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ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ – ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

Στο θέμα του 4ου Σεμιναρίου σας λέγω αμέσως ότι οι σκοποί και το
νόημα των συμβουλών,  τόσο  της  ψυχανάλυσης  όσο  και  του  υγιούς
εσωτερισμού, ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!

Ο άνθρωπος είναι  συνείδηση και  βούληση!  Τόσο στην ψυχανάλυση,
όσο  και  στον  υγιή  εσωτερισμό  ισχύει  το  εξής  αξίωμα:  «Η  ατόφια
θέληση,  η  ανόθευτη σκοπού και  απαλλαγμένη από το  πάθος για  το
αποτέλεσμα, είναι από κάθε άποψη τέλεια!» Αυτό το αξίωμα σημαίνει
περαιτέρω τα εξής : Να μάθουμε να ξεπερνάμε τα συναισθήματά μας
(υλικά  και  συναισθηματικά  συμφέροντα)  και  να  προσεγγίζουμε  το
καθαρό λογικά νοητικό πεδίο!  Δηλ.  είναι  λάθος να επιτρέπουμε στα
αισθήματα – συναισθήματά μας να επηρεάζουν την λογική κρίση μας.
Από εμάς εξαρτάται (τον νου αυτοκράτορα, την λογική συνείδησή μας)
τι επιτρέπουμε στον εαυτό μας και τι όχι! «Ουδείς ελεύθερος εαυτού μη
κρατών» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! «Εφήμεροι εισίν όσοι ουκ έχουσι
ρίζας  εν  εαυτοίς»  είπε  ο  Χριστός!  δηλ.  όσοι  δεν  έχουν  χαρακτήρα
ανθεκτικό! Είμαστε οι ίδιοι η νοητική μας ουσία, ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΝΟΥΣ! Ο
νους  αυτοκράτωρ,  ο  κυβερνήτης του  εαυτού μας,  ο  καπετάνιος  της
ψυχής μας! ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ! Από εμάς εξαρτάται να είμαστε έλλογα
όντα!  Ο  νους  είναι  από  μόνος  του  Εγώ!  δηλ.  ψυχικός  οργανισμός!
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Κάνετε  την  εσωτερική  σας  αυτομεταρρύθμιση!  Αυτοπεποίθηση  +
αποτελεσμα-τικότητα, είναι ο Θεός ακέραιος, μέσα μας! Ο άρχων,  ό,τι
κρίνει εκείνος, πράττει. Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό
σας πεδίο και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια!  Ο νους αυτοκράτωρ
μπορεί να βάζει σε τάξη τη δύναμή μας και να προσδίδει ευγένεια στο
πάθος μας! Συνειδητά, σαν κυρίαρχες υπάρξεις!  Παρεμπιπτόντως, σαν
ανώτερος Νους, είμαστε σε διαρκή σύνδεση με όλες τις λοιπές νοητικές
μονάδες, οι οποίες υπάρχουν! Η ενοικούσα Διάνοια στον άνθρωπο (ο
εσωτερικός  παρατηρητής)  εποπτεύει,  δηλ.  παρακολουθεί  και
προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο νου! Η ενοικούσα Διάνοια = η
Ψυχή.

Αυτή η αναφερθείσα κατάσταση πνεύματος είναι το ιδεώδες! Δεν είναι
εφικτό και απαραίτητο να επιτευχθεί 100%. Ας είναι αρκετό ότι ορίζει
την φορά κίνησης προς αυτό! Να μάθουμε να αφήνουμε να φεύγουν
όσα δεν είναι απαραίτητα για εμάς! Να απαλλασσόμεθα από τα σκοτάδια
μας!  Αφήνετέ  τα  να  πέφτουν  από  επάνω  σας  ως  ακολούθως,  μη
κρατάτε τίποτε, να είστε ελεύθεροι! Οραματίζεσθε τούτο και εξασκείστε
προς τούτο! Practice makes perfect! Την ώρα του οραματισμού σας,
τινάζετε τις παλάμες σας με τα χέρια κρεμάμενα!

Να μάθουμε να καθαρίζουμε  την  συνειδητότητά  μας από  τις  τριβές,
αυτές είναι : συγκρούσεις, δυσκολίες, προβλήματα, άμυνες, ρόλοι, οι
γλυκειές  ψευδαισθήσεις  των  ρόλων,  των  ψευδολύσεων,  της
αυτοεπιβεβαίωσης, η οποία είναι το αντίθετο της αυτοπραγμάτωσης, η
στάση «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ», οι περιοριστικές πεποιθήσεις εν γένει, όλα όσα
προκαλούν  συναισθηματική  και  νοητική  εμπλοκή  στα  γήινα
προβλήματα!  Αυτή  σημαίνει  ΦΟΒΟ και  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ,  ο  οποίος  είναι
αντίθετος στην στάση Α-ΠΑΘΕΙΑΣ, Α-ΤΑΡΑΞΙΑΣ η οποία είναι αναγκαία!
Στη  στάση  ότι  δεν  μπορούν  να  μας  πλήττουν  οι  αντιξοότητες  του
εξωτερικού κόσμου! Έτσι αδυνατούμε να δούμε την μεγάλη εικόνα. Η
μεγάλη εικόνα είναι αναγκαία για την σύλληψη του θείου θελήματος
μέσω του οραματισμού της φαντασίας!

Η αναφερθείσα Α-ΠΑΘΕΙΑ δεν σημαίνει να είμαστε απαθείς στον πόνο
του  άλλου,  αλλά  σημαίνει  αποστασιοποίηση  (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)  από  το
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συναίσθημα και έξοδος πέρα και πάνω απ’ αυτό! Η στάση (στάση θα πει
απόφαση και συνέπεια στην εφαρμογή της) είναι : «Το υπερβαίνω και
μπορώ να το διαχειριστώ, διότι το περιέχω, το περικλείω!» Η στάση ότι
δεν μπορούν να μας πλήττουν οι αντιξοότητες του εξωτερικού κόσμου!
Ο  άνθρωπος  είναι  θεός  συνδημιουργός  στη  Γη.  Αυτή  είναι  η  κύρια
ευθύνη της ενσάρκωσής μας και είμαστε μόνοι απέναντι σε αυτήν! Είναι
δημιουργός και δημιούργημα ταυτόχρονα! Αναδημιουργεί κάθε στιγμή
τον  εαυτό  του.  Να  εργαζόμαστε  χωρίς  φόβο  και  πάθος  για  την
αφύπνιση  αυτής  της  συνειδητότητας!  Η  διαδικασία  ελέγχου  των
εσωτερικών  πεδίων  σχετίζεται  με  το  ανώτερο  νοητικό  πεδίο  (την
ΨΥΧΗ).  Το  πεδίο  αυτό  χαρακτηρίζει  η  ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΣ!  (δες  και
προηγούμενα σεμινάρια.) Να θυμηθούμε ποιοι και ποιες είμαστε. Τούτο
ισχύει τόσο στον εσωτερισμό όσο και στην ψυχανάλυση!

