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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Το ενοποιούν Εν στην ιστορία, δηλ. στο γίγνεσθαι του ανθρώπινου βίου, είναι το
Ξίφος.
Το  ενοποιούν  Εν  στο  σύμπαν,  είναι  η  Αγάπη,  όπως συμβολίζεται  από  την  Θεά
Αφροδίτη.
Με την νέα ενέργεια, ήλθε ο καιρός να περάσουμε και στην ανθρώπινη ιστορία,
από το Ξίφος στην Αγάπη. H υψηλότερη δόνηση της συχνότητας του Φωτός  είναι
Αγάπη! Το Φως είναι αγνή Πνευματική Ουσία! δηλ. Ενέργεια Επίγνωσης! δηλ. Θεία
Φλόγα! και ενεργειακή Πύλη!

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ: Αγάπη θα πει, ότι θέλω να σου κάνω καλό και να σου
φέρομαι  όπως στον εαυτό μου (ενότης) (φωτ. Β).  Καλό είναι  ό,τι  υπηρετεί  και
προάγει την ζωή, με ισορροπία! Είναι δηλαδή η αγάπη πολύ κοντά στην έννοια της
στοργής. Ας την ονομάσουμε «αδελφική αγάπη».

Το αντίθετο της αγάπης είναι το μίσος. Μίσος θα πει ότι θέλω να σου κάνω κακό,
δηλ. το αντίθετο προς ό,τι υπηρετεί και προάγει την ζωή, δηλ. διαχωρισμός του
εαυτού από τον άλλο, ο οποίος θεωρείται εχθρός, δηλ. όχι πλέον συνάνθρωπος.
Αντιλαμβανόμαστε ότι  σ’  όλο αυτό δεν υπάρχει  πλέον ισορροπία.  Είναι  το κακό
ενσαρκωμένο (φωτ. Α).

Υπάρχει  μια  τρομακτική  κατάσταση  στα  ανθρώπινα  η  οποία  λέγεται,
ψυχαναγκαστική  εκδικητικότητα, ψυχαναγκαστικό  μίσος.  Πρόκειται  για  τρομερά
επικίνδυνη κατάσταση, πραγματική καταστροφή!

Η  πρώτη  ευθεία  αναφορά  στην  αγάπη,  στην  ανθρώπινη  φιλολογία  είναι  στον
Εμπεδοκλή, ο οποίος μίλησε για φιλότητα (αγάπη) και νείκος (εχθρότητα). Αμέσως
μετά μίλησε ο Σοφοκλής ο οποίος βάζει την Αντιγόνη του να λέει «Συμφιλείν και ου
συνέχθειν έφυν», δηλ. Γεννήθηκα για να αγαπώ (κατάσταση   φωτ. Β) [που είναι η
ενέργεια της κατάφασης στη Ζωή μέσα μας, το ένστικτο της ζωής] και όχι να μισώ-
-εχθρεύομαι (κατάσταση φωτ. Α) [που είναι η ενέργεια της άρνησης της Ζωής μέσα
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μας, το ένστικτο του θανάτου]. Ακριβέστερα ο στίχος σημαίνει: “Ζω για να ενώνω
όχι στο μίσος, αλλά στην αγάπη”! 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΓΑΠΗ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Το παιδί δεν είναι σε θέση ν΄αυτοσυντηρηθεί. Γι΄αυτό η ενστικτώδης στάση του
παιδιού (δηλ. η αποκρυσταλλωμένη σοφία της φύσης) απέναντι στους γονείς είναι
η εξής : «μητέρα-πατέρα, αν δεν μου τα προσφέρεις όλα, θα πεθάνω!». Τούτο
συνεπάγεται την επόμενη ενστικτώδη στάση του παιδιού. «Σου δίνω αγάπη, διότι
περιμένω  αγάπη  από  εσένα!».  Αν  η  αγάπη  αυτή  παρέχεται,  το  παιδί
προγραμματίζεται  όπως  στην  φωτ.  Β  του  βιβλίου  μου.  Αν  η  αγάπη  αυτή  δεν
παρέχεται,  όταν,  όπως  και  όσο  την  χρειάζεται  το  παιδί,  τότε  το  παιδί
προγραμματίζεται όπως στην φωτ. Α  του βιβλίου μου. Η φωτ/φία Β σημαίνει ότι
ενεργοποιείται  το ένστικτο της ζωής μέσα στο παιδί.  Η φωτ/φία Α σημαίνει  ότι
ενεργοποιείται το ένστικτο του θανάτου μέσα στο παιδί. 

Αυτή είναι η εικόνα του φόβου = φόβου του θανάτου και του Αγνώστου (ο φόβος
αυτός είναι ο αρχέγονος πρόγονος όλων των ειδών φόβου, τα οποία υπάρχουν!), ο
οποίος μετασχηματίζεται πολύ εύκολα σε μίσος. Δηλ. το παιδί θεωρεί ότι, αφού δεν
τ΄αγαπάς, θέλεις το κακό του και αναπαράγει αυτό το πρότυπο. Αναπαράγει αυτήν
την  διδαγμένη  αντίληψη,  μέσω  του  μηχανισμού  της  ενστικτώδους  ταύτισης
(μίμησης) ως προς τον γονέα!

Ο φόβος ορίζεται ως η αίσθηση απειλής-κινδύνου θανάτου!

Αν οι  συνθήκες  έλλειψης  αγάπης-στοργής  παραταθούν σε  βάθος  χρόνου,  τότε,
συνήθως, εδραιώνεται μέσα στον ψυχισμό του παιδιού το προαναφερθέν πρότυπο.
Πρότυπο όπου ο χαρακτήρας του παιδιού μεταπίπτει εύκολα από την αγάπη στο
μίσος  ή  διαμορφώνεται  το  ψυχαναγκαστικό  μίσος  ή  η  ψυχαναγκαστική
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εκδικητικότητα!  Οπότε  έχουμε  όλοι  μπλεξίματα!  Ψυχαναγκασμός  θα  πει:  «Δεν
γίνεται αλλιώς! Δυνατότης επιλογής, μηδέν!» Στο φυσικό πεδίο!

Συμπέρασμα:  Έτσι  φυτεύεται  και  αναπαράγεται  το  κακό  στον  κόσμο  των
ανθρώπων!

 
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενστικτώδης στάση του παιδιού, θα πρέπει σιγά-σιγά, από την εφηβεία και
μετά, μέχρι τα δεκαοκτώ χρόνια του, να μετασχηματισθεί στην συνειδητή στάση
του ενήλικου απέναντι στην αγάπη: δηλ. πρέπει να υποχωρήσει και να εξαφανισθεί
η  ενστικτώδης  στάση  απέναντι  στην  αγάπη  και  ν’  αντικατασταθεί  από  την
συνειδητή,  λογική  στάση  απέναντι  της.  Δηλαδή  πρέπει  ν’  αναλάβουν  την
διακυβέρνηση του ανθρώπινου όντος τα κύτταρα της συνείδησης στον μετωπιαίο
λοβό του εγκεφάλου, στα οποία αναφερθήκαμε κατά το 1ο σεμινάριο. 

Ο ώριμος, συνειδητός ενήλικος δεν περιμένει ποτέ, τίποτε από κανέναν! Έχει μάθει
να τα βγάζει πέρα μόνος του. Δεν αφήνει τον άλλο να εισχωρεί στο δικό του πεδίο
και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια! Έχει συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της
αγάπης (δες παρακάτω), και έχει μάθει να προσφέρει αγάπη χωρίς την προσδοκία
ανταλλαγμάτων! (Πρβλε παροιμία «κάνε το καλό και ρίξε το στο γιαλό!»). Είναι η
αγάπη η οποία κάνει την διαφορά. Επίσης έχει μάθει να δέχεται την αγάπη, όταν
του προσφέρεται! Η ουσία της Αγάπης είναι ότι ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ, τόσο τον άλλο, όσο και τον εαυτό-Εαυτό μου!

Η παροχή αγάπης χωρίς όρους, χωρίς κτητικότητα, χωρίς προσδοκία ανταπόδοσης
είναι «η χάρις» των χριστιανών, η «καρούνα» των βουδιστών, η «μπαράκα» των
μωαμεθανών, η «μπαρουχα» των εβραίων. Συνοπτικά γίνεται ως εξής: Δεν μετέχω
στο δράμα, είμαι εκεί κατά την ώρα της ανάγκης, αγαπώ και φροντίζω, αλλά δεν
προσθέτω και  τον  δικό  μου  πόνο  στον  συνολικό  πόνο  της  συλλογικής  ψυχής!
επιπλέον,  παραιτούμαι  από  κάθε  επιθυμία  ή  προσδοκία  του  αποτελέσματος  της
δράσης  μου!  Το  ιδανικό  είναι  να  μειώνω την  συλλογική  ένταση του  πόνου!  Η
προσευχή είναι η πλέον μη παρεμβατική πράξη αγάπης! 

