαρσξηζκέλνο απφ ηνλ Θεφ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Δ
αιήζεηα είλαη φηη δελ ήηαλ πνηέ, νχηε είλαη δηαρσξηζκέλνο
απφ ηνλ Θεφ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Βάλ φινη νη
άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ φηη ″ζηνλ Θεφ είκαζηε,
δνχκε θαη θηλνχκαζηε″ ηφηε ζα πάςνπλ λα παιεχνπλ κεηαμχ
ηνπο· δελ ζα ππήξραλ πιένλ ζηελ γε ε άγλνηα, ε δπζηπρία,
ν πφλνο θαη ην θαθφ.
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″Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη έλαο άλζξσπνο δείρλεη ην
πφζν αλπςσκέλνο είλαη″
Δ ιαλζαζκέλε ζπλεηδεηφηεηα γελλήζεθε απφ ην ιαλζαζκέλν
ηξφπν ζθέςεο φηη ππάξρεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζ’ εθείλνλ
θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, αλάκεζα ζ’ εθείλνλ θαη ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Σν ″Βγψ″ γελλήζεθε απφ απηήλ ηελ
ιαλζαζκέλε θαηάζηαζε ζπλείδεζεο. Σν ″Βγψ″ θαηνηθεί κέζα
ζηα ηέζζεξα ζψκαηα ηεο ακαξηίαο: ην θπζηθφ, ην αηζεξηθφ,
ην αζηξηθφ θαη ην λνεηηθφ. Σν ″Βγψ″ γελλήζεθε ζηελ
αλζξψπηλε ζπλεηδεηφηεηα αθνχ ν Ώδάκ θαη ε Βχα εθδηψρζεθαλ
απφ ηελ Βδέκ.
Σν ″Βγψ″ παξακέλεη ζπζπεηξσκέλν ζην ηεξφ ηνπ ηάθνπ φηαλ
ην θπζηθφ ζψκα πεζαίλεη. Σν Βγψ πεξηκέλεη κέρξη ην
πξαγκαηηθφ θαη αζάλαην αλζξψπηλν νλ( πνπ φκσο δελ έρεη
αθφκα απηνπξαγκαησζεί) λα επηζηξέςεη θαη λα ελζαξθσζεί
μαλά, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαπξάηηεη ηηο κάηαηεο
επηζπκίεο ηνπ, ηελ εμνπζία, ηνλ πινχην, ηηο απνιαχζεηο,
θ.η.ι. κέζα απφ έλα θπζηθφ ζψκα. Δ εμήγεζε γηα φιεο ηηο
ακαξηίεο θαη ησλ βαζάλσλ φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο πξέπεη λα
αλαδεηεζεί κέζα ζην Βγψ.
Πξάγκαηη δελ είκαζηε απηφ πνπ λνκίδνπκε φηη είκαζηε. Σν
φλνκα ζνπ κπνξεί λα είλαη Εσζήθ ή Μαξία, αιιά ε αιεζηλή
πξαγκαηηθφηεηά ηνπ είλαη ν Βζψηεξνο ηνλ νπνίν νη Ώδηέθνη
νλνκάδνπλ ζηελ ζενινγία ηνπο Κεηδαιθνάηι, ν ζείνο
Αίδπκνο. Παξαηεξείζηε ζην εζσηεξηθφ θαηψηεξν κέξνο ηεο
Πέηξαο ηνπ Ήιηνπ ηα δχν πχξηλα θίδηα, ελσκέλα απφ ηηο
γιψζζεο ηνπο, ην έλα κπξνζηά απφ ην άιιν. ην θεθάιαην
VII δειψζακε φηη ηα ηνπθνάηι είλαη ηα αηψληα δεχγε ησλ
αληηζέησλ· ζε απηφ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη είλαη ην
ζχκβνιν ηνπ Βζψηεξνπ ζηνλ άλδξα θαη ζηελ γπλαίθα. Ο
Βζψηεξνο έρεη δχν ςπρέο θαη έλα επηαπιφ ζψκα ζε θάζε έλαλ
απφ ηνπο πφινπο ηεο εθδήισζήο ηνπ, αξζεληθή θαη ζειπθή νη
νπνίεο ηνπ δφζεθαλ απφ ηνλ Εερσβά Θεφ φηαλ εθδηψρζεθε απφ
ηελ Βδέκ. Ο Αάζθαινο Παχινο ηεο Σαξζνχ ιέεη: ″Ώιιά βιέπσ
άιινλ λφκν ζηα κέιε κνπ, λα είλαη ερζξηθφο ελάληηα ζην
λφκν ηνπ Πλεχκαηφο κνπ θαη λα κε αηρκαισηίδεη ζηνλ λφκν
ηεο ακαξηίαο ν νπνίνο είλαη ζηα κέιε κνπ″.
Δ Φπρή-Θέιεζε ζηακαηά λα ππάξρεη θαη ελψλεηαη κε ηνλ
Βζψηεξν ζηελ Πέκπηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηήξησλ. Δ Φπρήπλείδεζε ζηακαηάεη λα είλαη θαη ελψλεηαη κε ηνλ Βζψηεξν
ζηελ Έθηε Μχεζε ησλ Μεγάισλ Μπζηεξίσλ.
Ο Βζψηεξνο είλαη ν Θεφο κέζα ζηνλ άλζξσπν· ην ″Βγψ″ είλαη
ν αηαλάο κέζα ζηνλ άλζξσπν. Σν ζχκβνιν ηνπ Βζψηεξνπ
είλαη ην αζηέξη κε ηα πέληε ζεκεία, ε ππξακίδα, ν
ηζνζθειήο ζηαπξφο, ην ζθήπηξν.
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ηαλ εμαζθείηαη ηηο πξαθηηθέο δηαινγηζκνχ, ζπγθεληξσζείηε
ζηνλ Βζψηεξφ ζαο, ν νπνίνο είλαη ν αιεζηλφο ζαο εαπηφο,
θαη κε πνιχ ζεβαζκφ εθθσλείζηε ην κάληξα ΟΜΝΗ ΑΟΤΜ. ″Καη
μέξσ φηη ν άλζξσπνο εθείλνο-είηε κε ην ζψκα είηε εθηφο
ηνπ ζψκαηνο δελ μέξσ, ν Θεφο μέξεη-αξπάρζεθε εηο ηνλ
παξάδεηζν θαη άθνπζε αλέθθξαζηα ιφγηα ηα νπνία δελ
επηηξέπεηαη λα επαλαιάβεη άλζξσπνο″.
Έλα απειεπζεξσκέλνο άλζξσπνο είλαη Αάζθαινο ηνπ εαπηνχ
ηνπ. Αελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλελζαξθσζεί. κσο εάλ
επαλελζαξθσζεί ην θάλεη εζειεκέλα θαη κε αγάπε έηζη ψζηε
λα βνεζήζεη ηελ αλζξσπφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε
αθνινπζεί
πάληα
ην
ζηελφ
κνλνπάηη
ηνπ
θαζήθνληνο, ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπζίαο, ην νπνίν ηνλ
νδεγεί θαη’ επζείαλ ζηελ απεξηφξηζηε ραξά ηνπ Ώπνιχηνπ.
ηαλ ν κπεκέλνο απνηξαβηέηαη πξηλ ην δίιεκκα ηνπ ηεξνχ
ηνπ Νανχ, ν Βζψηεξφο ηνπ ή ην λ ηνπ, ε αιήζεηα,
ζηαδηαθά ηνλ εγθαηαιείπεη. Γη’ απηφ δειψζακε ζην φγδνν
θεθάιαην: Σν έγθιεκα θξχβεηαη ζην ζπκίακα ηεο πξνζεπρήο·
ην έγθιεκα θνξά ηνλ ρηηψλα ηεο αγηφηεηαο κπξνζηά ζην ηεξφ
θαη έρεη ηελ θηγνχξα ηνπ κάξηπξα. ’ απηφ ην ζεκείν, ην
″Βγψ″ ή ″ν πξίγθηπαο απηνχ ηνπ θφζκνπ″, φπσο ηνλ
νλνκάδνπλ νη ηεξέο γξαθέο, ζξηάκβεπζε ζηελ κάρε ηνπ
ζψκαηνο. Σν ζψκα ην νπνίν ην αγαπνχζε θαη ην ιαρηαξνχζε
ηφζν πνιχ, έηζη ψζηε λα θαηνηθήζεη ζ’ απηφ θαη λα ην
απνιαχζεη, ήηαλ έηνηκν λα ραζεί· απηφ ήηαλ έλα ηξνκεξφ
πιήγκα.
Καη φκσο λα γλσξίδεηε φηη ην ″Βγψ″ ζα είλαη ζε επηθπιαθή·
ηα πάζε ηνπ δελ ζα αλζίδνπλ ηφζν εχθνια. Θα κεηακθηεζηεί
κε ηελ φςε ελφο φκνξθνπ παηδηνχ, αιιά ηψξα είλαη πην
επηθίλδπλν, πην δφιην· δελ ζέιεη ιεθηά αιιά δχλακε· δελ
ζέιεη δφμα αιιά ηηκέο απφ ηνλ θφζκν, απφ ην αλζξψπηλν
θνπάδη· ζέιεη λα εηζπξάμεη ηνλ ζεβαζκφ απφ ην αλζξψπηλν
θνπάδη θαη λα εηζπξάμεη θηιηά ζην ρέξη ηνπ απφ απηνχο,
έηζη ψζηε λα ηνλ νλνκάδνπλ κέγα ηεξάξρε ή κέγα δάζθαιν.
Σψξα, γξάθεη βηβιία, δίλεη δηαιέμεηο θαη ραίξεηαη λα
κηιάεη γηα ηα κεγάια θαηνξζψκαηά ηνπ. πσο νη εζνπνηνί
απ’ ηα ζέαηξα ηέξπεηαη απφ ην ρεηξνθξφηεκα. Έρεη πάληα
κία θηινζνθηθή δηθαηνινγία γηα λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαθέο
ηνπ πξάμεηο. Ξπξίδεη ηελ θεθαιή ηνπ ή αθήλεη ηα κνχζηα
ηνπ θαη ηα καιιηά ηνπ λα καθξχλνπλ· πξνζπνηείηαη αγηφηεηα
ζε φιεο ηηο ςπρηθέο δηαζέζεηο ηνπ· κεηακθηέδεη ηνλ ζπκφ
ηνπ κε ηελ απζηεξφηεηα θαη ηελ πεξεθάληα ηνπ κε
ζπκπεξηθνξά δεηηάλνπ· γδχλεηαη ρσξίο ληξνπή έηζη ψζηε λα
δείρλεη ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ, θαη πάληα δεηά ζηηο
ζπγθεληξψζεηο λα θάζεηαη ζηελ πξψηε ζεηξά.
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κσο, ν Θεφο δελ είλαη νχηε ρψξνο νχηε ρξφλνο αιιά ελψ ν
άλζξσπνο μππλά απφ απηφ ην φλεηξν ηεο δηαρσξηζηηθφηεηαο,
κέζα ζην νπνίν
κφλν ν απζνξκεηηζκφο ηνπ πάζνπο ηνπ
θηλείηαη, ζε βαζκφ πνπ απηφ λα θπβεξλά ηνλ θφζκν· είλαη
δσληαλφο λεθξφο φζνλ αθνξά ηνλ Θεφ, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη
ηνπο
ζπλαλζξψπνπο
ηνπ.
Καηά
ηελ
δηάξθεηα
ησλ
επαλελζαξθψζεψλ ηνπ γπαιίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ· θαη
έηζη ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηνπ ην ζψκα ηνπ θαη ην
πξφζσπφ ηνπ γίλνληαη φκνξθα ή άζρεκα(δηαβάζηε ην πνξηξέην
ηνπ Νηφξηαλ Γθξέη ηνπ ζθαξ Γνπάηιλη). Μφλν ηα κάηηα ηνπ
αιιάδνπλ ζηαδηαθά θαη αθήλεη ηελ αδηακθηζβήηεηε ζθξαγίδα
ηνπ ηξφπνπ χπαξμήο ηνπ, ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αγάπεο
ζε φια απηά πνπ θάλεη. Σφηε, κηα κέξα θνπξαζκέλνο απφ ην
επψδπλν πξνζθχλεκα ηεο δσήο πάλσ ζηελ γε, ζηακαηά, γπξλά
θαη πάεη πίζσ πξνο ηνλ Ώγαπεκέλν ηνπ. Δ απειεπζέξσζε
απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ αλζξψπνπ είλαη εθείλν πνπλ αλαθέξεη ν
Θείνο Αηδάζθαινο Εεζνχο Υξηζηφο ζηελ παξαβνιή ηνπ Ώζψηνπ
Τηνχ.
Γλψξηζε ηνλ εαπηφ ζνπ! Ώπηφ ην ξεηφ ήηαλ γξακκέλν ζην
κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ηεξνχ ησλ λαψλ ησλ κπζηεξίσλ ηεο
αξραίαο Βιιάδαο. Ώπηφο είλαη ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο δσήο,
ην αλζξψπηλν νλ πξέπεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ έλα
παηδί ηνπ Θενχ, ζαλ έλαο Θεφο πάλσ ζηελ γε, έηζη ψζηε ε
γε λα κπνξέζεη λα κεηακνξθσζεί ζε έλα παλέκνξθν θήπν φπνπ
ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα θαη ε αδειθφηεηα ζα είλαη ν λφκνο
ηεο αγάπεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ώπηφ είλαη ην
ππέξνρν ζηνηρείν φιεο ηεο δχλακεο, φισλ ησλ κάγσλ, φισλ
ησλ
επνρψλ. ″Αεο, εγψ ζέησ κπξνζηά ζνπ ζήκεξα ηελ δσή
θαη ην θαιφ, θαη ηνλ ζάλαην θαη ην θαθφ″.
Πξαθηηθή
Βίπακε ζηελ κνλνγξαθία 7 φηη ζα έπξεπε λα αλαξσηηέζηε
ζηηο ζηηγκέο ηνπ θαζεκεξηλνχ δηαινγηζκνχ: ″ Πνηνο είκαη;″
Έηζη ινηπφλ, εάλ έρεηε εμαζθήζεη επηκειψο θαη κε αθνζίσζε
ηελ άζθεζε ηνπ εβδφκνπ θεθαιαίνπ ηφηε πξάγκαηη ζα έρεηε
αθνχζεη ηελ γιπθηά θαη ηξπθεξή θσλή ηνπ Βζσηεξηθνχ
Υξηζηνχ.
αο
ζπζηήλνπκε
λα
μαλαδηαβάζεηε
απηά
ηα
θεθάιαηα. Έηζη ινηπφλ, πξηλ δηαινγηζηείηε λνηψζηε λα
είζηε απηφ πνπ αησλίσο είζαζηε: ν Βζψηεξνο.
ΐεβαηψζηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπλείδεζεο
ιέγνληαο 7 θνξέο: ″Βίκαη Βθείλνο″, θαη ληψζηε απηήλ ηελ
ηεξή θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο λα απνθνιιάηαη απφ ην
ειηαθφ ζα πιέγκα ( απ’ φπνπ ηελ αθήζαηε ζηελ πξαθηηθή ηνπ
πξνεγνπκέλνπ θεθαιαίνπ) θαη λα αλέξρεηαη πξνο ηελ θαξδηά
ζαο φπνπ ελψλεηαη κε ηνλ Βζψηεξφ ζαο, ηνλ αιεζηλφ ζαο
εαπηφ. Ο Βζψηεξνο θαη ν Βζσηεξηθφο Υξηζηφο ζαο είλαη Έλα.
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Αείηε ηελ ηεξή θσηηά ε νπνία είρε θχγεη απφ ην ηζάθξα
Μνπιαληάξα λα αλέξρεηαη, λα δηεηζδχεη θαη λα πεξηθιείεη
νιφθιεξν ην ζψκα ζαο· θαίγνληαο ηηο αξλεηηθέο ζαο
ζπλήζεηεο φπσο: ηελ νθλεξία, ην ζξάζνο, ηνλ θφβν, ηελ
θιπαξία, ην ζπκφ, ηελ δήιηα, ηελ θαθία, ηελ καηαηνδνμία
θ.η.ι. Σφηε ηειεηψζηε ηνλ δηαινγηζκφ ζαο ζπγθεληξσκέλνη
ζηηο αθφινπζεο ιέμεηο ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ: ″Τπάξρεη έλα
δσηθφ ζψκα, θαη ππάξρεη έλα πλεπκαηηθφ ζψκα″ θαη
επαλαιάβεηε φπσο θαη εθείλνο: ″φκσο δσ· φρη εγψ, αιιά ν
Υξηζηφο κέζα κνπ″. Ώπφ ηψξα θαη ζην εμήο πξνζπαζήζηε λα
θάλεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπλείδεζεο ηελ δηαπαζψλ ε
νπνία εκπλέεη φιεο ηηο πξάμεηο ηεο δσήο ζαο.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 12
Ο ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΚΑΡΜΑ
Βάλ εδψ ππάξρεη έλα δάθξπ πνπ πξέπεη λα ζθνππηζηεί, νη
Μχζηεο πνπ έρνπλ θζάζεη ηελ ηέιεηα γλψζε ζα απαξλεζνχλ
ηελ άθαηε ραξά ηνπ Ώπνιχηνπ ηελ νπνία θέξδηζαλ· έηζη ζα
γπξίζνπλ πίζσ ζηελ γε γηα λα ππεξεηήζνπλ, λα ζπκβνπιέςνπλ
θαη λα βνεζήζνπλ. Πνιινί απφ απηνχο παίξλνπλ ζηνπο ψκνπο
ηνπο φπσο θαη ν Θείνο Εεζνχο, ν Υξηζηφο, ην Κάξκα ησλ
αλζξψπσλ θαη δέρνληαη εζεινχζηα ην καξηχξην ή
απιψο
πεζαίλνπλ ζηα κπνπληξνχκηα ηεο Ώλάθξηζεο ζαλ ηνλ Αάζθαιν
Καιιηφζηξν.
Δ δηθαηνζχλε είλαη πέξα απφ ην
θαιφ θαη ην θαθφ. ηαλ θζάζεηο
ζην θσο, ηφηε κφλν γλσξίδεηο ηη
είλαη
αγάπε,
θαη
φηαλ
ζα
γλσξίζεηο ηη είλαη αγάπε ηφηε ζα
μέξεηο πψο λα αγαπάο θαη ζα
θαηαλνείο φηη ε ζπλεηδεηή αγάπε
είλαη Νφκνο. Αελ είλαη αξθεηφ λα
θάλνπκε ην θαιφ, αιιά θαη λα
γλσξίδνπκε πψο λα ην θάλνπκε.
Σν Κάξκα είλαη ν λφκνο ηεο
απνδεκίσζεο
θαη
φρη
ηεο
εθδίθεζεο. Τπάξρνπλ κεξηθνί νη
νπνίνη
κπεξδεχνπλ
απηφλ
ηνλ
θνζκηθφ λφκν κε ηελ δεκία ή αθφκε
θαη
κε
ζαλαηεθφξν
αηχρεκα,
πηζηεχνληαο φηη φ,ηη ζπκβαίλεη
ζηελ
δσή
ησλ
αλζξψπσλ
είλαη
αλειεψο
πξνθαζνξηζκέλν.
Βίλαη
αιήζεηα φηη νη πξάμεηο ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο είλαη
θαζνξηζκέλα απ’ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη
ην πεξηβάιινλ. Βίλαη επίζεο αιήζεηα φηη ην αλζξψπηλν νλ
έρεη ειεχζεξε βνχιεζε θαη κπνξεί λα κεηαπνηήζεη ηηο
πξάμεηο ηνπ έηζη ψζηε λα εθπαηδεχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ,
λα δεκηνπξγήζεη αλψηεξεο ζπλήζεηεο, λα παιέςεη ελάληηα
ζηηο αδπλακίεο, λα εκπινπηίζεη ηηο αξεηέο θ.η.ι.
Οη Αάζθαινη ηνπ Κάξκα είλαη ζπλεηδεηνί Αηθαζηέο νη νπνίνη
δνπλ ζε θαηάζηαζε Υίλαο. Οπνηνζδήπνηε κπξνζηά ηνπο έρεη
απφζεκα γηα λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ, ηα πιεξψλεη θαη πάεη
θαιά ζηηο ππνζέζεηο ηνπ. Πξέπεη δηαξθψο λα θάλνπκε θαιέο
πξάμεηο γηα λα έρνπκε πφξνπο λα πιεξψζνπκε ηα ρξέε καο
απηήο ηεο δσήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ. ιεο νη πξάμεηο ησλ
αλζξψπηλσλ φλησλ ειέγρνληαη απφ λφκνπο. Μεξηθνί λφκνη
είλαη αλψηεξνη θαη άιινη θαηψηεξνη. ινη νη αλψηεξνη
λφκνη ζπλνςίδνληαη ζηελ αγάπε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν φηαλ
κηινχζε γηα ηελ αγάπε, ν Αάζθαινο Παχινο είπε: ″Δ αγάπε
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είλαη καθξφζπκε, είλαη γεκάηε απφ επκέλεηαλ, ε αγάπε δελ
είλαη
δειφηππε,
ε
αγάπε
δελ