Να συνειδητοποιούμε ότι το σχέδιο της ζωής μας (θέλημά μας επί της
Γης) είναι και μπορεί να γίνει μέρος του Μεγάλου Κόσμου του Πατέρα
Δημιουργού! Αυτή είναι  η ενότης, δηλ. η ταύτιση με το θέλημα της
Καρδιάς του Πατέρα Δημιουργού!  Τούτο το θέλημα είναι  η ΑΓΑΠΗ.
Τούτο  μπορεί  να  βιωθεί  οραματικά  ή  με  διαλογισμό  ή  υπερβατική
εμπειρία! ή και ανώτερη επικοινωνία με το Πνεύμα! Δοκιμάστε να το
πετύχετε! Δοκιμάστε επίσης να αγαπάτε τους ανθρώπους με το να τους
βοηθάτε να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό-Εαυτό τους και τον κόσμο
γύρω τους! με ευγενική καλοσύνη, χωρίς κρίση!

Ας εργαζόμαστε λοιπόν για το Θείο Σχέδιο με Α-ΠΑΘΕΙΑ, δηλ. χωρίς
φόβο  και  χωρίς  πάθος,  ιδίως  χωρίς  το  πάθος,  την  επιθυμία  του
αποτελέσματος  δηλ.  με  απόσπαση  (αποστασιοποίηση)  από  τα
παρελκόμενα του αποτελέσματος τα οποία επηρεάζουν και θολώνουν το
κατώτερο νου, δηλ. δεν μετέχουμε στο εκάστοτε δράμα. (Οι λειτουργίες
του κατώτερου νου μας είναι ακάματοι υπηρέτες των συναισθημάτων.
Η ασυνείδητη βούληση είναι η αιτία του παραλόγου κόσμου στον οποίο
ζούμε),  δες  σχετικά  στην  προηγούμενη  συνάντηση!  Δεν
προσβαλλόμαστε  εύκολα  από  οποιονδήποτε  και  οτιδήποτε!  Η  υγιής
ανθρώπινη σχέση ορίζεται ως αμοιβαιότης αναγνώρισης και ελευθερίας
(αν-εξαρτησίας)! Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο
και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια!  Δηλ. Α-ΠΑΘΕΙΑ σημαίνει ότι δεν
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ΣΥΜΠΑΣΧΟΥΜΕ, δηλ.  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ! Το αντίθετο της
Α-ΠΑΘΕΙΑΣ  είναι  η  ΣΥΝ-ΠΑΘΕΙΑ.  Απάθεια  =  να  δουλεύουμε
αποστασιοποιημένα.  Με  επίκληση  του  νόμου  της  αβλάβειας,
περιερχόμαστε σε α-πάθεια κατά την εργασία μας, χωρίς περιοριστικές
πεποιθήσεις. Άρα, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά μας. Ορισμός
νόμου αβλάβειας:  Help  ever, hurt  never! Έτσι,  βάσει  των ανωτέρω,
μπορούμε να είμαστε μέσα στη ζωή, αλλά και να στεκόμαστε σαν έξω
από τη ζωή! έξω, πέρα και πάνω απ'όλα! σε ενότητα με το Θεό!

Το  σημείο  της  χρυσής  ισορροπίας  είναι  το  εξής  :  «συμπονώ  και
συνδράμω, αλλά ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΣΧΩ!» Δεν αυξάνω την συλλογική ένταση
του πόνου! Έχω σκοπό και ιδανικό μου να μειώνω τη συλλογική ένταση
του πόνου! Δεν δεσμεύω την ενέργειά μου μάταια, όπερ άτοπον, άρα
ανεπιθύμητο! Παραμένω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, χωρίς επιθυμία
για  το  αποτέλεσμα.  Έτσι  μπορούμε  να  δεχόμαστε  με  αταραξία  ό,τι
φέρνει η ζωή! Ο λαός περιγράφει τα ανωτέρω  με την παροιμία «και τα
καλά και τα κακά δεχούμενα». Θα αναφερθούμε σχετικά και παρακάτω.
Το σύστημα των φόβων μας (φωτ. Α) = θάνατος εν ζωή (φθορά, σκωρ-
ιαση) μας προστατεύει αλλά και μας παγιδεύει ταυτόχρονα! Το ένστικτο
του θανάτου εν δράσει, μέσα μας! η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή, μέσα
μας!

Ως προαναφέρθηκε, το πάθος, η επιθυμία του αποτελέσματος επηρεάζει
άμεσα το κατώτερο νοητικό πεδίο και θολώνει την λογική κρίση μας! Το
αληθινό μας θέλημα της καρδιάς μας, δεν έχει καμμία σχέση με τον
πόθο μας για το αποτέλεσμα! Το αληθινό μας θέλημα, είναι παράγωγο
του ανώτερου νοητικού μας πεδίου! Ο πόθος για το αποτέλεσμα είναι
παράγωγο του κατώτερου, γήϊνου νοητικού μας πεδίου! Η παραίτησή
μας από τον πόθο του αποτελέσματος, φέρνει αμέσως τα πράγματα στη
θέση  τους,  μέσα  μας  και  έξω  μας!  Ομοίως  επηρεαζόμαστε  από  την
διδαγμένη αντίληψη ότι «θα είμαι όπως με θέλετε για να μ’ αγαπάτε!»
Μ’  αυτούς  τους  δύο  τρόπους  επηρεαζόμαστε,  δηλαδή  παύουμε  να
είμαστε αν-επηρέαστοι, αν-εξάρτητοι, ΑΥΤΟ-ΔΥΝΑΜΟΙ, ΑΥΤ-ΕΞΟΥΣΙΟΙ!
Δηλ. γινόμαστε ΕΤΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟΙ (ενεργούμενα) ΕΤΕΡΟ-ΦΩΤΟΙ. Μάθετε
να αποθέτετε την προσήλωση (προσκόλληση) εις τα αποτελέσματα των
ενεργειών  σας.  Την  βρεφονηπιακή  ανάγκη  σας  για  ασφάλεια!
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Αναδεικνύετε  τον εαυτό  σας,  αντί  να εξομοιώνεστε  με  άλλους.  Μην
αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο και να επιβάλλει τα
δικά του κριτήρια! Συνειδητά, σαν κυρίαρχες υπάρξεις!