Μικρή  Υποσημείωση:  Αγαπάμε  χωρίς  όρους,  όχι  όμως  χωρίς  όρια,  δηλ.  πρέπει
πάντα να κρατάμε κάτι  για τον εαυτό μας.  Επίσης να προσέχουμε ώστε  να μη
αναλαμβάνουμε ευθύνες, απέναντι στον άλλο, οι οποίες δεν μας ανήκουν! Επίσης
τα όρια της πραγματικότητας πρέπει να διδάσκουν  στα παιδιά οι ενήλικες, ανάλογα
με την ηλικία των παιδιών. Θα δούμε εκτενέστερα το θέμα των ορίων, στην αγάπη
για τον Εαυτό!

Στα πλαίσια της αγάπης στους ενήλικους ανήκει και η αγάπη προς τα παιδιά τους.
Να θυμάστε συνοπτικά τα εξής : 
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- Η αγάπη προς τα παιδιά πρέπει να είναι : χωρίς όρους, χωρίς κτητικότητα
και χωρίς προσδοκία ανταπόδοσης.

- Να θυμάστε την εξής διαφορά : ότι δηλ. είσθε οι γονείς  τους και ότι δεν
είναι τα παιδιά σας!

- Να θυμάστε  επίσης  τα  πιο  σημαντικά  από  τα σημαντικά  δικαιώματα  των
παιδιών: Αγάπη, στοργή, κατανόηση! Η αγάπη είναι η γλώσσα την οποία
καταλαβαίνουν τα παιδιά, αρκεί να είναι ειλικρινής!

- Όχι  κτητική  αγάπη!  Όχι  ιδιοτελής  αγάπη!  Όχι  υπερπροστασία.  Η
υπερπροστασία δεσμεύει με δεσμευτικές ίνες την ενέργεια του παιδιού. Εν
ολίγοις,  η απώλεια της ελευθερίας, [Ελευθερία και ευθύνη είναι δύο όψεις
του ιδίου νομίσματος! περιορισμένη ελευθερία = περιορισμένη ευθύνη. Η
αλήθεια ελευθερώνει, λυτρώνει, τόσο επιστημονικά όσο και εσωτερικά], στη
σχέση καταργεί την αγάπη της μάνας. Αγάπη και ελευθερία πάνε μαζί, όπως
και η Αλήθεια! Η υπερπροστασία είναι η χειρότερη μορφή κακοποίησης του
παιδιού,  διότι  δεν  το  αφήνει  να  μεγαλώσει  –  ωριμάσει  ψυχικά  (τόσο
συναισθηματικά  όσο  και  συνειδησιακά),  να  έχει  αυτοεκτίμηση-
αυτοπεποίθηση και γεννά αβυσσαλέο μίσος μέχρι σημείου αυτοεξόντωσης –
αλληλοεξόντωσης!

- Αναζήτηση της χρυσής ισορροπίας, δηλ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΤΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ, ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ! Ισάζειν αεί ταναντία! Ο γονέας θέτει
πρώτα τις ανάγκες του παιδιού του και μετά τις δικές του!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ : Πως μπορείς να αγαπάς τους πάντες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με το να μη κρίνεις-επικρίνεις κανέναν! πράγμα ευκολότερο! Η κρίση
και προπαντός η επίκριση, δεσμεύει την ενέργειά μας! την δική μας και του άλλου!
διότι πρόκειται για απόρριψη! στενεύει την καρδιά μας! η καρδιά είναι το σπίτι μας!
Όλα μπορούν να ενωθούν, αν δεν κρίνουμε! έτσι μπορούμε να ενώσουμε τα πάντα!
Η Αγάπη και η χαρά είναι που κάνουν την μεταμόρφωση του ανθρώπου!

Έτσι όποιος δυσκολεύεται ν’ αγαπά ευθέως τους πάντες, ας αρχίσει με το να μη
κρίνει-επικρίνει κανέναν, πράγμα ευκολότερο! Μπορούμε επίσης να αγαπούμε τους
ανθρώπους με το να τους βοηθάμε να καταλαβαίνουν καλύτερα τον εαυτό-Εαυτό
τους και τον κόσμο γύρω τους! ΜΕ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΟΣΥΝΗ! χωρίς κρίση!  Είναι καλό
να δείχνουμε την αγάπη μας μεταξύ μας, με μικρές εκδηλώσεις, όπως : πράξεις,
χειρονομίες, λόγια! Στις σχέσεις αγάπης μεταξύ ενηλίκων, ρωτάτε τον αγαπημένο
άνθρωπο, αν εισπράττει την αγάπη σας! Ότι δηλ. η αγάπη που νοιώθετε γίνεται
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κατανοητή κι έχει απτό αποτέλεσμα! Η αγάπη είναι το κλειδί των πάντων! Το κακό
κάρμα παράγεται από έλλειψη αγάπης! Το καλό κάρμα παράγεται από την αγάπη!

Οι  νευρώσεις  και  τα  ψυχοσωματικά  νοσήματα,  είναι  κραυγές  για  αγάπη!  Τα
ψυχοσωματικά νοσήματα είναι η αλήθεια του πνεύματος αποκρυσταλλωμένη στην
εκάστοτε συμπτωματολογία, ανάλογη με την εκτροπή της ενέργειας! πνεύμα εδώ
είναι το συναίσθημα του προσώπου και η λογική που αυτό παράγει. Η κατάθλιψη-
μανία,  ομοίως! Οι ψυχώσεις μέσα από τα παραληρήματά τους, δηλώνουν : «Η
μανούλα  δεν  μ’  αγαπάει»!  Δεν  μ’  αγαπάνε  =  φόβος  θανάτου  =  εκτροπή  της
ενέργειας = αρρώστια ψυχής ή σώματος!

Ο Ιησούς Χριστός θεράπευε τις νόσους, ενεργών εσωτερικά και αποκαθιστώντας
τις εκτροπές της ενέργειας, οι οποίες  ήταν η αιτία των νόσων! Ισάζειν αεί ταναντία!

Ο δρόμος της ψυχανάλυσης-ψυχοθεραπείας, όπως και ο δρόμος του εσωτερισμού,
είναι  ο  δρόμος  του  ολοκληρωμένου  Εαυτού.  Ολοκληρώνομαι  σαν  άνθρωπος
σημαίνει  σώζομαι  (Πρβλε.  και  1ο σεμινάριο).  Σώζομαι  επειδή  με  αγαπούν  και
αγαπώ. Σώζομαι σημαίνει ότι ολοκληρώνομαι σαν άνθρωπος (κατάσταση φωτ. Β).
Αυτή  η  συνθήκη  λείπει  απελπιστικά  στην  κοινωνία  και  στις  κοινωνίες  μας!  Ο
άνθρωπος  που  αγαπά  και  αγαπιέται,  διατελεί  στην  κατάσταση  φωτ/φίας  Β  και
λειτουργεί εποικοδομητικά στη ζωή, προσωπική και κοινωνική!

Το αληθεύειν εστί κοινωνείν! Όσο περισσότερο επικοινωνούμε, δηλ. βγαίνουμε από
το Εγώ μας (Αυτισμός=Εαυτισμός=Αδυναμία επικοινωνίας λόγω φόβου που κάνει
το πρόσωπο να κλείνεται στη μόνωση και τον εγωκεντρισμό του), ελευθερώνουμε
τον εαυτό μας.  Έτσι  πραγματώνεται  η  μόνη σχετική ελευθερία  που υπάρχει:  Η
υπαρξιακή  ελευθερία  (η  ελευθερία  της  στάσης  απέναντι  στα  συμβαίνοντα  π.χ.
Ανάξαρχος) [αναλυτικά, δες σελ. 8 περίπου, συνάντησης 6ης, της σειράς του 2014-
2015]  και  η  ελευθερία  των  κανόνων  του  παιχνιδιού  στο  κοινωνικό  παιχνίδι!
Υπάρχουμε αληθινά στο εμείς και όχι στο εγώ, αλλά ως μονάδες εξατομικευμένης
συνείδησης,  ενωμένες  μέσω  της  καρδιάς  μας  που  αγαπά!  Δεν  μπορούμε  να
αγαπάμε κάτι, αν δεν είμαστε αυτό! Αγάπη και συγχώρεση πάνε μαζί. Αντλούμε την
γνώση από την εμπειρία της καρδιάς, την προσωπική μας σχέση με το Θεό! 