θαπράηαη,
δελ
είλαη
ππεξήθαλε, δελ θάλεη αζρεκίεο, δελ δεηεί ην ζπκθέξνλ ηεο,
δελ εξεζίδεηαη, δελ ινγαξηάδεη ην θαθφλ, δελ ραίξεη δηα
ην θαθφλ, αιιά ζπγραίξεη εηο ηελ αιήζεηαλ, φια ηα
αλέρεηαη, φια ηα πηζηεχεη, ειπίδεη γηα ην θάζε ηη,
ππνκέλεη ην θάζε ηη″.
Ο Ώξρηεξέαο ησλ Εεξέσλ ηνπ Αηθαζηεξίνπ ηνπ Κάξκα είλαη ν
Μέγαο Αάζθαινο Ώλνχβηο. ’ απηφ ην Αηθαζηήξην βαζηιεχεη
κφλν ν ηξφκνο ηεο αγάπεο θαη ε δηθαηνζχλε. ’ απηφλ ηνλ
λαφ ππάξρεη έλα βηβιίν ρξεψλ θαη δαπαλψλ γηα θάζε
αλζξψπηλν νλ ζην νπνίν γξάθνληαη θαζεκεξηλά ιεπηνκεξψο νη
θαιέο θαη θαθέο πξάμεηο. Βπίζεο ζ’ απηφ ην Αηθαζηήξην
βξίζθνληαη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζεο. Κη φκσο πξέπεη λα
πιεξσζνχλ ηα πάληα. Σίπνηα δελ δίλεηαη ζαλ δψξν. Βθείλνο
πνπ έρεη θαιέο πξάμεηο πιεξψλεη θαη πάεη θαιά ζηηο
ππνζέζεηο ηνπ. Οη Αάζθαινη ηνπ Κάξκα ρνξεγνχλ πίζησζε ζε
θείλνπο
πνπ
ηελ
δεηνχλ.
Οη
ρνξεγεκέλεο
πηζηψζεηο
πιεξψλνληαη κε άλεπ αληακνηβήο θαιέο πξάμεηο νη νπνίεο
είλαη εκπλεπζκέλεο απφ αγάπε πξνο εθείλνπο πνπ ππνθέξνπλ.
″Να αγαπάηε Κχξηνλ ηνλ Θεφ ζαο, λα ππαθνχεηε εηο ηελ
θσλήλ ηνπ, λα κέλεηε κε ζηαζεξφηεηα θνληά ηνπ. Αηφηη απηφ
είλαη ε δσή ζαο, ε καθξνβηφηεο ζαο, ε παξακνλή ζαο θαη ε
κφληκνο εγθαηάζηαζίο ζαο εηο ηελ ρψξαλ, ηελ νπνίαλ ν
Κχξηνο νξθίζζε ζηνπο πξνπάηνξάο ζαο, ηνλ Ώβξαάκ, ηνλ
Εζαάθ θαη ηνλ Εαθψβ, φηη ζα δψζε εηο απηνχο″. Δ δσή είλαη
κηα ζθαθηέξα ζηελ νπνία θάζε πξάμε καο είλαη κηα θίλεζε.
Βάλ νη θηλήζεηο καο είλαη θαιέο, επθπείο θαη κε
πξννπηηθή, ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε πγεία, ε
επηηπρία θαη ε καθξνβηφηεηα. κσο, εάλ αληηζέησο νη
θηλήζεηο καο σζνχληαη απφ θαθή ζέιεζε, εάλ είλαη
εγσηζηηθέο,
θαη άθαηξεο, ηφηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε
απνηπρία, ε αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο.
″Βθείλν πνπ ζα ζπείξεη ν άλζξσπνο, απηφ θαη ζα ζεξίζεη,
δηφηη εθείλνο πνπ ζα ζπείξεη εηο ηελ ζάξθαλ ηνπ, ζα
ζεξίζεη απφ ηελ ζάξθαλ δηαθζνξάλ″.
ηαλ παίξλνπλ ηνπο κπεκέλνπο ζην θξπθφ Εεξφ ηνπ δηπινχ
πηηηνχ ηεο Γσήο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δπγίζνπλ,
ηνπνζεηνχληαη, θαζηζκέλνη ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπο,
γχξσ απ’ ηελ Μεγάιε Ώίζνπζα ηεο Ώιήζεηαο ζχκθσλα κε ην
χςνο ηνπο. Ο Μέγαο Εεξέαο Ώλνχβηο θαη νη 42 βνεζνί
Αηθαζηέο, ηνπο πεξηκέλνπλ. ινη νη Αηθαζηέο θνξνχλ κηα
κάζθα πνπ έρεη ηελ κνξθή ηζαθαιηνχ ή ελφο ιχθνπ
ζηνιηζκέλνπ κε θηεξά, έκβιεκα ηεο Ώιήζεηαο. Σφηε ληπκέλνο
ζηα ιεπθά θαη γεκάηνο ηξφκν, ν κπεκέλνο δειψλεη:
″δελ έρσ θάλεη θαλέλαλ απφ ηνπο γεηηφλνπο κνπ λα θιάςνπλ·
δελ
έρσ
δηαπξάμεη
απνηξφπαηεο
πξάμεηο
πξνο
ηελ
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αλζξσπφηεηα· δελ έρσ θάλεη θαθφ· δελ έρσ βάιεη ηνλ εαπηφ
κνπ σο πξνηεξαηφηεηα έηζη ψζηε λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη
θάπνηνο
άιινο
κεγάιε
εξγαζία
γηα
εκέλα·
δελ
έρσ
πξνθαιέζεη θφβν ζε θαλέλαλ· δελ έρσ παξελνριήζεη ηηο
ρήξεο· δελ έρσ θαηαπηέζεη ηα νξθαλά· δελ έρσ γίλεη αθνξκή
έηζη ψζηε λα πξνθιεζεί θαθφ ζηνλ ππεξέηε απ’ ηνλ αθέληε·
δελ έρσ δηαπξάμεη θφλν· δελ έρσ βεβειψζεη ηνπο λανχο· δελ
έρσ αθαηξέζεη αληηθείκελα απφ ηα πηψκαηα· δελ έρσ
θνηκεζεί κε ην ηαίξη ηνπ γείηνλά κνπ· δελ έρσ πξνζζέζεη
βάξνο ζηελ δπγαξηά γηα λα εμαπαηήζσ ηνλ πσιεηή· δελ έρσ
δηαβάζεη ιάζνο ηνλ κεηξεηή ηεο δπγαξηάο γηα λα εμαπαηήζσ
ηνλ πειάηε· δελ έρσ αξπάμεη ην γάια απφ ηα ζηφκαηα ησλ
παηδηψλ· δελ έρσ δηψμεη ηα θνπάδηα απφ ηα βνζθνηφπηα
ηνπο· δελ έρσ
παγηδεχζεη ηα θηεξσηά πηελά· δελ έρσ
ζηακαηήζεη ην λεξφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα έπξεπε λα ξέεη· δελ
έρσ ζβήζεη κηα θσηηά ή έλα θσο φηαλ ζα έπξεπε λα θαίεη·
δελ έρσ βάιεη εκπφδηα ζηνλ δξφκν ησλ αλδξψλ· δελ έρσ
δηαπξάμεη κνηρεία. Βίκαη αγλφο! Βίκαη αγλφο! Βίκαη
αγλφο!″
Οη Αάζθαινη ηνπ Κάξκα ρξεζηκνπνηνχλ κία ηεξή κάζθα ηεο
νπνίαο ε κνξθή είλαη ην θεθάιη ελφο ηζαθαιηνχ, ή ελφο
ιχθνπ
ζηνιηζκέλνπ
κε
θηεξά.
Με
απηήλ
ηελ
κάζθα,
παξνπζηάδνληαη ζηνπο κπεκέλνπο ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο.
Ώπηή είλαη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λφκνπ ηεο αγάπεο.
Δ εκπεηξία είλαη ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ αμίδεη λα
απνθηήζνπκε ζηηο ελζαξθψζεηο καο. Με ηνλ ζάλαην ηεο
πξνζσπηθφηεηάο καο, ηα ηέζζεξα ζψκαηα ηεο ακαξηίαο,
ζηακαηνχλ λα καο ηπξαλλνχλ θαη παξαδίλνληαη ηαπεηλά ζηελ
ζέιεζε ηνπ Βζψηεξνχ καο ή ηεο παγθφζκηαο ςπρήο.
Σν ″Βγψ″ δελ εμειίζζεηαη· πεξηπιέθεηαη ζε θάζε ελζάξθσζε.
Πνιινί νλνκάδνπλ απηήλ ηελ δηαδηθαζία εμέιημε. Οη απινί
άλζξσπνη ηφζσλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ πξηλ είλαη νη πεξίπινθνη
θαη δχζθνινη άλζξσπνη απηήο ηεο εκέξαο θαη ηεο επνρήο. Δ
εμέιημε γίλεηαη κέζα ζηελ ζπλεηδεηφηεηα ηνπ νξπθηνχ φηαλ
απηφ μππλά κέζα ζην θπηφ· ε ζπλείδεζε ηνπ θπηνχ
εμειίζζεηαη φηαλ απηφ μππλά κέζα ζην δψν· θαη ε ζπλείδεζε
ηνπ δψνπ εμειίζζεηαη φηαλ απηφ μππλά κέζα ζηνλ άλζξσπν.
ηαλ ην ″Βγψ″ πεζαίλεη νινθιεξσηηθά ζηνπο εαπηνχο καο,
ηφηε γελληφκαζηε ζην Ώπφιπην. κσο, πξηλ απφ απηφ, ν
ζαηαλάο καο πξνζθέξεη βαζίιεηα θαη παξαδείζνπο. Βθείλνη
πνπ ελδίδνπλ κεηαηξέπνληαη ζε πηψκαηα, ζε ζθιάβνπο ηνπ,
θαη αλαβάιινπλ δηα κέζνπ πνιιψλ ελζαξθψζεσλ ηελ είζνδφ
ηνπο ζηελ απεξίγξαπηε ραξά ηνπ Ώπνιχηνπ.
Καλείο παξά κφλν ν Υξηζηφο ελζαξθσκέλνο ζην αλζξψπηλν φλ
κπνξεί λα ζπγρσξήζεη ακαξηίεο. Ο ακαξησιφο πεηπραίλεη ηελ
ζπγρψξεζε
κφλν
φηαλ
απνθηά
επίγλσζε
ηεο
πξαγκαηνπνηεζείζαο ακαξηίαο, καδί κε ηνλ άξξεθην ιφγν λα
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κελ ακαξηήζεη μαλά. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν νιφκσληαο ιέεη:
″θαη κε φια φζα απνθηάο, παίξλεηο θαηαλφεζε″. Καη ε
ΐίβινο ζπκπιεξψλεη: ″Ο Θεφο δελ ζέιεη λα ζθαγηάζεη ηνλ
ακαξησιφ, αιιά λα ηνπ δψζεη δσή κέζσ ηεο κεηάλνηαο″.
Πξαθηηθή
Ώπφ δσ θαη ζην εμήο πξέπεη αλ έρεηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά
έηζη ψζηε λα κπνξεί αλ εθθξάδεηαη κέζα απφ εζάο ν
Βζσηεξηθφο Υξηζηφο. Οη ζθέςεηο ζαο, ηα ιφγηα ζαο, θαη νη
πξάμεηο ζαο, ζα είλαη εκπλεπζκέλα κφλν απφ ηελ αιήζεηα,
ηελ αγάπε θαη ηελ δηθαηνζχλε. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ζα
εμαζθείηε ηνλ θαζεκεξηλφ ζαο δηαινγηζκφ, δείηε ηελ ηεξή
θσηηά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, ε νπνία είρε απνζπαζζεί απφ
ηνλ λσηηαίν κπειφ, λα ζέηεη ζε θίλεζε ηνλ ππέξνρν ισηφ κε
ηα δψδεθα πέηαια ηνπ ηζάθξα ηεο θαξδηάο ζαο, θαη ηψξα
θεχγεη πξνο ηνλ φρη ιηγφηεξν ππέξνρν ισηφ ησλ δεθαέμη
πεηάισλ ηνπ ηζάθξα ηνπ δεκηνπξγηθνχ ιάξπγγα θαη λα ην
ζέηεη ζε θίλεζε απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά(ζχκθσλα κε
ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ). Σψξα, είηε, αθνχ μππλήζεηε ηα
πξσηλά είηε ηηο λχρηεο πξηλ πάηε γηα χπλν, πξέπεη αλ
ζπγθεληξσζείηε ζην ηζάθξα ηνπ ιάξπγγα γηα παξαπάλσ απφ
κηζή ψξα.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 13
ΣΟ ΠΑΝΘΔΟΝ
Σν αηηηαηφ πεδίν είλαη ην βηβιίν ησλ αλακλήζεσλ ηνπ Θενχ.
Μέζα ζ’ απηφ πθίζηαληαη ηα αληίγξαθα, φισλ ησλ Θεψλ, ησλ
αλζξψπσλ ησλ δψσλ θαη ησλ πξαγκάησλ ηα νπνία έρνπλ
ππάξμεη πάλσ ζηνλ πιαλήηε Γε. Ο νπηρηεθνπρηθιη βξίζθεηαη
ζαλ αιιεγνξηθφο κνλφιηζνο κέζα ζην αηηηαηφ πεδίν. Βίλαη ν
Θεφο ηεο θσηηάο, ηνπ έηνπο, ηνπ ρξφλνπ θαη ν Παηέξαο φισλ
ησλ Θεψλ πνπ θαηνηθνχλ ζην Σιαινθάλ. Ο νπηρηεθνπρηιί
είλαη έλα απφ ηα πνιιά νλφκαηα ηνπ Οκεηεθνπρηιί, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη
κε
ηελ
πιεπξά
ηνπ
Παιαηνχ
Θενχ(νχερνπεηενηι).
ηρνπίηι: ″βφηαλν, έηνο″· Σεθνπρηιί: θχξηνο· ″θχξηνο ησλ
βνηάλσλ θαη ηνπ έηνπο″. Οη Νάνπαο ηνλ αληηπξνζψπεπαλ λα
θνξάεη έλα αηρκεξφ ζηέκκα γεκάην κε ειθπζηηθά ρξψκαηα·
κία πνδηά-πηεξχγην θηηαγκέλε κε θνχληεο απφ θεηδάιιη θαη
θηεξά ζε ζρήκα θινγεξψλ θινγψλ· ηηξθνπάδ ζθνπιαξίθηα·
ζηελ πιάηε ηνπ έλαο δξάθνο θηηαγκέλνο κε θηεξά απφ
θεηδάιιη θαη θνγρχιηα ζαιάζζεο· λα θξαηάεη κε ην αξηζηεξφ
ηνπ ρέξη κία ρξπζή αζπίδα κε έλαλ αιρνπίηι ζηαπξφ ζην
θέληξν θαη λα θξαηάεη κε ην δεμί ηνπ ρέξη έλα ζθήπηξν κε
έλα δίζθν δηάηξεην ζην θέληξν κε δχν ζθαίξεο πάλσ ζην
ινθίν ηνπ. Δ δηάηξεζε ζηελ θέληξν ηνπ δίζθνπ ζπκβνιίδεη
φηη εθρέεη ηελ θσηηά πάλσ ζηελ Γε δηακέζνπ ηνπ Ήιηνπ.
ε άιιε αλαπαξάζηαζε ηνπ ηνπηεθνπρηιί, ην δηπιφ πξφζσπν
απηνχ ηνπ εξπζξνχ ζενχ αλαδχεηαη απφ ην λεξφ· ε Γε είλαη
ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο θαη ην αζηέξη ηεο Ώθξνδίηεο ή
απνζπεξίηεο καδί κε ηελ ζειήλε ε νπνία θηλνχκελε ζε
ηξνρηά γχξσ απφ ηελ γε εθηειεί πηήζεηο κέζα απφ ηνπο
ζθνληζκέλνπο δξφκνπο ηνπ παξαδείζνπ. ε άιιε αλαπαξάζηαζε
ν ηνπηεθνπρηιί εκθαλίδεηαη κε έλα δηπιφ θινγεξφ πξφζσπν
λα πεξλά απφ ην δηάζηεκα.
Οη Αάζθαινη ηνλ επηθαινχλην
ελψ έρπλαλ ηξεηο ακθνξείο
λεξνχ πάλσ ζηελ κεγάιε θσηηά ηνπ ηεξνχ ηνπ λανχ. Ο
ηνπηεθνπρηιί απάληεζε ζηηο δεήζεηο ηνπο ″δήηα θαη ζα ζνπ
δνζεί…ρηχπα θαη ζα ζνπ αλερζεί″.
Τζαιηζηνπηρηιηθνπέ: ζκαξαγδέλην, πνιχηηκν πξάγκα· εθείλε
πνπ έρεη κία θνχζηα θηηαγκέλε απφ ζκαξάγδηα. Βίλαη ε ζεά
ηνπ λεξνχ θαη ην ηαίξη ηνπ Σιαιφθ. Οη Νανχαο ηελ
αληηθαηνπηξίδνπλ λέα θαη φκνξθε κε κία ρξπζή ηηάξα, έλα
κεζνθφξη θαη κία θάπα κε θνχληεο θηηαγκέλεο κε θηεξά
θεηδάιιη. Μία πνιχηηκε λχκθε κε δηραισηή γιψζζα(ζχκβνιν
θσηφο) εκθαλίδεηαη ζην ηεξνγιπθηθφ ην νπνίν θνζκεί ηελ
θνχζηα ηεο ζηελ εζσηεξηθή αλψηεξε πξφζνςε ησλ κεξψλ ηεο.
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Οη Αάζθαινη ηελ επηθαινχλην ην θαινθαίξη φηαλ ηα πνηάκηα
μεξαίλνληαλ ιφγσ ηεο μεξαζίαο. Σνπνζεηνχζαλ έλαλ κεγάιν
φγθν απφ ζαιαζζηλφ αιάηη πάλσ ζην ηεξφ ηνπ λανχ· κε απηφλ
ηνλ ηξφπν εθιηπαξνχζαλ αθνζησκέλα
γηα ηελ βνήζεηά ηεο.
Μεηά,
έλαο
Αάζθαινο,
ελψ
βξηζθφηαλ
ζε
έθζηαζε,
επηζθεπηφηαλ ην μεξφ έδαθνο ελφο θνληηλνχ πνηακνχ θαη κε
ην καγηθφ ξαβδί ηνπ άλνηγε δχν κηθξέο ηξχπεο ζην ρψκα,
ηελ κία ηξχπα θνληά ζηελ άιιε, θαη ηηο γέκηδε κε πγξφ
ραιθφ ηνλ νπνίν είραλ ιηψζεη πξνεγνπκέλσο νη Γλψζηεο.
Σφηε ν Αάζθαινο επαλαιάκβαλε ηελ επίθιεζε θαη κε ηα ρέξηα
ηνπ δηεχξπλε κία απφ ηηο ηξχπεο· κεηά, ην λεξφ αλέβιπδε
απφ ην έδαθνο ηνπ μεξακέλνπ πνηακνχ θαη μεθηλνχζε λα
ξέεη.
Ο Σιαιφθ είλαη ν Θεφο ηεο βξνρήο. ″Σιάιη″ ζεκαίλεη γε·
″θηιη″ ζεκαίλεη θξαζί· ην ″θξαζί απνξξνθήζεθε απφ ηελ
γε″. Οη Νανχαο ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζην
″ζπίηη ηεο
ζειήλεο″· ε κνξθή λα είλαη θαιπκκέλε απφ κία ηεξή κάζθα ε
νπνία επέηξεπε λα θαίλνληαη κφλν ηα κπιε κάηηα ηνπ, λα
έρεη γπκλά ρέξηα θαη πφδηα κε ρξπζά βξαρηφιηα ζηηο γάκπεο
ηνπ θαη κπιε ζαλδάιηα· καθξηά καιιηά λα πέθηνπλ απ’ ηνπο
ψκνπο ηνπ· ρξπζφ δηάδεκα δηαθνζκεκέλν κε άζπξα πξάζηλα
θαη θφθθηλα θηεξά θαη έλα θνιηέ θηηαγκέλν κε θεληεκέλν
λεθξίηε·
έλα
κπιε
ρηηψλα
πάλσ
ζηνλ
νπνίν
είλαη
ηνπνζεηεκέλν έλα δίρηπ ην νπνίν ηειεηψλεη ην ξνκβνεηδέο
ζρήκα ηνπ κε ινπινχδηα· θξαηά κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη κία
κπιε
αζπίδα πάλσ ζηελ νπνία είλαη αλνηρηά ηα ηέζζεξα
πέηαια ελφο παλέκνξθνπ θφθθηλνπ ινπινπδηνχ· ζην δεμί ηνπ
ρέξη έρεη ηα ζχκβνια ηνπ ραιαδηνχ θαη ηνπ θεξαπλνχ ζε
ρξπζφ θαη βακκέλα θφθθηλα. Έρεη δχν γπαιηά ηα νπνία
θξαηηνχληαη ακθίπιεπξα απφ δχν κπιε ζηπινβάηεο ηα νπνία
ζπκβνιίδνπλ ην λεξφ θαη ηελ ειήλε.
Ώπηφο ν Θεφο είρε ηφπνπο ιαηξείαο ζηνλ Μέγα Ναφ θαη ζηηο
θνξπθέο ησλ ςειψλ βνπλψλ ηεο θνηιάδαο ηνπ Σελνηζηηιάλ. Δ
θσηηά δελ έιεηπε πνηέ απφ ηα ηεξά ηνπ. Οη Αάζθαινη ηνλ
επηθαινχληαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο γηα
ηελ αθζνλία ζηελ ζνδεηά ηνπο θαη επίζεο γηα λα ηνπ
δεηήζνπλ βξνρή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεγάισλ μεξαζηψλ ή
γηα λα δηαιχζεη ηα ζχλλεθα ηνπ ραιαδηνχ. Βζχ, αγαπεηέ
αλαγλψζηε,
κπνξείο
εάλ
επηζπκείο,
επίζεο
λα
ην
επηθαιεζηείο θαηά ηελ δηάξθεηα κεγάισλ θαηαηγίδσλ, αιιά
πξέπεη λα ην θάλεηο κε πίζηε θαη κε βαζχ ζεβαζκφ.
Βρεθάηι, ν Θεφο ηνπ αέξα θαη ηεο λχρηαο είλαη κία αφξαηε
θαη αλέγγηρηε ζεφηεηα. Οη Νανχαο ηνλ αλαπαξηζηνχλ κε κία
κάζθα ζαλάηνπ, κε έλα ηεξάζηην ή γπκλφ θξαλίν, κε έλα
ζηφκα κε επηκεθπκέλα ρείιε απφ ηα νπνία θπζάεη ν αέξαο.
ηαλ θπζνχζε
βξίζθεηαη
ν