Η υγιής  ανθρώπινη  σχέση ορίζεται  ως  αμοιβαιότης  αναγνώρισης  και
ελευθερίας  (αν-εξαρτησίας).  Η  υγιής  σχέση  δημιουργείται  για  να
εξυπηρετήσει την ανάπτυξη και των 2 σχετιζομένων.Στην ψυχανάλυση,
η  διδασκόμενη  στάση  απέναντι  σ’  όλα  αυτά  είναι  :  «Αντιστέκομαι
συνειδητά και λογικά σχεδιασμένα σ’ αυτό το οποίο μου συμβαίνει, κατά
τα ανωτέρω!» Στον εσωτερισμό η διδασκομένη στάση είναι η εξής :  Να
μάθουμε να στεκόμαστε σταθερά στο κέντρο μας (της  καρδιάς  μας)
ούτως ώστε να κρατούμε μακριά από εμάς τις έξωθεν επιρροές. Επίσης
να εξουδετερώνουμε τις  εσωτερικές  και  τις  εξωτερικές  συγκρούσεις
μέσω της διαδικασίας της ΣΥΝ-ΧΩΡΕΣΗΣ! Η ΣΥΝ-ΧΩΡΕΣΗ λειτουργεί
τόσο στην ψυχανάλυση, όσο και στον εσωτερισμό! Η συν-χώρεση των
ενεργειών των άλλων, αλλά και του εαυτού μας! Μας φέρει κοντά στο
Θείο! Να διευρύνουμε αδιάκοπα τα όρια των δυνατοτήτων μας «όταν
εσύ συγχωρείς τον άλλον, τότε ο Θεός (ο Ανώτερος Εαυτός) συγχωρεί
εσένα! Οι δύο αντίστοιχες επωδοί, είναι οι εξής:

«Εστιάζομαι, ευθυγραμμίζομαι, στέκομαι στο κέντρο της καρδιάς μου,
με αγάπη!» ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ! αυτό το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, δεν έχει καμμία σχέση
με την έπαρση του "ξέρεις ποιός είμαι εγώ;!" ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ = ο Θεός
μέσα μου!

«Ανοίγω την καρδιά μου και κάνω χώρο σ’ αυτήν και συν-χωρώ τις
ενέργειες των λαθών και της κριτικής του εαυτού μου και των άλλων,
ούτως  ώστε  να  ισορροπήσουν  προηγουμένως,  ώστε  όταν  εισέλθουν
στην καρδιά μου να είναι  ήδη απολύτως ισορροπημένες! Αμήν!» Μη
μπαίνετε σε κρίση-επίκριση γιατί έτσι, αμέσως στενεύει η καρδιά σας!
Επίσης δεσμεύεται η ενέργειά σας, όπως και του άλλου! διότι πρόκειται
για απόρριψη!

Με  όλα  τα  ανωτέρω,  αισθάνεστε  δικαίως,  ότι  κάνουμε  ασκήσεις
αντικειμενικότητας  της  σκέψης-στάσης  μας!  Η  δύναμη  για
αντικειμενικότητα εξαρτάται:
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Α) Από  το  συναίσθημα  (κατάσταση  φωτ.  Α  ή  Β;).  Η  κατάσταση  Β
προάγει την αντικειμενικότητα, η κατάσταση Α, όχι! Αντιθέτως!!

Β) Από την μόρφωση, δηλ. την ποιότητα της κριτικής συνείδησης!

Γ) Από την δύναμη ψυχής, του αντικειμενιστή!

Τόσο η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΥΓΙΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ενεργοποιούν
μέσα μας δύναμη μετουσίωσης και δύναμη αλλαγής, προς το καλύτερο,
το υγιέστερο, το αντικειμενικότερο!

ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ έχω επίσης να σας πω τα εξής: Το
ιδανικό είναι να μπορούμε να μη επηρεαζόμαστε από τα αποτελέσματα
των συμβαινόντων, ούτε να επηρεαζόμαστε από τους άλλους, στη βάση
«θα είμαι όπως με θέλετε, για να μ’ αγαπάτε!» Να μη ταυτιζόμεθα μαζί
τους. Να μη κάνουμε μίμηση και αναπαραγωγή των γνωμών τους και
αναπαραγωγή διδαγμένης αντίληψης! Να μη αναπαράγουμε τις απόψεις
τους  και  τις  περιοριστικές  πεποιθήσεις  τους.  Δηλ.  ΝΑ  ΜΗ  ΤΟΥΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΟΥΜΕ!  Δηλ.  να  μη  τους  παίρνουμε  μέσα  μας  και  τους
κάνουμε  κομμάτι  του  εαυτού  μας!  Όπου  η  δική  τους  θέληση
υποκαθιστά  την  δική  μας  θέληση!  Ούτως  ώστε  επηρεαζόμενοι,  να
ακυρωνόμαστε  ως  αυτεξούσιοι,  έλλογοι  άνθρωποι  και  θεοί
συνδημιουργοί επί της γης! Δηλ. αυτάρκεις, αυτοδύναμες, αυτοτελείς
οντότητες,  κύτταρα  στην  υπηρεσία  του  Μεγάλου  Σχεδίου!  Ο  υγιής
εσωτερισμός στοχεύει στην απελευθέρωση της μάζας! Η ψυχανάλυση
στοχεύει  στην  ατομική  απελευθέρωση,  υπερμέσου επιπέδου ατόμων!
Δηλ. η ψυχανάλυση δεν είναι μαζική! Όμως και ο υγιής εσωτερισμός,
ενίοτε, απευθύνεται μόνον σε έτοιμους γι’ αυτόν ανθρώπους!

Τα  άτομα  είναι  ενέργειες  του  συνειδητού,  θείου  Νου!  δηλ.  του
Δημιουργού!

Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ΟΛΟΙ, τον δικό μας εκπαιδευτικό
ρόλο.  Όσο  πιο  απλά  διατυπώνουμε  την  αλήθεια  μας,  τόσο
περισσότερους ανθρώπους θα βοηθήσουμε! Η απλότητα είναι η μητέρα
των  πάντων!  Δηλ.  οι  ιδέες  που  δίνουμε  εδώ,  ν’  αναπτυχθούν  με
περαιτέρω μελέτη και  να γειώνεται  αυτό το οποίο δίδεται!   Όσο πιο
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βαθιά πάμε (ριζώνουμε) τόσο πιο ψηλά θα φθάνουμε (τα κλαδιά μας θα
οδηγούνται πιο ψηλά). Δηλ. να μεταδίδεται το μήνυμα της αξίας της
μάθησης, της μάθησης να παλεύουμε ΟΛΟΙ επιτυχώς ενάντια σ’ αυτό το
οποίο  μας  συμβαίνει,  συνειδητά,  βάσει  σχεδίου,  με  κατά  μέτωπο,
κατάματα,  λογική  αντιμετώπιση  της  πραγματικότητας.  (Ορισμός  της
πραγματικότητας  :  το  σύνολο  εκείνων  των  παραγόντων  οι  οποίοι
εξακολουθούν  να  παράγουν  αποτελέσματα,  ακόμη  κι  αν  εμείς
θεωρούμε  ότι  δεν  υπάρχουν!)  Ο  ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ  είναι  ο  αρμόδιος  να
διεκπεραιώνει αυτό το καθήκον! Τόσο κατά την ψυχανάλυση, όσο και
εσωτερικά! Ο ΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ!  Σημειωτέον ότι η ίδια η ψυχή θέλει
(είναι το ΘΕΛΗΜΑ της) να λειτουργεί ισορροπημένα! Δηλ. κανείς εκ των
παραγόντων της  να  μη επικρατεί  των άλλων,  πλην της  ρυθμιστικής
ενέργειας του Νου Αυτοκράτορος (Κυρίαρχου Νου). Η ισορροπία είναι
όρος για να μπορεί η ψυχή να προχωρεί στα εσωτερικά πεδία! Το ίδιο
ισχύει και για την πρόοδο κατά την ψυχανάλυση! (κατάσταση φωτ. Β).

Όταν  ερχόμαστε  σε  σχέση  αγάπης-στοργής  με  τους  άλλους,  τότε,
κινδυνεύουμε να χάσουμε την κυριαρχία μας! Να την χάσουμε λόγω
συμπάσχουσας ταύτισης  = μίμησης.   Έχουμε  ταύτιση από  φόβο και
ταύτιση  από  αγάπη!  Το  αντίθετο  είναι  η  ΑΠΟ-ΤΑΥΤΙΣΗ.  Η  ΑΥΤΟ-
ΔΥΝΑΜΙΑ,  Η  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ!  Η  υγιής  ανθρώπινη  σχέση  ορίζεται  ως
αμοιβαιότης  αναγνώρισης  και  ελευθερίας  (αν-εξαρτησίας).  Η  υγιής
σχέση  δημιουργείται  για  να  εξυπηρετεί  την  ανάπτυξη  και  των  2
σχετιζομένων! Το υγιές σύστημα αυτοελέγχου έχει ως εξής: Δεν μετέχω
στο δράμα, είμαι εκεί 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!  Με  τη  μίμηση
επηρεαζόμαστε, διότι υποσυνείδητα περιερχόμαστε στην παιδική στάση,
όπου λειτουργεί  ο  μηχανισμός  «θα είμαι  όπως με  θέλετε,  για  να  μ’
αγαπάτε! Προσοχή λοιπόν! Εδώ ενεργούν ο φόβος της απόρριψης και ο
φόβος  της  εγκατάλειψης  και  μοναξιάς!  (κατάσταση  φωτ.  Α)  Η
βρεφονηπιακή ανάγκη για  ασφάλεια!  Αυτή  δεν  επιτρέπει  να  μη  μας
πλήττουν  οι  αντιξοότητες  του  εξωτερικού  κόσμου!  Σημαίνει  είμαι
αδύναμος και πρέπει να με φροντίσεις = η εξάρτηση! Μην αφήνετε τον
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άλλο να  εισχωρεί  στο  δικό  σας  πεδίο  και  να  επιβάλλει  τα  δικά  του
κριτήρια!  Μεγάλο  μέρος  των  πράξεών  μας  είναι  ασυνείδητο!  Όλοι
βασανίζονται  από  το  παρελθόν  τους!  συνειδητοποιείστε  το  και
ξεπεράστε το!

Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΙΔΕΑ  –  ΔΙΔΑΓΜΑ  στο  παρόν  και  στο  προηγούμενο
σεμινάριο είναι η εξής : Με την ενηλικίωσή μας χρονικά, να περνάμε
στον συνειδητό αυτοέλεγχο και στην απόσπαση από τα αποτελέσματα,
των ενεργειών μας, ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΣ! (κατάσταση φωτ.
Β).  Χωρίς να μας πλήττουν οι  αντιξοότητες του εξωτερικού κόσμου!
Δεν προσβαλλόμαστε από οτιδήποτε και οποιονδήποτε! Στην ανήλικη
ζωή  δεν  υπάρχει  ικανότης  συνειδητής  αυτορρύθμισης  μέσω  της
ενθύμησης  και  υπάρχει  εξάρτηση  από  το  αποτέλεσμα!  Γι’  αυτό  ο
εγκέφαλος  γυμνάζεται-συνηθίζει  να  λειτουργεί  με  αντιπαραγωγικό
(λάθος) τρόπο! Ότι δηλ. μας πλήττουν οι αντιξοότητες του εξωτερικού
κόσμου!  Διότι  μ’  αυτόν  τον  τρόπο  (με  φόβο  και  με  πάθος)
επηρεαζόμενοι εσωτερικεύουμε το κακό του εξωτερικού κόσμου και το
κάνουμε  κομμάτι  του  εαυτού μας!  Ο μηχανισμός  αυτού του  τρόπου
είναι  η  συμπάσχουσα ΤΑΥΤΙΣΗ=ΜΙΜΗΣΗ=ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΑΚΟΗ!  Έτσι,
ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΑΣΤΕ! Δεν θέλουμε να αυξάνουμε την συλλογική ένταση
του  πόνου!  Αντιθέτως  θέλουμε  να  την  μειώνουμε!  Γι’αυτό,  δεν
δεσμεύουμε την ενέργειά μας μάταια! Αν το κάνουμε, θα είναι άτοπο,
όπερ  ανεπιθύμητο!  Το  αντίθετο  εδώ  είναι  η  αποταύτιση.  Η
αυτοδυναμία!  Δεν προσβαλλόμαστε από οτιδήποτε και  οποιονδήποτε!
Σας θυμίζω ότι  η  ΕΝΘΥΜΗΣΗ,  κατά την ψυχανάλυση,  επιτυγχάνεται
μέσω  του  ελευθέρου  συνειρμού,  των  παραπραξιών  της
καθημερινότητας  και  του  συμβολισμού  των  ονείρων!  Η  ΕΝΘΥΜΗΣΗ,
κατά  τον  εσωτερισμό,  επιτυγχάνεται  μέσω  του  διαλογισμού,  του
οραματισμού και της αναδρομής σε προηγούμενες ζωές.