Η ανθρώπινη αγάπη γενικώς, περιλαμβάνει την αγάπη των κατωτέρω πεδίων, αλλά
και την αγάπη των ανωτέρω πεδίων! 

Για τον ώριμο ψυχικά ενήλικα, ένα είναι το θέλημα: Η αγάπη (δες και Το Βιβλίο του
Νόμου,  του  ALEISTER CROWLEY),  αυτό  είναι  και  το  θέλημα  της  καρδιάς  του
Δημιουργού! ΘΕΛΗΣΗ + ΑΓΑΠΗ ΜΑΖΙ! Η Αγάπη υποστηρίζει τη ζωή! είναι σύμφωνη
με το θέλημα του Νόμου! Αγάπη είναι ο Νόμος! Αγάπη υπό το Θέλημα! άρα ένα
είναι το θέλημα, η Αγάπη! Αυτό που λέμε Θέλημα της καρδιάς του Δημιουργού είναι
η  θεία  νοημοσύνη  που  αντιλαμβάνεται  την  δική  της  πραγματικότητα,
αντιλαμβάνεται αυτό που ΕΙΝΑΙ! σε αυτό περιλαμβάνονται όλα όσα υπήρξατε σε
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προηγούμενες ζωές, αλλά και όσα θα υπάρξετε ποτέ σε μελλοντικές ζωές! Με δύο
λόγια: είναι  ο τρόπος που νιώθουμε την πραγματικότητα του θείου ΟΝΤΟΣ! Το
συλλογικό ασυνείδητο γνωρίζει  την σημασία της αγάπης.  ΠρΒλ. το λαϊκό σουξέ
«Που πας χωρίς αγάπη;….»  Επίσης την παροιμία ότι : «Η καρδιά γνωρίζει πάντα το
σωστό!» Επίσης ότι όλοι οι λαοί και όλοι οι πολιτισμοί του ανθρώπου μέχρι τώρα,
πιστεύουν ότι στην καρδιά του ανθρώπου κατοικεί ο Θεός! Στο καρδιακό  chakra
του ανθρώπου  βιώνονται τα εξής : Η χαρά της ανταλλαγής της αγάπης, η  χαρά
της συν-χώρεσης,  η  χαρά της  αγάπης του εαυτού και  των άλλων,  η  χαρά της
αίσθησης του θεϊκού Εαυτού και η χαρά της αίσθησης της παρουσίας του Πατέρα
Δημιουργού  μέσα  στην  καρδιά  μας!  Όσο  περισσότερο  θέλουμε  να  κάνουμε  το
ΘΕΛΗΜΑ  του  Πατέρα  Δημιουργού,  τόσο  περισσότερο  θα  γίνεται  το  δικό  μας
θέλημα!

Η αγάπη στο κατώτερο νοητικό πεδίο είναι η αγάπη με ανταλλάγματα, η παιδική
αγάπη.  Ο κατώτερος νους  επηρεάζεται  και  θολώνεται  από  τα παρελκόμενα του
αποτελέσματος, την επιθυμία του αποτελέσματος! (κατάσταση φωτ. Α). Υπάρχει μια
σχέση όπως εκείνη της ποιότητας της φωτιάς (όπου η φωτιά είναι το συναίσθημα)
και της ποιότητας του καπνού, (λογικής) η οποία παράγεται!  Δηλαδή παράγεται
ανάλογα με την κάθε περίπτωση μια παραλογική διότι κρίνουμε σύμφωνα με τα
συγκινησιακώς ή υλικώς συμφέροντα. Η παραλογική αυτή δεν έχει καμιά σχέση με
την τυπική λογική του Αριστοτέλη και ισοδυναμεί με εξηλιθίωση-μωρία των ατόμων
και των πληθυσμών.[«Τα πράγματα είναι μόνο όπως θέλω να τα βλέπω ή όπως με
συμφέρει να τα βλέπω!» Έτσι, καταλήγουμε στην ακύρωση της πραγματικότητας!
αντιπαράβαλε ορισμό ευφυίας ως ικανότητος χειρισμού της πραγματικότητας! Έτσι,
χάνεται η ικανότητα ορθολογισμού και επέρχεται η απώλεια της επαφής (σχέσης)
με  το  αυτονόητο  και  το  αυταπόδεικτο!]  Αυτή  είναι  η  καλούμενη  νευρωσική
ηλιθιότητα! Σας θυμίζει κάτι; Στον κατώτερο γήινο νου, είναι το υποσυνείδητο που
καθορίζει τι θα εισέλθει και θα παραμείνει ως συνείδηση του ατόμου! Μάθετε να
αρνείστε την άρνηση της πραγματικής ζωής! 2 αρνήσεις = 1 κατάφαση! Μη χάνετε
την προοπτική σας!

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ: Είναι ο τρόπος του αποδέχεσθαι και εκτελείν εκ
μέρους  του  ατόμου.  Η  αγάπη  στα  ανώτερα  νοητικά  πεδία  (Ανώτερος  Εαυτός)
πλησιάζει εκείνη της θεϊκής αγάπης. Όπως επάνω, έτσι και κάτω! Να φέρουμε την
αγάπη από τον ουρανό στη Γη! (Κατάσταση φωτ. Β). Όταν ο καταναγκασμός του
νόμου στην κοινωνία θα έχει αντικατασταθεί από την αγάπη, τότε το έργο μας θα
έχει ολοκληρωθεί! Η αγάπη αυτή εκδηλώνεται όπως η «χάρις» των χριστιανών! Δες
σχετικά προηγουμένως.

Συναφές  με  την  αγάπη  των  ανωτέρων  πεδίων,  είναι  το  αληθινό  έλεος,  όπως
εκδηλώνεται μέσω του Reiki!
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Έλεος είναι να δίνεις στον άλλο αυτό το οποίο χρειάζεται, όχι να κλαις μαζί του,
επειδή χρειάζεται κάτι! Όταν κλαις μαζί με κάποιον, επειδή χρειάζεται κάτι, είναι
αγάπη κατώτερου νοητικού πεδίου. Πρόκειται για παιδική-καταθλιπτική αντίδραση!
Διότι συμπάσχεις, συμμετέχεις στο δράμα, παίρνεις το κακό του κόσμου μέσα σου,
όπερ άτοπον! δεσμεύεις την ενέργειά σου ματαίως! Αυξάνεις την συλλογική ένταση
του πόνου, ματαίως! Αρχίστε με το να νιώθετε έλεος για τον εαυτό σας! διότι αν
δεν νιώθετε έλεος για τον εαυτό σας, πώς θα μπορείτε να νιώθετε έλεος για τους
άλλους;   Εσείς σε τι βαθμό δείχνετε έλεος στον εαυτό σας; Το πραγματικό έλεος
που μπορεί να βιώσει μία οντότητα είναι η επίγνωση του ότι είναι μία ΜΟΝΑΔΑ!
ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΕΡΑΙΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ! είναι η ύψιστη μορφή
ελέους,  όπως  μπορεί  να  βιωθεί  από  τον  Εαυτό!  Η  ενέργεια  του  ελέους  είναι
ενέργεια  ενότητας  και  επίγνωσης  της  ενότητάς  σας!  ενότητας  μεταξύ  του
ανθρώπινου εαυτού και του θεϊκού Εαυτού σας! καθώς και ενότητας με τον Ιησού
τον Ναζωραίο και με το ΟΛΟΝ! 

Όταν  η  αγάπη,  σε  όλες  τις  υποδιαιρέσεις  της,  υπάρχει  και  βιώνεται  από  τον
άνθρωπο, τότε ως πηγές του φρονείν προκύπτει η υπαρξιακή κατάσταση της φωτ.
Β , η κατάσταση όπου το πρόσωπο ανθεί και λάμπει! Όταν η αγάπη δεν υπάρχει ή
δεν βιώνεται από τον άνθρωπο, τότε ως πηγές του φρονείν προκύπτει η υπαρξιακή
κατάσταση της φωτ. Α, κατάσταση όπου το πρόσωπο μαραίνεται και σκιάζεται! Η
κατάσταση δηλ. του προσώπου της φωτ. Α είναι ο φόβος = φόβος του θανάτου και
του αγνώστου = η αιτία  του κακού (δηλ.  της  δυσαρμονίας,  ανισορροπίας)  στα
ανθρώπινα.  Ο φόβος είναι εχθρός της αγάπης!! Η αγάπη διαλύει το φόβο, η αγάπη
ξεπλένει τον φόβο! και αντίθετα, όπου μπαίνει ο φόβος βγαίνει η αγάπη! Το κακό
κάρμα παράγεται από έλλειψη Αγάπης! Το καλό κάρμα παράγεται από την Αγάπη!

