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ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ [2013-2014]-

από τον ιατρό-ψυχοθεραπευτή Βασίλη Κ.Φράγκο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΑΥΤΑ, Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Γενέθλιον Βίος  Ανάπαυση

Στα εσωτερικά πεδία  κυριαρχεί  ομοίως η πύρινη αποφασιστικότητα και  η
δυναμική  θέληση,  όπως  και  στην  ψυχανάλυση,  όπως  και  στην  ζωή.  Σε
συνάρτηση  με  την  μετενσάρκωση  εις  το  διηνεκές  ΕΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : «η χαρά του αέναου αγώνα», αλλιώς μπλέξαμε με μορφή
κούρασης, αίσθησης απόρριψης, απογοήτευσης, γκρίνιας και μιζέριας, λόγω
της αίσθησης ότι όλα είναι χωρίς νόημα!

Να  θυμηθούμε  ποιοί  και  ποιές  είμαστε,  τόσο  μέσω  της  ψυχανάλυσης-
ψυχοθεραπείας, όσο και μέσω του εσωτερισμού. Να εργαζόμαστε με όλες τις
πλευρές  της  ανθρώπινης  συνειδητότητας,  να  τις  ισορροπούμε  και  να  τις
μετατρέπουμε σε ΦΩΣ συνείδησης! Να ενοποιούμε τις όψεις του Εαυτού μας,
φέροντας αυτές  στο «ΤΩΡΑ»! Όψεις  του Εαυτού μας οι  οποίες δεν ήταν
γνώριμες  μέχρι  τώρα!  Η  υπέρτατη  ενθύμησή  μας  είναι  η  ενθύμηση  του
Ανώτερου  (Θεϊκού)  Εαυτού  μας!  Όλα  αυτά  μπορούν  να  συμβαίνουν,
μπορούν να γίνονται τόσο με την ψυχανάλυση-ψυχοθεραπεία, όσο και με
τον εσωτερισμό!

Κατά  την  διάρκεια  του  βίου,  ανά  πάσα στιγμή,  τίθεται  το  πρόβλημα του
μέλλοντος! Σε ποιους ανήκει το μέλλον; Η απάντηση του αυτονόητου, ότι
δηλ. το μέλλον ανήκει στους νέους, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Η αληθινή απάντηση είναι
ότι  το  μέλλον  ανήκει  σε  όσους  το  προετοιμάζουν!  Το  προετοιμάζουν  με
γνώση,  με  φαντασία  δημιουργική  και  ενεργητικότητα  ακάματη!  Δηλ,  με
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ΕΥΘΥΝΗ = ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ! Ορισμός της ευθύνης: η παραίτηση από κάθε
ναρκισσισμό και η φροντίδα για το μέλλον! Ναρκισσισμός είναι το θανατερό
καβούκι  της  εγωλαγνείας!  Εξέλθετε  από  αυτό!  Ο  μόνος  τρόπος  για  να
ελέγξεις το μέλλον, είναι να το συνδιαμορφώσεις! Από το μέλλον κανείς δεν
σε γλυτώνει!

Αν  αντικρύσουμε  το  θέμα  εξ  αντιδιαστολής,  διαπιστώνουμε  ότι  η
ανευθυνότητα – αδυναμία του σήμερα, είναι  η μεγαλύτερη απειλή για το
αύριο! Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά; Ο άνθρωπος είναι ο τρόπος με τον οποίο
έμαθε να ενεργοποιεί την φαντασία του και να συναρμολογεί την μνήμη του
(εμπειρία  του).  Οδηγός  σ’  όλα  αυτά  είναι  ο  ΝΟΥΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ,  ο
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΝΟΥΣ! 

Ο  Νους  συντάσσει  λογικά,  δηλ.  οργανώνει  σε  συσχετισμούς  αιτίας  και
αποτελέσματος, αιτίας και σκοπού, αρχής και τέλους, ολότητας και μέρους,
κλπ.  Ούτω  πως  κατανοούνται  τα  υπαρκτά,  επειδή  λογοποιούνται  (δηλ.
εντάσσονται σε λόγους-σχέσεις) από τον Νουν. Η σύνδεση των όντων και
των γιγνομένων με μιαν αρχική αιτία και ένα τελικό σκοπό, είναι μέσα στη
λειτουργία κατα-νόησης της πραγματικότητας. Αυτή η διεργασία ΛΥΤΡΩΝΕΙ
από την αγωνία της απώλειας του νοήματος της ζωής και από τον φόβο του
θανάτου,  της  τελευτής  του  βίου  μας!  Καταλαβαίνετε  πιστεύω,  την  αξία
διαμόρφωσης βιοθεωρίας και κοσμοθεωρίας για να ερμηνεύεται ο κόσμος,
από τον καθένα μας, κατά τα ανωτέρω! Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε επίσης
ότι η πράξη επικυρώνει ή ακυρώνει την θεωρία και την δυναμική της!

Συμπέρασμα: χωρίς θεωρία, η πράξη είναι στιγμή χωρίς νόημα! Κατά Ταύτα:
ΤΟ  ΝΟΗΜΑ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΤΕΡΟΣ  ΤΩΝ  ΜΙΤΩΝ  ΣΤΗ  ΖΩΗ  ΜΑΣ!
Εξασκείστε την ικανότητά σας να νοηματοδοτείτε τα συμβαίνοντα, τα πάντα!
Είτε με όρους εγκόσμιους, είτε με τρόπους εσωτερικούς-υπερβατικούς! Για
όλα  υπάρχει  λόγος,  αιτία  και  σκοπός,  ΝΟΗΜΑ!  Αναζητείτε  το  λόγο,
νοηματοδοτείτε  την  ζωή  σας  με  δυναμική  αποφασιστικότητα  και  πύρινη
θέληση (πύρωμα ψυχής)! Όσο κι όποιο νόημα υπάρχει στον κόσμο, είναι όσο
κι  όποιο  νόημα,  οι  άνθρωποι  είναι  σε  θέση  να  πραγματώνουν σ’  αυτόν!
Βρείτε  ένα  Raison  d'être –λόγο  ύπαρξης-  («reason  for  existence»)
οπωσδήποτε! 