ν αέξαο
Σιαινθάλ,

απφ ηελ αλαηνιή, εθεί φπνπ
ν
Παξάδεηζνο,
ηνλ
νλφκαδαλ
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Σιαινθαγηφηι· φηαλ ν αέξαο θπζνχζε απφ ηνλ βνξξά, φπνπ
βξίζθεηαη
ν
Μηθηιάλ,
Ο
Βζψηεξνο,
ηνλ
νλφκαδαλ
Μηθηιαληεθνχρηιη· φηαλ ν αέξαο θπζνχζε απφ ηελ δχζε, εθεί
φπνπ βξίζθεηαη ην κέξνο ησλ γπλαηθψλ πνπ πεζαίλνπλ ζηνλ
ηνθεηφ, ηνλ νλφκαδαλ Νηηρνπαηεθαπφηι· θαη φηαλ ν αέξαο
θπζνχζε απφ ηνλ λφην φπνπ βξίζθεηαη ην κέξνο ησλ ζειπθψλ
ζενηήησλ ηνλ νλφκαδαλ Υνπηηδλαρνχα.
Οη Αάζθαινη ηνλ επηθαινχληαλ αλάβνληαο πάλσ ζην ηεξφ ηνπ
λανχ ηξία θεξηά θηηαγκέλα απφ παξζέλν θεξί. Ο Βρεράηι καο
δηδάζθεη πψο λα ηαμηδέςνπκε κε ην αζηξηθφ καο ζψκα. Μαο
βνεζά ζηα κηθξά θαη κεγάια ηαμίδηα, ζηελ θαζεκεξηλή καο
εξγαζία, θ.η.ι. Βάλ ηνλ ηθεηεχζνπκε, κπνξεί λα αθαηξέζεη
κία παιηά αξξψζηηα απφ εκάο, ή έλα θαθφ μφξθη, ή έλα θαθφ
θίιν, ή έλα θαθφ γείηνλα θ.η.ι.· φκσο ν Βρεθάηι, απαηηεί
πιεξσκέο γηα φζα πξνζθέξεη. πνηνο δεηήζεη θάηη απφ
εθείλνλ πξέπεη λα θάλεη αληδηνηειείο θαη θαιέο πξάμεηο
ζηνπο αλζξψπνπο ρσξίο δηάθξηζε θπιήο, ηάμεο ή ζξεζθείαο.
κσο, γηα ηνπο Σιακαηηλίκε Νάνπαο, νη νπνίνη δίδαμαλ φηη
ην αλζξψπηλν νλ κπνξεί λα βξεη ηελ αιήζεηα κφλν κέζσ ησλ
ινπινπδηψλ
θαη
ησλ
αζκάησλ,
ν
ίνπρηεθνπρηιί,
ν
Σζαιηζίνπρηιίθνπε, ν Σιαιφθ θαη ν Βρεθάηι δελ είλαη έλα
άζξνηζκα Θεψλ αιιά αξηζκνί, λφκνη, δπλάκεηο, ηδηφηεηεο,
ιάκςεηο θαη ζθέςεηο ηνπ Θενχ, γηαηί θαλείο απφ απηνχο δελ
είλαη ν πξαγκαηηθφο Θεφο: ν Επαιλεκνρνπάλη.
Ο Βρεθάηι ήηαλ παξφλ ζηελ αλάζηαζε ηνπ Θείνπ Ααζθάινπ
Εεζνχ ζαλ ζχκβνιν ηεο ζπκπαληηθήο θίλεζεο. Μέζα ζ’ απηήλ
πεξηθιείεηαη έλα αξθάλν. (Αηαβάζηε Εσάλλε: 12: 1-7 θαη
Εσάλλε: 19:38-42, θαη επίζεο ζαλ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ, δηαβάζηε ζηελ ΐίβιν ην θεθάιαην 18
ησλ ΐαζηιεηψλ θαη ην 24 ηνπ Λνπθά).
ηαλ ην θπζηθφ ζψκα ππνβάιιεηαη ζηελ ″Σαιαηπσξία ηνπ
Θαλάηνπ″, αιείθεηαη κε κία αινηθή θπηηθήο πξνέιεπζεο ηεο
νπνίαο ηα θπηά ηα γλσξίδνπλ κφλν νη Αάζθαινη· απηή ε
αινηθή ε νπνία δηαηεξεί άζηθηε ηελ αζεκέληα ρνξδή(κία
ρνξδή ε νπνία θξαηάεη ην θπζηθφ ζψκα δσληαλφ θαη ελσκέλν
κε ην Ολ ηνπ) καδί κε ηελ εμάγληζε ησλ ζεμνπαιηθψλ
δπλάκεσλ, παξάγεη ην ειημίξην ηεο καθξνδσίαο ην νπνίν
επηηξέπεη ζηνλ Μπεκέλν λα επηθαιεζηεί ην θπζηθφ ηνπ ζψκα
ηξεηο κέξεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ζηελ άθξε ηνπ ηάθνπ ηνπ.
Σν θπζηθφ ζψκα ππαθνχεη θαη θξπκκέλν απφ ην πέπιν ηεο
ηέηαξηεο δηάζηαζεο βγαίλεη απφ ηνλ ηάθν ηνπ γηα λα
αιεηθζεί κε γηαηξηθά θαη αινηθέο πξνεηνηκαζκέλα απφ ηηο
″άγηεο γπλαίθεο″. Μεηά, ην θπζηθφ ζψκα ζεθψλεηαη θαη
εηζρσξεί ζην ηζάθξα ηεο θνξψλαο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο ηνπ
ληνο.
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Έρνπκε δειψζεη φηη νη Αάζθαινη νη νπνίνη αξληνχληαη ηελ
απεξίγξαπηε ραξά ηνπ Ώπνιχηνπ ηειηθά πεζαίλνπλ· θαη φκσο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πεζαίλνπλ, ζπλερίδνπλ λα δνπλ
αηψληα κε ην ίδην ζψκα κε ην νπνίν δνχζαλ αλάκεζα ζηα
αλζξψπηλα φληα. Ο Θείνο Αάζθαινο Εεζνχο δεη ζην Ώλαηνιηθφ
Θηβέη, ζηελ ρακέλε πφιε καδί κε πνιινχο άιινπο Ααζθάινπο
θαη γίλεηαη νξαηφο ζηνλ θπζηθφ θφζκν φπνπ θαη φπνηε
ζέιεη.
ια ηα είδσια απφ φιεο ηηο παγαληζηηθέο ζξεζθείεο πέθηνπλ
απφ ηα ηεξά ηνπο ηελ ζηηγκή ηεο αλάζηαζεο ηνπ Αάζθαινπ
Εεζνχ. ηελ Βιιάδα, ην Μαληείν ησλ Αειθψλ ζηψπεζε. ηα
ππνζαιάζζηα ζπήιαηα ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο, ν Μηλψηαπξνο
βξέζεθε λεθξφο, ηνπ νπνίνπ νη ηεξείο, κε παλνπξγία, ηνπ
πξνζέθεξαλ παξζέλεο έηζη ψζηε λα ζξέθεηαη κε απηέο. Ο
κπζηηθηζηηθέο πνιεκηθέο ηειεηνπξγίεο απφ ην Σελφηζθαο
γελλήζεθαλ λεθξέο, ζην νπνίν αξπάρζεθαλ νη θαξδηέο ησλ
αηρκαιψησλ ηνπ πνιέκνπ γηα λα ηηο πξνζθέξνπλ ζην
νινθαχησκα ηνπ Υνπηηδηινπνηζηιί.
Πξαθηηθή
Αηαιέμηε έλα απφ ηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο ή έλα κέξνο
ζηελ θξεβαηνθάκαξά ζαο ζην νπνίν ζα κπνξέζεηε λα
ηνπνζεηήζεηε έλα κηθξφ γξαθείν ή ηξαπέδη έηζη ψζηε λα ζαο
εμππεξεηεί ζαλ βσκφο, φπνπ ππφ ην θσο δχν θεξηψλ απφ θεξί
ή παξαθίλε, ζα κειεηάηε αθνζησκέλα απφ εδψ θαη ζην εμήο
ηα θεθάιαηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Βλψ βξίζθεζηε κφλνη ζαο
θαη κεηά ηελ πξνζεπρή, ζα επηθαιεζηείηε ηνπο Κνζκηθνχο
Ααζθάινπο θαη ζα ηνπο δεηήζεηε βνήζεηα θαη έκπλεπζε.
Καζίζηε θαη ελψ βξίζθεζηε ζε δηαινγηζκφ, δείηε θαη ληψζηε
ηελ ηεξή θσηηά ηνπ αγίνπ πλεχκαηνο λα ζπλερίδεη λα
αλεβαίλεη απφ ην ηζάθξα ηνπ ιάξπγγα, ζην πνκπψδεο ηζάθξα
ηνπ αδέλα ηεο ππφθπζεο( ην Μάηη ηνπ Πξνθήηε πνπ βξίζθεηαη
ζην κεζφθξπδν) θαη φηη ε θσηηά αλάβεη θαη θέξεηαη ζε
θίλεζε απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά(ζχκθσλα κε ηνπο
δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ)· απηφο είλαη ν δίρξσκνο ισηφο κε ηα
δχν πνιχ σξαία πέηαια ηα νπνία κνηάδνπλ κε βέιε θαη ηνπ
νπνίνπ ην θέληξν έρεη έλαλ πνιχ κηθξφ νκθαιφ.
Σα ηζάθξαο είλαη ζεκεία ζχλδεζεο απφ ηα νπνία ε ζετθή
ελέξγεηα θπθινθνξεί απφ ην έλα ζην άιιν φρεκα ηνπ
αλζξσπίλνπ
φληνο.
Ώπηά
ιάκπνπλ
ζαλαηεθφξα
γηα
ην
αλζξψπηλν φλ ην νπνίν δελ είλαη εμειηγκέλν πλεπκαηηθά·
θαη φκσο, γηα ηνλ κπεκέλν ιάκπνπλ απαιά ζαλ κηθξνί ήιηνη
πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ώπφ δσ θαη
ζην
εμήο,
θαηά
ηελ
δηάξθεηα
ηνπ
δηαινγηζκνχ
ζαο
ζπγθεληξσζείηε ζε απηφ ην ηζάθξα.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 14
ΜΤΣΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΔ ΣΧΝ ΝΑΟΤΑ
Ο ΘΔΟ ΝΤΥΣΔΡΗΓΑ
Δ
πφιε
ηνπ
Σδηλαθαηάλ
απφ
ην
Σζηάπαο(Μεμηθφ) θαηνηθείηαη απφ ηνπο
Σαθηδίιεο(άλζξσπνη ηεο λπρηεξίδαο)
απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μάγηαο θαη
ηεο πφιεο ηνπ Σδηλαθαληεπέθ ηεο
θνηιάδαο ηεο Σνινχθα. ην Πφπνι ΐνπ(
Δ ΐίβινο ησλ Μάγηαο) νη λπρηεξίδα
είλαη έλαο Μεγάινο Άγγεινο ν νπνίνο
θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ, γηα λα
εγεζεί ησλ πξψησλ αλζξψπσλ Μάγηα νη
νπνίνη ήηαλ θηηαγκέλνη απφ μχιν.
Βθείλνο είλαη ε ίδηα Παξαδεηζέληα
Νπρηεξίδα ε νπνία ζην Πφπνι ΐνπ
ζπκβνχιεπζε ηνλ Εμκπαιάλθε θαη ηνλ
Υνπλάκπ Κνπ ηη έπξεπε λα θάλνπλ έηζη
ψζηε
λα
βγνπλ
ληθεηέο
απφ
ηαιαηπσξίεο ζην ζπήιαην ηνπ Θενχ
Νπρηεξίδα.
ΐξίζθνπκε ηνλ Σδηλαγθάλ(λπρηεξίδα) ζρεδηαζκέλν πάλσ ζε
ζηήιεο, θψδηθεο θαη αγγεία ησλ Μάγηαο λα θξαηάεη ηελ
δσληάληα ηνπ Θενχ ηνπ Ώέξα. Ώπεηθνλίδεηαη κε κία
πξνεμέρνπζα ξίλα θαη ηξηγσληθά δφληηα ηα νπνία πξνεμέρνπλ
θαζνδηθά απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ρεηιηψλ ηνπ. Ήηαλ πάληα
ζθηαγξαθεκέλνο ζηα ηδάθηα, ηα θχπειια, θαη ζηηο ιεθάλεο
ησλ Ώδηέθσλ, ζαλ βακπίξ απφ ηα θαπηά εδάθε ηνπ Νφηνπ ηνπ
Μεμηθφ.
Σν ζηφκα ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ιφγσ ησλ θπλνδφλησλ θαη
ησλ θαηψηεξσλ θνθηεξψλ δνληηψλ ηνπ, ηα νπνία θαιχπηνληαη
απφ ηελ γιψζζα ηνπ ε νπνία ζηηο ηεθξνδφρνπο ησλ Γαπνηέθσλ
εκθαλίδεηαη
λα
πξνεμέρεη.
Έρεη
κεγάια
θαη
θαινζρεκαηηζκέλα απηηά θαη
πξνεμέρνληαο απ’ απηά ζε
ζρήκα θχιισλ, εκθαλίδεηαη ν ηξάγνο θηηαγκέλνο απφ
λεθξίηε. Οη παηνχζεο ηνπ έρνπλ θνληά δάρηπια, νη νπνίεο
δείρλνπλ πξνο ηα επάλσ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
κεκβξάλεο απφ ηελ παιάκε ησλ ρεξηψλ ηνπ( νη κεκβξάλεο νη
νπνίεο βνεζνχλ ηελ λπρηεξίδα φηαλ θξέκεηαη απφ καιαθέο
επηθάλεηεο) θαη ηελ πξνεμέρνπζα ξίλα ηνπ ζε ζρήκα
επηηνίρηαο θαξέθιαο ή θχιινπ.
Οη λανί ησλ Νάνπαο νη νπνίνη είραλ ζρήκα πέηαινπ αιφγνπ
ήηαλ αθηεξσκέλνη ζηελ ιαηξεία ηνπ Θενχ Νπρηεξίδα. Οη
βσκνί
ηνπ
ήηαλ
θηηαγκέλνη
απφ
θαζαξφ
ρξπζφ
θαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ Ώλαηνιή.
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Ο Θεφο Νπρηεξίδα έρεη ηελ δχλακε λα ζεξαπεχεη θάζε είδνο
αξξψζηηαο· θαη φκσο, έρεη επίζεο ηελ δχλακε λα θφςεη ηελ
αζεκέληα ρνξδή ηεο δσήο ε νπνία ελψλεη ην θπζηθφ ζψκα κε
ηελ ςπρή. Οη Αάζθαινη ησλ Νάνπαο επηθαινχλην ην Θεφ
Νπρηεξίδα γηα λα ηνπ δεηήζνπλ ζεξαπεία γηα ηνπο καζεηέο
ηνπο ή γηα ηνπο ζηελνχο ηνπο θίινπο. ’ απηήλ ηελ
επίθιεζε παξίζηαην κφλν κπεκέλνη, νη νπνίνη ρσξίο λα
αθνπκπνχλ ηα ρέξηα ηνπο ή ηα ζψκαηά ηνπο θαη ελψ
ελαιιαζζφκελνη άλδξεο-γπλαίθεο ζρεκάηηδαλ κία αλζξψπηλε
αιπζίδα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Νανχ. Σα άθξα ηεο αιπζίδαο
μεθηλνχζαλ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ βσκνχ, θαη φινη ηνπο
θάζνληαλ νθιαδφλ κε ηηο πιάηεο ηνπο ζηνλ ηνίρν. Πάλσ ζηνλ
βσκφ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα θξέζθα ινπινχδηα θαη ζηηο δχν
αθξηαλέο πιεπξέο ηνπ, πάλσ ζε δχν κηθξέο θνιψλεο
ιαμεπκέλνπ
βαζάιηε
ππήξραλ
πήιηλεο
εζηίεο
βακκέλεο
θφθθηλεο, ην ζχκβνιν ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Μέζα ζηηο
πήιηλεο εζηίεο, έθαηγαλ θνκκάηηα μχινπ απφ θππαξίζζη, ησλ
νπνίσλ ην άξσκα αλαθαηεπφηαλ κε ηνλ θαπλφ απφ θνπάι,
αξσκαηηθή ξεηίλε θαη ζθφλε ιεπθψλ θνγρπιηψλ ζαιάζζεο. Ο
Αάζθαινο θνξνχζε ηελ δσληάληα ηνπ Θενχ ηνπ Ώέξα, θαη ηνπ
Μαμηιάληι γχξσ απφ ηελ κέζε ηνπ. Σφηε, ζην κπξνζηηλφ
κέξνο θαη ζεθψλνληαο εθηεηακέλεο ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ
ηνπ, εθθσλνχζε ηξεηο θνξέο ην Μάληξακ ΗΗ ρσξίδνληάο ην
ζε δχν ζπιιαβέο φπσο παξαθάησ:
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ-ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
Μεηά επινγνχζε κε έλα νςηδηαλφ καραίξη ηνπ νπνίνπ ε ιαβή
ήηαλ
θηηαγκέλε
κε
λεθξίηε
θαη
ρξπζφ,
ηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο
θαη
εθηεινχζε
ζηελ
ζησπή
ηελ
ηειεηνπξγηθή επίθιεζε:
″Κχξηε ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ζε επηθαινχκαη έηζη ψζηε
λα θαηέιζεηο θαη λα ζεξαπεχζεηο φινπο ηνπο πφλνπο καο″.
Μία αλήκπνξε ζησπή ηελ νπνία δηέθνπηε κφλν ην ζπηλζήξηζκα
ησλ εζηηψλ· θαη ηφηε μαθληθά, επεθηεηλφηαλ ζε φιν ηνλ λαφ
ν ήρνο απφ ην ρηχπεκα ησλ θηεξψλ κε έλα άξσκα ξφδσλ θαη
λάξδνπ. Ώπφ ηηο εζηίεο εξρφηαλ κία θιφγα ε νπνία
αλπςσλφηαλ ζαλ λα ήζειε λα αθνπκπήζεη ηνπο νπξαλνχο· θαη
ν Αάζθαινο κε ηνπο βνεζνχο ηνπ πξνζθπλνχζαλ κέρξη λα
αθνπκπήζνπλ ην κέησπν ηνπο ζην έδαθνο.
Οη Νάνπαο Θεφηεηα ηνπ Θαλάηνπ(ν Θεφο Νπρηεξίδα) θαηέβαηλε
θνξψληαο ηελ δψζα αλάζα ηνπ Θενχ ηνπ Ώέξα ή κε κνξθή
θνπθνπβάγηαο ζηηο επηηχκβηεο δνθηκαζίεο ηνπ 13νπ Ώξθάλν.
Σν κπξνζηηλφ πξνπχιαην ηεο εηζφδνπ ζηνπο Νανχο ησλ
Μπζηεξίσλ ησλ Νάνπαο είρε δεθαηξία ζθαιηά, θαη ν
Υνπερνπεηενηι, ν Ώξραίνο Θεφο, είρε 13 κπνχθιεο ζηα
καιιηά ηνπ.
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Μέζα ζηελ πεξίθξαμε φπνπ αλεγέξζε ν Μέγαο Ναφο ηνπ
Σελνηζηηιάλ ππήξρε έλαο θπθιηθφο Ναφο αθηεξσκέλνο ζηνλ
Ήιην· απηφο ν θπθιηθφο λαφο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο
ηελ Ώλαηνιή, θαη ην ηαβάλη ηνπ επέηξεπε λα δηαρέεηαη ην
θσο ηνπ Διίνπ κέζα ζην ηεξφ. Πάλσ ζηνλ εζσηεξηθφ πίζσ
ηνίρν απηνχ ηνπ λανχ, ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο έλαο γηγαληηαίνο
Ήιηνο απφ θαζαξφ ρξπζάθη· ν γηγαληηαίνο Ήιηνο ήηαλ ε
νξαηή
αλαπαξάζηαζε
ηεο
κεγίζηεο
αφξαηεο
Θεφηεηαο
Επαιλεκνρνπάλη. Δ πφξηα εηζφδνπ ήηαλ ηα αλνηρηά ζαγφληα
ελφο θηδηνχ ηνπ νπνίνπ νη θπξηνί θαη απεηιεηηθνί
θπλφδνληεο
πξνεμείραλ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο θαη πάλσ ζην
πάησκα πξνεμείρε κία κεγάιε θαη δηραισηή γιψζζα απφ ηελ
πφξηα ηνπ Νανχ. ηελ πξνκεησπίδα ηνπ Νανχ ππήξραλ
αλάγιπθα ηα αλνηρηά ζαγφληα ελφο άιινπ θηδηνχ κε πνιχ
θνθηεξνχο θπλφδνληεο νη νπνίνη ζπκβφιηδαλ ην ηέξαο
ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα παιέςνπλ νη Μπεκέλνη ηνπ
Ώμηνζέβαζηνπ Σάγκαηνο ησλ δηνηθεηψλ Εππνηψλ ηνπ Διίνπ
Μέζα ζηηο κπζηηθέο θάκαξεο απηνχ ηνπ λανχ ησλ κπζηεξίσλ
ππήξρε ην
Σδηλαθάιη(ην ζπίηη ηεο Νπρηεξίδαο)· ήηαλ κία
πιαηηά θάκαξα κε ηελ εζσηεξηθή φςε ελφο ζθνηεηλνχ
ζπειαίνπ φπνπ γίλνληαλ νη ηειεπηαίεο κπήζεηο γηα λα
απνθηεζνχλ νη πςειφηεξνη βαζκνί ηνπ Οθειφηι(Σίγξεο)
Εππφηε θαη Κνπανπρθνάηι(Ώεηνχ) Εππφηε. Πάλσ ζην αλψθιη
ηεο κηθξήο πφξηαο ε νπνία ήηαλ θξπκκέλε ζηνλ εζσηεξηθφ
πίζσ ηνίρν ηνπ ζπειαίνπ, κία πφξηα, ε νπνία είρε πξφζβαζε
ζηνλ Ναφ, θξεκφηαλ έλαο κεγάινο νςηδηαλφο θαζξέθηεο· θαη
ζην κπξνζηηλφ κέξνο απηήο ηεο κηθξήο πφξηαο, έθαηγε ζην
πάησκα κία εζηία κε μχια πεχθνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ σξψλ ηεο λχρηαο πήγαηλαλ
ηνλ ππνςήθην κπεκέλν ζην Σδηλαθάιη, φπνπ ηνλ άθελαλ κφλν
ηνπ. Πξνεγνπκέλσο, ηνλ θαηεχζπλαλ λα πεξπαηήζεη ζην
ζθνηάδη πξνο ην θσο κηαο ππξάο, θαη φηαλ βξηζθφηαλ
κπξνζηά ηεο, λα κηιήζεη ζηνλ θχιαθα ηνπ θαησθιηνχ: ″
Βίκαη παηδί ηνπ κεγάινπ θσηφο, ζθνηάδη απνζχξζνπ καθξηά
απφ εκέλα″.
Οη
λπρηεξίδεο
ηφηε
άξρηδαλ
λα
ζθνχδνπλ
θαη
λα
θαηξαθπινχλ ζηνλ αέξα, πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ ππνςήθηνπ.
Δ θσηηά απφ μχια πεχθνπ ζηγά ζηγά άξρηδε λα ειαηηψλεηαη
κέρξη πνπ έκελαλ νη θάθηξεο, νη νπνίεο αληαλαθινχζαλ ζηνλ
θαζξέθηε. Ξαθληθά αλαδπφηαλ απφ ην ζθνηάδη κε έλα πνιχ
ζνξπβψδεο
ρηχπεκα
θηεξψλ,
θαη
απειεπζεξψλνληαο
κία
ηξνκαθηηθή
θξαπγή,
κία
αλζξψπηλε
ζθηά,
ε
νπνία
εκθαληδφηαλ κε θηεξά λπρηεξίδαο θαη Μαμηιάηι γχξσ απφ ηελ
κέζε, θαη ρηππνχζε κε ην βαξχ ζπαζί ηνπ θαη απεηινχζε λα
απνθεθαιίζεη ηνλ αηξφκεην πνπ είρε εηζβάιιεη ζηελ πεξηνρή
ηνπ.