Η αγάπη είναι σαν την πληροφορία – γνώση, συνεργιστικός πόρος, δηλ. πόρος ο
οποίος  όσο  περισσότερο  προσφέρεται–δαπανάται,  τόσο  περισσότερο  αυξάνεται-
αποδίδει! Δηλ. πληθαίνουν τα αποτελέσματά του! Το αντίθετο συμβαίνει με τους μη
συνεργιστικούς πόρους, οι οποίοι όσο περισσότερο δαπανώνται, τόσο περισσότερο
απομειούνται! Αυτά λέει η επιστήμη της οικονομίας. 

Η πληροφορία είναι μονάδα Φωτός, δηλ. μονάδα συνειδητότητας, δηλ. μονάδα της
γλώσσας!

Συμπέρασμα: Με την αγάπη, όσο πιο πολλά της προσφέρεις, τόσο πιο πολλά σου
μένουν!! Άρα, η αγάπη συμφέρει ως άθλημα, διότι ανταμείβει τους μύστες αυτής! Η
αγάπη είναι ενεργειακή κατάσταση ανταποδιδόμενη στο δεκαπλάσιο, τουλάχιστον!
Εξασκηθείτε λοιπόν να εργάζεστε με την Αγάπη και για την Αγάπη! Η ισχυρότερη
ενέργεια στο σύμπαν είναι η Αγάπη! είναι τρόπος ύπαρξης η Αγάπη! Η ευσπλαχνική
δράση αλλάζει τον πλανήτη Γη προς το καλύτερο! η Αγάπη και το έλεος μπορούν
να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε ένα κακό κάρμα!
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Τώρα θα δούμε ότι  άλλο αγάπη και άλλο έρωτας! Η αγάπη του ώριμου ψυχικά
ενήλικου οδηγεί στην πραγμάτωση της αλήθειας του όντος, του όντος ως εαυτού
μικρού και ως Εαυτού θεϊκού! Αυτή είναι η αυτοπραγμάτωση, δηλ. η σωστή λύση
στο πρόβλημα, στο πρόβλημα της σχέσης με τον Εαυτό και με τους άλλους ή τον
άλλον! Είναι μια συνειδητή κατάσταση όπου ο άνθρωπος δέχεται τον άλλο όπως
είναι,  δηλ.  από  θέση (στάση)  αυτοδυναμίας!  Όπου η στάση είναι  απόφαση και
συνέπεια στην εφαρμογή της. Εν ολίγοις : Αγάπη + Αλήθεια + Ελευθερία πάνε
μαζί!  Η  υγιής  ανθρώπινη  σχέση  ορίζεται  ως  αμοιβαιότης  αναγνωρίσεως  και
ελευθερίας (αν-εξαρτησίας! Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο
και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια! Είναι η σχέση η οποία δημιουργείται για να
εξυπηρετήσει  την  ανάπτυξη  και  των  δύο  σχετιζομένων!  Περιλαμβάνει  και  το
μαρτύριο!  Όχι  βεβαίως  ως  σαδομαζοχιστική  κατάσταση,  αλλά  ως  κατάσταση
«αλλήλων τα βάρη βαστάζετε την ώρα της δοκιμασίας!» καθώς επίσης την απώλεια
του συντρόφου, κάποτε, όταν έλθει η ώρα! Σημειωτέον ότι ο Έλληνας, κατά μέσον
όρο, δεν αγαπά, αλλά μόνον ερωτεύεται!

Ο έρως είναι εξ ορισμού η μεγάλη ψευδαίσθηση. Η ψευδαίσθηση της επανεύρεσης
υπό του ενηλίκου, φαντασιωτικά, της ιδανικής σχέσης. Σχέσης που ήθελε να έχει το
παιδί μέσα του. Το παιδί μέσα του σε ηλικία μικρότερη εκείνης των τριών ετών
ζωής! Σχέσης αυτού του είδους με την μητέρα του, αν είναι αρσενικό ή με την
μητέρα  του  και  τον  πατέρα  του,  αν  είναι  θηλυκό!  Είναι  μια  φαντασιωτική
κατάσταση ψευδολύσης στο πρόβλημα της σχέσης με τον άλλο! (ερωτικό σύντροφο
ή φίλο). Το ερωτευμένο πρόσωπο ερωτεύεται την εικόνα του άλλου, όπως την έχει
πλάσει το ίδιο! Είναι μια αυτοεπιβεβαίωση ενός παλινδρομούντος Εγώ (ανώριμου-
ανασφαλούς-αδύναμου).   Είναι  μια υποσυνείδητη κατάσταση κατά την οποία το
άτομο δέχεται τον άλλο, όχι όπως ο άλλος είναι, αλλά όπως θα ήθελε τον άλλο να
είναι! Ένεκα τούτου προκύπτει αρχικά μια εξωπραγματική υπερτίμηση του ερωτικού
αντικειμένου,  ακολουθούμενη  αργότερα  από  επιθετική  υποτίμηση  του  ερωτικού
αντικειμένου. Τούτο διότι ο ερωτευμένος προσδοκά από την εικόνα που έπλασε για
τον  άλλο  να  τον  κάνει  ευτυχισμένο,  όπερ  άτοπον,  διότι  οδηγεί  μοιραίως  σε
απογοήτευση  και  θυμό!  Γι΄αυτό,  οι  έρωτες  συνήθως  δεν  καταλήγουν  καλά!
Παρ’όλα αυτά, υπάρχει η αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου για την υπέρτατη, την
μοναδική αγάπη! είναι ένα θέμα που συγκινεί διαχρονικά!

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Συμπαντική αγάπη είναι όταν ανεβαίνουμε πνευματικά! Σ’ αυτό περιλαμβάνεται η
αποδοχή  με  κατανόηση.  Αποδοχή  είναι  να  μην  κρίνουμε-επικρίνουμε
(απορρίπτουμε)  εαυτόν  και  αλλήλους,  δηλ.  όχι  ηθικολογίες!  Μην  μπαίνετε  σε
κρίση-  επίκριση  γιατί  έτσι,  αμέσως,  στενεύει  η  καρδιά  σας!  και  δεσμεύεται  η
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ενέργεια, η δική σας και του άλλου! Απλώς αξιολογείτε εαυτόν και αλλήλους, οπότε
δεν δεσμεύεται η ενέργειά σας και του άλλου!  διότι δεν πρόκειται για απόρριψη!

Η κατανόηση χρειάζεται να γίνεται με την καρδιά. Τούτο διότι η καρδιά είναι εκείνη
η οποία κατανοεί! η καρδιά βιώνει την Αγάπη, όχι το κεφάλι! Αλλιώς, πρόκειται γι’
αγάπη  κατωτέρων  πεδίων!  Στα  ανθρώπινα,  η  αποδοχή  χωρίς  κατανόηση  είναι
μοιρολατρεία!  Δηλ.  παραίτηση  από  την  βούληση-ευθύνη  μας  =  δύναμή  μας  =
άρνηση της ιδιότητας μας ως ανθρώπου και θεού συνδημιουργού επί της Γης! Αυτή
είναι η κύρια ευθύνη της ενσάρκωσής μας, και είμαστε μόνοι απέναντι σε αυτήν!