Στη στάση αυτή μπορεί να προβάλλουν αντιστάσεις οι περιοριστικές ατομικές
πεποιθήσεις  σας,  όπως  π.χ.  η  στάση  «δεν  μπορώ»!  Υπερνικήστε  τις
αντιστάσεις αυτές σκεπτόμενοι ότι τις περιοριστικές ατομικές πεποιθήσεις τις
θέλουμε για ψυχολογική κατανάλωση (π.χ. για να τονώσουμε τον εγωϊσμό
μας)  και  ότι  δεν  είναι  λογική  ή  εμπειρική  η  επιλογή  τους!  Όλα  να
προσεγγίζονται  χωρίς  κρίση,  χωρίς  ηθικολογίες,  χωρίς  περιοριστικές
αντιλήψεις  (πεποιθήσεις/ιδεοληψίες)  ΜΕ  ΑΓΑΠΗ!  Όταν  έχουμε  εξωτερικές

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Existence


“Εσωτερισμός και Ψυχοθεραπεία”                                                                           Μάθημα 5ο

τριβές  εξ  αιτίας  τους,  να  τις  επιλύουμε  με  εσωτερικό  τρόπο!  Μην
επαναπαύεστε στις ιδεολογικές προκαταλήψεις σας! 

Το μεγαλείο του ανθρώπου είναι το εξής: ενώ όλα μέσα του και γύρω του
επάγουν θάνατο (ο θάνατος καθιστά τα πάντα φαινομενικά χωρίς νόημα)
αυτός  θέλει  να  λειτουργεί  σαν  να  ήταν  ΑΘΑΝΑΤΟΣ!  Αθάνατος  μέσω του
ανωτέρου Νου του,  του  ανωτέρου Νοητικού  του  πεδίου!  Δηλ.  μέσω του
μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου του και της καρδιάς του. Η αρχή προς την
κατεύθυνση  αυτή,  είναι  η  απεξάρτησή  του  από  την  επιθυμία  του
αποτελέσματος,  ότι  δηλαδή  δεν  δεσμεύεται  από  την  επιθυμία  του
αποτελέσματος! Τόσο στις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους άλλους, όσο
και  στις  σχέσεις  του  με  τα  πράγματα  (πραττόμενα)!  Θυμηθείτε  τα  δύο
προηγούμενα σεμινάρια! Τόσο στα ζητήματα της ζωής, όσο και στα ζητήματα
του θανάτου, το ιδανικό είναι το εξής : ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, [Το
Πνεύμα να διαμορφώνει την ύλη! Να βιώνουμε στην πράξη, κάθε στιγμή,
την ενότητα του Πνεύματος και της ύλης!] και το συναίσθημα πειθαρχημένο
από  την  Λογική  Συνείδηση,  τον  Νουν  Αυτοκράτορα!  Δηλ.  το  ανώτερο
Νοητικό  πεδίο!  Δηλ.  η  καρδιά  και  ο  μετωπιαίος  λοβός  του  εγκεφάλου
κυριαρχούν το στέλεχος και τους αμυγδαλοειδείς πυρήνες του. Slogan: ΓΙΝΕ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΣΟΥ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ. Δεν πρέπει
να  επικρατεί  το  ανορθολογικό-παραλογικό  στοιχείο  σε  βάρος  του
ορθολογικού.  Τα  άγρια  ένστικτα  και  οι  άγριες  διαθέσεις  σε  βάρος  του
πολιτισμού. Τα κύρια άγρια ένστικτα είναι το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως,
το  ένστικτο  της  αναπαραγωγής-ηδονής  και  το  ένστικτο  της  κυριαρχίας.
Χρειαζόμαστε παιδεία η οποία θα ενσταλάζει στην κοινωνία την υπεροχή της
τυπικής λογικής έναντι των ενστίκτων και του θυμικού (συναισθημάτων). Η
λογική συγκροτεί οργανωμένη συλλογικότητα, σχέσεις κοινωνίας της ζωής!
Μία κοινή λογική των σχέσεων συνύπαρξης, θεσμοποιημένη, είναι εντελώς
απαραίτητη για να λειτουργήσει οργανωμένος συλλογικός βίος!

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν : «ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι τοὸ ν εὐγενῆ
χρή».  Εδώ  θα  αναφέρω  παράδειγμα  λαϊκής  σοφίας,  στο  πνεύμα  του
ανενδότου αγώνος του βίου : Πάνω σ’ ένα καράβι, το καλοκαίρι, πλέοντας
στο Αιγαίο συζητούν δύο άνθρωποι. Ο ένας λέει κατά την συζήτηση «δεν
μπορώ να τα βγάλω πέρα, διότι με τρώνε τα νεύρα μου!» Οπότε ο άλλος του
απαντά : «φάτα κι’εσύ!!». Αυτό θα πει Κυρίαρχος Νους, Νους Αυτοκράτωρ!
Αυτό θα πει ελευθερία της στάσης και η αγάπη της! (Slogan: Αγώνας για
αντίσταση και υπέρβαση σε κάθε αντιξοότητα! Όσο πιο δυνατά μας χτυπούν
κάτω,  τόσο  ψηλότερα  αναπηδάμε!»  Οι  δυσκολίες  οι  οποίες  δεν  μας
συντρίβουν, μας ατσαλώνουν! Η αληθινή ζωή ευρίσκεται πέραν της εσχάτης
απογνώσεως! Η δύναμις εν τη ασθενεία τελειούται!) Γενικότερα, το μαρτύριο
είναι παράγων πνευματικής αφύπνισης! Ελεύθ-ερος! Η λέξη προέρχεται από
την λέξη έλευση και την λέξη Έρως. Τα συμπεράσματα δικά σας! Τα σχόλια
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περιττεύουν, οι συνειρμοί επιβάλλονται! Γενικό συμπέρασμα: ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΝΕΥΜΑ  –(πνευματική  στάση)  δηλ.  συνειδητή  σκέψη-,  ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ
ΘΑΝΑΤΟΣ!  Το  Πνεύμα  δεν  γνωρίζει  θάνατο,  δηλ.  περιορισμούς  (δεσμά)
χώρου, χρόνου, μορφής!