65

Ώιίκνλν ζηνλ ππνςήθην πνπ απνζπξφηαλ κε ηξφκν! Άλνηγε
ζησπειά κηα πφξηα ε νπνία κέρξη ηφηε ήηαλ θξπκκέλε κέζα
ζηνλ βξάρν θαη ζην ζηξφθηγμ ηεο ζχξαο εκθαληδφηαλ έλα
άηνκν πνπ έδεηρλε ηνλ δξφκν πξνο ηνλ έμσ θφζκν ηνπ
βέβεινπ, απφ ηνλ νπνίν είρε έξζεη ν ππνςήθηνο.
κσο,
εάλ
ν
ππνςήθηνο
είρε
αξθεηφ
ζάξξνο,
θαη
αληηζηεθφηαλ αηξφκεηα ζηελ βίαηε επίζεζε ηνπ Κακαδφηδ(ν
Θεφο ησλ λπρηεξίδσλ), άλνηγε απαιά ε κηθξή πφξηα ε νπνία
ήηαλ θξπκκέλε κπξνζηά ηνπ, θαη πιεζίαδε έλαο απφ ηνπο
Ααζθάινπο γηα λα ηνλ αληηκεησπίζεη. Ο Αάζθαινο ηφηε
έβξηζθε θαη απνηέθξσλε έλα κνξθνπνηεκέλν νκνίσκα ζε
θνκκάηη ακέζπζηνπ πνπ είρε ηελ νκνίσζε ηνπ κπεκέλνπ θαη
πνπ ήηαλ θξπκκέλν ζηηο ζθηέο ηνπ ζπειαίνπ. Βλ ησ κεηαμχ,
νη άιινη Αάζθαινη θαισζφξηδαλ ηνλ ππνςήθην θαη ηνλ
πξνζθαινχζαλ λα κπεη κέζα ζηνλ λαφ. Ώπηή ε ηειεηή
ζπκβφιηδε ηνλ ζάλαην ησλ παζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
κπεκέλνπ ζην πέξαζκά ηνπ απφ ην ζθνηάδη ζην θσο.
Μέζσ ησλ εμεηάζεσλ απηήο ηεο δνθηκαζίαο, πνπ ππνβάιινληαλ
νη ππνςήθηνη ηεο κχεζεο, ζηηο αξραίεο ζρνιέο ησλ
κπζηεξίσλ ησλ Νάνπα, ε δστθή ςπρή απεηθνληδφηαλ νξηζκέλεο
θνξέο ζαλ λπρηεξίδα, δηφηη ζαλ ηελ λπρηεξίδα, ε ςπρή
ζηεξείηε ησλ δπλάκεψλ ηεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ
πλεπκαηηθνχ θσηφο ηνπ Διίνπ.
αλ βακπίξ-λπρηεξίδεο, νη δηεθζαξκέλνη θαη νη θηιάξγπξνη
πεηνχλ άλσ απφ ηελ ιεία ηνπο θαη κεηά πεγαίλνπλ νθλεξά
πίζσ ζηα δνθεξά ζπήιαηα ησλ αηζζήζεψλ ηνπο, φπνπ
θξχβνληαη απφ ην θσο ηεο εκέξαο φπσο εθείλνη πνπ δνπλ ζην
ζθνηάδη ηεο άγλνηαο, ηεο απειπηζίαο θαη ηνπ θαθνχ.
Ο θφζκνο ηεο άγλνηαο θπβεξληέηαη απφ ηνλ θφβν, ην κίζνο,
ηελ απιεζηία θαη ηελ ιαγλεία. ’ απηφλ πεξηπιαληνχληαη
άλδξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη επηπιένπλ ιεζαξγηθά πέξαδψζε ζηα πάζε ηνπο. Μφλν φηαλ ην αλζξψπηλν νλ πξαγκαηψζεη
ηηο πλεπκαηηθέο αιήζεηεο ηεο δσήο, δξαπεηεχεη απφ απηφλ
ηνλ ππφθνζκν, απφ απηφ ην θαηαξακέλν ζπήιαην λπρηεξίδσλ,
ζην νπνίν ν Κακαδφηδ ν νπνίνο θάπνηεο θνξέο ζθνηψλεη απιά
θαη κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπ, παξακνλεχεη θξπκέλνο
πεξηκέλνληαο ηα ζχκαηά ηνπ. Ο Ήιηνο ηεο Ώιήζεηαο
αλαηέιιεη ζηνλ άλζξσπν θαη θσηίδεη ηνλ θφζκν ηνπ, φηαλ
αλαζεθψλεη ην λνπ ηνπ απφ ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο θαη ηνπ
εγσηζκνχ, ζην θσο ηεο ζνθίαο θαη ηνπ αιηξνπηζκνχ. χκβνιν
απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζπλείδεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο
είλαη ηα κάηηα ηνπ αεηνχ, πάλσ ζηνλ ηαξζφ(πφδηα), ηνπ
Κναηιηθνχε, πξνζπαζψληαο λα δεη πξνο ην άπεηξν.
Πξαθηηθή
αο ζπζηήλνπκε λα δηαιέμεηε έλαλ ηδηαίηεξν ρψξν ζε
νπνηνδήπνηε απφ ηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο, έηζη ψζηε
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θάζε νκάδα ζε απηφ ην κέξνο, πάλσ ζε έλα κηθξφ γξαθείν ή
ηξαπέδη, λα κπνξείηε λα δηαβάζεηε απηά ηα θεθάιαηα΄. Αελ
πξέπεη
λα
ιείπνπλ
απφ
ην
ηξαπέδη
έλα
ιεπθφ
ηξαπεδνκάληηιν, έλαο κηθξφο μχιηλνο ή κεηαιιηθφο ζηαπξφο,
θαη ην θσο δχν αλακκέλσλ θεξηψλ θηηαγκέλα απφ θεξί ή
παξαθίλε. Αηαιέμηε κηα ψξα απφ νπνηαδήπνηε εκέξα ηεο
εβδνκάδαο, γηα παξάδεηγκα, Πέκπηε απφ ηηο ελληά έσο ηηο
δέθα ή απφ ηηο δέθα έσο ηηο έληεθα κεηά κεζεκβξίαο. Πξηλ
θάλεηε ηελ επίθιεζε ηνπ Κακαδφηδ, ηνπ Θενχ Νπρηεξίδα,
πξέπεη λα έρεηε ηξαθεί κφλν κε θξνχηα, φζπξηα, ςσκί
ζηθάιεσο, θαη γάια γηα ηξεηο εκέξεο. Μελ θνβάζηε λα
θάλεηε ηελ επίθιεζε ηνπ Κακαδφηδ, ηνλ νπνίν πξέπεη λα
αληηκεησπίζεηε ν ίδηνο γηα λα ζπλερίζεηε επηηπρψο ηηο
ζπνπδέο καο. Δ ςπρή, εμαγληζκέλε απφ ηελ αγάπε θαη ηελ
εηιηθξηλή αθνζίσζε ζην Βζσηεξηθφ ηνπ Θεφ, δελ πξέπεη λα
θνβάηαη θαλέλα θαη ηίπνηα, παξά κφλν ηνλ ίδην ηνλ θφβν.
Κξαηείζηε απηήλ ηελ εκπεηξία ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο δσήο ζαο
κφλν γηα εζάο.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 15
ΟΗ ΜΤΣΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤΑ
ην
κνπζείν
Ώλζξσπνινγίαο
θαη
Εζηνξίαο
ζηελ
πφιε
ηνπ
Μεμηθφ,
βξίζθεηαη ν νηζηπίιιη θαζηζκέλνο
πάλσ
ζε
έλαλ
φκνξθα
ιαμεπκέλν
κειαλφιηζν θχβν. Έρεη ηα γφλαηά ηνπ
ςειά θαη ηα πφδηα ηνπ ζηαπξσκέλα ζαλ
ηνλ ζηαπξφ ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα θαη ηα
ρέξηα ηνπ πάλσ απφ ηα γφλαηά ηνπ κε
ηνπο
αληίζηνηρνπο
δείθηεο
θαη
αληίρεηξεο ζε επαθή. Σν βιέκκα ηνπ
είλαη ζηξακκέλν πξνο ην άπεηξν.
Φνξάεη κεγάια ζθνπιαξίθηα θηηαγκέλα
απφ λεθξίηε, κία παλνπιία ζηήζνπο κε
θνχληεο νη νπνίεο ηειεηψλνπλ ζαλ
παηνχζεο ηίγξεηο ή ζαλ θπλφδνληεο
θηδηνχ θαη πάλσ ζην θέληξν ηεο
παλνπιίαο θαίλνληαη δχν ήιηνη φπνπ
πάλσ ζηνλ θαζέλα ππάξρεη έλα κεγάιν
κηζνθέγγαξν.
Έρεη
βξαρηφιηα
θαη
επηγνλαηίδεο νη νπνίεο ηειεηψλνπλ
ζαλ ινπινχδηα κε εμαπέηαιια ινπινχδηα, παλνπιία πνδηνχ κε
παηνχζεο νη νπνίεο θξαηνχλ ζθηρηά ηνπο αζηξαγάινπο ηνπ
θαη
πάλσ
ζε
απηέο
ηηο
παλνπιίεο
βξίζθνληαη
δχν
θακπαλνχιεο ησλ νπνίσλ νη ζηεθάλεο απιψλνληαη πξνο ηα
θάησ, ε κία κε έμη ζπφξνπο θαη ε άιιε κε θσηηά. Φνξάεη
ζαλδάιηα ησλ νπνίσλ ηα θνξδφληα είλαη δεκέλα κε ράξε πάλσ
ζηα πφδηα ηνπ.
νηζηπίιιη: ″νηζίηι″: ινπινχδη, ″Πίιιη″: αξρεγφο. Θεφο
ηεο
γεσξγίαο,
ησλ
ινπινπδηψλ,
ηεο
κνπζηθήο,
ηνπ
ηξαγνπδηνχ, ηεο πνίεζεο θαη ηνπ ρνξνχ. Σα ινπινχδηα θαη
ηα ηξαγνχδηα είλαη ηα πην χςηζηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ
ζηελ γε γηα λα κπνχκε ζηηο ζθαίξεο ηηο αιήζεηαο. Ώπηφ
είλαη πνπ δίδαζθαλ νη Σιακαηηλίκε ζην Καικεθάθ. Γη’ απηφλ
ηνλ ιφγν φιε ε θηινζνθία ηνπο είλαη ρξσκαηηζκέλε κε ηελ
πην αγλή πνηεηηθή ρξνηά. Σν πξφζσπν ηνπ νηζηπίιιη είλαη
απαζέο, φκσο ε θαξδηά ηνπ ππεξρεηιίδεη επηπρία.
Σα
ρξνληθά
δειψλνπλ
φηη
ν
ήιηνο-4-αέξαο
ή
Βρεθαηινλαηηλνχρ είλαη ν Κεηδαιθνάηι, ν θσηεηλφο δξάθνο,
ν εξκαθξφδηηνο ζεφο ησλ αλέκσλ ν νπνίνο θπζάεη απφ ηελ
αλαηνιή πξνο ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Δ ζχληξνθνο
ή εθάκηιιή ηνπ είλαη ε Κνπανπρθνάηι, ε γπλαίθα- θίδη. Ο
Κεηδαινάηι έθηαζε απφ ηελ αθξνδίηε θαη επέζηξεςε ζηελ
αθξνδίηε. Βπνκέλσο, φηαλ ν ήιηνο είλαη αθφκα πάλσ ζην
νξίδνληα αθηηλνβνιψληαο ηηο ηειεπηαίεο αρηίδεο ρξπζνχ, ν
εζπεξηλφο, ε ςπρή ηνπ Κεηδαιθνάηι, μεθηλά λα ιάκπεη κε ην
πξψην ηξεκάκελν θσο.
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Μεηά ην Ήιην-4-Οθειφηι ν Κεηδαιθνάηι αθαίκαμε ηνλ θαιιφ
ηνπ
θαη
έθαλε
κεηάλνηα
κε
ηνλ
Μηθηιάληεθνπρηιί,
Υνπηθηηνιηλθνχη, Σεπαλθελδθί, Σιαιιακαλάθ θαη Σδνληέλθν
γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα αλζξψπηλα φληα πνπ ζα θαηνηθνχζαλ
εμ
αξρήο
ην
Ώλανπάθ.
Ώπηή
ε
ζπζία
γηλφηαλ
ζην
Σακαλνληζνάλ(ην ζπίηη απφ φπνπ θαηήιζακε) θαη έθαλε
δπλαηή ηελ είζνδν ζηελ δσή κέζα ζηα θφθαια ησλ γηγάλησλ
νη νπνίνη θαηαβξνρζίζηεθαλ απφ ηηο ηίγξεηο θαη πνπ ηνπο
έθεξε απφ ην Μηθηιάλ ν Κεηδαιθνάηι. Οη άλζξσπνη είλαη ν
θαξπφο ηεο ζπζίαο ησλ Θεψλ. Μέζσ ηεο ζπζίαο ηνπο, ηνπο
άμηδαλ,
γη’
απηφλ
ηνλ
ιφγν
ηνπο
νλνκάδνπλ
Ννζερνπάιεο(εθείλνη πνπ άμηδαλ απφ ηνπο Θενχο).
ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ εκεξνινγίνπ ησλ αδηέθσλ ππάξρνπλ
δχν ηνπθνάηι ηα νπνία θνηηάδνπλ ην έλα ην άιιν. Σα
πξφζσπα ησλ δχν πξνζσπηθνηήησλ εκθαλίδνληαη κέζα ζηα
ζαγφληα ηνπο. Σν έλα ζηα δεμηά θνξάεη ηελ ίδηα θνξψλα, ην
ίδην ζθνπιαξίθη κχηεο, θαη ηα ίδηα ζθνπιαξίθηα κε ηνλ
Σνλαηηνχ. Ώπηή ε δηπιή πξνζσπηθφηεηα είλαη ν Κεηδαιθνάηι,
ν νπνίνο ελψλεηαη κε ηελ δηραισηή ηνπ γιψζζα κε ηελ
ζχληξνθν ή εθάκηιιή ηνπ, ηελ ηνπθνάηι, ε νπνία έρεη
ρξσκαηηζκέλα ηα ρείιε ηεο κε κχξηηιια θαη θαιχπηεη ην
πξφζσπφ ηεο κε έλα πέπιν. Βίλαη νη πεζκέλνη, ν αδάκ θαη ε
εχα, νη νπνίνη έπεζαλ ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ηνπ Νφκνπ ηνπ
Θενχ: νπ κνηρεχζεηο.
Οη Νάνπαο πηνζέηεζαλ ηελ ηδενγξαθηθή γξαθή γηα λα
δηαβηβάζνπλ ζε εκάο ηελ θηινζνθία ηνπο. Γη’ απηφλ έπξεπε
λα ιαμεχζνπλ ηφζα γιππηά γηα λα κηιήζνπλ ζην θαζέλα απφ
απηά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζείνπ δεχγνπο, ηνπ παηέξα
θαη ηεο κεηέξαο φισλ ησλ ζεψλ θαη αλζξψπσλ.
Ο Κεηδαιθνάηι είλαη ν Κνζκηθφο Υξηζηφο, ν νπνίνο
ελζαξθψζεθε αλάκεζα ζηνπο Νάνπα γηα λα ηνπο δηδάμεη πσο
λα δήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ θαη γηα λα ηνπο
δψζεη ην κήλπκα ηνπ ζξηάκβνπ: (″εηο ηνλ θφζκνλ ηνχηνλ ζα
έρεηε ζιίςελ, αιιά λα έρεηε ζάξξνο, εγψ έρσ ληθήζεη ηνλ
θφζκνλ″ Εσάλλεο 16, 33). Ο Κεηδαιθνάηι πξνβάιιεη ηνλ
εαπηφ ηνπ ζηνλ νηζηπίιιη, ν νπνίνο έρεη ην ζχκβνιν απηήο
ηεο
κεγάιεο
ζεφηεηαο
πάλσ
ζην
ζηήζνο
ηνπ.
Οη
αηινπξνεηδείο παηνχζεο ηνπ, πάλσ ζηηο θνχληεο ηεο
παλνπιίαο
ηνπ
ζηήζνπο,
είλαη
νη
ίδηεο
κε
ηηο
γξαηδνπληζκέλεο θαξδηέο ζην πιάη ηνπ πξνζψπνπ ηνπ
Σνλαηηνχ, απηφ είλαη έλα ζχκβνιν ζπζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ κπεκέλνπ. Βίλαη αδχλαηνλ λα θηάζνπκε ηνλ Θεφ ρσξίο
απηήλ ηελ ζπζία.
Σα πιήζε ηεο ζξεζθείαο ησλ Νάνπα, γηφξηαδαλ ηνλ ενξηαζκφ
ηνπ νηζηρνπίηι ζηνλ νπνίν, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, ήηαλ ππνρξεσηηθφ κηα θνξά
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ηελ εκέξα, λα ηξέθνληαη κφλν κε θαιακπνθφςσκν, ρσξίο
αιάηη, θαη αλ ήηαλ παληξεκέλνη, θνηκφληαλ ζε μερσξηζηά
θξεβάηηα απφ ην ηαίξη ηνπο.Σελ Πέκπηε εκέξα πξνζέθεξαλ
ζηνλ νηζηπίιιη ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, ηα νπνία ζπλφδεπαλ
κε
Σενακνμηιί
θαη
ηχκπαλα
παλεγπξηθέο
ππνδνρέο
θξεζθνθνκκέλσλ ινπινπδηψλ θαη ςσκηά κε κέιη κειηζζψλ κέζα
ζηα νπνία ηνπνζεηνχζαλ κία νςηαλή πεηαινχδα ζχκβνιν ηεο
ςπρήο ηνπ πηζηνχ.
Δ νηζηθεηδάι είλαη ε ζεά ηεο αγάπεο, ε ζχληξνθνο ή
εθάκηιιε ηνπ νηζηπίιιη, ην επίλεην ηεο νπνίαο είλαη ην
Σακναλθάλ, ην θνίηαζκα ησλ παγθφζκησλ λεξψλ ηεο δσήο, ηα
νπνία ζηνλ άλδξα βξίζθνληαη κέζα ζηα ζπεξκαηνδσάξηά ηνπ.
Σν Σακναλράλ είλαη έλα παξαδεηζέλην κέξνο ζηξσκέλν κε
ινπινχδηα,
πνηάκηα
θαη
κπιε
πεγέο.
Σν
δέλδξν
νηζηηιηθαθάλ κεγαιψλεη ζην Σακναλράλ, είλαη έλα ηφζν
ππέξνρν δέλδξν πνπ είλαη αξθεηφ γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο λα
θαζίζνπλ θάησ απφ ην θαηαθχγην ησλ θιαδηψλ ηνπ θαη λα
αγγίμνπλ ηα ινπινχδηα ηνπ γηα λα επηπρίζνπλ αησλίσο.
Καλέλαο άλδξαο δελ έρεη δεη πνηέ απηήλ ηελ ζεφηεηα, φκσο,
νη Νάνπα ηελ αληηπξνζψπεπαλ λέα θαη φκνξθε κε ηα καιιηά
ηεο πάλσ ζηνπο ψκνπο, έλαλ επγελή ζηνιηζκφ ζην κέησπφ
ηεο, θφθθηλα δεξκάηηλα βξαρηφιηα κε πξνεμέρνπζεο θνχληεο
απφ θηεξά θεηδάιιη ζηνπο αγθψλεο ηηο, ρξπζά ζθνπιαξίθηα
ζηα αθηηά ηηο θαη έλα κηθξφ θφζκεκα ηδίνπ κεηάιινπ ζηελ
κχηε ηεο,
κία κπιε κπινχδα πιεγκέλε κε ινπινχδηα θαη
πνιχρξσκα θηεξά θαη κία πνιχρξσκε θνχζηα θαη ζηα ρέξηα
ηεο κπνπθέηα κπξσδάησλ ξφδσλ.
Ο λαφο ηεο ήηαλ κέζα ζηνλ κεγάιν λαφ ηνπ Σελνηζηηιάλ, θαη
αλ θαη ήηαλ κηθξφο, επηδείθλπε ραιηά πιεγκέλα κε πνιχηηκα
θηεξά θαη ρξπζά ζηνιίδηα. Δ νηζηθεηδάι είρε ηελ δχλακε
ηεο ζπγρψξεζεο. Οη έγθπεο γπλαίθεο αθνχ έθαλαλ θαζαξηηθφ
κπάλην, πήγαηλαλ ζηνλ λαφ ηεο, γηα λα εμνκνινγεζνχλ ηηο
ακαξηίεο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη ζπγρψξεζε. κσο
εάλ νη ακαξηίεο ήηαλ πνιχ κεγάιεο έθαηγαλ ζηα πφδηα απηήο
ηεο ζεφηεηαο, έλα νκνίσκα πνπ ήηαλ θαινππηαζκέλν ζε έλα
θνκκάηη ακέζπζηνπ(ficus petiolaris)πνπ νκνίαδε κε ηνλ
κεηαλνψλ.
Μηα ηειεηνπξγία πξνο ηηκήλ ηνπ νηζηπίιιη ιάκβαλε κέξνο
ζην Καικεθάηι: ″Κάιιη″: ζπίηη, ″Μεθάηι″: ζρνηλί, θνξδφλη·
καθξχο θαη ζηελφο δηάδξνκνο κέζα ζηα εζψηεξα δσκάηηα ελφο
θηεξίνπ. Έληεθα παηδηά, φια ηνπο επγελή παηδηά ελψ
ζρεκάηηδαλ έλαλ θχθιν, ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ. ηαλ
ρφξεπαλ, πήγαηλαλ ηξία βήκαηα κπξνζηά θαη ηξία πίζσ, έμη
θνξέο. Σελ ίδηα ζηηγκή, αλαθηλνχζαλ κε ράξε ηα ρέξηα
ηνπο. Έλα παηδί γνλάηηδε ζηελ θσηηά ε νπνία έθαηγε ζην
ηεξφ, πξνζεπρφηαλ ζησπειά γηα ην θαζεκεξηλφ ςσκί, θαη έλα
άιιν παξέκελε θχιαθαο θαη θαζφηαλ ζηελ είζνδν ηνπ λανχ.
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Ώπηή ε ηειεηνπξγία δηαξθνχζε φζν θαη νη παηδηθνί ρνξνί
θαη ενξηαδφηαλ ηελ πξψηε λχρηα πνπ ε θαιή αζεκέληα
δξεπάλε ηεο λέαο ζειήλεο εκθαληδφηαλ ζηνλ νπξαλφ. Ο
δηεπζχλσλ ηνπ Καικεθάηι, ζηεθφηαλ κεηαμχ ηνπ παηδηνχ πνπ
πξνζεπρφηαλ θαη ησλ ρνξεπηψλ, κε ην κέησπφ ηνπ πξνο ην
ηεξφ θαη ην πξφζσπφ ηνπ απαζέο ζαλ ην πξφζσπν ηνπ
νηζηπίιιη, θαη ζπλέιεγε δνλήζεηο απφ ηηο παηδηθέο
πξνζεπρέο, ηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ρνξνχο, θαη ελψ ζήθσλε
ηα ζθνχξα ρέξηα ηνπ πξνο ηνπο νπξαλνχο νη νπνίνη ηψξα
παξίζηαλαλ έλα ινπινχδη, εθθσλνχζε ζησπειά ηελ κπζηηθή
θαη άθαηε ιέμε πνπ εθρσξεί, νξίδεη θαη δεκηνπξγεί θαη πνπ
ηα παηδηά εθθσλνχζαλ ζε ρνξσδία: ΝΣΏΝΣΒΡ-ΕΛΛΟΜΠΒΡ-ΜΠΕΡ
(″αο δηαβεβαηψλσ φηη αλ δελ αιιάμεηε θξνλήκαηα θαη
πνξεία ζηελ δσή ζαο θαη δελ γίλεηε απινί θαη άδνινη ζαλ
ηα παηδηά δελ ζα εηζέιζεηε ζηελ ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ″
Μαηζαίνο 18:2-4). ρη ζαλ απηά ηα ιαίκαξγα, αλππάθνπα θαη
θαθνκαζεκέλα παιηφπαηδα, αιιά ζαλ εθείλα ηα παηδηά πνπ
είλαη ηαπεηλά θαη εκπηζηεχνληαη ηνπο γνλείο ηνπο πνπ ηνπο
δίλνπλ φια φζα ρξεηάδνληαη.
Δ ζνθία είλαη αγάπε. Ο νηζηπίιιη θαηνηθεί ζηνλ θφζκν ηεο
αγάπεο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο νκνξθηάο. Σν πξφζσπφ ηνπ
ξνδαιφ ζαλ ηελ απγή θαη ηα καιιηά ηνπ μαλζά ηνπ δίλνπλ
κηα άθαηε θαη χςηζηε παξνπζία. Δ ηέρλε είλαη ε ζεηηθή
έθθξαζε ηνπ λνπ. Ο δηαλνεηηζκφο είλαη ε αξλεηηθή έθθξαζε
ηνπ λνπ. ινη νη κπεκέλνη έρνπλ εμαζθήζεη ηηο θαιέο
ηέρλεο.
Μπνξνχκε λα επηθαιεζηνχκε ηνλ νηζηπίιιη ηηο Παξαζθεπέο
απφ ηηο 10 κκ έσο ην άββαην ζηηο 2κκ. Βθείλνο θάλεη ηνλ
ηξνρφ ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο λα γπξίδεη γηα ράξε εθείλσλ
πνπ ηνπ δεηνχλ θαη πνπ ην αμίδνπλ. κσο, θεξδίδεη απφ
θάζε ππεξεζία γηαηί δελ κπνξεί λα παξαβηάζεη ηνλ λφκν.
ην εζσηεξηθφ ηνπ Νανχ ηνπ Ήιηνπ, νη Εππφηεο Οθειφηι, θαη
νη Κνπανπηιί Εππφηεο γηφξηαδαλ κία άιιε ηειεηνπξγία ηελ
πξψηε πέκπηε κε ηελ λέα ζειήλε· ακθηέδνληαλ κε θξάλε
θηηαγκέλα ζε ζρήκα ηίγξεο θαη θεθάιη αεηνχ, φινη ηνπο
θνξνχζαλ ζηνπο ιαηκνχο ηνπο ηνχθεο θηηαγκέλεο απφ θηεξά
θεηδάιιη, ζχκβνιν ηεο κάρεο πνπ έπξεπε λα ππνκείλνπλ
ελάληηα ηνπ θαθνχ ζηελ γε· θξαηνχζαλ επίζεο ζε έλα απφ ηα
ρέξηα ηνπο έλα κπνπθέην κε ξφδα θαη ζην άιιν έλα ζθήπηξν,
θαιπκκέλν κε δέξκα ηίγξεο θαη θηεξά αεηνχ, ζχκβνιν
δχλακεο· είραλ επίζεο βξαρηφιηα ζηνπο θαξπνχο ηνπο θαη
παλνπιίεο ζηηο επηθαιακίδεο ηνπο. Τπήξραλ ρνξνί θαη
ηειεηνπξγηθά ηξαγνχδηα ζε απηήλ ηελ ηεξνηειεζηία θαη έλαο
απφ ηνπο Σιακαηηληκε(θαζξέπηεο πξνο ηηκήλ ηνπ εαπηνχ ηνπ,
έλα φξγαλν πεξηζπιινγήο, εζηίαζεο, δηνξαηηθφηεηαο ηνπ
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θφζκνπ ησλ πξαγκάησλ). Σειείσλε ηελ ηειεηνπξγία κε ηελ
εμήο πξνζεπρή:
″Κχξηε, απ’ ηνλ νπνίν δνχκε, ηδηνθηήηε ηνπ θνληηλνχ θαη
ηνπ καθξηλνχ, ζνπ δίλνπκε επραξηζηίεο κε επηπρία γηα ηνλ
Κχξηφ καο Κεηδαιθνάηι, ν νπνίνο κε ηελ ζπζία ηνπ αίκαηφο
ηνπ, θαη ηνλ εμηιαζκφ ηνπ, έθαλε ηελ αλχςσζή ζνπ λα κπεη
κέζα καο. Κάλε καο δπλαηνχο φπσο εθείλνλ, θάλε καο
ραξνχκελνπο ζαλ εθείλνλ θαη θάλε καο δίθαηνπο ζαλ
εθείλνλ″.-Έηζη λα είλαη- εθθσλνχζαλ ηφηε φινη ζε ρνξσδία.
Πξαθηηθή
Κάζε πέκπηε, κεηά ηελ πξνζεπρή, (φπνηα ζαο είλαη νηθεία)
ζηνλ Θεφ θαη ζηνπο Ααζθάινπο πξέπεη λα μεθηλήζεηε ηελ
κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηελ
ζπγθεθξηκέλε εβδνκάδα. Ώθνχ ηειεηψζεηε κε ηελ πξνεγνχκελε
κειέηε, θαζίζηε άλεηα ζηελ θαξέθια· απηή ε θαξέθια πξέπεη
λα είλαη εθείλε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην
Sanctum Sanctorum ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη λα κελ ηελ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο ζθνπνχο. Υαιαξψζηε φιν ζαο ην
ζψκα, αθήζηε ηνλ λνπ ζαο λα αδεηάζεη γηα κεξηθά ιεπηά θαη
λα εζπράζεη ηειείσο.
Ώθνχ ην έρεηε πεηχρεη, δηεπξχλεηαη ηελ ζπλείδεζή ζαο,
απφ κέζα πξνο ηα έμσ· δείηε απφ κέζα πσο ε ζπλείδεζή ζαο
επεθηείλεηαη πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ, πξνο ηα πιάγηα,
πάληα γχξσ απφ ην ζψκα ζαο. Αείηε κε ηελ ζπλείδεζή ζαο ην
ρξψκα ηεο κπινχδα ζαο, ηεο εζάξπαο ζαο, ηνπ θνπζηνπκηνχ
ζαο θαη ησλ παπνπηζηψλ ζαο. Να έρεηε επίγλσζε φηη ην ζψκα
ζαο είλαη ραιαξφ θαη ζε αηζζεηηθή ζέζε. Παξαηεξείζηε πσο
είλαη νξγαλσκέλν ην δσκάηηφ ζαο, ηα έπηπιά ζαο, ηηο
θσηνγξαθίεο ζαο· πξέπεη λα ηαπηνπνηήζεηε ηα πάληα πξνηνχ
πεξηθιείζεηε ηνπο δξφκνπο νιφθιεξεο ηεο πφιεο πνπ δείηε.
Σαπηνπνηήζηε ηνπο, ληψζηε πσο ηξέρνπλ ηα νρήκαηα, θαη
παξνκνίσο επεθηείλεηαη θαη επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν ηελ
ζπλείδεζή ζαο, κέρξη λα αγθαιηάζεη φιε ηελ Γε. Μεηά
αγθαιηάζηε ην δηάζηεκα ρσξίο φξηα φπνπ θηλνχληαη νη
ειηαθνί θαη αζηξηθνί θφζκνη.
Ώπηή ε άζθεζε πξέπεη λα δηαξθεί κία ψξα θαη πξέπεη λα
γίλεηαη γηα ηξηάληα εκέξεο κε εμαίξεζε ηηο θπξηαθέο.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 16
ΟΗ ΜΤΣΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤΑ
″Ώλ αθνχζεηο επηκειψο ηελ θσλή ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ ζνπ,
θαη πξάηηεηο ην αξεζηφ ζηα κάηηα ηνπ, θαη δψζεηο αθξφαζε
ζηηο εληνιέο ηνπ, θαη θπιάμεηο φια ηα πξνζηάγκαηά ηνπ,
δελ ζα θέξεη πάλσ ζνπ θακία απφ ηηο αξξψζηηεο πνπ έθεξε
ελάληηα ζηνπο Ώηγππηίνπο, επεηδή εγψ είκαη ν Κχξηνο πνπ
ζε ζεξαπεχεη″.(Έμνδνο : 15,26)
″Δ
πεγή
φισλ
ησλ
αλζξψπηλσλ
δπζηπρηψλ
πξέπεη
αλαδεηεζεί
κέζα
ζηελ
ακαξηία″,
απηφ
δίδαζθαλ
ΣΛακαηηλίκε. Ο ελάξεηνο είλαη άηξσηνο απφ ην θαθφ.