Επικεντρωθείτε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα! Ας δώσουμε ένα
υπόδειγμα  στα  Αγγλικά:  Στάση  εμπλοκής  και  απόσπασης  όπου  η
απόσπαση = η κοσμική θυσία  = χάνεις  το μικρό «εγώ» (φόβο) και
βρίσκεις την αιωνιότητα του ΕΙΝΑΙ, δηλ. την ταύτιση με τον Ανώτερο
Εαυτό.  (Θυσία  =  συνουσία  με  το  Θείον!)  Detached  attachment  ή
attached detachment. Αποσπασμένη προσκόλληση ή προσκολ-λημένη
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απόσπαση.  ΝΑ  ΜΗ  ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ  ΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΑΡΔΑ!  Δηλ.  να  είμαστε  Α-ΤΑΡΑΧΟΙ.  Δηλ.  ΟΧΙ  ΟΜΗΡΟΙ  ΤΟΥ
ΠΑΘΟΥΣ.  Να  λειτουργούμε  υπό  καθεστώς  απόσπασης-
αποστασιοποίησης  από  το  αποτέλεσμα,  δηλ.  χωρίς  φόβο  και  χωρίς
πάθος. Να μην εξαρτόμαστε, να μη δεσμευόμαστε από το αποτέλεσμα
και την επιθυμία του (κατάσταση φωτ. Β). Slogan: «Μην επηρεάζεστε
από τις περιβάλλουσες πτωμαΐνες της σήμερον». Μην αφήνετε τον άλλο
να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο και να επιβάλλει τα δικά του κριτήρια!
Συνειδητά, σαν κυρίαρχες υπάρξεις! Μπορείτε να δοκιμάσετε να είστε
μέσα στη ζωή, αλλά και να στέκεστε σαν έξω από τη ζωή! έξω, πέρα και
πάνω απ' όλα! σε ενότητα με το Θεό!

Συμβουλή Α: Όταν θυμώνετε,  μετρήστε  μέχρι  το δέκα και  κατόπιν
ενεργείστε. Μπορείτε επίσης να λέτε κοφτά! «ΣΙΩΠΗ, ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ!».
(Πριν  θυμώσετε,  μπορείτε,  με  εξάσκηση,  να  ενεργοποιείτε  τον  νουν
αυτοκράτορα,  ο  οποίος  θα  προκρίνει  ψύχραιμη  και  όχι  θυμωμένη
αντίδραση. Επίσης μπορείτε να εξασκηθείτε να μη προσδοκάτε τίποτε
από τον άλλον, οπότε δεν θα θυμώνετε όταν δεν το παίρνετε! Έτσι,
είστε ο πατέρας και  η μητέρα του εαυτού σας. Ώριμοι  ψυχολογικά!)
Don’t  let  him  provoke  you!  Μη  επιτρέπετε  στον  εαυτό  σας  να  τον
παροργίσει  (προβοκάρει)  κανένας!  Προβοκάτσια  =  παροργησία,  στα
ελληνικά! Αυτό θα σας διασώσει από πολλά προβλήματα, διότι όποιος
θυμώνει, χάνει! Σας παραπέμπω στο προηγούμενο σεμινάριο αναφορικά
με τον ώριμο ψυχολογικά ενήλικα! Εξασκηθείτε  στην διατήρηση του
αυτοελέγχου σας,  της  αυτοκυριαρχίας  σας,  της  αυθυπαρξίας  σας!  Η
Δύναμις εν τη ασθενεία τελειούται! Η αληθινή ζωή αρχίζει πέραν της
εσχάτης  απογνώσεως!  Μεγαλουργούμε  συνήθως,  όταν  είμαστε
στριμωγμένοι στη γωνία!

Επίσης δοκιμάστε όταν θυμώνετε την πίεση του σημείου ανάμεσα στα
φρύδια.

Συμβουλή  Β: Όταν  έχετε  ένα  ψυχοπιεστικό  πρόβλημα  πείτε  στον
εαυτό σας : «Πως θα αισθανόμουν απέναντι σ’ αυτό το πρόβλημα μετά
από  5  ή  10  χρόνια;»  Ακολούθως  φέρετε  στο  παρόν  την
μεταχρονολογημένη  σκέψη σας.  Δοκιμάστε  και  θα  συζητήσουμε  την
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εμπειρία  σας  στο  επόμενο  σεμινάριο!  Στο  μεταξύ,  practice  makes
perfect!  Slogan: «Μην ενεργείτε α-νόητα πάνω στα νεύρα σας». Να
είμαστε  αν-εξάρτητοι,  αυτo-δύναμοι,  απο-σπασμένοι  κι  ανεπηρέαστοι
από  τους  άλλους  και  από  την  επιθυμία  του  αποτελέσματος  των
ενεργειών μας. Να είμαστε δηλ. Α-ΠΑΘΕΙΣ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος
για το αποτέλεσμα, δηλ. να μην μετέχουμε στο δράμα! Δηλ. να είμαστε
Α-ΤΑΡΑΧΟΙ!  Π.χ. -Νικήσαμε;  - Έχει καλώς!  -Χάσαμε;  -Έχει καλώς εξ
ίσου και  πάλι! Αυτή είναι η ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, αυτή είναι η ΨΥΧΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΕΙΑ! (Κατάσταση φωτ. Β). Αυτή είναι η ολύμπια αταραξία και η
θεϊκή  ελευθερία!  Θυμηθείτε  ότι  η  ΕΥΘΥΝΗ=ΔΥΝΑΜΗ  και  όσα
αναφέραμε προηγουμένως. Ελευθερία και ευθύνη πάνε μαζί. Ελευθερία
και  ευθύνη  είναι  δύο  όψεις  του  ίδιου  νομίσματος!  περιορισμένη
ελευθερία = περιορισμένη ευθύνη! Στον κόσμο της πραγματικότητας
των ενηλίκων ΕΝΕΧΟΜΑΙ (ΕΝΟΧΗ)=ΕΥΘΥΝΟΜΑΙ (ΕΥΘΥΝΗ) ΝΟΜΙΚΩΣ.
(Ένας ολόκληρος κλάδος της νομικής επιστήμης ονομάζεται ενοχικόν
δίκαιον.)  Περισσότερα  παρακάτω!  Η  ανθρώπινη  σχέση  ορίζεται  ως
αμοιβαιότης αναγνωρίσεως και ελευθερία (αν-εξαρτησία!). Όταν έχουμε
αίσθημα μειονεξίας ή μιαν αποτυχία ένεκα σφάλματος, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΟΜΑΣΤΕ. Απλώς και μόνο ν’ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ =
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ  να  τηρήσουμε  στάση  υπέρβασης  της  μειονεξίας  μας  ή
διόρθωσης του λάθους μας. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Να μη προσωποποιούμε το
κακό  μέσα  μας  πολύ.  Το  κακό  υπάρχει  επειδή  εμείς  του  δίνουμε
υπόσταση. Μάθετε να ενεργείτε ανάλογα. Αλλάξετε την εσωτερική σας
δράση.  Το  slogan  είναι:  «όπου  δεν  είσαι  δυνατός,  τότε  να  γίνεις!»
«Κάνε το πρόβλημα να δουλεύει για χάρη σου» «All deficiencies to be
corrected!”.