Ζούμε στον κόσμο της φθαρτής ύλης και μορφής. Βρεθήκαμε να υπάρχουμε
προσωρινά,  εφήμερα!  Ο  καθένας  μας  γνωρίζει  πόσο  μικρός,  ασήμαντος,
ευάλωτος  και  μόνος  είναι  σ’  αυτόν  τον,  φαινομενικά,  ανεξήγητο  και
αδιάφορο κόσμο! Αυτό το οποίο φαίνεται Α-ΝΟΗΤΟ, ΜΑΤΑΙΟ στον κόσμο της
ύλης, έχει το νόημά του σε ένα ανώτερο επίπεδο, σε μιαν ανώτερη διάσταση!
Το αντίθετο του ΝΟΗΜΑΤΟΣ στη ζωή είναι Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ! Δηλ. η αίσθηση
ότι  το  αίτιο  δεν  συνδέεται  με  το  αποτέλεσμά  του,  τον  σκοπό  του!   Η
κατάσταση  αυτή  προκαλεί  την  λεγόμενη,  υπαρξιακή  νεύρωση,  δηλ.  την
κρίση  οντότητος!  Οι  άνθρωποι  κλονίζονται,  όταν  διαπιστώνουν  ότι  η
μοναδική βεβαιότης της ζωής είναι ο θάνατος και οι φόροι! Κι όλα αυτά, ενώ
το τέλος μας ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή! Μέσα σ’ αυτήν την αβεβαιότητα και
ματαιότητα των ανθρωπίνων αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε,
που  ευρισκόμαστε  και  που  πάμε!  Πιστεύουμε  ότι  όταν  ελέγχουμε  τους
εαυτούς μας, ελέγχουμε και όσα απειλούν να μας συμβούν! Το καθημερινό
ξύρισμα κι ο ευπρεπισμός εντάσσονται σε αυτήν την προοπτική!

Όμως,  σε ένα ανώτερο επίπεδο,  ο θάνατος είναι  ένα είδος  τριβής,  όπως
εκείνη η οποία  αφαιρεί  στο φίδι  το δέρμα του και  το  φίδι  συνεχίζει  την
ύπαρξή  του  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ.  Ο  εσωτερισμός  μας  δίνει,  παράλληλα,  την
ευκαιρία  να  ψηλαφούμε  το  εσωτερικό  νόημα  των  πραγμάτων
(συμβαινόντων) όπου στον κόσμο της υλικής μορφής όλα φαίνονται ΧΩΡΙΣ
ΝΟΗΜΑ, ΜΑΤΑΙΑ, ΤΥΧΑΙΑ, σε ένα αδιάφορο σύμπαν. Στο εσωτερικό πεδίο,
στην  από  «εκεί»  πλευρά  του  πέπλου,  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ!  ΑΛΛΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΣΧΕΔΙΟ,  αυτό  το  οποίο  προσδιορίζει  το  ΑΝΩΤΕΡΟ
ΝΟΗΜΑ όλων όσα γίνονται και συμβαίνουν! Επί πλέον, κατά τις μαρτυρίες
των εμπείρων μυστών,  και  από την προσωπική  μας εμπειρία,  οι  οδηγίες
ΑΝΩΘΕΝ  δίδονται  κατά  τις  ανάγκες  επί  γης!!  Επίσης,  στον  εσωτερισμό
υπάρχει η έννοια της θεϊκής ανεμελιάς, δηλ. της πλήρους και ολοκληρωτικής
αν-εξαρτησίας, ελευθερίας από το αποτέλεσμα! όπου σε αυτήν δεν υπάρχει
δέσμευση της ενέργειάς μας, ματαίως! και όπου, όλα μέσα μας και γύρω μας,
έρχονται άμεσα στα ίσια τους!  Αυτή είναι και η έννοια της ΟΡΓΑΣΜΙΚΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ του όντος!

Όταν υπάρχει απώλεια του νοήματος της ζωής (υπαρξιακή κρίση, υπαρξιακή
νεύρωση, κρίση οντότητος) όλη η κατάσταση έχει αρνητική επίπτωση στην
υγεία! Όλα τα δεινά μπορεί να συμβούν! Τα καρδιολογικά προβλήματα έχουν
την τιμητική τους. Σας λέγω χαρακτηριστικά ότι η καρδιά χαλαρώνει, όταν
το νόημα της ζωής φαίνεται  να τελειώνει!  Αυτά είναι παραδείγματα ότι  η
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ασθένεια  είναι  ψυχικό σύμπτωμα, μας λέγει  ότι  πήραμε λάθος δρόμο!  Μ’
αυτήν την έννοια η α-σθένεια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ, είναι ευεργετικό μήνυμα!
(δες και αρχικά σεμινάρια). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδηλώνεται απεγνωσμένη αναζήτηση νοήματος
του βίου! Η μεγαλύτερη πηγή ψυχικής ασθένειας βρίσκεται στην απελπιστική
μας ανάγκη να δώσουμε ένα νόημα στα πράγματα! «Εφήμεροι εισίν όσοι ουκ
έχουσι ρίζας εν εαυτοίς», είπε ο Χριστός! Η νοηματοδότηση της ζωής χαρίζει
χρόνια!  Το  αίσθημα  ενός  σκοπού  στη  ζωή  βοηθά  κάποιον,  ανεξαρτήτως
ηλικίας,  να  έχει  μακροζωία  και  απομακρύνει  την  πιθανότητα  πρόωρου
θανάτου!  Αναζητείστε  λοιπόν  και  πραγματώστε  νόημα  ύπαρξης  και
συνύπαρξης!  Αυτή  η  αναζήτηση  μπορεί  να  εκδηλώνεται  με  εξωτερικούς
τρόπους, αλλά και με εσωτερικούς.

Οι εξωτερικοί τρόποι είναι οι εξής:

1. Η επιδίωξη για το χρήμα.

2. Η επιδίωξη για το αξίωμα.

3. Η επιδίωξη  της  Χριστιανικής  ιδέας  της  λύτρωσης,  η  οποία  εξελίχθηκε
(μετασχηματίστηκε) ούτως ώστε να ταυτίζεται με την εγκόσμια σύγχρονη
ανάγκη για συσσώρευση γνώσης και ισχύος-επιρροής! 