Δεν μπορούμε να αγαπάμε τους άλλους αληθινά, αν προηγουμένως δεν αγαπάμε
τον εαυτό μας! Αγαπώντας τον εαυτό μας μπορούμε ν’ αγαπάμε και τους άλλους,
διότι  στα εσωτερικά πεδία  είμαστε  όλοι  ένα!  Άρα είναι  λογικό ν’  αρχίζουμε  απ’
αυτήν την βάση! Εντεύθεν προκύπτει και το ρηθέν υπό του Ιησού: «αγάπα τον
πλησίον σου ως εαυτόν»! Στα εξωτερικά πεδία είμαστε χωριστά (εγώ και ο άλλος).
Αν αγαπάμε τους άλλους (νομίζουμε δηλ.) χωρίς ν’ αγαπάμε τον εαυτό μας, τότε
δίνεται ψευδολύση στο πρόβλημα της αγάπης. Δυστυχώς αυτή η διαταραχή είναι
πολύ συχνή! Δεν είμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν φροντίζουμε περισσότερο τους
άλλους από τον εαυτό μας! είμαστε καλύτεροι Χριστιανοί, ίσως, αλλά όχι άνθρωποι!
Οφείλουμε να αγαπάμε τον εαυτό-Εαυτό μας! με αβλάβεια, χωρίς να στρεφόμαστε
εναντίον όποιου άλλου! να αγαπάμε αυτό που είμαστε! αν δεν αγαπάμε αρκετά
αυτό που είμαστε, τούτο θα βρίσκει την αντανάκλασή του (το καθρέφτισμά του)
στους  πρόθυμους  να  καθρεφτίσουν  εμάς!  Η  σωστή  απόφαση  είναι  εκείνη  που
στηρίζεται  στη  Αγάπη  για  τον  εαυτό-Εαυτό!  στηρίζεται  στην  αλήθεια  μας!  να
κινούμαστε προς τα εκεί! Οι αποφάσεις, για να είναι σωστές πρέπει να στηρίζονται
στην  αληθινή-πραγματική  Αγάπη  και  αποδοχή  του  εαυτού-Εαυτού!  αυτό  δεν
συμβαίνει  όταν στηρίζονται   στον  φόβο,  στην  ανησυχία,  σε  πράγματα που δεν
ανήκουν στην αληθινή μας φύση! Οι συνέπειες είναι βαριές για όσους αποφασίζουν
να μην εκφράσουν την αλήθεια τους! όχι διότι κάποιος θα τους τιμωρήσει, αλλά
διότι αυτό που θα λάβουν πίσω από το σύμπαν θα είναι αυτή ακριβώς η έλλειψη
αλήθειας! (ιδού τι σημαίνει καθρέφτισμα)! 

Ο κόσμος αλλάζει, αλλάζοντας τον εαυτό, δηλ. αλλάζοντας εκ των έσω και κάτω!
Όλος ο κόσμος, εσωτερικά, είναι Εαυτός μας! Να βιώνουμε αυτήν την ενότητα και
να μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον κόσμο ολόκληρο!
Στο Πνεύμα, είμαστε όλοι και όλα ένα! Ένα λαμπερό φως χωρίς σκιά! Χωρίς σκιά
διαχωριστικότητας!  Χωρίς  σκιά  που  σχηματίζει  τις  μορφές!  Να  συνδέουμε  το
πνευματικό με το φυσικό! Ο άλλος είναι η συνέχεια του Εαυτού μας! αυτή είναι η
Αγάπη που μας φέρνει το Πνεύμα! Η βαθιά γνώση ότι ο άλλος είναι η συνέχεια του
Εαυτού μας!  Η  ίδια  Ροή,  η  ίδια  Ζωή κυκλοφορεί  μέσα  μας!  Έχουμε  εσωτερική
συγγένεια! Αυτή που βρίσκεται πέρα από τις διαφορετικές μας μορφές! Οι άνθρωποι
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δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, καθώς τους λείπει κάθε αναφορά στο
συμπαντικό! Το σύμπαν είναι η κοινή μας μήτρα!

Όλα αρχίζουν με την αγάπη προς τον εαυτό και την μη κρίση – επίκριση προς
εαυτόν και αλλήλους (όχι ηθικολογίες), όχι απόρριψη!

Η σημασία της στάσης είναι η προϋπόθεση για να εισερχόμεθα (συντονιζόμαστε)
στο πεδίο (στη διάσταση) της ψυχής μας. Η είσοδος αυτή μας επιτρέπει να είμαστε
ήδη εκεί, σε όποιο σημείο του χρόνου θέλουμε! Ακόμη και 3.000 χρόνια μετά από
εμάς! Στο πεδίο αυτό βλέπουμε ότι όλα είναι ένα παιχνίδι! Για να γίνουμε οι μάγοι
του δικού μας σύμπαντος και  να ελέγξουμε την εκδήλωση μας, η βάση είναι  η
αγάπη για τον Εαυτό, τόσο ψυχαναλυτικά-ψυχοθεραπευτικά, όσο και εσωτερικά!).
Αυτό που μας βοηθάει να αντέχουμε ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ! Αγάπη για τον Εαυτό μας
έχουμε, γιατί ξέρουμε ποιοί είμαστε!

Ο  πρώτος  νόμος  στο  σύμπαν  (μας  το  είπε  ρητά  το  πνεύμα  σε  μια  από  τις
παραδόσεις του) είναι «Ν’ αγαπάς τον εαυτό σου». (Κατάσταση φωτ. Β: Η αγάπη
για τον εαυτό επιδιώκεται τόσο υπό της ψυχανάλυσης-ψυχοθεραπείας, όσο και υπό
του εσωτερισμού! ) Το πρώτο βήμα για να αγαπάς τον εαυτό σου είναι η φροντίδα
για τον εαυτό σου! σύμφωνα με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της ζωής σου και
της υγείας σου! Συνειδητά, σαν κυρίαρχη ύπαρξη!

Η αγάπη προς τον εαυτό και αλλήλους, διδάσκεται από τους γονείς στα παιδιά τους
με  το  να τους εκδηλώνουν την αγάπη τους.  Το παιδί  τους  μιμείται!  Παράβαση
αυτού του νόμου, παράγει την αρρώστια!  (δες προηγούμενα). Η αρρώστια είναι
εκτροπή και αποσυντονισμός της ενέργειας των σωμάτων μας, ως προς το ρυθμό
της ψυχής μας.  Τούτο προκαλείται  ένεκα φόβου,  δηλ.  φόβου θανάτου και  του
αγνώστου,  δηλ.  κατάστασης  φωτ.  Α!  Η  απώλεια  της  αγάπης  για  το  νευρικό
σύστημα, σημαίνει εμπειρία θανάτου (κατάσταση φωτ. Α). Τόσο για τους ανηλίκους
όσο και για τους ενηλίκους! Ούτως, το άτομο φθάνει να μισεί τον κόσμο και τον
εαυτό του για την ανυπόφορη ζωή του!

Πρβλ.  πειράματα  με  τυχαίο  άγγιγμα  σε  ανθρώπους   Άμεση  χαλάρωση  του→
ψυχισμού, π.χ. ελάττωση της πίεσης του αίματος, ακόμη και με άγγιγμα σε ζωάκια!
Γι’  αυτό,  συμφέρει  να είμαστε  διαχυτικοί  να αγγιζόμαστε,  να μη φοβόμαστε  να
χαϊδέψουμε  κάποιον  ή  κάποιο  ζωάκι!  (Ίδε  και  μικρές  εκδηλώσεις  αγάπης
προηγουμένως). Slogan : «Αγάπα τον εαυτό σου, αγάπα τους άλλους, αγάπα τον
Θεό, και όλα θα είναι στην θέση τους». Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Προφήτης Ηλίας,
Μεγάλη η Χάρη Του! Είναι η Αγάπη, πάντα, η οποία κάνει την διαφορά! Η Αγάπη
είναι το κλειδί των πάντων! Η Αγάπη δεν είναι απλό συναίσθημα, είναι ΙΔΕΑ, δηλ.
Νοητική Εικόνα! δηλ. μορφή! λεπτοφυέστατη, αλλά μορφή! Η Αγάπη διαλύει τον
φόβο, ξεπλένει τον φόβο! Αυτό που γνωρίζουμε σαν συναίσθημα της αγάπης, ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ  Η  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΑΠΗ!  Αυτή,  η  πραγματική  Αγάπη  συνεπάγεται  βαθύ
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σεβασμό σε  κάθε  επιλογή της  άλλης  ψυχής!  Μέσα από  την  πράξη  της  Αγάπης
γίνομαι ένα με το Παν κι ωστόσο είμαι ο εαυτός-Εαυτός μου! Δεν μπορώ να αγαπώ
κάτι, αν δεν είμαι αυτό! Να αγαπάς και να είσαι συνειδητός! αυτός είναι ο τρόπος! Η
Αγάπη με την πραγματική έννοια της λέξης, είναι γεμάτη σεβασμό! Ο σεβασμός
δίνει χαρά, είναι χαρά! Στην αλήθεια και στην Αγάπη δεν υπάρχει θυσία που γίνεται
για τον άλλο! η θυσία είναι πράξη Αγάπης προς τον Εαυτό! πράξη που γίνεται με
χαρά! Μη διακρίνετε τον εαυτό σας από τους άλλους! γίνετε σαν τα μικρά παιδιά
που βιώνουν την αλληλοπεριχώρεση!