λα
νη

Σα θαηαπιεθηηθά καληηάξηα θπηξψλνπλ ζην ςπρξφ θιίκα ηνπ
βξαρψδνπο Υνπανπηιά ζην Υηκέλεο, Οαμάθα, ζην Μεμηθφ, φπνπ
βξέρεη φιν ηνλ ρξφλν. Οη Νάνπαο ρξεζηκνπνηνχζαλ απηά ηα
θαηαπιεθηηθά καληηάξηα γηα λα αλαθαιχςνπλ ηελ πξνέιεπζε
ησλ αζζελεηψλ. Δ δφζε δελ έπξεπε λα μεπεξλάεη ηα ηέζζεξα
καληηάξηα. Κάησ απφ ηελ επήξεηα απηψλ ησλ καληηαξηψλ, ην
άξξσζην άηνκν εκπεηξελφηαλ ην ″κηζνθνηκηζκέλν ηνπ λανχ″.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ν ππνθεηκεληθφο
λνπο ππνρσξνχζε, θαη έηζη, ν ππνζπλείδεηνο λνπο ήηαλ
έηνηκνο γηα ηελ θάζαξζε. Σφηε, ν Αάζθαινο αλέθξηλε ηνλ
άξξσζην θάλνληάο ηνπ εξσηήζεηο αλαζθφπεζεο:″Ση θάλεηο
απηέο ηηο ζηηγκέο; Ση έθαλεο ρζεο; ηη έθαλεο ηελ
πεξαζκέλε εβδνκάδα; ηη έθαλεο πξηλ απφ έλα ρξφλν;″. Έηζη
βαζκηαία ν άξξσζηνο απνθάιππηε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ
ζπγθξνχζεηο, ηηο πην ελδφκπρεο πίθξεο ρσξίο λα παξαιείςεη
νχηε
κία
ιεπηνκέξεηα,
εμνκνινγνχληαλ
ηηο
αλείπσηεο
πξάμεηο ηνπ. Βπνκέλσο, κε ηελ εμνκνιφγεζε απηψλ ησλ
γεγνλφησλ ηα νπνία ηνλ ελνρινχζαλ εζσηεξηθά, ε ακαξηία
πνπ είρε δηαπξάμεη, ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο αξξψζηηαο ηνπ,
πξνθεξφηαλ απ’ ηα ρείιη ηνπ.
Πνιιέο θνξέο φηαλ ε ακαξηία δελ ήηαλ ε πεγή ηεο
αξξψζηηαο, ν Αάζθαινο ηφηε, ρνξεγνχζε ηελ δηαηαγή ηνπ,
ηελ νπνία αθνινπζνχζε ε απεξίγξαπηε ιέμε ηελ νπνία
πξφθεξε ηφζν ζησπειά πνπ έκνηαδε κε ςίζπξν, θαη αθφκα, αλ
ε αξξψζηηα ζπζρεηηδφηαλ κε κία ακαξηία, ηφηε ν Αάζθαινο,
επέβαιιε ζην άξξσζην άηνκν λα δεηήζεη ηαπεηλά ηελ
ζεξαπεία ηεο αξξψζηηαο ηνπ, ζπγρψξεζε απφ ην ζχκα ηνπ,
θαη επηπιένλ πξνζεπρή θαη ππεξεζία ζηνπο ζπλαλζξψπνπο
ηνπο.
Δ επίδξαζε ησλ θαηαπιεθηηθψλ απηψλ καληηαξηψλ δηαξθνχζε
απφ έμη κε εθηά ψξεο. Πάλσ ζην μχπλεκα, ν άξξσζηνο δελ
ζπκάηαη ηίπνηα· θαη φκσο, μππλάεη κε επθνξία, πνπ είρε
πξνθιεζεί απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο
κεηά ηελ εμνκνιφγεζή ηνπ. Δ αλάξξσζή ηνπ είλαη βαζκηαία,
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θαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, πξέπεη λα θξαηήζεη απφιπηε
αγλφηεηα. Δ δηαηξνθηθή ηνπ αγσγή έπξεπε λα ελαιιάζζεηαη
κε γιπθά πνπ ήηαλ δψξα απφ ηνπο θίινπο θαη ηελ
νηθνγέλεηα.
ηελ κνλνγξαθία 4 δειψζακε φηη ην πεγηφη (Lophophora
Villiamsii Lem) πξνθαιεί ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αζηξηθνχ
ζψκαηνο απφ ην θπζηθφ θαη επίζεο εκπνδίδεη ηνλ λεφθπην,
λα ράζεη ηελ δηαχγεηα ηεο ζπλείδεζεο ελψ βξίζθεηαη ζηνπο
αλψηεξνπο θφζκνπο. Σν πεγηφη είλαη έλαο κηθξφο, άγξηνο,
ρσξίο αγθάζηα
θάθηνο ν νπνίνο εμέρεη πεξίπνπ δχν
εθαηνζηά απφ ηελ γε. Έρεη ζηαρηί ρξψκα θαη είλαη
ρσξηζκέλνο ζε ηκήκαηα θαιπκκέλα κε ιεπθφ θαη έληνλν
ρλνχδη· ζην θέληξν ηνπ βιαζηάλνπλ κηθξά αλνηρηνχ θφθθηλνπ
ρξψκαηνο
ινπινχδηα,
ε
ξίδα
ηνπ
είλαη
παρηά
θαη
ζπγθερπκέλε. Ώλαπηχζζεηαη ζην Κνπεξεηάξν, ζην αλ Λνπίο
Πνηνζί, ζην φλνξα, ζην Γαθαηέθαο, ζην Ναγηαξίη θαη ζην
Κναρνπίια.
Οη ηιακαηηλίκε ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πεγηφη ζηνπο λανχο
ηνπο γηα λα κπήζνπλ ηνπο λεφθπηνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
απνμεξαίλνληαη
νη
ισξίδεο
ησλ
θξνχησλ,
παξνκνίσο,
θνκκάηηαδαλ έλα ηέηνην θπηφ θαη ην απνμήξαηλαλ ζηελ ζθηά.
Ο ππνςήθηνο ηνπ ηάγκαηνο, πξνεγνπκέλσο πξνεηνηκαζκέλνο κε
πξνζεπρή, λεζηεία, θαη ηελ απνπζία επίγεησλ ζθέςεσλ,
θαζφηαλ άλεηα ζηνλ λαφ φπνπ παξέκελε κε ηα κάηηα ηνπ
θιεηζηά. Αχν ισξίδεο πεγηφη αλαθαηεκέλεο θαη αθνχ ηηο
θαηάπηλε αξγά, ήηαλ αξθεηέο έηζη ψζηε πέληε ιεπηά
αξγφηεξα νη αηζζήζεηο ηνπ λα άξρηδαλ λα νμχλνληαη θαη
έηζη κπνξνχζε λα δεη πνιχρξσκα θψηα.
Σν θπζηθφ ηνπ ζψκα βάξαηλε θαη ιίγν ιίγν εγθαηέιεηπε ην
ζψκα ηνπ γηα λα αλπςσζεί πξνο ην Μέγα Φσο ην νπνίν ηνλ
έιθπε κε κία κεγάιε απεξίγξαπηε ραξά ε νπνία εηζρσξνχζε
ζε φιε ηνπ ηελ χπαξμε. Μεηά, βίσλε κία κεγάιε πεξηπέηεηα
ζαλ θη απηήλ πνπ απνθαιχπηεη ν Ώπφζηνινο Παχινο.
″Γλψξηδα έλαλ άλζξσπν ελ Υξηζηψ πξηλ απφ δεθαηέζζεξα
ρξφληα (είηε κέζα ζην ζψκα, δελ μέξσ· είηε έμσ απφ ην
ζψκα, δελ μέξσ· ν Θεφο μέξεη)· φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ
άλζξσπν(είηε κέζα ζην ζψκα είηε έμσ απφ ην ζψκα, δελ
μέξσ, ν Θεφο μέξεη). ηη αξπάρζεθε ζηνλ παξάδεηζν θαη
άθνπζε ιφγηα αλεθιάιεηα, πνπ δελ επηηξέπεηαη ζε άλζξσπν
λα πξνθέξεη″. (Πξνο Κνξηλζίνπο ΐ, 12:1-4)
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν λεφθπηνο παξέκελε αλαίζζεηνο γηα
ζαξαληαδχν ψξεο αθνχ, εθηφο απφ ηνλ ρξφλν ηνπ γηα ηελ
κχεζε, έπξεπε λα θέξεη ζηνπο Ααζθάινπο ηνπ ηελ απάληεζε
νπνηνπδήπνηε κελχκαηνο πνπ ηνπ είραλ εκπηζηεπηεί γηα ηελ
αφξαηε ηεξαξρία.
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Βλ ηνχηνηο, δελ πξέπεη κε θαλέλαλ ηξφπν λα ζεσξήζεηε φηη
ηα θαηαπιεθηηθά απηά καληηάξηα είλαη απαξαίηεηα γηα λα
πξνθαιέζνπλ ην ″κηζνθνίκηζκα ηνπ λανχ″ θαη ην πεγηφη γηα
ηελ ″κχεζε″. Γηαηί παξνκνίσο, φπσο ην θίδη ησλ αδηέθσλ,
σζεκέλν απν ηελ εξσηηθή καγεία, αλαζεθψλεηαη πξνο ηνλ
εγθέθαιν, ε καγλεηηθή δχλακε ηνπ κπεκέλνπ κεηαηξέπεηαη ζε
θνζκηθή δχλακε. Σφηε κφλν κε ηελ φξαζε ή κε ηνλ ηφλν ηεο
θσλήο ν ″κηζνθνηκηζκέλνο ηνπ λανχ″ ππξνδνηείηαη
κε ηελ
ζέζε ησλ ρεξηψλ ηνπ λα ζεξαπεχζεη θάζε είδνπο αξξψζηηα·
ζε απηφ ην ζεκείν ην κνλνπάηη δηαρσξίδεηαη· ν κπεκέλνο
πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμχ ηνπ κάγνπ θαη ηνπ ζακάλνπ. Ο
κφλνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα παξαδνζεί ζηνλ Θεφ.
Καζψο ν κπεκέλνο πξννδεχεη, ε εξσηηθή καγεία γίλεηαη κε
αλαγθαία. Βάλ παξαηεξήζεηε ηελ εηθνλνγξάθηζε απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ ζα δείηε ελληά γπλαίθεο πνπ ελψ θάζνληαη ζε
αλαηνιίηηθε ζηάζε, θαη αγθαιηάδνπλ ε κία ηελ άιιε
ηνπνζεηψληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηα λεθξά ησλ ζειπθψλ θίισλ
ηνπο, ζρεκαηίδνπλ κία κηζνθέγγαξε αιπζίδα. Μπξνζηά απ’
ηηο γπλαίθεο, ηξεηο άλδξεο θάζνληαη ζε αλαηνιίηηθε ζηάζε
(κε
ηα
πφδηα
δηαζηαπξσκέλα)
θάζνληαη
ζην
θέληξν
ζρεκαηίδνληαο έλα ηξίγσλν θαη θξαηψληαο ν θαζέλαο απφ έλα
θαιάκη κε ην επηδέμην ρέξη ηνπο.(Εεξεκίαο, 17,10)
Ώπηή είλαη κία καγηθή
εξσηηθή
αιπζίδα
ρσξίο
επαθή. Οη ελληά γπλαίθεο
πξνζειθχνπλ
ηηο
ζειεληαθέο δπλάκεηο πξνο
ηα
λεθξά
ησλ
ηξηψλ
αλδξψλ·
θαη
νη
ηξεηο
άλδξεο πξνζειθχνπλ ηηο
ειηαθέο δπλάκεηο πξνο ηα
λεθξά ησλ γπλαηθψλ. Γηα
λα
εκβαζχλνπλ
ηηο
δπλάκεηο,
πξέπεη
λα
αλάςεη ζηα δεμηά απηήο
ηεο αλζξψπηλεο αιπζίδαο
κία θσηηά κε αρνπερνπέηε μχιν, θαη ζηα αξηζηεξά απηήο ηεο
αλζξψπηλεο αιπζίδαο, κέζα ζε κία κηθξή ιηκλνχια γεκάηε κε
θξέζθν θαη θαζαξφ λεξφ, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ δσληαλνί
ελλέα
βάηξαρνη.
Ώπηνί
νη
βάηξαρνη
δελ
πξέπεη
λα
ηξαπκαηηζηνχλ φηαλ ηνπο αηρκαισηίζνπκε.
ηη γίλεηαη ζην αζηξηθφ πεδίν, πινπνηείηε ζην θπζηθφ
πεδίν. Ώπηή ε καγηθή ηειεηνπξγία, θάλεη ην θίδη ησλ
Ώδηέθσλ λα δνλεζεί ζηνλ λσηηαίν κπειφ ησλ κπεκέλσλ· έηζη,
εθείλνη πξέπεη λα ηξαγνπδήζνπλ ηα κάληξα: ΜΑΝΓΚΟΤΔΛΔ,
ΜΑΝΓΚΟΤΔΛΑ.Γηα λα ηξαγνπδήζνπλ απηά ηα κάληξα, πξέπεη λα
ηα δηαρσξίζνπλ ζε δχν ζπιιαβέο θαη θάζε κία απφ απηέο
πξέπεη λα ηελ ηξαγνπδήζνπκε ηξεηο θνξέο. Ο ηνληζκφο ηνπο
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είλαη ε θπζηθή ″ΦΏ″ ε
νπνία αληερεί ζε φιε ηελ θχζε.
ηαλ νη εθηειεζηέο απηήο ηεο καγηθήο ηειεηήο θνξηίδνπλ κε
ειηαθέο θαη ζειεληαθέο δπλάκεηο, βγαίλνπλ έμσ απφ ηνλ λαφ
θαη
κπνξνχλ
λα
ζεξαπεχζνπλ
θάζε
είδνπο
αξξψζηηα
εθθσλψληαο ηελ άθαηε ιέμε ή κε ηελ επηβνιή ησλ ρεξηψλ
ηνπο· επνκέλσο απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ
λα εθηειέζνπλ πνιιά απφ ηα επνλνκαδφκελα ζαχκαηα.
Οη ιάηξεο ηνπ απνθξπθηζκνχ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα
κπεζνχλ ζε έλα ζνβαξφ ηάγκα, πηζηεχνπλ φηη έλαο κπεκέλνο
είλαη εθείλνο ν νπνίνο μεθηλά λα κειεηά κία ηέρλε, έλα
επάγγεικα ή κία ζηαδηνδξνκία. Γηα λα γίλεη θάπνηνο
κπεκέλνο πξέπεη λα αληέμεη κία καγηθή ηειεηή ζηελ νπνία ε
ςπρή, ζηηγκηαία, ειεπζεξψλεηαη απφ ηα ηέζζεξα ζψκαηα
ακαξηίαο, θαη αλέξρεηαη πξνο ηελ αλψηεξε θνξπθή ηνπ
ηξηγψλνπ ηεο δσήο, φπνπ ε ςπρή κπνξεί απφ ηελ κία πιεπξά
λα δηαινγηζηεί ηελ θπζηθν-δστθή δσή, θαη απφ ηελ άιιε ηελ
πλεπκαηηθή ηνπ δσή. Ώπφ εθείλε ηελ ζηηγκή ν κπεκέλνο δεη
κε κηα θξπθή ιαρηάξα ζηελ θαξδηά ηνπ: λα επηηχρεη κηα
απνζηνιή ππεξεζίαο πξνο φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Ώπφ
εθείλε ηελ ζηηγκή γλσξίζεη φηη δελ είλαη έλα δσηθφ φλ,
αιιά ν Βζψηεξνο ελζαξθσκέλνο κέζα ζην ζψκα, θαη φηη ν
Θεφο θαη νη Αάζθαινη είλαη καδί ηνπ ζε φιεο ηηο θξίζηκεο
ζηηγκέο ηεο επίγεηαο δσήο ηνπ.
Γλσξίδεη φηη ε απνζηνιή ηνπ είλαη λα αγαπά θαη λα
ζπζηάδεηαη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Γλσξίδεη ηα
κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαη φηη απηή δελ είλαη
νχηε ε πξψηε νχηε ε ηειεπηαία ηνπ ελζάξθσζε, θαη φηη
θάπνηεο θνξέο ζηα φλεηξά ηνπ, ην εγψ εκθαλίδεηαη ζηηο
πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ φπνπ βξίζθεηαη ζαλ έλαο αηγχπηηνο
ζαηξάπα κε ην πξφζσπν ηεο ζθίγγαο, κία ρξπζή κίηξα θαη
δψληαο ζηελ ιεπτηηθή κέκθηδα.
Πξαθηηθή
Κξεκάζηε
ζηνλ ηνίρν πάλσ απφ ην ηξαπέδη ηνπ Sanctum
Sanctorum ζαο έλαλ θαζξέπηε, γχξσ ζηα 30 κε 40 εθαηνζηά ή
εάλ είλαη ζηξνγγπιφο, λα έρεη πεξίπνπ 30 εθαηνζηά
δηάκεηξν, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα δείηε ηνλ εαπηφ ζαο
ελψ θάζεζηε. Βάλ δελ εθηειέζεηε ηελ πξαθηηθή ηεο ηειεηήο
ζηελ
νπνία
αλαθεξφκαζηε
ζηελ
κνλνγξαθία
14,
ηφηε
εθηειέζηε ηελ δηαιέγνληαο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ην βξάδπ
νπνηαζδήπνηε πέκπηεο, κεηαμχ 10 θαη 11 κεηά κεζεκβξίαο.
Ξεθηλήζηε ηελ επίθιεζε εθείλεο ηεο λχρηαο πξνζεπρφκελνη
ζηνλ Θεφ θαη ηνπο Ααζθάινπο θαη ζπλερίζηε δηαβάδνληαο ηνλ
23ν Φαικφ ηεο ΐίβινπ ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ιείπεη απφ ην
ηεξφ ζαο.
αλ εμάζθεζε, πξνβάιιεηαη ηνλ εαπηφ ζαο έμσ απφ ην ζψκα,
θαη πξνζπαζήζηε λα ληψζεηε ζαλ λα είζαζηε ζε έλα πάξθν,
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φηη είζηε έλα κηθξφ πνπιάθη ην νπνίν πεγαίλεη ζηα θιαδηά
ελφο δέληξνπ πνπ νξακαηίδεζηε. Μηα άιιε κέξα, πξνζπαζήζηε
λα ληψζεηε φηη είζηε εθείλν ην δέλδξν. Μία άιιε ληψζηε
φηη είζηε ην κηθξφ ινπινχδη ζην ιηβάδη πνπ παηάηε κε ηα
πφδηα ζαο. ε κηα άιιε πεξίπησζε ληψζηε φηη είζηε ην
ζχλλεθν, θαη ηφηε κηα ζηαγφλα δξνζηάο, κηα πέηξα.
Βπηβεβαηψζηε φηη δελ είζηε ην ζψκα ζαο, φηη είζηε ν Θείνο
Βζψηεξνο ν νπνίνο θαηνηθεί κέζα ζην ζψκα.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 17
ΝΔΣΕΑΥ
Έρνπκε θηάζεη ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα γηα ηηο ζπνπδέο
καο: απηφ είλαη ην ζέκα ηεο ″λνεηηθήο εξγαζίαο″. Σν πξψην
πξάγκα πνπ ζέιεη ν θαζέλαο ν νπνίνο κπαίλεη ζε απηέο ηηο
ζπνπδέο είλαη λα θπξηαξρήζεη ζηνλ λνπ ησλ άιισλ. Ώπηή
είλαη θαζαξή θαη γλήζηα καχξε καγεία. Ώπηή πνπ είλαη
έλνρε γη’ απηφ ην ζνβαξφ ζθάικα είλαη φινη εθείλνη νη
ιαλζαζκέλνη ζπγγξαθείο πνπ είλαη παληνχ. ια εθείλα ηα
βηβιία ππλσηηζκνχ, καγλεηηζκνχ θαη γνεηείαο είλαη βηβιία
θαζαξήο καχξεο καγείαο.
 Άηθηλζνλ, ν Πψι Γαγθφη, θαη πνιινί άιινη ζπγγξαθείο
δηδάζθνπλ ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε λνεηηθήο δχλακεο θαη
θπξηαξρίαο πάλσ ζηνπο άιινπο.πνηνο δελ γλσξίδεη πσο λα
ζέβεηαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ άιισλ είλαη έλαο καχξνο
κάγνο. Ώπηνί πνπ θάλνπλ λνεηηθέο εξγαζίεο γηα λα
θπξηαξρήζνπλ βίαηα ζηνλ λνπ ησλ άιισλ, κεηαηξέπνληαη ζε
δηεζηξακέλνπο δαίκνλεο. Ώπηνί νη άλζξσπνη δηαρσξίδνληαη
απφ ηνλ Βζψηεξν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνζπληίζεληαη
ζηελ άβπζζν.
Πνιινί καζεηέο καο γξάθνπλ δηαξθψο γηα λα καο ξσηήζνπλ
γηα ην παξάμελν εγρείξεκα ηεο εθηέιεζεο λνεηηθψλ εξγαζηψλ
γηα λα θπξηαξρήζνπλ βίαηα ζηνλ λνπ ηνπ γηνπ ηνπο, ηεο
θφξεο ηνπο, ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ, ηεο ζπδχγνπ θ.η.ι.
Φπζηθά, πεηάκε ακέζσο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ γξακκάησλ ζηνλ
θάδν ησλ ζθνππηδηψλ, γηαηί δελ είκαζηε καχξνη κάγνη.
Ο Κόζκνο ηνπ Νεηδάρ
Ώπηφο είλαη ν θφζκνο ηνπ Κνζκηθνχ Ννπ· απηφο ν θφζκνο
θπβεξλάηαη απφ ηνλ Ώλαέι, έλα ζείν παηδί γεκάην κε αγάπε.
Ο Ώλαέι είλαη ν άγγεινο ηεο αγάπεο. Ο κπζηηθηζηήο κπαίλεη
ζε έθζηαζε φηαλ δηαινγίδεηαη ζηελ ηειεηφηεηα ηνπ Ώλαέι.
Ώπηφο ν άγγεινο είλαη πνιχηηκνο, ν φςε ηνπ είλαη ξνδαιή
ζαλ ηελ απγή θαη ηα καιιηά ηνπ κνηάδνπλ ζαλ έλαλ ρξπζφ
θαηαξξάθηε. ια απηά δίλνπλ ζε απηφλ ηνλ άγγειν κία
απεξίγξαπηε, καγεπηηθή, επγελή θαη επράξηζηε παξνπζία...
Πξάγκαηη, ην Νεηδάρ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ηεο αγάπεο,
ηεο κνπζηθήο θαη ηεο νκνξθηάο.
Οη θαιέο Σέρλεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεηηθή ρξήζε ηνπ λνπ.
Καιιηεξγήζηε ηελ νκνξθηά, ηελ αγάπε γηα ηηο θαιέο ηέρλεο.
ηαλ ν δσηθφο δηαλνεηηζκφο δηαρσξίδεηαη απφ θάζε είδνπο
πλεπκαηηθφηεηα
γίλεηαη
ινπζηθεξηθφο
θαη
εληειψο
αξλεηηθφο.
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Ο ζεφο ησλ αδηέθσλ νηζηπίιιη, Θεφο ηεο επηπρίαο, ηεο
κνπζηθήο
θαη
ηνπ
ρνξνχ,
βξίζθεηαη
ζην
Νεηδάρ.
Ο
νηζηπίιιη,
ν
ζεφο
ησλ
αδηέθσλ,
πάληα
θάλεη
ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ κε ηνλ θακπαιηζηηθφ αξηζκφ 10. Ώπηφο
είλαη ν ″Σξνρφο ηεο Σχρεο″, ν Σξνρφο ησλ επαλελζαξθψζεσλ
θαη ηνπ Κάξκα, ν ηξνκεξφο ηξνρφο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.
πνηνο ζέιεη λα επηθαιεζηεί απηφλ ηνλ Αάζθαιν πξέπεη
πξψηα απ’ φια λα πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ κε αγλφ λεξφ.
Ο νηζηπίιιη πξέπεη λα επηθαιεζηεί κεηαμχ ηηο 10 κκ ηεο
Παξαζθεπήο θαη 2 πκ ηνπ αββάηνπ. Σίπνηα δελ καο
ραξίδεηαη θαη ν νηζηπίιιη ρξεψλεη γηα θάζε ππεξεζία πνπ
ζα δεηήζνπκε. πνηνο έρεη απφζεκα θεθαιαίνπ κπνξεί λα
πιεξψζεη γηα θάζε ππεξεζία, ηφηε πιεξψλεη θαη παίξλεη ηα
πάληα. κσο εθείλνο πνπ δελ έρεη θεθάιαην πξέπεη λα
ππνθέξεη ηηο ζπλέπεηεο. Κάληε θαιέο πξάμεηο γηα λα έρεηε
θεθάιαην γηα πιεξσκέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν νηζηπίιιη
κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα θαη ζαχκαηα γηα ζαο. Οη θαιέο
πξάμεηο
ζπκβνιίδνληαη
ζηνπο
αλψηεξνπο
θφζκνπο
κε
κπζηεξηψδε θνζκήκαηα θαη λνκίζκαηα. Έηζη, απηνχ ηνπ
είδνπο ηα θνζκήκαηα θαη ηα λνκίζκαηα, είλαη ην ζπλάιιαγκα
πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα πιεξψζεηε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα
δεηήζεηε απφ ηνλ νηζηπίιιη. Ο νηζηπίιιη δελ θάλεη
ηίπνηα δσξεάλ, φια έρνπλ κία ηηκή. Ο νηζηπίιιη κπνξεί λα
θάλεη ηνλ Σξνρφ ηεο Ώληαπνδνηηθφηεηαο λα γπξλάεη πξνο
φθειφο ζαο. Μπνξείηε λα ιχζεηε φια ζαο ηα πξνβιήκαηα κε
απηφλ ηνλ αδηέθν ζεφ, αιιά ρξεψλεη γηα θάζε είδνπο
ππεξεζία γηαηί δελ κπνξεί λα παξαβηάζεη ηνλ Νφκν, Αελ
πξέπεη πνηέ λα δεηήζεηε απφ ηνλ νηζηπίιιη λα θάλεη θάηη
θαθφ, γηαηί είλαη Αάζθαινο ηνπ Φσηφο. Θπκεζείηε φηη απηή
ε ζεφηεηα είλαη έλαο πνιχ αγλφο άγγεινο απφ ην Νεηδάρ,
ηνλ θφζκν ηνπ λνπ.
ηαλ έλαο θαηψηεξνο λφκνο ππεξβαίλεηαη απφ έλαλ αλψηεξν,
ηφηε ν αλψηεξνο λφκνο μεπιέλεη ηνλ θαηψηεξν. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν θάπνηνο δνπιεχεη κε ηελ ιεπθή καγεία, θαη θάπνηνο
παίξλεη ηα πάληα ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεί
ηελ δχλακε ηεο ζθέςεο γηα λα παξαβηάζεη ηελ ειεχζεξε
βνχιεζε ησλ αλζξψπσλ. Βάλ ππνθέξεηαη, εάλ έρεηε θάπνην
πξφβιεκα πνπ δελ κπνξείηε λα ιχζεηε, απηφ είλαη ζέκα
θάξκα· αλαδεηήζηε ηελ βνήζεηα ηνπ νηζηπίιιη, έηζη ψζηε
λα ζαο βνεζήζεη λα ιχζεηε απηφ ην πξφβιεκα πνπ είλαη ε
αηηία ηνπ πφλνπ ζαο· κσο, πξέπεη λα πιεξψζεηε ηνλ
νηζηπίιιη κε θεθάιαην θαιψλ πξάμεσλ· εάλ δελ έρεηε
θεθάιαηα γηα λα πιεξψζεηε ηνλ νηζηπίιιη, ηφηε ν
νηζηπίιιη δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία πνπ
δεηήζαηε. Παξ’ φια απηά, ππάξρεη κία ζπληαγή: δεηήζηε
πίζησζε ζηνλ νηζηπίιιη, απηφο είλαη ν ηξφπνο, ηφηε ην
απνηέιεζκα ζα είλαη ππέξνρν. Θπκεζείηε φηη θάζε είδνπο
πίζησζεο πξέπεη λα πιεξσζεί κε θαιέο πξάμεηο. Βάλ δελ
πιεξψζεηε ηελ πίζησζε, ηφηε ηελ ζπιιέμνπλ απφ εζάο κε
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έληνλν ζπαξαγκφ. Ώπηφο είλαη ν Νφκνο. Κάληε θαιέο πξάμεηο
γηα λα πιεξψζεηε ηα ρξέε ζαο.
Δ αγάπε είλαη ην sumum ηεο ζνθίαο. Να ζπκάζηε φηη έλαο
λνπο ρσξίο πλεπκαηηθφηεηα είλαη γεκάηνο κε αλαιήζεηα. Δ
απαηεψλεο ηνπ δηαλνεηηθνχ είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαλνεηηζκνχ ρσξίο πλεπκαηηθφηεηα.
Ο θακπαιηζηηθφο αξηζκφο ηνπ Νεηδάρ είλαη ην ΏΡΚΏΝΟ 7, ΣΟ
ΏΡΜΏ ΣΟΤ ΠΟΛΒΜΟΤ ΣΟΤ ΣΏΡΧΣ, Δ ΒΞΕΛΒΧΔ. Δ ΓΚΒΜΠΟΤΡΏ ΒΕΝΏΕ
ΣΟ ΏΡΚΏΝΟ 5, Δ ΑΕΚΏΕΟΤΝΔ ΣΟΤ ΚΏΡΜΏ. Σα δχν Ώξθάλν είλαη
δηαθνξεηηθά θαη φκσο ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν.
Σν Ώδηέθηθν γιππηφ ηνπ νηηπίιιη είλαη έλα απιψο έλα
ζχκβνιν απηνχ ηνπ Μεγάινπ Ααζθάινπ ν νπνίνο δεη ζηνλ
θφζκν ηνπ λνπ. Σν Νεηδάρ θπβεξλάηαη απφ ηελ Ώθξνδίηε, ην
άζηξν ηεο αγάπεο...Σα ζχκβνια ηνπ Νεηδάρ είλαη Δ ΛΤΥΝΕΏ,
Δ ΓΧΝΔ, ΣΟ ΡΟΑΟ...Σν Νεηδάρ θπβεξλά, ηα λεθξά θαη ηελ
κέζε.
Ο Γάζθαινο

80

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 18
ΣΟ ΔΦΗΡΧΣ ΥΟΝΣ
Σψξα ζα κειεηήζνπκε ην εθηξψη Υφλη ηνπ νπνίνπ ν
αληηβαζηιέαο είλαη ν Ραθαέι. Γηα λα δνχκε, κειεηήζακε ήδε
ην Ώξθάλν 13, ηνλ Θάλαην. Πξάγκαηη ε Θεά ηνπ Θαλάηνπ
είλαη κία αμηαγάπεηε Μεηέξα. Ο Εεζνχο ηελ γλψξηζε φηαλ
πςψζεθε ζηνλ Ενξδάλε ζηελ απνκφλσζε ηεο εξήκνπ. Κπβεξλά
φινπο ηνπο αγγέινπο ηνπ ζαλάηνπ. Ώο ζηνραζηνχκε ζην
Ώξθάλν 20 ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ Ώλάζηαζε. Ώο
κειεηήζνπκε επίζεο ην Ώξθάλν ηνπ Εψβ, ην δηάζεκν Ώξθάλν
8. Ώπηφ ην Ώξθάλν ππνδειψλεη, ζαλ γεγνλφο, δνθηκαζίεο θαη
ζιίςε. Καλέλαο δελ είλαη άμηνο λα ιάβεη ηελ Κνξψλα ηεο
Γσήο ρσξίο λα έρεη πεξάζεη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Ώξθάλν 8.
Σν εθηξψη Υφλη ηεο εβξατθήο Κακπάια ιακβάλεη κία δχλακε
Βξκεηηθνχ ηχπνπ κέζα ζηελ θσηεηλή εθδήισζε ηνπ αζηξηθνχ
πεδίνπ. Ώπηή ε δχλακε κέζα ζην αζηξηθφ ζψκα είλαη εληειψο
εξκεηηθή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηα κελχκαηα πνπ θαηέξρνληαη
απφ ηνλ θφζκν ηνπ Ώγλνχ Πλεχκαηνο γίλνληαη ζπκβνιηθά ζην
αζηξηθφ πεδίν. Ώπηά ηα ζχκβνια εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν ησλ θηινζνθηθψλ αλαινγηψλ, ηνπ λφκνπ ησλ
αλαινγηψλ ησλ αληηζέησλ, ηνπ λφκνπ ησλ αληηζηνηρηψλ θαη
ηεο αξηζκνινγίαο. Μειεηήζηε ην βηβιίν ηνπ Ααληήι θαη ηα
βηβιηθά εδάθηα ηνπ Παηξηάξρε Εσζήθ, πηνχ ηνπ Εαθψβ, έηζη
ψζηε λα κάζεηε πσο λα εξκελεχεηε ηηο αζηξηθέο ζαο
εκπεηξίεο.
Σν αζηξηθφ πεδίν είλαη πξάγκαηη ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο
καγείαο. ηηο αλαηνιηθέο πεδηάδεο ηεο λφηηαο ακεξηθαληθήο
ρψξαο ηεο Κνινκβίαο, νη ηζαγελείο γλσξίδνπλ πσο λα κπνπλ
ζην αζηξηθφ πεδίν θαηά βνχιεζε. Ώλακηγλχνπλ ηηο ζηάρηεο
ελφο δέλδξνπ πνπ νλνκάδεηαη Γθνπαξνχκν κε πνιχ θαιά
απνμεξακέλα θχιια θφθαο. Μεηά, καζνχζαλ ηειεηνπξγηθά απηή
ηελ θπηηθή κίμε ελψ θάζνληαλ νθιαδφλ ( απηή είλαη ε ζηάζε
ησλ πεξνπβηαλψλ ρνπάθαο).
Οη θπηηθέο νπζίεο απηψλ ησλ δχν θπηψλ έρνπλ ηελ δχλακε λα
πξνθαινχλ έθζηαζε ζε απηνχο ηνπο απηφρζνλεο ηζαγελείο.