Περιττό  να  σας  πω  ότι  οι  αναφερθείσες  επιδιώξεις  αποτελούν  συνήθως
υπαρξιακά  αποτυχημένους  τρόπους  νοήματος  του  βίου!  Καραδοκούν  το
μηδέν, το κενό και το τίποτα! Το τίποτα που πάει στο πουθενά, με μπόλικο
καθόλου! Ο Μπίλ Γκαίητς, της  MICROSOFT, αναγνώρισε (δήλωσε) ότι δεν
βρήκε  νόημα  ζωής  στη  σταδιοδρομία  του  (επιτυχία  του).  ΠΡΟΤΑΣΗ
εγκοσμίου σκοπού ζωής, ιδίως για νέους: Ζούμε για να νικάμε τον πόνο και
για να ρίχνουμε φως στα σκοτάδια! Στραφείτε σε δραστηριότητες που έχουν
νόημα για εσάς! δραστηριότητες που σας κάνουν να αντέχετε ευκολότερα
την γενική έλλειψη νοήματος! την αίσθηση ότι ζούμε μάταια!  Αναζητείστε
λοιπόν και πραγματώστε νόημα ύπαρξης και συνύπαρξης, ανένδοτα!

Οι εσωτερικοί τρόποι είναι οι εξής:

1. Η οικοδόμηση του εσωτερικού Ναού μας είναι ο σκοπός (το νόημα) της
γήϊνης ζωής μας! Ο σκοπός αυτός είναι από μόνος του πηγή νοήματος.
Ούτω  πως,  δια  του  φθαρτού  οικοδομείται  το  άφθαρτον,  ο  Ανώτερος
ΕΑΥΤΟΣ,  η  ΘΕΩΣΗ  ως  ενότητα  με  το  ΑΠΟΛΥΤΟ  ΕΝΑ!  Δες   και
προηγούμενα  σεμινάρια  (σελ.  8,  2ου σεμιναρίου).  Το  υλικό  μας  σώμα
χρησιμεύει για εξελικτική πρόοδο της ψυχής μας! μέσω των εμπειριών της
ψυχής! δια του σώματος!
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2. Η συνειδητοποίηση ότι όλοι και όλα, εσωτερικά, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ, είναι ο
μόνος τρόπος εύρεσης της θέσης μας στο Σύμπαν˙ ότι παίζουμε ένα μικρό
συγκεκριμένο ρόλο στο Σύμπαν, νοηματοδοτεί την γήϊνη ζωή μας! Όλα
αυτά είναι πηγή νοήματος ζωής, ύπαρξης!  Τούτο και το προηγούμενο μας
το έχει πει ρητά το ΠΝΕΥΜΑ!!

3. Η εμβίωση ότι είναι χαρά να υπηρετούμε την πατρίδα Γη κάθε μορφής
συνειδητότητα, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ! Η επαλήθευση από το Πνεύμα ότι
όλα γίνονται και έγιναν όπως ΠΡΕΠΕΙ! Για το καλό!

4. Η  επίτευξη  της  ενότητας  με  την  ΜΕΓΑΛΗ  ΨΥΧΗ  (παγκόσμια  ψυχή-
συμπαντικός  Νους)  και  πρόσληψη,  εκείθεν,  καθοδήγησης  προς  τα
κατώτερα πεδία! 

5. Η επίγνωση ότι η ζωή μας είναι ιερή διότι στηρίζει το ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ!
Στα πλαίσια αυτά σας προτείνω να λειτουργείτε ως εργάτες διασποράς της
ενεργειακής οντότητας της Ιόχρου Φλόγας, όπου κι αν ευρίσκεσθε και σε
κάθε στιγμή της ζωής σας!  Ούτω πως θα υπηρετείται Η ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ !

6. Η ανεύρεση των καρμικών αιτιών των πραγμάτων, τα οποία μας οδηγούν
στις διάφορες επιλογές μας, καθώς το καράβι μας κινείται στην θάλασσα
της  ύπαρξης.  Αυτή  δεν  είναι  νοητική  διεργασία,  ΑΛΛΑ  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ!
αίσθημα καρδιάς, η κραδασμική δόνηση! συχνότητα!

7. Η αφιέρωση της ζωής στην ΑΓΑΠΗ! Η αγάπη δεν είναι απλό συναίσθημα,
είναι μία ΙΔΕΑ, δηλ. νοητική εικόνα! Αγάπη θα πει ενότητα και υπηρεσία!
Αγαπάμε τους άλλους όπως είναι, χωρίς κρίση! Η αγάπη είναι ενεργειακή
κατάσταση,  ανταποδιδόμενη!  Με  αγάπη  στην  καρδιά  προσεγγίζεται  το
ΠΝΕΥΜΑ!  Όχι  ως  τρόπος  συμπεριφοράς,  αλλά  ως  τρόπος  ύπαρξης.  Η
ουσία η οποία υπάρχει στην καρδιά, το αίσθημα πίσω από τα λόγια, η
έκφραση συνολικά,  η δόνηση (κραδασμική συχνότητα)!  Η αγάπη είναι
ΤΡΟΠΟΣ, εμπειρία, βίωμα! το θέλημα εκπληρώνεται. Στα πλαίσια αυτά, το
να ξοδεύεσαι για μια αγάπη, είναι πηγή νοήματος του βίου! 

8. Η νοηματοδοσία της ζωής με έναν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΡΩΤΑ! 

9. Η απόκτηση γνώσης αναφορικά με τις περιθανάτιες εμπειρίες!