Η στεναχώρια ένεκα των προαναφερθέντων λόγων είναι κατάλοιπο των
παιδικών  αντιδράσεων  του  νευρικού  συστήματος.  Εκεί,  τότε,  η
συναισθηματική  (συγκινησιακή)  αντίδραση  επηρεάζει  το  κατώτερο
νοητικό πεδίο με το οποίο συνδέεται! Αυτά είναι τα παρελκόμενα του
αποτελέσματος,  συναισθηματικώς  (συγκινησιακώς).  Είναι  δηλ.  η
αντίδραση φόβου, απόρριψης, εγκατάλειψης, μοναξιάς ή αποτυχίας αν
δεν  είμαστε  όπως  μας  θέλουν  οι  μεγάλοι,  για  να  μας  αγαπάνε!
(Κατάσταση φωτ. Α). Μεγάλο μέρος των πράξεών μας είναι ασυνείδητο!
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Όλοι  βασανίζονται  από  το  παρελθόν  τους!  συνειδητοποιείστε  το  και
ξεπεράστε το!

Έτσι μας πλήττουν οι αντιξοότητες του εξωτερικού κόσμου! Αντιθέτως,
η  πρόταση  την  οποία  σας  κάνω,  ενεργοποιεί  το  ανώτερο  ΝΟΗΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ, το οποίο μας βάζει και μας κρατεί ΕΞΩ, ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ απ’ όλα
αυτά!  (Κατάσταση  φωτ.  Β).  Δηλ.  σας  καλώ  να  περάσετε  από  τις
ενστικτώδεις  αντιδράσεις  του ανηλίκου (παιδάκι  = ζωάκι,  μέσα μας)
στις  συνειδητές,  λογικές  αποκρίσεις  του  ενηλίκου,  μέσω  του  νου
αυτοκράτορος,  του  κυριάρχου  νου,  μέσα  μας. Ο  νους  αυτοκράτωρ
μπορεί να βάζει σε τάξη τη δύναμή μας και να προσδίδει ευγένεια στο
πάθος  μας! Αυτή  πρέπει  να  είναι  ανά  πάσα  στιγμή  η  στάση  της
εσωτερικής  μας  δράσης.  Η  ενοικούσα  Διάνοια  στον  άνθρωπο  (ο
εσωτερικός  παρατηρητής)  εποπτεύει,  δηλαδή  παρακολουθεί  και
προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο νου! Η ενοικούσα Διάνοια = η
Ψυχή! Να συμπεριφερόμαστε σαν αθάνατοι θεοί και όχι σαν φοβισμένα
ανθρώπινα ζώα.  Κάνετε την εσωτερική σας αυτομεταρρύθμιση. Στον
κόσμο  της  τρισδιάστατης  ύλης  και  στην  ανθρώπινη  ιστορία  και
κοινωνία, κρίνουμε και κρινόμαστε, εκ του αποτελέσματος! (μετράει το
αποτέλεσμα!).  Είναι  η  παιδική  σκέψη,  όπου  το  συναισθηματικό
(αστρικό) πεδίο ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ το κατώτερο νοητικό πεδίο, ούτως ώστε να
κρίνουμε σύμφωνα με τα συγκινησιακώς και υλικώς συμφέροντα! Έτσι
ο καθένας πορεύεται με την ιδιωτική παραλογική του, κατά πως τον
βολεύει  εκάστοτε!  Ενώ  παράλληλα  συμμετέχει  στα  δράματα,
ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ  [δεν  αυξάνουμε  την  συλλογική  ένταση  του  πόνου!
αντίθετα σκοπεύουμε να την μειώνουμε! Γι’αυτό, δεν δεσμεύουμε την
ενέργειά  μας  μάταια!  Αν  το  κάνουμε,  θα  είναι  άτοπο,  άρα
ανεπιθύμητο!], δηλ. επηρεάζεται από τους άλλους και τα συμβαίνοντα.
Λόγω συμπάσχουσας ταύτισης από φόβο ή από αγάπη! Αμφότερα τα
ανωτέρω είναι  ΑΤΟΠΑ! Το αντίθετο, είναι  η ΑΠΟ-ΤΑΥΤΙΣΗ! Η ΑΥΤΟ-
ΔΥΝΑΜΙΑ! Ξεκινήστε αποταυτιζόμενοι, ως αρχή, από τους γονείς σας!
Κάνετε  την  εσωτερική σας αυτομεταρρύθμιση!  (Κατάσταση φωτ.  Α).
Μην αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο και να επιβάλλει
τα δικά του κριτήρια! Μπορείτε να δοκιμάσετε να είστε μέσα στη ζωή,
αλλά και να στέκεστε σαν έξω από τη ζωή! έξω, πέρα και πάνω απ'όλα!
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σε ενότητα με το Θεό!