Λεηηνπξγία
Μεζπζκέλνη απφ ηελ έθζηαζε(ακάληη) απηνί νη ππξνγελείο
άλζξσπνη έβαδαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε πεηζαξρία. Έθαλαλ
δχν θχθινπο, έλαλ εζσηεξηθφ θαη έλαλ εμσηεξηθφ. Ο πξψηνο
θχθινο ήηαλ θηηαγκέλνο κε άλδξεο θαη ν δεχηεξνο κε
γπλαίθεο. Σα ηειεηνπξγηθά βήκαηα είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα.
Με έλαλ ξπζκηθφ ηξφπν νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έθαλαλ

81

έλα βήκα κπξνζηά θαη έλα άιιν πίζσ. Υφξεπαλ θαη
ηξαγνπδνχζαλ εμσηηθά ηξαγνχδηα, αλεθδηήγεηα ηξαγνχδηα απφ
ηελ βαζηά δνχγθια. Ώπηή ε ιεηηνπξγία απφ ηνλ κπζηεξηψδε
ίιηγγν ηεο δνχγθιαο θξαηνχζε πνιιέο ψξεο. Δ ςπρή ληψζεη
λα κεηαθέξεηαη ζε έλαλ άθαην παξάδεηζν, ζηνπο ρξφλνπο ηεο
αξραίαο Ώξθαδίαο, φηαλ ιαηξεχνληαλ νη άθαηνη Θενί ηεο
θσηηάο, ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο. Σα ηξαγνχδηα ηεο
δνχγθιαο
ζπγρσλεχνληαλ
κε
ην
ζπκπαζεηηθφ
ήρν
θξνηαιηζκάησλ ηα νπνία θξέκνληαλ ζαλ ινπινχδηα απφ ηηο
ξάβδνπο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηζαγελείο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ώπηνί νη θπζηθνί ήρνη απφ
θπηηθά θξνηαιίζκαηα είλαη φκνηα κε ην νμχ ηηηίβηζκα ηνπ
γξχιινπ ζην δάζνο ή κε ηνλ ηππηθφ ήρν πνπ παξάγεη ν
θξνηαιίαο. Ώπηφ καο ζπκίδεη ηελ ″αλεπαίζζεηε θσλή″, ηνλ
Ώπνιεζζέληα Λφγν, κε ηνλ νπνίν θάζε κάγνο καζαίλεη πσο λα
απνρσξίδεηαη αθαξηαία ζην αζηξηθφ ζψκα.
Δ γηνξηή είλαί έληνλε θαη ε ιεηηνπξγία πνιχ ηεξνπξεπήο.
Οη ψξεο πεξλνχλ θαη ηειηθά νη ηζαγελείο μαπιψλνπλ θάησ
ζηηο ″ηζηλθφξνο″(αηψξεο) πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ θξεβάηηα.
Ώπηέο ηηο ηεξέο ζηηγκέο βγαίλνπλ απφ ηα θπζηθά ηνπο
ζψκαηα θαηά βνχιεζε. Πξνβάιινπλ αζηξηθά ηνπο εαπηνχο
ηνπο’
κεηαθέξνληαη
κε
ην
αζηξηθφ
ηνπο
ζψκα
φπνπ
επηζπκνχλ.
ην Μεμηθφ, νη αδηέθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα κπνπκπνχθηα ηνπ
πεγηφη γηα λα βγνχλ ζην αζηξηθφ. Σέηνηνη θάθηνη αθζνλνχλ
ζηελ Σζηνπάνπα· δπζηπρψο ην πεγηφη πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ
θνηιάδα ηνπ Μεμηθφ δελ ρξεζηκεχεη γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ.
πνηνο ζέιεη λα απνθηήζεη ην πξαγκαηηθφ πεγηφη πξέπεη λα
ην ςάμεη αλάκεζα ζηνπο ηζαγελείο Σνκάξαο ζηελ νξνζεηξά
ηεο Σζηνπάνπα· επίζεο, πξέπεη λα κάζνπλ ηελ δνζνινγία
ηνπ. Ώπηνί νη ηζαγελείο ηλδηάλνη είλαη νη κφλνη πνπ
κπνξνχλ λα δηδάμνπλ πσο λα δηαρεηξηζηνχκε απηφλ ηνλ
θάθην. Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ζπαηαιήζεη ηνλ ρξφλν ηνπο κε
ην πεγηφη ηεο θνηιάδαο ηνπ Μεμηθφ· νη άλζξσπνη πνπ
απέθηεζαλ απηφλ ηνλ θάθην ζην λφην ηνπ Μεμηθφ δελ πέηπραλ
ηίπνηα γηαηί δελ γλψξηδαλ πσο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ώπηφ
είλαη ην δχζθνιν πξφβιεκα ηνπ πεγηφη.
Αδηέθηθε Αιπζίδα
Τπάξρεη κία αδηέθηθε αιπζίδα ηεξάζηηαο δχλακεο γηα ηνλ
Μάγν. Ώο κειεηήζνπκε απηήλ ηελ αιπζίδα· εάλ κειεηήζεηε
ηελ εηθνλνγξάθηζε ηεο κνλνγξαθίαο 16 ζα δείηε ελληά
γπλαίθεο λα ζρεκαηίδνπλ κία αιπζίδα ζε ζρήκα εκηζειήλνπ
θαη ηξεηο άλδξεο ζην θέληξν λα ζρεκαηίδνπλ έλα ηξίγσλν.
Οη άλδξεο θάζνληαη ζε αλαηνιίηηθε ζέζε (κε ηα πφδηα
δηαζηαπξσκέλα). Ώπηή ε αιπζίδα αληηπξνζσπεχεη ηελ έλαηε
ζθαίξα ( ην ζεμ).
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Ώπηή ε αιπζίδα είλαη εληειψο ζεμνπαιηθή. Οη ελληά
γπλαίθεο πξνζειθχνπλ ζειεληαθέο δπλάκεηο. Οη ηξεηο άλδξεο
πξνζειθχνπλ ειηαθέο δπλάκεηο. Δ ειήλε είλαη ζειπθήο
θχζεσο. Ο Ήιηνο είλαη αξζεληθήο θχζεσο. ηαλ ηα ειηαθά
θαη ηα ζειεληαθά άηνκα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνθθπγηθφ
νζηφ
θνληά
ζην
Σξηβέλη,
ηφηε
ε
πλεπκαηηθή
θσηηά
αθππλίδεηαη θαη μεθηλά ε αλάπηπμε, ε εμέιημε θαη ε
πξφνδνο ηεο θνπληαιίλη. Οη ελληά γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ
ηελ έλαηε ζθαίξα ( ην ζεμ). Οη άλδξεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο
ηξεηο φςεηο ηνπ Λφγνπ ή ηνλ άλζξσπν ζηηο ηξεηο φςεηο ηνπ
ζψκαηνο, ςπρήο θαη πλεχκαηνο. Καζέλαο απφ ηνπο ηξεηο
άλδξεο ηνπ ηξηγψλνπ θξαηάεη ζην δεμί ηνπ ρέξη έλα θαιάκη.
Ώπηφ ην θαιάκη αληηπξνζσπεχεη ηνλ λσηηαίν κπειφ. Ώο
ζπκεζνχκε φηη ε Ώγία Εεξνπζαιήκ κεηξηέηαη κε έλα θαιάκη.
Οη ηξεηο άλδξεο ηνπ ηξηγψλνπ ζα θνξηηζηνχλ
κε ηελ δχλακε ηεο αιπζίδαο. Δ Υξηζηηθή ελέξγεηα αλεβαίλεη
απφ ηνλ ζπνλδπιηθφ ζσιήλα, δσεξά θξνχνπλ ηηο θσηηέο θαη
αθππλίδνπλ ηα ηζάθξαο ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο.
Λεηηνπξγία
Σν ηεξφ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν πξνζεθηηθά ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηνπ απνθξπθηζκνχ. Οη αδηέθνη είραλ έλα πεγάδη
κε θαζαξφ λεξφ κέζα ζην ηεξφ, έηζη ψζηε λα πξνζειθχεη
ζειεληαθέο δπλάκεηο. Αελ απνπζίαδε πνηέ απφ απηφ ην
πεγάδη ην ζειεληαθφ δψν ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο
βάηξαρνο. Ο βάηξαρνο θαη ην λεξφ πξνζειθχνπλ ζειεληαθέο
δπλάκεηο. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα λα πξνζειθχζνπκε
ειηαθέο δπλάκεηο είλαη επίζεο πνιχ απιφ θαη εχθνιν.
Γσγξάθηδαλ ζην έδαθνο έλαλ θχθιν κε δηάκεηξν νθηψ
παιάκεο. ην θέληξν απηνχ ηνπ θχθινπ άλαβαλ ηελ θσηηά.
Κάζε γλσζηηθφο καζεηήο ζήκεξα κπνξεί λα νξγαλψζεη ην ηεξφ
ηνπ κε παξφκνην ηξφπν.
Μάληξακ
Σα αδηέθηθα κάληξακ γηα απηήλ ηελ αιπζίδα είλαη ηα εμήο:
ΜΑΝΓΚΟΥΕΛΕ, ΜΑΝΓΚΟΥΕΛΑ
Σν ΟΤ πξέπεη λα αληερεί. Ώπηά ηα κάληξα ηξαγνπδηνχληαη
επηκεθχλνληαο
θάζε
ζπιιαβή.
Βίλαη
αλαγθαίν
λα
ππελζπκίζνπκε ζηνπο γλσζηηθνχο καζεηέο φηη θάζε κία απφ
απηέο
ηηο
ιέμεηο
ηνλίδεηαη
ζηελ
ηειεπηαία
ζπιιαβή(ΜΑΝΓΚΟΤΔΛΔ, ΜΑΝΓΚΟΤΔΛΑ)
Με απηήλ ηελ αιπζίδα πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε φια ηα
γλσζηηθά ηεξά, νη άλδξεο ιακβάλνπλ έλα κεγάιν φθεινο.
Βίλαη μεθάζαξν φηη νη άλδξεο ζην θέληξν θνξηίδνληαη κε
φιε ηελ δχλακε απηήο ηεο καγηθήο αιπζίδαο. ηηο επνρέο
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ηνπ αξραίνπ Μεμηθφ, φηαλ απηνί νη άλδξεο έβγαηλαλ απφ ηελ
ηειεηνπξγία, έβγαηλαλ ζηνπο δξφκνπο θαη ζεξάπεπαλ ηνπο
αξξψζηνπο. Ήηαλ αξθεηφ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηνλ
άξξσζην,
γηα
λα
ζεξαπεπηεί
ακέζσο.
Έλαο
άλδξαο
θνξηηζκέλνο κε ηέηνηεο δπλάκεηο, κηαο ηέηνηαο ζαπκάζηαο
αιπζίδαο κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα θαη ζαχκαηα, φπσο απηά
πνπ έθαλαλ νη Ώπφζηνινη ηνπ Μεγάινπ Αάζθαινπ Εεζνχ
Υξηζηνχ.
Οη γπλαίθεο θνξηηζκέλεο κε ηηο δπλάκεηο απηήο ηεο
αιπζίδαο
κπνξνχλ
επίζεο
λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ
πνιιά
ζαχκαηα. Πξάγκαηη ε αιπζίδα ηεο ελάηεο ζθαίξαο είλαη
θαηαπιεθηηθή. Κάζε γλσζηηθφ ηεξφ κπνξεί λα εξγαζηεί κε
ηελ αιπζίδα ηεο ελάηεο ζθαίξαο.
Βίλαη αμηνζεκείσην λα ζπιινγηζηνχκε δηνξαηηθά ζην πσο νη
ζεμνπαιηθέο δπλάκεηο αλεβαίλνπλ ζε απηήλ ηελ ηειεηή,
εμαγλίδνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο, κέρξη πνπ θζάλνπλ ζηελ
θαξδηά. Οη κπεκέλνη πξέπεη λα είλαη ζε βαζχ εζσηεξηθφ
δηαινγηζκφ, ιαηξεχνληαο ηνλ εζσηεξηθφ Θεφ ηνπο. Οη
καγηθέο ιέμεηο πξέπεη λα εθθσλεζνχλ κε πνιχ αθνζίσζε. ιν
ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη γεκάην κε αγλφηεηα θαη
αιεζηλή πξνζεπρή.Σα γλσζηηθά ηεξά πξέπεη λα δνπιεχνπλ γηα
λα αλαπηχζζνπλ ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξσπίλνπ
φληνο κε απηήλ ηελ αιπζίδα.
Ο δηαινγηζκφο πξέπεη λα θξαηήζεη κία ψξα. Σα κάληξα
πξέπεη λα εθθσλνχληαη κε πξαγκαηηθή κπζηηθηζηηθή ζέξκε,
κε ππέξηαηε ιαηξεία. Ο λνπο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο
ηνλ εζσηεξηθφ Θεφ.
Ώο ζπκεζνχκε φηη ηα γλσζηηθά ηεξά καο είλαη θέληξα
εζσηεξηθνχ δηαινγηζκνχ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο κπνξνχλ λα
νξγαλψζνπλ απηέο ηηο αιπζίδεο ζε φια ηα Εεξά κε ζθνπφ λα
αθππλίζνπλ αλψηεξεο ηθαλφηεηεο.
Βίλαη αλαγθαίν λα ζπλδπάδνπκε ηνλ δηαινγηζκφ κε ην
κηζνθνίκηζκα. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη δηαινγηζκφο ρσξίο
κηζνθνίκηζκα, βιάπηεη ηνλ λνπ θαη βιάπηεη ηηο εζσηεξηθέο
δπλάκεηο. Πξέπεη λα κάζνπκε πσο λα πξνθαινχκε ην
κηζνθνίκηζκα
θαηά
βνχιεζε.
Με
απηφλ
ηνλ
ηξφπν
πεηπραίλνπκε εζσηεξηθή θψηηζε.
Πνιινί άλζξσπνη ςάρλνληαο γηα ηελ ζνθία ηαμηδεχνπλ ζηελ
Ελδία· είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε φηη φινη νη
ζεζαπξνί ηεο ΏΡΥΏΕΏ ΟΦΕΏ είλαη θξπκκέλνη ζην Μεμηθφ.
Ο Γάζθαινο
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ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ Νν 19
ΣΟ ΓΗΔΟΓ
Ζ ΔΝΑΣΖ ΦΑΗΡΑ
Φζάζακε ζην Ώξθάλν 9, ηνλ Βξεκίηε ηνπ Σαξψ, ην εθηξψη
Γηεζφδ. Ώπηή ην εθηξψη είλαη ν αηζεξηθφο θφζκνο, ε Βδέκ
ηεο ΐίβινπ. Ώπηφ ην εθηξψη δηνηθείηαη απφ ηελ ειήλε. Ο
αληηβαζηιέαο ηεο Βδέκ είλαη ν Κχξηφο καο ν Εερσβά. Βίλαη
πνιχ ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπκε φηη ε Βδέκ θπβεξλάηαη απφ
ηηο ζεηηθέο αθηίλεο ηεο ειήλεο, ελψ ε Άβπζζνο ππαθνχεη
ζηηο
δηαηαγέο
ησλ
αξλεηηθψλ
αθηηλψλ
απηνχ
ηνπ
δνξπθφξνπ.Οη Βινρίκ δνπλ ζηελ Βδέκ· νη ηξνκεξνί θαη
δηεζηξακκέλνη
ινχζηθεξ
δνπλ
ζηελ
Άβπζζν.
Σα
αζψα
ζηνηρεηψδε ηεο θσηηάο, ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο
ππάξρνπλ ζηελ Βδέκ· θαη φκσο, νη δαίκνλεο ππάξρνπλ ζηελ
Άβπζζν. Εδνχ ην δεχγνο ησλ αληηζέησλ ηεο θηινζνθίαο.
Βίλαη ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπκε φηη ε ειήλε έρεη δχν
εζσηεξηθά πξφζσπα: ηελ Βδέκ θαη ηελ Άβπζζν. Δ ΐίβινο
δειψλεη φηη ν Θεφο έβαιε αλαηνιηθά ηνπ Κήπνπ ηεο Βδέκ δχν
Υεξνπβίκ
θαη
έλα
πχξηλν
ζπαζί
ην
νπνίν
γπξλνχζε
απεηιεηηθά πξνο θάζε θαηεχζπλζε, γηα λα θηιάεη ηνλ δξφκν
ηνπ Αέληξνπ ηεο Γσήο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη επίζεο
αιεζέο φηη ε άβπζζνο επίζεο έρεη ηνπο ζθνηεηλνχο ηεο
θχιαθεο.
ηαλ έλαο θάηνηθνο ηεο Βδέκ ράλεη ην ζπεξκαηηθφ πγξφ,
ηφηε ε ζεμνπαιηθή θσηηά, ε θσηηά ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία
νλνκάδεηαη κεηαμχ ησλ αλαηνιηηψλ Κνπληαιίλη, θαηέξρεηαη
απφ ηνλ ζπνλδπιηθφ ζσιήλα θαη εζσθιείεηαη κέζα ζηελ
Βθθιεζία ηεο Βθέζνπ ή αιιηψο ηζάθξα ηνπ θφθθπγα. Βπνκέλσο
ην απνηέιεζκα ηεο ζπεξκαηηθήο απψιεηαο είλαη Θάλαηνο γηα
ηνλ Βδεκηθφ Άλζξσπν. Βπνκέλσο απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ν άλζξσπνο κπαίλεη ζηηο ππναηνκηθέο πεξηνρέο ησλ
ινχζηθεξ.(Άβπζζνο)
ηελ Βδέκ ππάξρεη αλαπαξαγσγή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
ραζεί ην ζπέξκα· ην ζπεξκαηνδσάξην κπνξεί λα κπεη κέζα
ζηελ κήηξα ρσξίο
εθζπεξκάηηζε. Οη πνιιαπινί ζπλδπαζκνί
απηήο ηεο απφιπηεο νπζίαο είλαη ζεζπέζηνη.
κσο είλαη αλαγθαίν λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε ησξηλή
αλζξσπφηεηα είλαη Λνπζηθεξηθή θαη αλψκαιε. Κάζε ινχζηθεξ
είλαη δηαλνεηηθφο θαη κνηρφο. Κάζε εμαζθεκέλνο δηνξαηηθφο
κπνξεί
λα
επηβεβαηψζεη
απηφλ
ηνλ
ηζρπξηζκφ.
Αελ
επηηηζέκεζα ζην δηαλνεηηθφ, φκσο, φηαλ ην δηαλνεηηθφ
ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ αηαλά, γίλεηαη
δηαβνιηθφ· αιιά φηαλ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηελ ππεξεζία
ηνπ Βζσηεξηθνχ Θενχ γίλεηαη αγγειηθφ. Οη ινχζηθεξ έρνπλ
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ην ιακπεξφ
αηαλά.

δηαλνεηηζκφ

ηνπνζεηεκέλν

ζηελ

ππεξεζία

ηνπ

Δ Βδέκ είλαη ην ζεκαηνθπιάθην φισλ ησλ ζεμνπαιηθψλ
δπλάκεσλ
ηεο
θχζεο.
Οη
Βινρίκ
πνπ
θπβεξλνχλ
ηηο
ζειεληαθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαπαξαγσγή
φισλ ησλ δσληαλψλ εηδψλ, δνπλ ζηελ Βδέκ.
ηαλ κηα γπλαίθα πεζαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ,
ράλεη κία επθαηξία ζαλ επαλελζαξθσκέλε ςπρή· παξ’ φια
απηά απηή είλαη κία παξαπιαλεηηθή απνηπρία, αθνχ πξάγκαηη
έρεη
εθηειέζεη
νινθιεξσηηθά
κία
νιφθιεξε
απφθξπθε
εξγαζία. Ώπηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ηνπο κπζηηθηζηέο,
ηνπο κεγάινπο πεθσηηζκέλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
έθζηαζεο.
Σν γιππηφ ηεο Κηρνπαπηπηιηίλ ηεο Θεάο ηεο Αχζεο θαη ησλ
γπλαηθψλ πνπ πέζαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γέλλαο ηνπ
παηδηνχ ηνπο, ππάξρεη ζην Βζληθφ Μνπζείν ηνπ Μεμηθφ. Ώπηή
ε Θεά είλαη πξάγκαηη κία Μεγάιε Ααζθάια ηεο Λεπθήο
Ώδειθφηεηαο, πνπ δεη ζην αηζεξηθφ πεδίν(Βδέκ). Δ ελ ιφγσ
Ααζθάια δνπιεχεη πάλσ ζε απηέο ηηο θησρέο γπλαίθεο πνπ
πέζαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Ο ζάλαηνο ησλ
γπλαηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, είλαη ζηνπο
αλψηεξνπο θφζκνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κάξκα
(αθφκα θη αλ θαίλεηαη απίζηεπην), κία ηέιεηα εξγαζία.
ηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο ν θαξπφο απηνχ ηνπ ζξήλνπ είλαη
αμηνζεκείσηνο. Δ απελζαξθσκέλε ςπρή πνπ πέζαλε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, εκθαλίδεηαη ζηνλ δηνξαηηθφ κε ην
παηδί ζηελ αγθαιηά ηεο. Ο λφκνο ηνπ θάξκα θαζνξίδεη απηφ
ην είδνο ηνπ ζαλάηνπ γηα ην θαιφ ησλ ςπρψλ πνπ ηνλ
ρξεηάδνληαη.
Ο
Νφκνο
είλαη
Νφκνο,
θαη
ν
Νφκνο
εθπιεξψλεηαη.
Οη ζξεζθεπφκελνη γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη κία Παξζέλνο ε
νπνία
νλνκάδεηαη
Άζπηιε
χιιεςε.
Κάζε
κπζηηθηζηήο
πεθσηηζκέλνο γλσξίδεη ηέιεηα φηη εθείλε δεη ζηελ Βδέκ,
δνπιεχνληαο κε ηηο Άκσκεο πιιήςεηο ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
ηαλ εθηειείηαη κία ζχιιεςε ρσξίο ηελ έγρπζε ηνπ
ζπεξκαηηθνχ πγξνχ, γίλεηαη απφ ην Άγην Πλεχκα. Σέηνηνπ
είδνπο ζχιιεςε, είλαη θάησ απφ ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ
θαζνδήγεζε ηεο Άζπηιεο χιιεςεο. Ώλαθνηλψλνπκε φηη ε ελ
ιφγσ Παξζέλνο δελ είλαη ε Ββξατθή Μαξία. Πξάγκαηη, ε
Άζπηιε χιιεςε είλαη κία γπλαίθα πνπ έθηαζε ζηνλ βαζκφ
ηεο
Παξζέλνπ.
Τπάξρνπλ
πνιιέο
παξφκνηεο
γπλαίθεο,
πξαγκαηηθνί δσληαλνί ΐνχδεο, νη νπνίνη έθηαζαλ ζηελ
Πέκπηε Μχεζε. Ώο ζπκεζνχκε ηελ Παξζέλν ηεο Θαιάζζεο
(Μεηέξα ηνπ Εεζνχ) θαη ηηο έληεθα ρηιηάδεο Παξζέλεο ησλ
Ίλθα, ηηο Παξζέλεο ησλ Ώζηεξηψλ, ηελ Παξζέλν ηνπ Νφκνπ
θ.η.ι. ιεο απηέο νη γπλαίθεο είλαη δσληαλνί ΐνχδεο,
γπλαίθεο
πνπ
έθηαζαλ
ζηελ
Πέκπηε
Μχεζε
Μεγάισλ
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Μπζηεξίσλ(αιεζηλνί άλζξσπνη). Ο πην πςειφο βαζκφο γηα κηα
γπλαίθα είλαη απηφο ηεο Παξζέλνπ. Ο πην πςειφο βαζκφο γηα
έλαλ άλζξσπν είλαη απηφο ηνπ Υξηζηνχ. Δ Παξζέλνο πνπ
απαξλείηαη ην Νηξβάλα θαη επαλελζαξθψλεηαη γηα λα
δνπιέςεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα ζαλ αλζξψπηλν φλ αλπςψλεηαη
ζηνλ βαζκφ ηνπ Υξηζηνχ.
Σν
εθηξψη
Γηεζφδ
είλαη
ε
θηινζνθηθή
ιίζνο
ησλ
Ώιρεκηζηψλ, ε θπβηθή πέηξα ηνπ Γηεζφδ, ε κπζηεξηψδεο
πέηξα ηνπ Ώκθσξαζέπ ησλ εβξαίσλ, ην εμ. Σν Γηεζφδ είλαη
ζηα ζεμνπαιηθά φξγαλα.
Ο Εεζνχο είπε:″θαη ζνπ ιέσ, φηη είζαη ν Πέηξνο θαη πάλσ
ζε απηήλ ηελ πέηξα ζα ρηίζσ ηελ Βθθιεζία κνπ· θαη νη
πχιεο ηηο θνιάζεσο δελ ζα επηθξαηήζνπλ πάλσ ηεο″.
Καλείο δελ κπνξεί λα ελζαξθψζεη ηνλ Οηθείν Υξηζηφ, ρσξίο
πξνεγνπκέλσο λα έρεη ρηίζεη ηνλ Ναφ πάλσ ζηελ Γψληα Πέηξα
(ην ζεμ).
Πξέπεη λα αλπςψζνπκε ηηο επηά θνιψλεο ηνπ λανχ ηεο
ζνθίαο. Δ ιέμε ΕΝΡΕ είλαη γξακκέλε κε πχξηλνπο ραξαθηήξεο
πάλσ ζε θάζε κία απφ ηηο επηά θνιψλεο ηνπ λανχ.
Οη επηά βαζκνί δχλακεο ηεο θσηηάο αλαπηχζζνληαη κφλν κε
ηελ ζεμνπαιηθή καγεία.Σα κπζηήξηα ηνπ ζεμ πεξηθιείνπλ ην
θιεηδί γηα φιεο ηηο δπλάκεηο. ηη έξρεηαη ζηελ δσή είλαη
παηδί ηνπ ζεμ.
Ώλάκεζα ζηνπο αδηέθνπο επαιεζεχεηαη ν ρνξφο ησλ δψδεθα
ηρνπαηεηέν γηα ηηο γπλαίθεο πνπ πέζαλαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο γέλλαο, γχξσ απφ ηνλ θφθθηλν Κεηδαιθνάηι θαη
ηνλ καχξν Κεηδαιθνάηι. Έηζη ινηπφλ, ε Κηρνπαπηπηιηίλ
είλαη ν Αάζθαινο βνεζφο απηψλ ησλ θησρψλ εγθπκνλνχλησλ
γπλαηθψλ. Γπλαίθεο, φηαλ ρξεηάδεζηε ηελ Κηρνπαπηπηιηίλ
επηθαιεζηείηε ηελ! Έηζη, ζα ιάβεηε άκεζε βνήζεηα.
Άιιε κία Θεά ηεο γέλλαο νλνκάδεηαη Σιαδνιηεφηι θαη
ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αδηέθηθε αγγεινινγία. Ώπηέο νη Θεέο
θαη νη Θενί είλαη αγλνί θαη ηέιεηνη άγγεινη ηνπ Υξηζηνχ.
Δ Σιαδνιηεφηι, ζεά ηνπ ηνθεηνχ είλαη κία κεγάιε Ααζθάια
ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο, ηνλ νπνίν φηαλ ηνλ δνχκε
δηνξαηηθά κνηάδεη κε κηα φκνξθε λεαξή γεκάηε δσή. Δ
Ααζθάια Σιαδνιηεφηι θνξάεη πάληα έλαλ παλέκνξθν κπιε
καλδχα θαη ε φςε ηεο είλαη ηφζν ππέξνρε φζν ην ξνδαιφ
ρξψκα ηεο απγήο. Δ Σιαδνιηεφηι είλαη αξρεγφο κηαο νκάδαο
Ώγγέισλ νη νπνίνη δνπιεχνπλ εληαηηθά γηα λα βνεζνχλ ηηο
γπλαίθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ.
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Δ Σιαδνιηεφηι ειέγρεη ηα λεξά ηεο παγθφζκηαο δσήο. Δ
Σιαδνιηεφηι ειέγρεη ην ακληαθφ πγξφ, κέζα ζην νπνίν
εγθπκνλείηαη ην έκβξπν. Δ Σιαδνιηεφηι ειέγρεη φια ηα
ζειπθά φξγαλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εγθπκνζχλε,
επνκέλσο, ε Σιαδνιηεφηι κπνξεί λα θαηαθαζίζεη ηα λεξά, λα
θαηεπζχλεη ηνλ κεραληζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ, θαη λα
ρεηξαγσγήζεη ηνπο λφκνπο νη νπνίνη δηνηθνχλ ηνλ κεραληζκφ
ηνπ θπζηθνχ ηνθεηνχ.
Δ Σιαδνιηεφηι δεη ζηελ Βδέκ, απηφ είλαη ην αηζεξηθφ πεδίν
ή πεξηνρή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Φχζεο. Κάζε κεηέξα
κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ Ααζθάια Σιαδνιηεφηι ζηηο
θξίζηκεο ζηηγκέο ηνπ ηνθεηνχ. ″Γεηήζηε θαη ζα ζαο δνζεί,
ρηππήζηε θαη ζα ζαο αλνηρζεί″. ηελ Βδέκ, ηα βνπλά είλαη
κπιε θαη δηάθαλα ζαλ ην θξχζηαιιν. Δ κεγαιεηψδεο νκνξθηά
ηεο Βδέκ έρεη ην ίδην Θετθφ κπιε ρξψκα.
πνηνο ζέιεη λα κπεη ζηελ Βδέκ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
έρεη ιάβεη ην γακήιην έλδπκα ηεο ςπρήο. Ώπηφ ην έλδπκα,
ιακβάλεη ην φλνκα ″ψκα Πνπρηθφλ″. Ώπηφ ην έλδπκα είλαη
έλα νξγαλσκέλν ζψκα απφ αηζεξηθφ πιηθφ. ηαλ ν δηνξαηηθφο
εμεηάδεη απηφλ ηνλ αηζεξηθφ νξγαληζκφ, κπνξεί ηφηε λα
απνδείμεη φηη είλαη δηαθαλέο ζαλ ην θξχζηαιιν. Μνηάδεη κε
έλα παλέκνξθν αζψν θνξίηζη.
Βίλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπκε φηη ην ψκα Πνπρηθφλ
θπβεξλάηαη απφ ηελ ειήλε. πνηνο θαηέρεη απηφ ην ζψκα
κπνξεί λα επηζθεθηεί κ’ απηφ φια ηα δηακεξίζκαηα ηνπ
ΐαζηιείνπ. Ώλαρσξήζακε απφ ηελ Βδέκ απφ ηελ πχιε ηνπ ζεμ·
επνκέλσο, κφλν κέζσ απηήο ηεο επζείαο, ζηελήο θαη
δχζθνιεο πχιεο κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ζηελ Βδέκ. Δ Βδέκ
είλαη ην ίδην ην ζεμ.
Σα ζχκβνια ηνπ Γηεζφδ είλαη ηα αξψκαηα θαη ηα ζαλδάιηα.
Πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηα δχν δέλδξα ηεο Βδέκ: ην Αέλδξν
ηεο Βπηζηήκεο ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ, θαη ην Αέληξν ηεο
Γσήο(ηα Αέθα εθηξψη) ηα δχν δέλδξα έρνπκε θνηλέο ξίδεο.
Ώπηνί πνπ έρνπλ άξξσζηα ζεμνπαιηθά φξγαλα πξέπεη λα
επηθαιεζηνχλ ηελ Σιαδνιηεφηι γηα λα ηνπο βνεζήζεη.
Μπνξνχλ επίζεο λα επηθαιεζηνχλ κε φιε ηνπο ηελ θαξδηά θαη
ην κπαιφ ηνλ άγγειν Κηρνπαπηπηιηίλ.
Βίλαη αλαγθαίν λα εμεγήζνπκε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζεμνπαιηθήο καγείαο ηα ηξία ζηνηρεία αγλνχ Ώθάζα, ηα
νπνία θαηέξρνληαη κέζσ ηεο βξαρκαληθήο ρνξδήο, παξακέλνπλ
κε ηελ ζέιεζή καο νινθιεξσηηθά ελδπλακσκέλα. ηαλ
πξνθχπηεη απηφ, απηέο νη ηξεηο πλνέο κεηαηξέπνληαη ζε κία
ηξνκεξά βίαηε θαη εθξεθηηθή δχλακε ε νπνία κπνξεί λα καο
κεηαηξέςεη είηε ζε δσληαλνχο αγγέινπο είηε ζε δσληαλνχο
δαίκνλεο. Βάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο
ζεμνπαιηθήο καγείαο ν κάγνο δηαπξάμεη ην ιάζνο λα εθρχζεη
ην
ζπέξκα
(λα
θζάζεη
ζηνλ
νξγαζκφ),
ηφηε
ράλεη
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εθαηνκκχξηα ειηαθά άηνκα ηα
εθαηνκκχξηα ζαηαληθά άηνκα.