Συμπερασματικά  θα  αναφερθώ  σε  πνευματικά  συμπεράσματα  τα  οποία
προκύπτουν από τις εγκόσμιες καταστάσεις βίου. «Εκείνον ο οποίος ξέρει
γιατί  ζει,  δεν τον λυγίζει το πώς ζει!  ή το πώς πεθαίνει!» Αυτό είναι  ένα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  από  την  ζωή  στα  στρατόπεδα  εξόντωσης  των  Γερμανών!
Τούτο διευκολύνει  την επιδίωξη μιας ζωής με νόημα και  περιεχόμενο,  με
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αίσθηση ότι δεν ζούμε μάταια, γεμάτης αγάπη για τον συνάνθρωπο και τα
λοιπά έμβια όντα! (Ζωηφιλία!). «Εκείνος ο οποίος έχει ένα σκοπό στη ζωή
του, μπορεί να αντέξει σχεδόν το κάθε τι στην ζωή!» Αυτή η ρήση του Νίτσε,
όταν εφαρμόζεται, προάγει την θέληση για νόημα και σκοπό στη ζωή! Όλα
τα  προαναφερθέντα,  επιδρούν  καθοριστικά  στην  ικανότητα  να  επιλέγει
συνειδητά το άτομο την στάση του, δηλ. να αποφασίζει συνειδητά σε κάθε
δεδομένη περίσταση! Επιδρούν καθοριστικά ούτως ώστε να υποστηρίζεται η
ΘΕΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΒΙΩΣΗ,  η  οποία,  όταν  χαθεί,  δύσκολα  επανέρχεται,
δυστυχώς!

Αυτή, κατά τα προαναφερθέντα, η εσωτερική ελευθερία της στάσης, είναι η
ΕΣΧΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  και  αφορά  ακόμη  και  την  στάση  μας  απέναντι  στον
θάνατο! Η επιλογή (συνειδητή απόφαση) απέναντί του είναι η εξής : θάνατος
με αυτοκυριαρχία και αξιοπρέπεια ή ως διαλυμένα από τον φόβο τους θλιβερά
ζώα;  Όλα αυτά περιλαμβάνονται  στην ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΣ ΤΕΘΝΑΝΑΙ.  Το
ιδανικό θα ήταν, να ζει κάποιος όπως θέλει και να πεθάνει όπως του αρέσει! Η
στιγμή  του  θανάτου  είναι  υψίστη  πράξη  ιερουργίας!  στιγμή  όπου
πραγματώνεται  το  ύψιστο  δυναμικό  μας!  Είναι  μία  θυσία  που  έχει
συναποφασίσει κάθε πνεύμα ενσαρκούμενο στη Γη! Διαμορφώστε αντίληψη
θανάτου ως θυσίας!

The refusal to give in! = Η ΣΤΑΣΗ εσωτερικά! Η θέληση να επιτύχουμε νίκη
πάνω  στο  παράλογο,  στο  απέραντο  φρενοκομείο  της  πολιτικής  και  της
οικονομίας!  Την  τρέλα  της  καθημερινότητας!  Να  θυμάστε  επίσης,  ότι  η
απώλεια  του  νοήματος  του  βίου  γεννά  υπαρξιακή  απελπισία,  απόγνωση,
κρίση κι’ αυτές με την σειρά τους γεννούν αγωνία (δηλ. φόβο θανάτου +
άγχος μαζί) κι’ αυτή με τη σειρά της υπονόμευση της θέλησης για ζωή, με
αποτέλεσμα υπονόμευση της υγείας (δες και προηγούμενα !). Αντιστέκεστε
στο υπάρχον αβυσσαλέο κενό νοήματος της ύπαρξης και της συνύπαρξης!
δηλ. στο κενό των στόχων του βίου, το κενό χαράς της ζωής! κενό που δεν
μπορεί να καλύψει ο ηδονικός καταναλωτισμός! Αντισταθείτε στην ιλιγγιώδη
έλξη  του  κενού,  στον  μηδενισμό  κάθε  ευαισθησίας  αυθυπερβατικής!
Υπέρβαση = διεύρυνση των ορίων μας!

Αναζητάτε πάντοτε τον ΛΟΓΟ για τον οποίο γίνονται τα συμβαίνοντα. Είτε στο
γήϊνο πεδίο, είτε στο εσωτερικό πεδίο. Μη διερωτάσθε τόσο «γιατί»,  αλλά
«προς τι» μου συμβαίνει αυτό!  Η ανεύρεση ή η δημιουργία του νοήματος
των συμβαινόντων και η εξήγησή τους τοιουτοτρόπως, ανακουφίζει ουσιωδώς
από  την  οδύνη  τους!  Ανατρέξατε  προηγουμένως  στα  περί  βιοθεωρίας  και
κοσμοθεωρίας  αναφερθέντα.  Στην  ψυχιατρική  υπάρχει  ολόκληρη
θεραπευτική  σχολή,  η  οποία  στηρίζεται  σ’  αυτήν  την  ιδέα  και  ονομάζεται
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ! Εμπνευστής αυτής υπήρξε ο διαπρεπής Εβραίος ψυχίατρος,
μακαρίτης τώρα, Victor Frankl. Παραδείγματα εφαρμογών : αν δεν πονέσεις,
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δεν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι (ή να νικάς) τον πόνο! Αν δεν βιώσεις την
λύπη,  το  πένθος,  δεν  μαθαίνεις  να  χαίρεσαι  τη  ζωή!  Π.χ.  ο  μακαρίτης,
διάσημος πιανίστας  Arthur Rubinstein. Ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που
σώζει νόημα ζωής, χαρά ζωής, μέσα στην απελπισία και την απόγνωση που
γεννά η κοινωνική αποσύνθεση!Αναζητείστε λοιπόν και πραγματώστε νόημα
ύπαρξης  και  συνύπαρξης!  Γενικότερα:  το  μαρτύριο  είναι  παράγων
πνευματικής αφύπνισης!

Ομοίως ακριβώς και η ψυχή διδάσκεται από τον θάνατο την αθανασία της και
την  εξουσία  της  επ’  αυτού!  Η  ΨΥΧΗ  ΜΑΘΑΙΝΕΙ  ΝΑ  ΔΕΧΕΤΑΙ  Ο,ΤΙ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!  Ακόμη  και  το  βίωμα  του  θανάτου!!  Τι  είναι  ο  θάνατος,  δες
προηγουμένως και σελ. 4, 1ου Σεμιναρίου. Σε χαμηλότερο επίπεδο, η ψυχή
μαθαίνει την υπομονή ή την ταπεινοφροσύνη! Π.χ. σας έτυχε αυτό! Κάνετε
υπομονή! “Μένε και κράτει”, είναι το slogan. Η υπομονή είναι το αντίθετο της
αγωνίας και η ανυπομονησία είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αγωνίας. Η
ΑΓΩΝΙΑ ορίζεται ως ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. Δες και προηγουμένως από τι
συνίσταται  η  αγωνία.  Εν  τέλει,  η  ικανότητα  της  ψυχής  να  ξεπερνά  το
μαρτύριο της ενσάρκωσης, πρέπει να θεωρείται δεδομένη! Δεν είμαστε εδώ
για να τιμωρηθούμε, είμαστε εδώ για να ΜΑΘΟΥΜΕ! Η ψυχή έρχεται να πάρει
τη εμπειρία που της ταιριάζει, αρμόζει! «Δεν παιδεύεσαι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣΑΙ»! Η
εμπειρία δεν είναι τιμωρία, αλλά προετοιμασία για το έργο μας στην επόμενη
ενσάρκωση!