Άρα, να θέλουμε ν΄αγαπάμε τον εαυτό μας, γίνεται ζητούμενο για τον καθένα μας!
Πρβλ. και Το βιβλίο του Νόμου του Al. Crowley : «Ένα είναι το θέλημα, η Αγάπη!»
Επίσης το ίδιο είναι και το θέλημα της καρδιάς του Πατέρα – Δημιουργού, ο οποίος
αγαπά όλα τα παιδιά Του! ( Ίδε και παρακάτω).  Όσοι δεν διδάχθηκαν την αγάπη
από τους γονείς τους, ας αρχίσουν να εκδηλώνουν συνειδητά την αγάπη τους στον
εαυτό τους και στους άλλους, διδάσκοντας στην πράξη τον εαυτό τους! 

ΆΣΚΗΣΗ:  Κάθε  μέρα  να  αρχίζει  με  τα  εξής  λόγια  ενώπιον  του  πραγματικού
καθρέφτη μας : «Εαυτέ μου σ’ αγαπώ και σ’ ευλογώ όπως είσαι! Σου αξίζει κάθε
δόξα, τιμή και προσκύνηση!» Συγχρόνως χαϊδεύουμε τρυφερά το πρόσωπό μας, τα
μάγουλα μας,  το  στήθος   μας!  Μην  ξεχνάτε  να  αγαπάτε  όλες  τις  πλευρές  του
Εαυτού σας! Αγάπη με κεφαλαίο Α! Να αγαπάτε και όλη την ενσάρκωσή σας, κάθε
εκατοστό του σώματός σας!  Να εργάζεστε με την Αγάπη και  για την Αγάπη! Ο
πόνος γεννάει Αγάπη, όταν βιώνεται με συνείδηση!

Η ΘΕΪΚΗ ΑΓΑΠΗ ΩΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΤΑΥΤΙΣΗΣ

Η  Αγάπη  μας  συνδέει  με  το  Πνεύμα  και  μας  θυμίζει  ότι  είμαστε  Πνεύμα!  Να
συνειδητοποιούμε  αυτό  που  κάνουμε.  Πως  ο  Θεός  περπατά  στη  Γη!  Σ’  αυτό
ευρίσκεται η ενότητα του Πνεύματος! Να έχουμε συνειδητή αντίληψη της ενότητας
και της ταύτισης. Να συνειδητοποιούμε ότι στα εσωτερικά πεδία είμαστε ένα με τα
πάντα! Συνειδητοποίηση της ενότητας και με το Πνεύμα! Σύνδεση του πνευματικού
με το φυσικό! Στεκόμαστε στο κέντρο της καρδιάς, με επίγνωση (συνειδητοποίηση)
ότι στεκόμαστε στο ιερό, γλυκό μας σημείο, εκεί όπου έχουμε κάνει συμβόλαιο με
το Πνεύμα! Πριν έλθουμε στη Γη, μας είπε : «Θα σ’ αγαπώ, θα σε φροντίζω, θα
είσαι ασφαλής, όπως πάντα!» Και απαντήσαμε : «Θα ευρίσκομαι κάθε στιγμή στο
γλυκό σημείο της ειρήνης στην καρδιά μου, εκεί όπου συναντώνται τα μάτια μας!»
Μπαίνουμε στην καρδιά μας για να συναντήσουμε τον θεϊκό μας Εαυτό! για να
βρούμε το κέντρο μας, αυτό που είμαστε πραγματικά! την γαλήνη και την ενότητα!
το  ιερό μας,  το  γλυκό μας σημείο!  Εκεί,  στο αλχημικό εργαστήριο  της καρδιάς
μεταλλασσόμαστε διαρκώς σε Πνεύμα! εκεί γίνεται διαρκής μετουσίωση της ύλης σε
Πνεύμα!  Η Αγάπη  ενισχύει  αυτή  τη διαδικασία!  Έτσι,  γινόμαστε  ο  παντεπόπτης
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οφθαλμός,  ο  βλέπων  και  προς  τα  έσω  και  προς  τα  έξω  (στην  εκδήλωση).  Ο
οφθαλμός στην καρδιά είναι το Πνεύμα! Όταν η καρδιά μας ανοίξει αρκετά, τότε ο
οφθαλμός αυτός δύναται να ορά την δόξα του Δημιουργού. Η δόξα του δημιουργού
είναι  η  ύψιστη  συνειδητοποίηση,  δηλ.  η  διαρκής  (αιώνια)  επίγνωση  της  θεϊκής
όψης, δηλ. της αντίληψης που έχει το θεϊκό Ον για τον εαυτό Του. Συνοπτικά:
ΔΟΞΑ  είναι  η  ικανότητα  θέασης  της  ΘΕΙΟΤΗΤΑΣ  μας!  Η  καρδιά  του  Πατέρα-
Δημιουργού χτυπά στην δική μας καρδιά! Θέληση + Αγάπη μαζί ! Να νοιώσουμε
την  ταύτιση  που  υπάρχει!  Να  συνειδητοποιήσουμε ότι  το  αληθινό  θέλημα  της
καρδιάς μας, είναι ίδιο μ’ εκείνο της καρδιάς του Πατέρα Δημιουργού! Δεν συνάδει
μόνον, αλλά Είναι! Άρα, η καρδιά είναι το κέντρο μας. Η καρδιά μας με τις λαμπρές
ιδέες μας,  τα εξαίσια συναισθήματά μας και  την διάθεσή της για προσφορά σε
όλους. Πρβλ. Το Βιβλίο του Νόμου : «Ένα είναι το θέλημα, η Αγάπη!». Υπάρχει
μόνον η άπειρη αγάπη του Θεού! Ο ωκεανός της αγάπης του Θεού γύρω μας!
Ανοίξτε  την  πόρτα  της  καρδιάς  σας  στην  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΑΓΑΠΗ!  Η  αγάπη  που
απαιτείται δεν είναι η συναισθηματική αγάπη! Η συναισθηματική αγάπη τείνει να
περιπλέκει τα πράγματα! Διότι, αναπόφευκτα, συμπεριφέρεται ΙΔΙΟΤΕΛΩΣ! επίσης,
προδιαθέτει σε προσκόλληση του μικρού εγώ! Η ισχυρότερη ενέργεια στο σύμπαν
είναι η Αγάπη! είναι πολύ παραπάνω από χάρη ή ευσπλαχνία ή αγαθότητα! είναι
τρόπος ύπαρξης! Η Αγάπη είναι το μέσον σύνδεσής μας με την άλλη πλευρά του
πέπλου! και με την Πηγή μας! Η Πνευματική Αγάπη είναι πράξη, κάτι που είμαστε,
που λάμπουμε! όχι συναισθηματική αγάπη, όχι ο κυματισμός του θυμικού μας!

Ο  μόνος  τρόπος  για  να  βρούμε  την  θέση  μας  στο  σύμπαν,  είναι  να
συνειδητοποιήσουμε  ότι,  στα  εσωτερικά  πεδία,  όλα  είναι  ένα!  Όσο  πιο  πολύ
βιώνουμε την ενότητα με όλα, τόσο περισσότερο το φως θα διαλύει τους φόβους
μας, τις ψευδαισθήσεις μας, τις νοητικές μας πλάνες. Πρβλε ότι το ενοποιούν εν
στο σύμπαν είναι η Αγάπη! Η αγάπη είναι  κάτι  που αναπτύσσεται σταδιακά! Να
παίρνουμε και να δίνουμε την ολοκληρωμένη Αγάπη που αξίζουμε! Να αγαπάς και
να  αγαπιέσαι,  χωρίς  τελειωμό!  Η  αγάπη  ψυχής  προς  ψυχή  είναι  το  ΧΡΙΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ! ή συνοπτικά: αγάπησα την ψυχή σου! Τέλος, Αγάπη δίχως όρους και
όρια, χωρίς αίσθηση διαχωρισμού, είναι μία κατάσταση ταύτισης με τον Θεό! Μέσα
σ’ αυτήν την ενότητα, να αναπτύσσουμε την συνειδητότητά μας, ότι το αληθινό μας
θέλημα,  δηλ.  το  σχέδιο  της  ζωής  μας,  είναι  ένα  μικρό  μοτίβο  του  μεγάλου,
συμπαντικού σχεδίου,  δηλ.  του θελήματος του Πατέρα-Δημιουργού!   Θέληση +
Αγάπη μαζί!  Έτσι, μπορούμε να συνδημιουργήσουμε τα γεγονότα της ζωής μας και
να βλέπουμε τα γεγονότα μαζί με τον Δημιουργό! Να συνειδητοποιούμε αυτό που
κάνουμε! Σ’ αυτό ευρίσκεται η ενότητα του Πνεύματος! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
αγάπη από την αγάπη του Θεού, δηλ. του μοναδικού Ενός, του Απόλυτου, για τα
παιδιά  Του!  Αυτού  του  Ενός  που  χωρίστηκε  σε  πολλά!  Τα  πολλά  μπορούν  να
εκδηλώνουν μεταξύ τους την σχετική αγάπη, όπως και την αγάπη προς το Ένα, το
οποίο τα γέννησε! Το μυστικό είναι  να εστιαζόμαστε στο Ένα, την Μονάδα που
είμαστε! Δεν είναι νοητική διαδικασία, αλλά ένας τρόπος ύπαρξης! Μπορούμε μόνο
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να είμαστε! (δες προηγούμενα)! Αν δεν φοβόμαστε να ταυτιστούμε με μία ομάδα,
σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας! αυτό σημαίνει ότι
βρισκόμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο επίγνωσης και  εξατομίκευσης! Ο λόγος της
εξατομίκευσης  δεν  είναι  να  ξαναφτάσουμε  στην  χωριστικότητα,  αλλά  για  να
θέσουμε  το  δυναμικό  μας  σε  ένα  νέο  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ!  να  κατανοούμε  μαζί,  να
αποφασίζουμε μαζί! να εναρμονιζόμαστε με το σύνολο! Αυτός είναι ο δρόμος του
μέλλοντος,  μας  πληροφόρησε το  Πνεύμα!  επίσης ότι  η συλλογικότητα είναι  μία
υπηρεσία προς το σύμπαν!