νπνία

αληηθαζίζηαληαη

απφ

Σα ζαηαληθά άηνκα καδεχνληαη κεηά ηελ ζπλνπζία απφ ηηο
πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ησλ ζεμνπαιηθψλ νξγάλσλ. Σέηνηνπ
είδνπο αξλεηηθά άηνκα πξνζβάινπλ ηελ βξαρκαληθή ρνξδή·
κεηά, απηά ηα άηνκα ηείλνπλ λα αλεβαίλνπλ πξνο ηνλ
εγθέθαιν,
αιιά
νη
ηξεηο
πλνέο
ηνπ
αγλνχ
Ώθάζα,
ελδπλακσκέλεο απφ ηελ δχλακε ηεο ζέιεζεο, ζπγθξαηνχλ ηελ
αλάβαζε ηέηνησλ αηφκσλ θαη ηα ξίρλεη βίαηα πξνο ηα θάησ,
πξνο ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο. ηαλ
ζπκβαίλεη απηφ, ηα ζθνηεηλά άηνκα ζπληξίβνληαη βίαηα πξνο
ηνλ βαζηιέα ησλ αξλεηηθψλ αηφκσλ· έλα ηέηνηνπ είδνπο
άηνκν βξίζθεηαη ζηνλ θφθθπγα. Ώπηφ ην άηνκν είλαη
πξάγκαηη έλαο πνιχ επηθίλδπλνο καχξνο ζεφο. Καλνληθά
απηφο ν ζεφο θαηνηθεί ζηνλ θφθθπγα πεξηκέλνληαο πάληα γηα
κία επθαηξία γηα λα θιέςεη ηελ θσηηά ηεο Κνπληαιίλη θαη
λα ηελ θαηεπζχλεη πξνο ηα
θάησ. Βπνκέλσο, κε ηελ
εθζπεξκάηηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο καγείαο,
απηφο ν αηνκηθφο βαζηιηάο ηνπ ζθφηνπο ιακβάλεη ηελ
επθαηξία πνπ θαξηεξνχζε θαη γεκάηνο κε πνιιή δχλακε
αθππλίδεη ην πχξηλν θίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ θαη ην
θαηεπζχλεη πξνο ηα θάησ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη
ε νπξά ηνπ ζαηαλά (ην θνπληαξηηγνπαδφξ) ζηνπο δαίκνλεο.
ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, πξνεμέρνπλ ηα θέξαηα πάλσ ζην κέησπν
ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο. πνηνο θαηέξρεηαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν, φπνηνο θηάλεη ζε ηέηνην βαζκφ εθθπιηζκνχ, ράλεη ην
Θείν Πλεχκα θαη βνπιηάδεη ζηελ Άβπζζν. Ώπηνί είλαη νη
ρακέλνη, νη άςπρνη, απηνί είλαη εθείλνη πνπ πεξλνχλ απφ
ηνλ δεχηεξν ζάλαην. Ώπνζπληίζεληαη αξγά κέζα ζηελ άβπζζν
κέρξη λα γίλνπλ θνζκηθή ζθφλε.
Τπάξρεη πιεζψξα ζρνιψλ καχξεο καγείαο, κεξηθέο απφ απηέο
έρνπλ πνιχ ζεβάζκηεο παξαδφζεηο νη νπνίεο δηδάζθνπλ ηελ
ζεμνπαιηθή καγεία κε εθζπεξκάηηζε. Έρνπλ πνιχ φκνξθεο
ζεσξίεο νη νπνίεο πξνζειθχνπλ θαη αηρκαισηίδνπλ, φκσο,
εάλ ν καζεηήο πέζεη ζε απηή ηελ απνπιαλεηηθή θαη
απνιαπζηηθή παγίδα, ηφηε κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ καχξν κάγν.
Ώπηέο νη καχξεο ζρνιέο επηβεβαηψλνπλ ζηνπο ηέζζεξεηο
αλέκνπο φηη είλαη ιεπθέο θαη έηζη ν αθειήο πέθηεη.
Βπηπιένλ απηέο νη ζρνιέο κηιάλε πνιχ φκνξθα γηα ηελ
αγάπε, ηελ θηιαλζξσπία, ηελ ζνθία θ.η.ι. θ.η.ι. θ.η.ι.
Φπζηθά, ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηάζεσλ ν αθειήο καζεηήο
πηζηεχεη ζζελαξά φηη ηέηνηνπ είδνπο ηδξχκαηα δελ έρνπλ
θακία ζρέζε κε ην θαθφ θαη ηελ αλσκαιία. Θπκήζνπ, θαιέ
καζεηή, φηη ε άβπζζνο είλαη γεκάηε απφ εηιηθξηλείο αιιά
ιαλζαζκέλνπο αλζξψπνπο θαη αλζξψπνπο κε πνιχ θαιέο
πξνζέζεηο.
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Δμήγεζε
Δ βξαρκαληθή ρνξδή είλαη ν θεληξηθφο ζπνλδπιηθφο ζσιήλαο
κε ηνπο δχν κάξηπξεο ηεο Ώπνθάιπςεο. Ώπηνί είλαη δχν εκηαηζεξηθέο εκη-θπζηθέο ρνξδέο
νη νπνίεο ζπλδένπλ ηα
ζεμνπαιηθά φξγαλα κε ηνλ εγθέθαιν. Σα ειηαθά θαη ηα
ζειεληαθά άηνκα αλεβαίλνπλ πξνο ηνλ εγθέθαιν κέζσ απηψλ
ησλ δχν ρνξδψλ.
Ώπηνί νη δχν κάξηπξεο πεξηηπιίζζνληαη θαζ’ φιν ην κήθνο
ηεο ξαρηαίαο ζηήιεο θαη ζρεκαηίδνπλ κ’ απηήλ ην δηάζεκν
Κεξχθεην ηνπ Βξκή. Βπνκέλσο, ην Κεξχθεην ηνπ Βξκή θαη ε
βξαρκαληθή ρνξδή ησλ αλαηνιηηψλ είλαη ην ίδην.
Ζ ελάηε ζθαίξα (Γηεζόδ)
Τπάξρνπλ πνιιά Βζσηεξηθά ηάγκαηα ζην κπεηηθφ κνλνπάηη.
Βίλαη αλαγθαίν λα πεξάζνπκε απφ ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Φχιαθα
ηνπ Καησθιηνχ ζηα ηξία πεδία: αζηξηθφ, λνεηηθφ θαη
αηηηαηφ· είλαη αλαγθαίν λα πεξάζνπκε απφ ηηο δνθηκαζίεο
ηεο θσηηάο, ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηεο γεο· είλαη
αλαγθαίν λα πεξάζνπκε απφ ηηο δνθηκαζίεο ηεο δηθαηνζχλεο
θ.η.ι. κσο φιεο απηέο νη δνθηκαζίεο φζν ζθιεξέο θαη
δχζθνιεο θη αλ είλαη, γίλνληαη απαιέο θαη γξήγνξεο φηαλ
ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηελ ηξνκαθηηθή θαη ηεξάζηηα δνθηκαζία
ηεο ελάηεο ζθαίξαο (ζεμ). Δ θάζνδνο ζηελ ελάηε ζθαίξα
ήηαλ πάληα ε αλψηαηε δνθηκαζία γηα ηνλ ππέξηαην ηίηιν ηνπ
ηεξνθάληε· Βξκή, ΐνχδα, Εεζνχ, Κεηδαιθνάηι, Κξίζλα θ.η.ι.
πνπ έπξεπε λα θαηέιζνπλ ζηελ ελάηε ζθαίξα. Ώπηφ είλαη ην
ζεμ. Πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη κπαίλνπλ ζηελ ελάηε
ζθαίξα θαη φκσο ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ βγαίλνπλ ληθεηέο.
Τπάξρνπλ
ηξνκεξνί
πεηξαζκνί
θαη
επίζεο
εθαηνκκχξηα
θαηλνκεληθψλ ιεπθψλ ζρνιψλ νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
είλαη καχξεο θαη γεκάηεο κε ιχθνπο νη νπνίνη θνξνχλ
δέξκαηα
πξνβάησλ
θαη
πνπ
δηδάζθνπλ
ζηνπο
καζεηέο
ζπζηήκαηα ζεμνπαιηθήο καγείαο κε εθζπεξκάηηζε. Έηζη,
απηέο νη ζρνιέο κηινχλ κφλν γηα πςειά πξάγκαηα, θαη φκσο,
απηφο είλαη ν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο παξαπιαλείηαη
θαη πέθηεη απφ απηήλ ηελ ρξπζή παγίδα θαη πέθηεη ζηελ
άβπζζν ηνπ νιέζξνπ.
Δ κέγηζηε δνθηκαζία ηεο ελάηεο ζθαίξαο απνπιαλεί θαη
δηαξθεί πνιχ. Ώπηή ε δνθηκαζία δηαξθεί κέρξη ν καζεηήο λα
απνθηήζεη νινθιεξσηηθή Ώπηνπξαγκάησζε. ια εμαξηψληαη απφ
ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή. πνηνο κπαίλεη ζηελ ελάηε
ζθαίξα θαη είλαη ζηαζεξφο κέρξη ηνλ ζάλαην, κεηαηξέπεηαη
ζε έλαλ δσληαλφ Υξηζηφ. κσο, είλαη αζπλήζηζην λα βξεη
θαλείο ζηελ δσή θάπνηνλ, ν νπνίνο βγαίλεη ζξηακβεπηήο απφ
ηελ ελάηε ζθαίξα. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ μεθηλνχλ θαη
είλαη ζπάλην λα βξεζεί θάπνηνο ν νπνίνο ζξηακβεχεη.
Ο Γάζθαινο
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ΜΑΛΚΟΤΣ
Φηάζακε ζην ηειεπηαίν
εμαζθήζεη απηφ ην βηβιίν
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ,
γελλεζεί ζηνπο αλψηεξνπο
Ώδειθφηεηαο.

καο θεθάιαην. Βάλ ν καζεηήο
ησλ 22 θεθαιαίσλ θαζ’ φιε ηελ
ρσξίο λα θνπξαζηεί, ηφηε ζα
θφζκνπο ζαλ Αάζθαινο ηεο Λεπθήο

Δ
αλζξσπφηεηα
αλαπηχζζεηαη
ζε
δχν
θχθινπο:
εμσηεξηθφ(δεκφζην) θαη ηνλ εζσηεξηθφ(απνθξπθηζκφ).

ηνλ

Ο εμσηεξηθφο θχθινο είλαη ν θχθινο ηεο πνιιαπιφηεηαο· ν
εζσηεξηθφο θχθινο είλαη ν θχθινο ηεο Θετθήο Ώλζξσπφηεηαο,
ν θχθινο ησλ δαζθάισλ ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο. ηνλ θπζηθφ
θφζκν ππάξρνπλ πνιιέο ζρνιέο, αδειθφηεηεο, ηάγκαηα, θαη
ςεπδνπλεπκαηηθέο, ςεπδνεζσηεξηθέο θαη ςεπδναπνθξπθηζηηθέο
θνηλσλίεο. Δ άθζνλε ινγνηερλία φζνλ αθνξά ησλ γηνγθηζκφ,
ηνλ απνθξπθηζκφ θ.η.ι., θπθινθνξεί παληνχ. ιε απηή ε
ςεπδνεζσηεξηθή ινγνηερλία θαη φιεο απηέο νη ζρνιέο
ζπγθξνηνχλ
έλαλ
πξαγκαηηθφ
ιαβχξηλζν
αληηθξνπφκελσλ
ζεσξηψλ. Ώπηέο είλαη νη ζρνιέο νη νπνίεο κάρνληαη ε κία
ηελ άιιε θαη ςεπδνεζσηεξηθνί ζπγγξαθείο νη νπνίνη
κπεξδεχνπλ θαη παξαπιαλνχλ ηνπο αλαδεηεηέο.
Βίλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο αθνζησκέλνπο λα βξνπλ ηνλ
δξφκν πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ εζσηεξηθφ θχθιν. Κνηλψο,
ν
αλαδεηεηήο
ράλεη
φιε
ηνπ
ηελ
δσή
ςάρλνληαο,
δηαβάδνληαο, ζπγθξίλνληαο θ.η.ι. παληνχ. Πξάγκαηη, απηφ
κνηάδεη κε έλα πνιχ δχζθνιν ηνπξλνπά ζην νπνίν πνιχ ιίγνη
επηηπγράλνπλ. ηαλ ν αλαδεηεηήο βξίζθεη ην πξαγκαηηθφ
κνλνπάηη, ην κνλνπάηη ηεο θφςεο ηνπ μπξαθηνχ, ηφηε πξέπεη
λα κείλεη ζηαζεξφο κέρξη λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ. κσο,
είλαη θαιφ λα γλσξίδνπκε φηη πνιινί είλαη εθείλνη πνπ
βξήθαλ ην πξαγκαηηθφ κνλνπάηη, θαη κεηά απνηξαβήρζεθαλ
απ’ απηφ γηαηί δελ είραλ αξθεηή ππεπζπλφηεηα γηα λα
επηκείλνπλ.
Ώπηφο ν θπζηθφο θφζκνο είλαη ε θνηιάδα ηεο πηθξίαο, ην
βαζίιεην ηνπ Μαιθνχη, ην βαζίιεην ηεο ακζάξα. Ο Σξνρφο
ηεο ακζάξα πεξηζηξέθεηαη αθαηάπαπζηα θαη ην εγψ έξρεηαη
θαη
θεχγεη,
απελζαξθψλεηαη
θαη
ελζαξθψλεηαη,
πάληα
ππνθέξνληαο, πάληα ςάρλνληαο ρσξίο λα βξεη. Σν Ώξθάλν 10,
ν Σξνρφο ηεο Ώληαπνδνηηθφηεηαο, είλαη ηξνκεξφο· νιφθιεξνο
ν θφζκνο είλαη ζθιάβνο απηνχ ηνπ κνηξαίνπ ηξνρνχ ησλ
αηψλσλ.
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Πξνεγνύκελνη θνζκηθνί θύθινη
ηνλ πξψην θχθιν ε Γε καο είρε δεκηνπξγεζεί κε χιε απφ ην
λνεηηθφ πεδίν· ζηνλ δεχηεξν θχθιν ε Γε καο ζπκππθλψζεθε
ζηελ νπζία ηνπ αζηξηθνχ πεδίνπ· ζηνλ ηξίην θχθιν ε Γε καο
ζπκππθλψζεθε ζηελ νπζία ηνπ αηζεξηθνχ πεδίνπ· ζηνλ ησξηλφ
ηέηαξην θχθιν ε Γε καο απνθξπζηαιιψζεθε ζε κηα θπζηθή θαη
ρεκηθή κνξθή.
Βίλαη επείγνλ λα γλσξίδνπκε φηη απηή ε θπζηθνρεκηθή Γε
εμειίζζεηαη θάησ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ πιαλεηηθνχ θάξκα.
Πξνεγνύκελεο εμειίμεηο
Δ εμειίμεηο ήηαλ πνιχ θησρέο ζηνλ πξψην γχξν, παξνκνίσο
ζηνλ δεχηεξν θαη ζηνλ ηξίην γχξν. Πξάγκαηη, ε θσηηά
παξήγαγε πνιχ ιίγα ζε απηνχο ηνπο ηξεηο θχθινπο. Σψξα ζε
απηφλ ηνλ ηέηαξην θχθιν ην απνηέιεζκα είλαη κπξφο ζηα
κάηηα καο. Ο ινπζηθεξηθφο άλζξσπνο απηνχ ηνπ ηέηαξηνπ
θχθινπ είλαη ηξνκαθηηθφο. Βπνκέλσο ε πιαλεηηθή θσηηά
κφιηο θαη κεηά βίαο εμειηγκέλε θαη ππεξθνξησκέλε κε
πιαλεηηθφ θάξκα, ιφγσ ησλ θησρψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο πιαλεηηθνχο θχθινπο, παξήγαγε ζηνλ δηθφ καο
θπζηθφ θφζκν, κία πνιχ αξγή, βαξηά θαη ηξνκεξή εμέιημε.
Μειινληηθνί θύθινη
Ο κειινληηθφο πέκπηνο θχθινο ζα αλαπηπρζεί ζηνλ αηζεξηθφ
θφζκν, ν έθηνο ζηνλ αζηξηθφ θφζκν θαη ν έβδνκνο ζηνλ
λνεηηθφ. Μεηά, ζα θζάζεη ε Μεγάιε Κνζκηθή Νχρηα. Οη
κειινληηθνί ηξεηο θχθινη ζα παξάγνπλ πνιχ ιίγα ιφγσ ηνπ
πιαλεηηθνχ θάξκα.
Σν Βαζίιεην ηνπ Μαιθνύη
Οη ζενί ηεο Φχζεο έρνπλ δνπιέςεη πνιχ ζθιεξά γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ φληα κε απηνεπίγλσζε. Οη ζενί έπξεπε λα
θάλνπλ δχζθνια πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηεο Φχζεο. Ώπφ
ηνλ δνθηκαζηηθφ ζσιήλα απηνχ ηνπ κεγάινπ εξγαζηεξίνπ,
έρνπλ βγεη πνιππνίθηιεο κνξθέο δσψλ· κεξηθέο απφ απηέο
ηηο κνξθέο, είραλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα εθπνλήζνπλ
πιηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπηλσλ
φλησλ. Άιιεο κνξθέο είλαη απνξξίκκαηα, εκη-αλζξψπηλσλ
φλησλ θαη άιιεο είλαη πξαγκαηηθέο αλζξψπηλεο απνηπρίεο.
ια ηα δψα απφ απηφ ην βαζίιεην ηνπ Μαιθνχη ραξαθηεξίδνπλ
θάπνηα πεξηνξηζκέλε πιεπξά ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπηλσλ
φλησλ. ια ηα δψα είλαη πξαγκαηηθέο θαξηθαηνχξεο ησλ
αλζξψπηλσλ φλησλ.
κσο, είλαη θαιφ λα γλσξίδνπκε φηη ν αγψλαο ησλ Θεψλ γηα
λα δεκηνπξγήζνπλ αλζξψπηλα φληα δελ έρεη ηειεηψζεη αθφκα,
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θαη φκσο, ηα πξαγκαηηθά αλζξψπηλα φληα πξέπεη λα
εθθνξηίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία
ζα είλαη παξφληα ζηνπο δσνινγηθνχο θήπνπο ηνπ κέιινληνο.
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ΣΟ ΒΕΝΏΕ, Ο ΒΧΣΒΡΟ, ΣΟ ΠΝΒΤΜΏ,
είλαη ε ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ. κσο ππάξρεη θαη έλαο παξάγνληαο
παξαθσλίαο κέζα καο: ην ″εγψ″, ν εαπηφο κνπ. Βίλαη
ελδηαθέξνλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ην ″εγψ″ είλαη πνιιαπιφ.
Σν ″εγψ″ ζπγθξνηείηαη απφ πνιιά εγψ ηα νπνία θαπγαδίδνπλ
κεηαμχ ηνπο· κάρνληαη κεηαμχ ηνπο γηαηί θάζε έλα ζέιεη
ηνλ έιεγρν ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Ώπηά ηα ″εγψ″
είλαη ηξία, επηά θαη ιεγεψλα. Σα ηξία βαζηθά είλαη: ν
δαίκνλαο ηνπ πάζνπο, ν δαίκνλαο ηνπ λνπ θαη ν δαίκνλαο
ηεο θαθήο ζέιεζεο. Σα επηά είλαη ηα επηά ζαλάζηκα
ακαξηήκαηα:
ιαγλεία,
ζπκφο,
απιεζηία,
ππεξεθάλεηα,
δήιεηα, ιαηκαξγία θαη ηεκπειηά. Δ ιεγεψλα ζπγθξνηείηαη
απφ φιεο ηηο ρηιηάδεο δεπηεξεχνληεο ακαξηίεο.
Σα ηξία ηα επηά θαη ε ιεγεψλα είλαη κηθξά δσηθά ζηνηρεία,
″εγψ″ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ λνπ. Ώπηά ηα δσηθά
ζηνηρεία είλαη νη ερζξνί πνπ δνπλ κέζα ζην ίδην καο ην
ζπίηη. Ώπηά ηα δσηθά ζηνηρεία δνπλ κέζα ζην βαζίιεην ηεο
ςπρήο καο θαη ηξέθνληαη κε ηηο θαηψηεξεο νπζίεο ησλ
θαηψηεξψλ καο δσηθψλ βαζέσλ. Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη απηά
ηα δσηθά ζηνηρεία έρνπλ θιέςεη κέξνο ηεο ζπλείδεζήο καο.
Ώπηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο παξαθάησ ηζρπξηζκνχο: είκαη
ζπκσκέλνο, είκαη άπιεζηνο, εχρνκαη, ληψζσ δήιεηα, θηι,
θηι, θηι....
Σν πξαγκαηηθφ Βίλαη, είλαη ην Πλεχκα, αιιά ην πλεχκα δελ
είλαη κέζα ζην άηνκν γηαηί ην ″εγψ″ εηζέβαιε ζην βαζίιεην
ηεο ςπρήο. Πξάγκαηη, νχηε ε ςπρή, νχηε ην πλεχκα έρεη
ελζαξθσζεί
κέζα
ζην
άηνκν.
Σν
δηαλνεηηθφ
δψν
ην
ιαλζαζκέλα
νλνκαδφκελν
άλζξσπνο
είλαη
αθφκε
κηα
πηζαλφηεηα. Ο πξαγκαηηθφο άλζξσπνο είλαη αθφκα ζηελ
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο. ηνπο δσνινγηθνχο θήπνπο ηνπ
κέιινληνο
ζα
ππάξρνπλ
πνιιά
δείγκαηα
ππαξρνπζψλ
αλζξσπίλσλ θπιψλ. Πξέπεη λα απνξξίςνπκε νηηδήπνηε δσηθφ
κέζα καο γηα λα επηηχρνπκε νξζά ηελ Ώλζξψπηλε θαηάζηαζε ε
νπνία κέρξη ηψξα είλαη κηα πηζαλφηεηα.
ηαλ ηειεηψζνπκε κε φιεο καο ηηο ακαξηίεο, ηφηε ην ″εγψ″
δηαιχεηαη. ηαλ ην ″εγψ″ δηαιπζεί, ηφηε ελζαξθψλνπκε ηελ
ςπρή θαη ην Πλεχκα. Πξάγκαηη, απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν γηλφκαζηε άλζξσπνη κε ηελ πην πιήξε έλλνηα ηνπ
φξνπ.
ηαλ έξρεηαη ν ζάλαηνο ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ ζπλερίδεη
είλαη ην ″εγψ″, ε ιεγεψλα ηνπ ″εγψ″. Σν ″εγψ″ επηζηξέθεη
γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ζάλαηνο είλαη ε
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επηζηξνθή ζηελ ζχιιεςε. Ώπηφο είλαη ν ηξνρφο ηνπ Ώξθάλν
10.
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο, ελφο πξαγκαηηθνχ
αλζξψπνπ(εθείλνπ πνπ έρεη ελζαξθψζεη ηελ ςπρή θαη ην
Πλεχκα) δεη νινθιεξσηηθά αθππληζκέλνο κε ην αζηξηθφ ηνπ
ζψκα, ραίξεηαη ηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο ηεο ζπλείδεζεο,
θαη απνιακβάλεη ηελ αληηθεηκεληθή αληίιεςε.
Ώπ’ ηελ άιιε πιεπξά, εθείλνη πνπ δελ έρνπλ δηαιχζεη ην
″εγψ″ θαη πνπ δελ έρνπλ ελζαξθψζεη νχηε ηελ ςπρή ηνπο,
νχηε ην Πλεχκα ηνπο, δνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θφζκνπο κε
ηελ ζπλείδεζή ηνπο θνηκηζκέλε. Έρνπλ κφλν ππνθεηκεληθή
ζπλείδεζε θαη ππνθεηκεληθή αληίιεςε.
πνηνο ζέιεη λα ειεπζεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνλ ηξνρφ
ηεο ακζάξα, πξέπεη λα δηαιχζεη ην ″εγψ″ θαη λα
ελζαξθψζεη ηελ ςπρή ηνπ. Ώπηή ε εξγαζία είλαη πνιχ
δχζθνιε θαη εθείλνη πνπ ην έρνπλ επηηχρεη είλαη πνιχ
ζπάληνη. Πξάγκαηη ην βαζίιεην ηνπ Μαιθνχη είλαη έλα
ηξνκεξφ θίιηξν. Σα απνξξίκκαηα απηνχ ηνπ θίιηξνπ είλαη
απηά πνπ είλαη ηξέρνληα θαη ηζρχνληα θαη απηά ηα
απνξξίκκαηα θαηαπίλνληαη απφ ηελ Άβπζζν. Ο ρξπζφο, ν
εθιεθηφο, ν αιεζηλφο Άλζξσπνο, ν άγγεινο, είλαη ε ζχιιεςε
ηνπ Μαιθνχη. Δ κάρε είλαη πξάγκαηη ζνβαξή.
Δ θχζε είλαη ακείιηθηε. Δ γέλλεζε ελφο Ώλζξψπνπ-αγγέινπ
θνζηίδεη ρηιηάδεο ή θαιχηεξα αο πνχκε εθαηνκκχξηα
ζπκάησλ. ″Πνιινί είλαη νη θαιεζκέλνη, ιίγνη νη εθιεθηνί″.
Ο Υξηζηφο είπε: ″Ώπφ ηνπο ρίιηνπο πνπ κε αλαδεηνχλ , έλαο
κε βξίζθεη, απφ ηνπο ρίιηνπο πνπ κε βξίζθνπλ, έλαο κε
αθνινπζεί, θαη απφ ηνπο ρίιηνπο πνπ κε αθνινπζνχλ, έλαο
είλαη δηθφο κνπ″. Ώπηή είλαη ε ηξαγσδία ηνπ Ώξθάλν 10 ηεο
Κακπάια.
Ζ πξνέιεπζε ηνπ αλζξώπνπ
Βθείλνη νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη ν άλζξσπνο πξνέξρεηαη
απφ ηνλ πίζεθν, θάλνπλ ιάζνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν
πίζεθνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ άλζξσπν. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
εηδψλ
θαη
ε
ζεσξία
εμέιημεο
ηνπ
Ααξβίλνπ,
είλαη
ιαλζαζκέλε. Καλείο δελ έρεη δεη έλα λέν είδνο λα
γελληέηαη, θαλείο δελ έρεη δεη άλζξσπν λα γελληέηαη απφ
νηθνγέλεηα πηζήθσλ.
Οη ζπγθξηηηθέο θπζηνινγηθέο αλαηνκίεο είλαη ππεξβνιηθέο·
ν λφκνο ησλ αλαινγηψλ είλαη επίζεο ππεξβνιηθφο γηα
λα
ηεθκεξηψζνπλ
ηηο ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο ηνπο. Πξάγκαηη,
φια ηα δσληαλά είδε κε εμαίξεζε πνιχ ιίγα είλαη δσληαλά
απνξξίκκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ βαζηιείνπ.
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Έλα αμηνζεκείωην παξάδεηγκα
Ώθφκα θη αλ απηφ θαίλεηαη απίζηεπην , ε αιήζεηα είλαη φηη
ν γάτδαξνο, αλάκεζα ζε άιια είλαη έλα δψν αλζξψπηλεο
πξνέιεπζεο. Έρνπλ εηπσζεί πνιιά, γηα ηνλ Ώπνπιήτν
γάτδαξν, γηα ηνλ Εεζνχ πνπ κπήθε ζηελ Εεξνπζαιήκ πάλσ ζε
έλα γάτδαξν θ.η.ι. Πάληα ηα θαηψηεξα πάζε θαη ε έιιεηςε
επθπΎαο, ζρεηίδνληαη κε ηνλ δπζηπρή γάτδαξν.
ηαλ κειεηάκε ηηο αλακλήζεηο ηνπ κεγάινπ βηβιίνπ
θχζεο,
αλαθαιχπηνπκε
κε
έθπιεμε
αλαθαιχπηνπκε
πξνέιεπζε ελφο ηέηνηνπ δψνπ.