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ: στο ερώτημα,  προς τι  όλα αυτά; η απάντηση είναι  η
εξής: διότι η ουσία του ΕΙΝΑΙ είναι το παιγνίδι! το παιγνίδι και η χαρά του,
από την ψυχή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα! 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Τώρα, θα μιλήσουμε για το μυστήριο της έννοιας της καταστροφής, δηλ. του
ΘΑΝΑΤΟΥ και  την μύηση σ’  αυτό!  Γιατί  υπάρχει  θάνατος γενικά;  Διότι  το
νόημα του θανάτου (μυστηρίου της καταστροφής-εντροπίας)  είναι  ότι  έτσι
εκφράζεται  η επιθυμία του Θείου Νου για ΑΝΑΝΕΩΣΗ! Αυτός είναι ο λόγος
όπου  στον  άνθρωπο  συνυπάρχουν  το  ένστικτο  της  ΖΩΗΣ  (κατάσταση
φωτ/φίας  Β)  και  το  ένστικτο  του  ΘΑΝΑΤΟΥ!  (κατάσταση φωτ/φίας  Α).  Ο
συνειδητός νους (ο νους αυτοκράτωρ) είναι  ο ισορροπιστής αυτών των 2
ενστίκτων! Η ενοικούσα Διάνοια στον άνθρωπο (ο εσωτερικός παρατηρητής)
εποπτεύει, δηλ. παρακολουθεί και προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο
νου! Η ενοικούσα Διάνοια = η Ψυχή! 

Κατ’ αρχήν ο φόβος (φόβος του θανάτου στην βάση του) ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ! Δες
και 1ο σεμινάριο, αρχικές σελ. και 2ο σεμινάριο σελ. 6 και σελ. 7. Ο καθένας
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είναι μόνος του απέναντι στο θάνατο! Αυτός και η ευθύνη του. Ο θάνατος
είναι κύριο, χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο της ψυχής!

Δεν είμαστε καλοί στην αντιμετώπιση του θανάτου, αυτού του κοινότοπου και
μοναδικού  γεγονότος.  Δεν  μπορούμε  να  το  εντάσσουμε  πλέον  σε  ένα
ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς.  Δες αξία  βιοθεωρίας  και  κοσμοθεωρίας,  στην
αρχή του παρόντος.

Ο θάνατος είναι κοινότοπος, μοναδικός και ανεξήγητος, χωρίς την γνώση του
εσωτερισμού! Μπορεί να θεωρηθεί ως η αρχή μιας άλλης ζωής, άϋλης ή μέσα
σε ένα άλλο σώμα, ή ως πιστοποίηση του γεγονότος ότι τα χρόνια της ζωής
είναι  η  μοναδική  αιωνιότητα  που  έχουμε  στη  διάθεσή  μας  (η  άγνοια  εν
δράσει!). Τον έχουμε δει και σαν ταξίδι στον κάτω κόσμο.

Άλλοι τον βλέπουν όπως ο φιλόσοφος Επίκουρος, ότι δηλ. ο θάνατος είναι
θάνατος και τίποτε περισσότερο (η άγνοια επίσης εν δράσει!). Ασφαλώς το
τέλος  της  ζωής  ή  η  αρχή  μιας  άλλης  έχει  ψυχολογικές,  φιλοσοφικές,
θρησκευτικές  και  κοινωνικές  διαστάσεις,  ενώ  κάποιο  λόγο  έχει  και  η
φυσιολογία. Το πρωταρχικό ερώτημα είναι : πότε άρχισαν οι άνθρωποι να
πενθούν τον θάνατο των οικείων τους;  Έπειτα,  πότε απέκτησε ο θάνατος
μεταφυσική διάσταση και πότε ο τελετουργικός αποχαιρετισμός και ο θρήνος
της απώλειας έγιναν χρέος προς τον νεκρό;