ΆΣΚΗΣΗ : Δηλώνω την πρόθεσή μου (η ενέργεια ακολουθεί την σκέψη, έλκεται
από αυτήν) να ενώσω όλα τα κομμάτια μου σε ένα,  να συγκεντρώσω όλη την
δύναμή μου και  να οικοδομήσω τον ένα Εαυτό και  να περάσω στο άβατον του
εσωτερικού ναού μου! (Η οικοδόμηση του εσωτερικού ναού μας είναι ο σκοπός της
γήϊνης  ζωής  μας!  Πρβλε  και  1ο σεμινάριο.  Ο  εσωτερικός  ναός  μας  είναι  το
οικοδόμημα των επιγνώσεών μας καθώς εξελισσόμεθα προς την θέωση, μέσω του
οποίου τείνουμε προς την θέωση). Συνδημιουργώ τούτο με το Πνεύμα, σύμφωνα
με τον Νόμο της Αβλάβειας, ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ, ΑΜΗΝ! 

Με την παραπάνω άσκηση, συγχωρούμε τα πάντα και προχωρούμε να κάνουμε το
πέρασμα  στο  βασίλειο  του  Ενός!  Είμαστε  όλα  όσα  υπάρχουν  σε  Ένα!  Όλες  οι
πλευρές μας, όλες οι πτυχές μας σε μια μεγάλη όψη που ξεπερνά την όψη του
μικροπρόσωπου (μικρόκοσμου).  Το πέρασμα της αβύσσου (Η άβυσσος είναι  μια
κατάσταση  στα  εσωτερικά  πεδία)  είναι  το  πέρασμα  από  την  επίγνωση  του
μικροπρόσωπου, στην επίγνωση του μακροπρόσωπου (του μακρόκοσμου, του όλου
ως όλου).  Αυτή είναι η μεγάλη άβυσσος και το πέρασμά της!  Όμως δεν είναι,
όπως προείπαμε, νοητική διαδικασία! Είναι ζήτημα καρδιάς. Η επίγνωση αναφέρεται
στην καρδιά! Όσο εξελίσσεται, τόσο ανοίγει η καρδιά μας και περνά από το ατομικό
στο συμπαντικό! Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας στο μεγάλο Ένα, μόνον αυτά που
είμαστε  αληθινά!  Να  θυμηθούμε  το  Ένα  με  τα  πάντα  που  είμαστε  (να  πάλι  η
ενθύμηση, που έχουμε προαναφέρει, να λειτουργεί τόσο στην ψυχανάλυση όσο και
στον  εσωτερισμό).  Το  Ένα  με  τα  πάντα  που  είμαστε,  μεγάλο  σαν  το  σύμπαν,
δυνατό  όσο  όλη  η  ενέργεια  του  σύμπαντος,  μοναδικό,  δηλ.  την  Μονάδα  που
είμαστε! Την ώρα της εισόδου στο βασίλειο του Ενός, η σκέψη να είναι μία! Μία και
συγκεντρωμένη  στο  ότι  οι  ίδιοι  είμαστε  Ένα!  Τούτο  διότι,  αν  η  σκέψη
συγκεντρώνεται σε πολλά, επειδή η ενέργεια ακολουθεί την σκέψη, η μορφή δηλ. η
συμπυκνωμένη ενέργεια, θα κατακερματιστεί επίσης σε πολλά! Προσοχή λοιπόν!

Στο μεγάλο Ένα δεν χωράει φόβος, άρα ψευδαίσθηση και νοητική πλάνη! Όταν ο
εγκέφαλος φοβάται, λέει ψέματα στον εαυτό του και στους άλλους, και τείνει στην
μόνωση και  στον  εγωκεντρισμό  (αυτισμό).  Στο  μεγάλο  Ένα  όλοι  και  όλα  είναι
λαμπρό φως, χωρίς σκιά! Χωρίς σκιά διαχωριστικότητας! Χωρίς σκιά που σχηματίζει
τις μορφές!
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Τώρα  θα  πω ότι,  στην  από  εκεί  πλευρά του  πέπλου  (στο  επέκεινα)  εκεί  όπου
λειτουργεί  η  ενότητα,  νοσταλγούμε  το  φυσικό  πεδίο,  την  χωριστικότητα!  Την
ενσάρκωση!  Και  όταν  είμαστε  ενσαρκωμένοι,  νοσταλγούμε  την  ενότητα.  Πρβλε
παροιμία που λέγει ότι : «το χορτάρι είναι πάντα πιο πράσινο στην απέναντι, στην
άλλη πλευρά!»

Τώρα  θα  δούμε  την  Αγάπη  του  Θεού  ως  κοινωνία (δηλ.  επικοινωνία-ενότητα-
σύνδεση) δώρο και κάλεσμα! 

Προσφορά του Δεσπότη και Δάσκαλου Ιησού Χριστού! «Λάβετε φάγετε, τούτο εστί
το σώμα μου…», «Πιείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου …..» Κάποιος που
προσέφερε  το  σώμα  και  το  αίμα  του  στο  σύμπαν!  Τι  είδους  κοινωνία,  δώρο,
κάλεσμα είναι αυτό; Όταν η καρδιά μας αγαπά και αγκαλιάζει τον Ιησού, είμαστε
μέτοχοι  αυτής  της  κοινωνίας!  Είμαστε  εστιασμένοι  στην  καρδιά,  στον  ήλιο  της
δικαιοσύνης,  στο  φως  και  στην  αλήθεια!  Είμαστε  Αγάπη,  Αλήθεια,  Φως!  Όσο
είμαστε  στην  καρδιά,  στο  τίφαρετ,  δεν  ισχύει  η  χωριστικότης!  Εκεί  ισχύει  το
«Λάβετε, φάγετε….» και το «Πιείτε εξ αυτού πάντες…». Ισχύει η απόλυτη ένωση,
δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον Ιησού και σ’ εμάς! Είναι επίπεδο ένωσης
θείου και ανθρώπινου! Είναι το σημείο ισορροπίας!!! Η ενότης αυτή και η ισορροπία
είναι αναγκαίες για να προχωρήσει κάποιος! 

Ο Ιησούς Χριστός μεταβόλισε πάρα πολλή ενέργεια πάνω στη Γη! Βάλτε τώρα την
καρδιά  σας  να  χτυπήσει  για  τον  Ιησού!  Για  τον  Χριστό  που  είστε  εσείς!  Δεν
μπορούμε  να  φτάσουμε  εύκολα  στην  χριστική  συνειδητότητα  χωρίς  τον  Ιησού!
Βιώστε  αυτό το δώρο! Νοιώστε  την διεύρυνση,  την ιερότητα και  την απέραντη
θεϊκή αγάπη των λόγων του: «Λάβετε φάγετε….» και «Πιείτε εξ αυτού πάντες….».