ηεο
ηελ

ηελ αξρή ηεο Λεκνπξίαο ππήξρε κία θπιή, ηεξάζηησλ καχξσλ
θαη ηεξαησδψλ γηγάλησλ. Κάζε άηνκν απηήο ηεο βάξβαξεο
θπιήο, είρε ηνπιάρηζηνλ έμη κε νθηψ κέηξα χςνο. Πξάγκαηη,
απηά ηα άηνκα ήηαλ παρχζαξθα θαη θξηθηά ηέξαηα. Σέηνηα
ππνθείκελα
ήξζαλ
απφ
ηνλ
δνθηκαζηηθφ
ζσιήλα
ηνπ
εξγαζηεξίνπ ηεο θχζεο, θαζψο ε θχζε πξνζπαζνχζε λα
δεκηνπξγήζεη
ηνλ
άλζξσπν.
Ώπηή
ε
πξνζπάζεηα
ήηαλ
πξαγκαηηθή απνηπρία ηεο Φχζεο. Ώπηά ηα άηνκα ήηαλ θηελψδε
θαη δηαζηαπξψζεθαλ ζεμνπαιηθά κε πξνθαηαθιπζκηαία ηέξαηα.
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο κίμεο ήηαλ έλα είδνο ηεξαηψδνπο
ρηκπαηδή, ην νπνίν δηαζηαπξψζεθε κε άιια ηέξαηα θέξνληαο
σο απνηέιεζκα(κεηά απφ ρηιηάδεο ρξφληα), ηνλ πξσηφγνλν
γάτδαξν, απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη νη ησξηλνί γάτδαξνη.
Τπνζηεξίδνπκε
δειψζεηο
νη
νπνίεο
δπζαξεζηνχλ
ηνπο
θαλαηηθνχο απηψλ ησλ ζεσξηψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην
″δφγκα ηεο εμέιημεο″. κσο, είλαη ζίγνπξα αιήζεηα, φηη
ζηελ Φχζε δηαδηθάδνληαη ηαπηφρξνλα νη λφκνη ηεο αλέιημεο
θαη ηεο θαζέιημεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Δ
Φχζε πεξηέρεη φιεο ηηο πηζαλφηεηεο, αθφκα θαη ηελ πην
απνθξνπζηηθή. Δ Φχζε είλαη ε Φχζε.
Μπξκήγθηα θαη Μέιηζζεο
ηαλ
εμεηάδνπκε
κία
θπςέιε
ή
κία
κπξκεγθνθσιηά,
εθπιεζζφκεζα απφ δχν πξάγκαηα: πξψηνλ, ηελ ηξνκεξή
ινγηθή, ηελ απφιπηε αθξίβεηα θαη ηελ θαηαπιεθηηθή ηάμε
απηψλ ησλ θνκνπληζηηθψλ θνηλσληψλ καξμηζηηθνχ ηχπνπ·
δεχηεξνλ ηελ έιιεηςε αηνκηθήο επθπΎαο ζε απηά ηα
θνκνπληζηηθά πιάζκαηα. Πξάγκαηη, απηέο νη θνηλσλίεο
κειηζζψλ θαη κπξκεγθηψλ είλαη θνκνπληζηηθνχ ηχπνπ. Βάλ
έλαο εμαζθεκέλνο δηνξαηηθφο δηεξεπλνχζε πξνζεθηηθά απηά
ηα δψα, ζα αλαθάιππηε κε έθπιεμε φηη απηά είλαη ηα θπζηθά
ζψκαηα φλησλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο
θαη ηηο ιανγξαθηθέο ηζηνξίεο ηεο αξραίαο αλζξσπφηεηαο.
Ώπηνί είλαη νη ηηηάλεο, ην πξσηφγνλν γέλνο, νη πεζκέλνη
άγγεινη θ.η.ι. νη νπνίνη ππήξραλ ζηελ Γε πξηλ ε πξψηε
ξίδα θπιή εκθαληζζεί πάλσ ζηελ Γε.
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Βίλαη θπζηθφ φηη έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ απηέο ηηο
θνκνπληζηηθέο θαηαζηάζεηο, εμαζθψκελνη ηξνκεξή δηαλνεηηθή
πξνζπάζεηα βαζηζκέλνη ζε ηξνκεξέο δηθηαηνξίεο. Βίλαη
επίζεο αιεζέο, φηη κάρνληαλ ελάληηα ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο
θαη φηη ν κφλνο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα κεηαηξέςνπλ ην άηνκν
ζε έλα απηφκαην κέζσ ηνπ ηξνρνχ κηαο κεγάιεο θνηλσληθήο
κεραλήο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κνηξαίν. Σα άηνκα έραζαλ ηελ
αηνκηθή ηνπο πξσηνβνπιία, θαη ν θνηλσληθφο κεραληζκφο
έγηλε άθακπηνο θαη απέξηηηνο θαη ε επθπΎα ηνπο αηξνθνχζε
ζε φια ηα άηνκα. Βπνκέλσο, απηφο ν απηνκαηηζκφο, απηή ε
θνηλσληθή κεραληθφηεηα, ζηελ νπνία ε επθπΎα δελ είλαη
αλαγθαία, αλάμηα αθφκα θαη επηθίλδπλε, δηαβηβάζηεθε ζηνπο
απνγφλνπο ηνπο κέζσ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο.
Βίλαη επείγνλ λα γλσξίδνπκε φηη κεηά ρηιηάδσλ ρξφλσλ,
απηέο
νη
πξναλζξψπηλεο
θνηλσλίεο
ζκίθξπλαλ
θαη
εθθπιίζηεθαλ. Καη φκσο, δηαηεξψληαο πάληα κέζσ ηεο
θιεξνλνκηθφηεηα, ηηο ίδηεο αθνχζεηο απηνκαηηθέο θηλήζεηο
ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο κεραληζκνχ.
Βπνκέλσο, απηή είλαη ε πξνέιεπζε ησλ κειηζζψλ θαη ησλ
κπξκεγθηψλ. Ώπηφο είλαη ν θίλδπλνο ηνπ θνκνπληζκνχ.
Δ Φχζε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη άηνκα κε απηνεπίγλσζε θαη
φρη απηφκαηα. Δ έιιεηςε αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο θέξλεη ηνλ
απηνκαηηζκφ θαη ηελ απψιεηα ηεο επθπΎαο.
Αελ πξέπεη λα εθπιεζζφκεζα ιφγσ ηνπ κηθξνζθνπηθνχ ζψκαηνο
ησλ κειηζζψλ θαη ησλ κπξκεγθηψλ. Ο Δξφδνηνο θαη ν Πιίληνο
καο θάλνπλ λα ζπκεζνχκε κέζα απφ ηα βηβιία ηνπο, ηελ
Εζηνξία ησλ ζξχισλ γηγαληηαίσλ κπξκεγθηψλ απφ ην Θηβέη.
Ώο ζπκεζνχκε επίζεο φηη ε ζαχξα είλαη έλαο κηθξφο
θξνθφδεηινο. Βπνκέλσο, ε ζκίθξπλζε είλαη κία απνιχησο
θπζηθή δηαδηθαζία ηεο θχζεο. Ο ησξηλφο άλζξσπνο θαηήιζε
απφ πξνθαηαθιπζκηαίνπο γίγαληεο.
Αλζξώπηλεο Φπιέο
Σν Μαιθνχη είλαη ην βαζίιεην, ην Μαιθνχη είλαη ην δέθαην
εθηξψη ηεο Κακπάια. Δ αηζεξηθή γε πξψηα ζπκππθλψζεθε ζε
ζηνηρεηψδε κνξθή θαη κεηά ζε θπζηθή. Τπάξρεη
ε
ζηνηρεηψδεο θσηηά,ν ζηνηρεηψδεο αέξαο, ην ζηνηρεηψδεο
λεξφ θαη ε ζηνηρεηψδεο γε ησλ ζνθψλ. Ώπηά ηα ηέζζεξα
βαζίιεηα ζπκππθλψλνληαη θπζηθά κέζα ηνπ άιαηνο.
Σν άιαο είλαη έλαο κέγαο παξάγσλ ηεο ειήλεο. Σν
αθηηλνβφιν αιάηη επηηξέπεη ηελ ζπκπχθλσζε ηεο θσηηάο. Σν
εμαηκηζκέλν αιάηη επηηξέπεη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζηνηρείνπ
αέξα. Σν πγξνπνηεκέλν αιάηη επηηξέπεη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ
λεξνχ. Σν θπζηθφ αιάηη επηηξέπεη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ
ζηνηρείνπ γε. Έηζη, κέζσ ηνπ άιαηνο ηα ηέζζεξα ζηνηρεηψδε
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βαζίιεηα κπνξνχλ λα ζπκππθλσζνχλ ζε θπζηθή κνξθή. Ώπηφο
είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γελλήζεθε ν θπζηθφο καο
θφζκνο. Απζηπρψο, γελλήζεθε θνξησκέλνο κε πνιχ θάξκα.
Ο αληηβαζηιέαο ηνπ Μαιθνχη είλαη ν Σζαλγθάκ, ην ηδίλη ηεο
Γεο. Κάζε πιαλήηεο έρεη επηά ξίδεο-θπιέο· ε Γε καο είρε
ήδε πέληε, θαη ρξεηάδνληαη αθφκε άιιεο δχν ξίδεο-θπιέο.
Μεηά απφ ηηο ηέζζεξεηο ξίδεο-θπιέο, ε Γε καο, ζα
κεηαβιεζεί απφ κεγάινπο θαηαθιπζκνχο. Θα γίλεη (κεηά απφ
εθαηνκκχξηα ρξφληα) κία λέα ζειήλε.
ιε ε αλειηθηηθή θαη θαζειηθηηθή δσή ηεο Γεο πξνέξρεηαη
απν ηελ ειήλε. ηαλ ε κεγάιε δσή εγθαηέιεηςε ηελ ειήλε,
πέζαλε, έγηλε έξεκνο. Τπήξραλ επηά κεγάιεο ξίδεο-θπιέο
ζηελ ζειήλε. Δ ζειεληαθή ςπρή, ε ζειεληαθή δσή, ζηελ
ησξηλή Γε εμειίζζεηαη θαη ππεμειίζζεηαη. Ώπηφο είλαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επαλελζαξθψλνληαη νη θφζκνη.
Οη αδηέθνη δειψλνπλ φηη νη άλζξσπνη ηεο πξψηεο ξίδαοθπιήο θαηαβξνρζήζζεθαλ απφ ηίγξεηο, ηεο δεχηεξεο ξίδαοθπιήο κεηαηξάπεθαλ ζε πηζήθνπο, εθείλνη ηεο ηξίηεο ξίδαοθπιήο κεηαηξάπεθαλ ζε πνπιηά, θαη εθείλνη ηεο ηέηαξηεο
ξίδαο-θπιήο κεηαηξάπεθαλ ζε ςάξηα. Αειψλνπκε φηη, νη
άλζξσπνη ηεο παξνχζαο πέκπηεο ξίδαο-θπιήο, ζα γίλνπλ
θαηζίθεο. Βπί ηνπ παξφληνο, είκαζηε ζηελ έθηε ππνθπιή ηεο
πέκπηεο ξίδαο-θπιήο ηνπ ηέηαξηνπ πιαλεηηθνχ θχθινπ.
Δ πξψηε ξίδα θπιή ήηαλ γηγαληηαία θαη είρε καχξν ρξψκα,
φκσο ήηαλ πνιχ πνιηηηζκέλνη. Ώπηή ήηαλ κία αλδξφγπλε
ξίδα-θπιή, άθπιε, εκη-θπζηθή θαη εκη-αηζεξηθή. Ώπηά ηα
άηνκα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ην κέγεζφο ηνπο ζην θπζηθφ
κέγεζνο ελφο αηφκνπ, ζην κέγεζνο ελφο θπζηθνχ αηφκνπ ηεο
παξνχζαο άξηαο θπιήο. Οη ηειεηέο θαη ε ζνθία ηεο πξψηεο
ξίδαο-θπιήο ήηαλ εμαηξεηηθέο. Οη λανί θαη νη θαηαζθεπέο
ήηαλ
πνκπψδεηο.
ε
εθείλε
ηελ
επνρή
δελ
ππήξρε
βαξβαξφηεηα. Ώπηή ε Θεία Ρίδα-Φπιή, θαηαβξνρζίζζεθε απφ
ηηο ηίγξεηο ηεο ζνθίαο. Ο αληηβαζηιέαο απηήο ηεο ξίδαοθπιήο, ήηαλ ν αδηέθνο ζεφο Σεδθαηιηπφθα. Κάζε άηνκν ήηαλ
έλαο πξαγκαηηθφο Αάζθαινο ζνθίαο. Δ αλαπαξαγσγή γηλφηαλ
απφ ηελ δηαρσξηζηηθή πξάμε. Ώπηή είλαη παξφκνηα κε ην
αλαπαξαγσγηθφ
ζχζηεκα
ησλ
νξγαληθψλ
θπηηάξσλ,
κε
θπηηαξηθφ δηαρσξηζκφ. Ώπηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν
νξγαληζκφο ηνπ Παηέξα-Μεηέξα δηαρσξηδφηαλ ζηα δχν. Σν
αλδξφγπλν παηδί αλαθνπηφηαλ γηα ιίγν απφ ηνλ ΠαηέξαΜεηέξα. Δ πξψηε ξίδα-θπιή δνχζε ζην Εεξφ Νεζί ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηνλ ΐφξεην Πφιν. Ώπηφ ην λεζί ππάξρεη αθφκα
αιιά ζε θαηάζηαζε ρίλαο.
Δ δέπηεξε ξίδα-θπιή θπβεξληφηαλ απφ ηνλ αδηέθν ζεφ
Κεηδαιθνάηι. Ώπηή ήηαλ ε Τπεξβφξεηα αλζξσπφηεηα. Σελ
δεχηεξε
ξίδα-θπιή
ηελ
θχζεμαλ
καθξηά
δπλαηνί
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αλεκνζηξφβηινη. Οη εθθπιηζκέλνη ηηο δεχηεξεο ξίδαο-θπιήο
είλαη
νη
ζεκεξηλνί
πίζεθνη.
Ώπηή
ε
ξίδα-θπιή
αλαπαξάγνληαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εο εθθφιαςεο ε νπνία
είλαη πνιή θνηλή αλάκεζα ζηα θπηά. Ώπφ ηνλ θνξκφ
βιαζηάλνπλ πνιιά θιαδηά.
Δ Σξίηε ξίδα-θπιή θαηαζηξάθεθε απφ ηελ πχξηλε ειηαθή
βξνρή(εθαίζηεηα θαη ζεηζκνί). Ώπηή ήηαλ ε Λεκνχξηα ξίδαθπιή. Ώπηή ε ξίδα-θπιή θπβεξληφηαλ απφ ηνλ αδηέθν ζεφ
Σιαιφθ. Ώπηή ε ξίδα-θπιή ήηαλ εξκαθξφδηηε. Ώλαπαξάγνληαλ
κέζσ ηνπ βιαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ Λεκνπξία ήηαλ κηα
ηεξάζηηα ήπεηξνο ηνπνζεηεκέλε ζηνλ Βηξεληθφ σθεαλφ. Οη
ιεκνχξηνη, νη νπνίνη εθθπιίζηεθαλ, είραλ πξφζσπα φκνηα κε
πνπιηψλ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν νη άγξηνη φηαλ ζπκνχληαη ηηο
παξαδφζεηο ηνπο, ιαηξεχνπλ θεθάιηα πνπιηψλ.
Οη άλζξσπνη ηεο ηέηαξηεο ξίδαο-θπιήο ήηαλ νη άηιαληεο.
Ώπηή ε ξίδα-θπιή, δνχζε ζηελ Ώηιάληεηα ήπεηξν θαη ήηαλ
ηνπνζεηεκέλε ζηνλ Ώηιαληηθφ σθεαλφ. Δ επηζηήκε έρεη ήδε
απνδείμεη φηη ζηνλ πάην ηνπ Ώηιαληηθνχ Χθεαλνχ, ππάξρεη
κία βπζηζκέλε ήπεηξνο. Δ Ώηιάληεηα ξίδα-θπιή θπβεξληφηαλ
απφ ηνλ αδηέθν ζεφ Ώηνλαηηνχρ. Ώπηή ε ξίδα-θπιή, ηειείσζε
κε κηα κεγάιε πιεκκχξα. Οη πξνθνινκβηαλέο θπιέο ηεο
Ώκεξηθήο, νη πξσηφγνλνη θηλέδνη, νη πξσηφγνλνη αηγχπηηνη
θ.η.ι. ήηαλ απφγνλνη ηεο ηέηαξηεο ξίδαο-θπιήο.
Βκείο, νη άξηνη, είκαζηε ε πέκπηε ξίδα-θπιή, ε ησξηλή καο
άξηα ξίδα-θπιή, ζα ηειεηψζεη κέ έλαλ κεγάιν θαηαθιπζκφ. Δ
κέιινπζα έθηε ξίδα-θπιή, ζα δήζεη ζε κηα κεηαζρεκαηηζκέλε
Γε θαη ε έβδνκε ξίδα-θπιή ζα είλαη ε ηειεπηαία. Μεηά απφ
απηέο ηηο επηά ξίδεο-θπιέο, ε Γε ζα γίλεη κία λέα ζειήλε.
Ζ Φωηηά
Δ Φχζε, είλαη έλα δσληαλφ λ Φσηηάο. Τπάξρεη πεηξψδεο
θσηηά, πγξή θσηηά, αεξηψδεο θσηηά θαη παξζεληθή θσηηά. Ώο
ιαηξεχνπκε ηνπο Θενχο ηεο Φσηηάο!
Βίλαη αλαγθαίν λα γελλεζνχκε ζαλ άγγεινη θαη απηφ είλαη
δπλαηφλ κφλν εμαζθψληαο ζεμνπαιηθή καγεία. Σίπνηα δελ
γελληέηαη απφ ην ηίπνηα. Οηηδήπνηε γελληέηαη έρεη ζπφξνπο
απφ εθεί πνπ γελληέηαη. Ώπηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζηα
ηέζζεξα βαζίιεηα ηεο θχζεο. Βπνκέλσο, ν άγγεινο δελ
γελληέηαη κέζα καο κε ζεσξίεο. Βίλαη αλαγθαίν γηα ηνλ
άγγειν λα γελλεζεί κέζα καο θαη απηφ είλαη πηζαλφλ κφλν
δνπιεχνληαο κε ηνλ ζπφξν. Ώπηφο ν ζπφξνο πθίζηαηαη κέζα
ζην ζπεξκαηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα δνπιέςνπκε κε
ηνλ θφθθν, κε ηνλ ζπφξν, κε ηελ θσηηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
γελληέηαη ν Αάζθαινο, ν άγγεινο κέζα ζηνλ άλζξσπν. Βίλαη
επείγνλ λα ηηκάκε ηελ θσηηά, λα ιαηξεχνπκε ηελ θιφγα.
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Τπάξρνπλ νπζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ιαηξεία ηεο
θσηηάο. Σα θνρχιηα είλαη ππέξνρα γηα ηελ ιαηξεία ηεο
θσηηάο. Σα ιεπθά θνγρχιηα ζπκβνιίδνπλ ην ιεπθφ Πλεχκα. Σα
καχξα θνγρχιηα ζπκβνιίδνπλ ηελ πηψζε ηνπ Πλεχκαηνο ζηελ
χιε. Σα θφθθηλα θνγρχιηα ζπκβνιίδνπλ ηελ θσηηά κε ηελ
βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα κεηαηξαπνχκε ζε Μεγάιν
Φσο.
Ηεξή Φόξκνπια
Κνληνξηνπνηήζηε καχξα, θφθθηλα θαη ιεπθά θνγρχιηα. Ώπηή ε
αδηέθηθε πξνζθνξά θαπλνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιαηξεία
ηεο θσηηάο. Ώπηέο νη ζθφλεο είλαη ε ηέιεηα πξνζθνξά
θαπλνχ, γηα ηελ ιαηξεία ηεο θσηηάο. Καζψο ζθνξπάκε απηέο
ηηο πνχδξεο ζηα θιεγφκελα θάξβνπλα, πξέπεη λα εθθσλνχκε
ηα κάληξακο ΙΝ ΕΜ. Σφηε πξνζεπρφκαζηε ζην Άγην Πλεχκα, κε
κηα πξνζεπρή πνπ έξρεηαη απφ ηελ θαξδηά καο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν θσηηδφκαζηε κε ηελ Εεξή Φσηηά. Βθαζθείζηε απηήλ ηελ
ιαηξεία ζηα ζπίηηα ζαο θαη ζηα ηεξά ζαο, θαηά ηελ
Ώλαηνιή. Οη αδηέθνη, εμαζθνχζαλ απηή ηε καγεία ζηνλ λαφ
ηνπ Κεηδαιθνάηι ζην Σενηηρνπαθάλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
Ώλαηνιήο. Ο Εσλάο, ν βηβιηθφο πξνθήηεο, έθαλε επίζεο
απηήλ ηελ ηειεηή, θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ίδηα αδηέθηθε
πξνζθνξά θαπλνχ. Οη γεξαηνί αδηέθνη ηεξείο έθαλαλ απηήλ
ηελ
ηειεηή
θσηηάο
ελψ
θνξνχζαλ
πθαληνχο
ρηηψλεο
πιεγκέλνπο κε θφθθηλν, καχξν θαη ιεπθφ λήκα, ζαλ ηεξφ
έλδπκα θαη θάιππηαλ ηα θεθάιηα ηνπο κε παξφκνην καλδχα.
Σα θνγρχιηα είλαη κέζα ζην λεξφ θαη ην λεξφ είλαη
πξάγκαηη ν έλνηθνο ηεο Εεξήο Φσηηάο. Σα θνγρχιηα θαη ε
θσηηά
βξίζθνληαη
ζηελά
ζπλδεδεκέλα.
Πξέπεη
λα
πξνεηδνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο, φηη ηα θνρχιηα ππεξεηνχλ
κφλν γηα απηήλ ηελ ηειεηή.
Δ ζθφλε γηα ηελ πξνζθνξά θαπλνχ, πξέπεη λα έρεη θηηαρηεί
κφλν απφ γλσζηηθέο γπλαίθεο, κφλν απφ γπλαίθεο. Δ πνχδξα
ησλ θνγρπιηψλ, ζα εγθιεηζηεί κέζα ζε θχιια θπηψλ
ζρεκαηίδνληαο κηθξά ηξηγσληθά παθέηα.
Σν Άγην Πλεχκα είλαη ε Εεξή Φσηηά. Πξέπεη λα αθνκνηψζνπκε
ηελ Αχλακε ηεο Φσηηάο κέζα ζην δηθφ καο εζσηεξηθφ
δηάζηεκα.
ύκβνια
Σα ζχκβνια ηνπ εθηξψη ηνπ Μαιθνχη είλαη ηα δχν ηεξά, ν
ηζνζθειήο ζηαπξφο, ν καγηθφο θχθινο θαη ην ηξίγσλν ηεο
καγηθήο ηέρλεο. Σν Μαιθνχη ζρεηίδεηαη κε ηα πφδηα θαη κε
ηα νπίζζηα.
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ΤΝΘΔΗ
Δ ζχλζεζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη ε ζεμνπαιηθή καγεία θαη
ε εμάιεηςε ηνπ ″εγψ″. Ώπηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα
κεηαηξαπνχκε
ζε
αιεζηλνχο
Ώλζξψπνπο
θαη
κεηά
ζε
Τπεξαλζξψπνπο. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα επηηχρνπκε εηο βάζνο
ηελ Ώπηνπξαγκάησζε.
Ο Γάζθαινο
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