Η  ψυχιατρική  λέγει  ότι  οι  τελετουργίες  αυτές,  στις  παλιότερες  κοινωνίες,
βοηθούσαν  στην  συνειδητοποίηση  και  αποδοχή  της  νέας  πραγματικότητας
καθώς  και  του  θανάτου  σαν  κυρίου  χαρακτηριστικού  της  ζωής  και
εξισορροπούσαν τον ψυχισμό των ζωντανών. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος
του ξενυχτήματος του νεκρού, ο θρήνος και τα μοιρολόγια και η διαδικασία
του «δεύτε τελευταίον ασπασμόν»!  Από τα προϊστορικά χρόνια σε μεγάλο
βάθος,  έως σήμερα,  η στάση μας απέναντι  στον θάνατο δεν έχει  αλλάξει
σχεδόν  καθόλου!  Η  μόνη  συμβολή  του  συγχρόνου  «Δυτικού  πολιτισμού»
είναι ότι ξορκίζουμε τον θάνατο προσπαθώντας  να τον αγνοήσουμε! Αυτή η
στάση είναι βαρύτατα εσφαλμένη! Σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στο σύμπαν, το οποίο επιδιώκει σταθερές, αρμονικές  ισορροπίες, κυριαρχεί
το εξής δίπολον : 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΡΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στον άνθρωπο ο οποίος ανακεφαλαιώνει το σύμπαν, γίνονται τα εξής: Όσο
περισσότερο εντείνεται  η  καταστροφή,  τόσο περισσότερο εντείνεται  και  η
Δημιουργικότητα! Αυτή ιεραρχείται ως εξής, σε 3 επίπεδα εξιδανίκευσης:
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ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ εξιδανίκευσης, όπου η Δημιουργία είναι η συμμαχία
με το Φως (την θεϊκή συνειδητότητα = πληροφορία = αγάπη + δύναμη)
ώστε να πλησιάζουμε το Θείον! (Δες και τέλος προηγουμένου σεμιναρίου). Η
αναζήτηση και η ανεύρεση του μετά-φυσικού νοήματος των συμβαινόντων.
Η  σκέψη  είναι,  τελικά,  σεξουαλικότητα!  Εξιδανικευμένη.  Αποφύγετε  την
ντροπή  του  θανάτου  χωρίς  να  έχετε  αγωνιστεί!  Αυτή  είναι  η  αιώνια
πρόκληση! Κάθε θάνατος, πραγματικός ή συμβολικός, είναι μία νέα αρχή! Ο
θάνατος είναι  προϋπόθεση αναγέννησης,  με μία  νέα κατανόηση,  ένα νέο
σκοπό! 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ εξιδανίκευσης όπου η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ παίρνει
τις εξής μορφές : το γούστο (η καλαισθησία), οι ικανότητες, ο διαλογισμός –
οραματισμός και τέλος η ΦΑΝΤΑΣΙΑ! Η σκέψη είναι, τελικά, σεξουαλικότητα!
Εξιδανικευμένη. Την φαντασία, κατά τους αρχαίους Έλληνες γεννά ο Φάνης-
Έρως-Νους και παράγονται τα φαινόμενα! Δηλ. ο κόσμος γύρω μας! Κατά
ταύτα, η φαντασία είναι η αιτιολογία του μέλλοντος, στον κόσμο! Δες και
αρχή  του  παρόντος  σεμιναρίου.  Η  φαντασία  ορίζεται  ως  η  πίεση  του
αισθήματος  στον  Νου,  ούτως  ώστε  να  παράγεται  μια  ελευθερία  από  την
περιοριστική συνθήκη μας!

Στο  ενδιάμεσο  επίπεδο  περιλαμβάνεται  και  η  ενασχόληση  με  τον
πνευματισμό! 

ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ εξιδανίκευσης, όπου η δημιουργικότητα είναι ωμά
ενστικτώδης.  Εδώ,  η  ρωγμή  στον  φορέα  της  ύπαρξης  του  ανθρώπου  (ο
θάνατος  και  ο  φόβος  του)  προκαλεί  ανάλογη  έξαρση  του  φορέα  της
σεξουαλικότητας. Γι’ αυτό, κατά την διάρκεια των πολέμων και των μεγάλων
επιδημιών η σεξουαλική πρακτική παρουσιάζει αχαλίνωτη έξαρση! Η απειλή
του τέλους της ζωής και η βία της απώλειας κάνουν τους πλείστους των
ανθρώπων να ρίχνονται στο άκρως αντίθετο! Το αντίθετο του θανάτου είναι
η ερωτική πράξη. Η ερωτική πράξη είναι σύμβολο και ουσία Δημιουργίας!!
(Όπου ουσία = ενεργητικός τρόπος μετοχής στο είναι).

Για τους ίδιους λόγους μετά τις κηδείες, οι πλείστοι των ανθρώπων έχουν
έξαρση  ερωτικής  επιθυμίας  και  επιδίδονται  στην  ερωτική  (σεξουαλική)
πράξη.  Έχουν  ανάγκη  από  την  επιβεβαίωση,  από  την  απόδειξη  ότι  είναι
ακόμη ζωντανοί. Αυτά όσον αφορά κοινωνίες (λαούς) οι οποίοι δεν έχουν
απαγορευτικά  ήθη  για  την  πραγμάτωση  της  σεξουαλικότητάς  τους.  Σε
κοινωνίες  (λαούς)  όπου  κυριαρχούν  ισχυρές  αναστολές  όσον  αφορά  την
ελευθερία του sex, το δυναμικό μετουσιώνεται σε διάθεση για φαγοπότι και
γλέντι.  Τα πιο γερά φαγοπότια και  έξαλλα γλέντια σημειώνονταν κατά τα
νεκρόδειπνα και κατά τα μνημόσυνα! Σύνθημα : « Να πεθάνει ο χάρος!» ή
«Δεν  θα  πεθάνουμε  ποτέ  κουφάλα  νεκροθάφτη!».  Συμπληρωματικά,  ως
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παράδειγμα, αναφέρεται το ψυχαναγκαστικό  sex σε όσους αντιμετωπίζουν
πιέσεις, δυσκολίες, προβλήματα στη ζωή τους! Το  sex   είναι το ηρεμιστικό
τους. 

Η ζωή είναι μια αλληλοδιαδοχή δοκιμασιών (κρίσεων-προκλήσεων) όπου η
κάθε μία συνεπάγεται έναν κίνδυνο και μια ευκαιρία! Από μας εξαρτάται, με
τον  κυρίαρχο  Νου  μας,  να  τις  ξεπερνάμε  δηλ.  να  ελαχιστοποιούμε-
εξουδετερώνουμε  τον  κίνδυνο  και  να  μεγιστοποιούμε-αξιοποιούμε  την
ευκαιρία! Μάθε να κάνεις το πρόβλημα να δουλεύει για χάρη σου! Αυτό το
οποίο μένει είναι η ΕΜΠΕΙΡΙΑ! Ο θάνατός μας σ’ αυτή την αλληλοδιαδοχή
είναι  το  τελικό  στάδιο  της  ανάπτυξής  μας,  Η  ΕΣΧΑΤΗ  ΚΑΙ  ΥΠΕΡΤΑΤΗ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ μας! η στιγμή του θανάτου είναι υψίστη πράξη ιερουργίας!  Η
ψυχή μας αποκομίζει και καταγράφει, αξιοποιεί αυτή την εμπειρία! Ο θάνατος
είναι για την ψυχή η άσκηση των ασκήσεων. Η άσκηση υπερνίκησης των
νοητικών πλανών και της θυμαπάτης (ψευδαισθήσεων), τις οποίες προκαλεί
ο  θάνατος  και  ο  φόβος  του!  Ο  θάνατος  σχετίζεται  με  την  βούληση  της
ψυχής!  Όταν  μία  ύπαρξη  βρίσκεται  διαρκώς  στο  ΦΩΣ  της  συνείδησης,
ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Υπάρχει  μόνο το ανέβασμα στον ουρανό και  το
κατέβασμα σε εκδήλωση πχ στην Γη! Η ζωή που νικάει τον θάνατο! Σε αυτό
που  φαίνεται  ως  θάνατος,  ξυπνάμε!  Αφυπνιζόμαστε  σαν  ψυχή!  Η  ψυχή
μεγαλώνει  (ωριμάζει)  μέσω  των  πόνων  και  των  δοκιμασιών  της  !  Δες
προηγουμένως στο παρόν σεμινάριο και στο 1ο σεμινάριο. Ο θάνατος είναι
μέρος και  σκοπός της ζωής! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΣ! άρα, ευκαιρία για Φώτιση! αν κρατάμε την σωστή στάση απέναντι στο
αναπόφευκτο! η στιγμή του θανάτου είναι υψίστη πράξη ιερουργίας! στιγμή
όπου  πραγματώνεται  το  ύψιστο  δυναμικό  μας!  Είναι  μία  θυσία  που  έχει
συναποφασίσει κάθε Πνεύμα ενσαρκούμενο στη Γη! Διαμορφώστε αντίληψη
θανάτου ως θυσίας!