 Ο Ιησούς είναι εμείς και εμείς είμαστε ο Ιησούς! Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μύηση
της ανθρωπότητας! στο συνειδητό πεδίο! ως ένωση με τη Χριστική συνειδητότητα
(ενέργεια)! Ο προφήτης Ηλίας, ο Κρύων της μαγνητικής υπηρεσίας, ο Ζεύς των
αρχαίων, ο τιτάνας Υπερίων, ο Ναζωραίος, είναι το φως του Ηλίου, το Απολλώνειο
Φως,  το Δήλειο  Φως,  η  Χριστική παρουσία-Συνειδητότητα,  δηλ.  η  ενέργεια του
Χριστού (Χριστική), [«Εγώ Ειμί η οδός, η αλήθεια και η ζωή!» Η διατύπωση αυτή
είναι  ταυτόσημη  προς  την  ταύτιση  με  την  Χριστική  ενέργεια!  το  άκτιστο  και
ανέσπερο Φως!], χωρίς τον δογματισμό και τον φανατισμό της θρησκείας, δηλ. το
Εγώ Είμαι, δηλ. η Εγώ Ειμί Παρουσία, ήτις είναι τα πάντα, δηλ. ο ανώτερος, θεϊκός
Εαυτός μας ή αλλιώς ο Ηλιακός μας Άγγελος, δηλ. η Πηγή μας, η Μονάδα μας, δηλ.
το  Απόλυτο,  δηλ.  ο  Πατέρας-Μητέρα  Δημιουργός!  Ο  Κρύων  της  μαγνητικής
υπηρεσίας εκπροσωπεί την Χριστική ενέργεια στη γη! Κρύων και Ζεύς είναι το ίδιο!
Ο Ζεύς Ολύμπιος ή Δίας είναι η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, δηλ. ο ανώτερος Κόσμος,
δηλ. οι ανώτερες ΘΕΪΚΕΣ ΙΔΕΕΣ! Είναι ο Ων, ο Ην και ο ερχόμενος! όπως και ο
Ιησούς Ναζωραίος! Έτσι μας είπε το Πνεύμα!  Η μόνη θυσία είναι του χωριστικού,
μικρού εγώ,  που  χάνεται  μέσα  στην  μεγάλη ενότητα  της  αγάπης!  Δεν  υπάρχει
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μεγαλύτερη επίτευξη! Αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι! Προσοχή στο μικρό εγώ, το
οποίο γλιστράει στη έπαρση, λέγοντας: “ξέρεις ποιός είμαι εγώ;!” Σε αντίθεση με το
μεγάλο ΕΓΩ, το κοσμικό ΕΓΩ, το ύψιστο ΕΓΩ, το Πνευματικό ΕΓΩ, το αληθινό ΕΓΩ
που δεν κινδυνεύει να πέσει σε αυτή την κατάσταση!

Όσοι πιστοί, προσέλθετε!

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Αγωνίζεσθε  ώστε  το  μεγαλείο  της  Αγάπης  να  μη  συντροφεύεται  από  πάθη
κατώτερα! Αγωνίζεσθε ώστε να διευρυνθείτε τόσο, ώστε να εξαγνίσετε τον εαυτό-
Εαυτό σας από τα πάθη αυτά, τα οποία είναι τα εξής: η ζήλεια, η κτητικότητα, η
διεκδίκηση, η προδοσία κλπ.  Μπορείτε να προσκυνάτε την Αλήθεια, όταν βρίσκεστε
σε επαφή με την αληθινή Αγάπη! Καμία Πνευματική σύνδεση δεν μπορεί να υπάρχει
έξω από την Αγάπη! την απλή, άδολη Αγάπη!

Μάθετε ότι μπορείτε να στηρίζεστε μόνο στην Αγάπη! Όταν θέλετε να καλέσετε τις
Πνευματικές οντότητες, βρείτε στην καρδιά σας Αγάπη γι’αυτές! Διότι κανένας δεν
έρχεται αν δεν τον αγαπούν! Αντιθέτως, όταν καλούνται με Αγάπη, τότε γίνεται
πανηγύρι!

Η προσευχή είναι  μία πράξη Αγάπης! είναι  η κατ’εξοχήν μη παρεμβατική πράξη
Αγάπης!  Γιατί  προσευχόμαστε  στο  ΟΛΟΝ,  προσευχόμαστε  στο  Πνεύμα!  Όταν
προσευχόμαστε στο Πνεύμα, σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στα
χέρια του Πνεύματος! Αν δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τούτο, η προσευχή
δεν  έχει  νόημα!  Δεν  λειτουργεί,  γιατί  τότε  είμαστε  δέσμιοι  της  επιθυμίας  του
αποτελέσματος! Όμως έτσι δεν προσευχόμαστε, αλλά υποσυνείδητα προσπαθούμε
να επιβάλλουμε! Επιπλέον, δεσμεύουμε την ενέργειά μας, μάταια!

Δύο λόγια τώρα για το ζήτημα της ελευθερίας, σε σχέση με την αγάπη, το οποίο
είδαμε στο κείμενο παρεμπιπτόντως! Η μητέρα έχει την ευθύνη να κάνει τα παιδιά
της  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ!  ΝΑ  ΤΟΥΣ  ΔΕΙΞΕΙ  ΠΩΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΑ!
Ελευθερία δεν σημαίνει μόνο να μην έχεις έναν αφέντη πάνω από το κεφάλι σου!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ! (κατάσταση φωτ/φίας Β). Να μη φοβάσαι τον
εαυτό σου, να μη φοβάσαι την σκιά σου, να μη φοβάσαι τον θάνατο! δηλ. να μη
νιώθεις φόβο! Γιατί ξέρεις ότι είσαι αρκετά δυνατός, ώστε να τα βγάλεις πέρα με
όλες τις προκλήσεις! ότι θα νικήσεις! Διότι, επιπλέον, ξέρεις ότι η ζωή και ο θάνατος
συναντώνται! ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ! περισσότερα προσεχώς.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σκοπός μου είναι να σας θέσω βαθειά εντυπώματα φωτός, ζωής, αγάπης, ελπίδας,
ελευθερίας, τα οποία θα καρποφορήσουν εν καιρώ! 

Σκοπός μου είναι να βοηθήσω να κατανοήσετε την σύνδεση του φυσικού με τον
πνευματικό κόσμο! Πως, δια του φθαρτού οικοδομείται το άφθαρτο! Πως φέρνουμε
τον ουρανό στη γη! 

Να ενισχύσω την εμπιστοσύνη σας στην πρόοδο, με το ένα πόδι στον εσωτερισμό
και το άλλο πόδι στην επιστήμη! Να δείξω τις συνδέσεις που υπάρχουν. 

Πάντα ταύτα, ούτως ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τον Εαυτό σας και  με την
σειρά σας να δείξετε στον κόσμο έναν άλλο δρόμο. Το πώς περπατά ο Θεός στη Γη!
Ο άνθρωπος είναι ο θεός στη Γη! Ο άνθρωπος-θεός στη Γη ΕΙΝΑΙ αυτός που ορίζει
ο ίδιος τον εαυτό του και την αντίληψή του! άρα, μπορεί να ορίζει και τα πάντα!
Αντίληψη = αίσθηση-συνείδηση! 

Προσπαθώ να αφήσω την υπογραφή μου στις καρδιές σας, υπό την καθοδήγηση
του Πνεύματος και αυτού το οποίο Είμαι! Σας ευχαριστώ! Με την ελπίδα ότι σας
έθεσα ένα παράδειγμα!

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Η Τέχνη της Αγάπης, του Έριχ Φρομ – Εκδόσεις ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ

Και ως Θεοί έσεσθε, του Έριχ Φρομ – Εκδόσεις ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ

Το Βιβλίο του Νόμου, του Alister Crowly – Εκδόσεις Locus7

Ερωτήσεις 2ου μαθήματος

1. Τι εντύπωση σας έμεινε; Τι καταλάβατε; Ποιος ο αντίκτυπος μέσα σας; Ποια η
συνειδητοποίηση που γεννήθηκε, συντελέστηκε;

2.  Ποιος είναι ο Νόμος;

3. Τι διαφέρει η αγάπη από τον έρωτα;

4. Ποια η πρώτη, μεγάλη μύηση της ανθρωπότητας;

5. Ποια είναι η μέγιστη υπαρξιακή επίτευξη;
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6. Ερωτάτε τους αγαπημένους σας αν εισπράττουν την αγάπη σας;

7. Ποια η αναγκαιότητα της αγάπης;

8. Ποιο είναι το slogan του Προφήτη Ηλία;

9. Πως μπορείς να αγαπάς τους πάντες εύκολα;

10. Τι προέκυψε με την άσκηση αγάπης ενώπιον του καθρέφτη σας το πρωί;
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