Στον κόσμο του Πνεύματος (της κοσμικής-συμπαντικής ενέργειας) στα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ μετράει Η ΠΡΟΘΕΣΗ! [=Το συνειδητό θέλημα! Όχι η
επιθυμία  η  οποία  αναφέρεται  στο  κατώτερο  (γήϊνο)  νοητικό  πεδίο!
Έχουμε θέληση του κατώτερου(γήϊνου) νου και θέληση του ανώτερου
(θεϊκού)  Νου!]  Δηλ.  η  σκέψη  η  οποία  κάνει  την  ενέργεια  να  την
ακολουθεί. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΝΟΥ δηλ. ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ στο
γήινο  πεδίο.  Παίζετε  μόνο  για  την  χαρά  του  αέναου  αγώνος,  του
παιγνιδιού, και όχι για το αποτέλεσμά του. Δηλώνετε την πρόθεσή σας
ότι  παραιτείσθε  από  κάθε  πόθο,  επιθυμία  ή  προσδοκία  του
αποτελέσματος, ούτως ώστε, όλα μέσα σας και γύρω σας, να έρχονται
άμεσα στα ίσια τους! Έτσι, δεν θα δεσμεύετε μάταια την ενέργειά σας!
Αν το κάνετε, θα είναι άτοπο, όπερ ανεπιθύμητο!

Στα πλαίσια του ιδανικού το οποίον είναι να φέρουμε τον ουρανό στη
Γη, ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑ  ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΓΗ! Στην Γη πρέπει να ισχύει το αξίωμα
ότι  η  ατόφια  θέληση,  η  ανόθευτη  σκοπού και  απαλλαγμένη από  το
πάθος για το αποτέλεσμα, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΤΕΛΕΙΑ! Στο πεδίο
του  Ανωτέρου  Νου  –  Ψυχής,  κυριαρχεί  η  ΚΑΘΑΡΗ  ΛΟΓΙΚΗ  δηλ.  η
νόηση, η οποία κτίζει και λειτουργεί τους κόσμους και τα σύμπαντα, με
ισορροπία και αρμονία. Στη βάση της λογικής σχέσης η οποία συνδέει
το αίτιο με το αποτέλεσμα, δηλ. το ΝΟΗΜΑ. Αυτός είναι ο ορισμός του
νοήματος. Slogan : “ΕΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ  ΤΟΝ Συμπαντικό  ΝΟΥΝ!» (Κατάσταση φωτ. Β). Ο
νους είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια! ένα αυτοεξελισσόμενο σύστημα
αλληλεπίδρασης με το φυσικό σώμα, όπως και ο συμπαντικός νους με
όλη την εκδήλωση!  Η ψυχή είναι  ένα μέρος,  κεντρικό κομμάτι,  του
ΝΟΥ!

Το κύριο  στοιχείο  του νου είναι  ότι  αντιλαμβάνεται  τον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
(Συνειδητότης   η  οποία  αναγνωρίζει  τον  Εαυτό  Της).  Δηλ.  αποτελεί
εξαίρεση του θεωρήματος του Gödel, το οποίο περιγράφει το γεγονός
ότι κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του
και  την  λειτουργία  του.  Συνειδητοποιείστε  την  ενότητα  των πάντων
μέσω  της  ΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΟΥΣΙΑΣ  (δηλ.  του  Συλλογικού  Νου  όλης  της
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ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ). Όπου πηγαίνει η σκέψη ακολουθεί η ενέργεια. ΠΡΩΤΑ ο
ΝΟΥΣ και μετά η ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ δηλ. η συμπυκνωμένη ενέργεια.
Η Νοητική ουσία = Νοητική διαδικασία = ο τρόπος με τον οποίο επιδρά
στην κίνηση και την εστίαση (συμπύκνωση) της ενέργειας. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ  ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.  Slogan :  “Δούλεψε με  τον
Ανώτερο  Νου,  αυτό  είσαι  στην  ουσία  σου».  ΕΧΕ  ΤΟ  ΘΑΡΡΟΣ  ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ! Κατάσταση φωτ. Β.

Κατά τα προαναφερθέντα, ο Ανώτερος Νους, η έλλογη συνειδητότητα
εξασφαλίζει το ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του ανθρώπου.
Δηλ.  την  ταυτότητά  του,  την  εξατομικευμένη συνείδησή του.  Τούτο
προϋποθέτει  να  έχει  ο  άνθρωπος  δική  του  συνειδητή  ΘΕΛΗΣΗ.
Έκφραση αυτού είναι ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ. «Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ» του
ατόμου και του συνόλου. Ο άνθρωπος είναι συνειδητά υπεύθυνος για
τις  πράξεις του και  ορίζει  την υπαρξή του με τις  έλλογες ως επί  το
πλείστον  επιλογές  του.  Τούτο  ισχύει  τόσο  ψυχαναλυτικά,  όσο  και
εσωτερικά. (Κατάσταση φωτ. Β). Ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα!
κατάσταση φωτ/φίας Α.

Η εσωτερικευμένη θέληση κάποιου άλλου μέσω ταύτισης-μίμησης, μ’
εκείνον είναι ΑΤΟΠΟΝ. Αυτό το άτοπον συμβαίνει όταν λειτουργούν οι
εξής δύο μηχανισμοί:

Α) θα είμαι όπως με θέλετε για να μ’ αγαπάτε.

Β) εξάρτηση-δέσμευση από την επιθυμία του αποτελέσματος.

Δεν υπάρχει λόγος να πέφτουμε θύματα των πεποιθήσεων άλλων! Μην
αφήνετε τον άλλο να εισχωρεί στο δικό σας πεδίο και να επιβάλλει τα
δικά του κριτήρια! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ συνεχής, λογικά συνειδητή εγρήγορση,
ούτως ώστε ν’ αντιρροπείται η τερατώδης παιδαγωγούσα δύναμη της
κοινωνίας.  Η  παροιμία  το  γνωρίζει  και  το  λέγει  :  «με  στραβό  αν
κοιμηθείς, το πρωί θα αλληθωρίζεις!» Αντίδοτο σ’ αυτό (δηλ. για να μην
επηρεάζεστε και  για να ΑΠΟ-ΤΑΥΤΙΖΕΣΤΕ) είναι  η ΔΙΑΚΡΙΣΗ, δηλ. η
αμείλικτα  άγρυπνη,  ενεργά κριτική-αξιολογική  συνείδηση,  η  Νοητική
κρισάρα! Έχετε αυτοπεποίθηση αλλά όχι έπαρση και αλαζονεία. Δηλ.
αυτουπερεκτίμηση  των  δυνάμεών  σας.  Μη  δίνετε  σημασία  στις
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αντιστάσεις,  διότι  τις  κάνετε  να  τρανεύουν.  Η  αλαζονεία  είναι  το
αντίθετο  της  γενναιότητας  και  έχθρα  της  Σοφίας!  Σοφία  χωρίς
κατανόηση  και  έλεος  δεν  υπάρχει.  Σοφία  =  να  σκέφτεσαι  και  να
πράττεις έγκαιρα και σωστά.

Μείνετε  στο  μεγαλείο  της  ψυχής  σας,  στην  μοναδικότητά  σας.  ΟΛΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΠΩΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  και  θα  φέρουν  καρπό  την
κατάλληλη στιγμή. Ξεκινάτε από την παραδοχή «μπορώ να το κάνω και
θα το κάνω!»

Τώρα, θα προσθέσω κάτι άλλο!

Όταν  λέτε  ότι  θέλετε  να  κάνετε  κάτι,  αποφεύγετε  το  ρήμα
«προσπαθώ».  (Το  ρήμα  προγραμματίζει  καθοριστικά  την  εγκεφαλική
λειτουργία). Τούτο διότι σας εξαρτά από το αποτέλεσμα της πρόθεσής
σας.  Το  θετικό  αποτέλεσμα,  σας  κάνει  αποδεκτό.  Το  αρνητικό
αποτέλεσμα, σας κάνει απορριπτέο. Οπότε εσωτερικεύετε το κακό του
κόσμου  και  το  κάνετε  κομμάτι  του  εαυτού  σας.  Σκουριάζετε!  ΟΠΕΡ
ΑΤΟΠΟΝ!  Δεσμεύετε  την  ενέργειά  σας,  μάταια!  Τούτο  έρχεται  και
συμπληρώνει τον μηχανισμό του Διαβόλου, ότι δηλ. θα είμαι όπως με
θέλετε, για να μ’ αγαπάτε. Οπότε επίσης εσωτερικεύετε το κακό του
κόσμου (ή σκουριά του κόσμου) και αυτή γίνεται κομμάτι του εαυτού
σας.  ΩΣΑΥΤΩΣ ΑΤΟΠΟΝ! Δεσμεύετε την ενέργειά σας,  μάταια!  Πίσω
από όλα  αυτά  κρύβονται  ο  ΦΟΒΟΣ και  η  ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ  (Κατάσταση
φωτ. Α). Για να μην ενεργοποιούνται όλα αυτά, να προκρίνεται, αντί
του ρήματος «προσπαθώ» το ρήμα «αφήνομαι να δοκιμάσω τι μπορώ
να επιτύχω» (Κατάσταση φωτ. Β), δηλ. επιχειρώ, δηλ. αποπειρώμαι!

Εν τέλει  ως αντίδοτο σας λέγω το εξής:  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ  στη  στάση  της  Καρδιάς,  Σ’  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΟΠΟΙΟ  ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΛΗΘΙΝΑ, και είμαστε αληθινά ΖΩΗ Η ΟΠΟΙΑ ΡΕΕΙ! ΤΑΥΤΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ  ΡΕΥΜΑ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ,  αφεθείτε  χαλαροί  σ’  αυτό.  Θυμηθείτε  και
εφαρμόζετε  την  έννοια  της  θεϊκής  ανεμελιάς.  Έτσι  κερδίζεται  η
αιωνιότητα  κι  η  θέαση  της  αιωνιότητας.  Αυτά  συνεπάγονται  βαθειά
αλλαγή  στάσης  ζωής  σύμφωνα  με  την  κοσμική  συνειδητότητα.
(Κατάσταση φωτ. Β). Τολμήστε και θα συζητήσουμε τις εμπειρίες σας
σε ένα μήνα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σας ευχαριστώ για την παρουσία και την προσοχή σας, με την ελπίδα
ότι σας παρεκίνησα να αγωνίζεσθε για να λειτουργείτε ΑΥΤΟ-ΔΥΝΑΜΟΙ-
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ,αυτοτελείς.  Δηλ.  χωρίς  να  επηρεάζεσθε  από  τους
άλλους ή και από τις περιστάσεις (συνθήκες). Δηλ. να ταυτίζεστε με τον
Θεό που έχετε μέσα σας, αποφασίζοντας και επιλέγοντας δημιουργικά.
Δημιουργία είναι η συμμαχία με το Φως (την Θεϊκή συνειδητότητα =
αγάπη + δύναμη) ώστε να πλησιάζουμε το Θείο. Χριστιανικώς τούτο
ονομάζεται «Νήψις» =  αφύπνιση!

Είθε και γένοιτο κι έγινε! Αμήν!

 

Ερωτήσεις 4ου μαθήματος

1. Τι εμπειρίες είχατε;

2. Ποιες συνειδητοποιήσεις βιώσατε;

3. Σε τι συνίσταται η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ;

4. Πως επιτυγχάνεται η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ;

5. Από τι εξαρτάται η ικανότης για αντικειμενικότητα;

6. Τι είναι η ταύτιση;

7. Πόσα και ποια είδη ταύτισης έχουμε;

8. Τι είναι η αποταύτιση και πώς αλλιώς ονομάζεται;

9. Τι μας χρειάζεται η ψυχική ισορροπία;

10.Ποια είναι η ψυχική δύναμη, η ψυχική ευγένεια;

11.Όταν κάνουμε λάθος, ποια είναι η ορθή στάση απέναντί του;
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12.Πως επηρεαζόμαστε;

13.Τι μας βγάζει έξω, πέρα και πάνω απ’ όλα;

14.Που ευρίσκεται η πραγματική ασφάλεια; Η δύναμη;

15.Τι προγραμματίζει καθοριστικά την εγκεφαλική λειτουργία;

16.Ποιος ο ορισμός του νοήματος;

17.Τι είναι η «Νήψις»;

18.Τι είναι το ΦΩΣ;

19.Ποιος είναι ο υπηρέτης του συναισθήματος;

20.Πού οφείλεται ο παραλογισμός του κόσμου; Η ασυνεννοησία του;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να θυμάστε ότι η εξάσκηση στην απόσπαση-ανεξαρτησία
ως  προς  τα  πράγματα,  ανοίγει  τον  δρόμο  και  για  την  απόσπαση-
ανεξαρτησία ως προς τα πρόσωπα! Κοιτάζετε πάντα μπροστά και ψηλά
και μη φοβάστε τίποτα! Μάθετε να μπορείτε, να είστε έτοιμοι, ανά πάσα
στιγμή να αποθέσετε το έργο σας ακόμη και τη ζωή σας. Μη φοβάστε,
διότι είστε ήδη εκεί όπου θέλετε να φθάσετε.
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