Έχουμε την δυνατότητα της ελευθερίας της απόφασης = επιλογής! Είτε να
μείνουμε  στην  ατελή  φύση  μας  (τον  φόβο  του  ζώου  μέσα  μας)  είτε  να
αποδυθούμε στο άθλημα της υπέρβασης του φόβου του θανάτου! Δεν είναι
συμπεριφορά,  είναι  τρόπος  ύπαρξης!  Πολλοί  πεθαίνουν  σύμφωνα  με  τον
τρόπο τον οποίο έζησαν! Η εκούσια, συνειδητή αποδοχή του θανάτου είναι η
νίκη πάνω στο παράλογο του θανάτου! Λειτουργεί σαν να είναι ο άνθρωπος
αθάνατος!  Ο θάνατος θεωρείται  σαν μετάβαση από μια διάσταση σε μιαν
άλλη διάσταση. Έτσι ακριβώς τον ζωγράφισε ένα ετοιμοθάνατο πεντάχρονο
κοριτσάκι,  [«’Εκ  στόματος  νηπίων η  αλήθεια»!  «Από  μικρό  κι  από  τρελό
μαθαίνεις  την  αλήθεια»!],  δηλ.  τον  ζωγράφισε  σαν  πέρασμα  από  ένα
δωμάτιο σε ένα άλλο δωμάτιο! Δηλ. σαν πέρασμα από ένα χώρο σε έναν
άλλο χώρο! Δηλ. σαν πέρασμα από μια διάσταση σε μια άλλη διάσταση! Ο
θάνατος δεν υπάρχει! Η Ροή της Ζωής υπάρχει, η συνέχεια της συνείδησης
και η μετάβαση της Ουσίας μας (ψυχής μας) από ενσάρκωση σε ενσάρκωση
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και τίποτε άλλο! η Ζωή που νικάει τον θάνατο! Σε αυτό που φαίνεται ως
θάνατος,  ξυπνάμε!  αφυπνιζόμαστε  σαν  ψυχή!  στην  άλλη  πλευρά  του
πέπλου! στο επέκεινα!

Η γλώσσα, η οποία είναι καθρέφτης πραγματικότητας λέγει : « ο μεταστάς»,
«μετέστη». Το πνεύμα, μας έχει πει ότι είναι ένα ζήτημα τριβής, όπως εκείνη
κατά την οποία το φίδι απαλλάσσεται από το δέρμα του και συνεχίζει τη ζωή
του  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ!  Γιατί  υπάρχει  θάνατος  γενικά;  Διότι  το  νόημα  του
θανάτου (μυστηρίου της καταστροφής-εντροπίας) είναι ότι έτσι εκφράζεται η
επιθυμία  του Θείου Νου για  ΑΝΑΝΕΩΣΗ! Αυτός  είναι  ο λόγος όπου στον
άνθρωπο συνυπάρχουν το ένστικτο της ΖΩΗΣ και το ένστικτο του ΘΑΝΑΤΟΥ!
Ο  συνειδητός  νους  αυτοκράτωρ  είναι  ο  ισορροπιστής  αυτών  των  2
ενστίκτων!  Η  ψυχή  εξασκείται  στην  συνειδητοποίηση  της  αθανασίας  της
μέσω του βιώματος του θανάτου του φθαρτού της σώματος στον κόσμο της
διττότητας  (διαχωριστικότητας),  όπου  για  να  έχουμε  την  εμπειρία
οποιουδήποτε  πράγματος,  θα  πρέπει  να  εμφανιστεί  το  ακριβώς  αντίθετο!
«Θανάτω  θάνατον  πατήσεις».  Κάνει  ακριβώς  αυτό  το  οποίο  φοβάται  και
βιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, δηλ. δεν υπάρχει απόλυτο τέλος, αλλά μόνο
απώλεια  του  φθαρτού  σώματος  και  μόνο  αλλαγή  κατάστασης,  αλλαγή
διάστασης, δηλ. μια μετάβαση από ένα τέλος σε μια νέα αρχή!  Όλα αυτά
επιβεβαιώνονται  από  τα  ηρεμιστικά  αποτελέσματα  κατά  την  χρήση  του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ! Αναλυτικότερα γι’ αυτόν, παρακάτω.

Η ζωή είναι ένας κύκλος ύπαρξης που αναπαράγεται διαρκώς στα πλαίσια
του  ενιαυτού  (ετήσιας,  χρονικής  κυκλικότητας).  Κάθε  άνοιξη  (Απρίλιο)
ανοίγει  πάλι  και  πάλι  ο  κύκλος  αυτός.  (Ο  Απρίλιος  προέρχεται  από  το
λατινικό  ρήμα  aprire, όπερ  σημαίνει  ανοίγω).  Ο  κύκλος  αυτός  της
αναγέννησης δείχνει ότι τίποτε στ’ αλήθεια ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ! Κατά την άνοιξη
(Απρίλιο) όλη η φύση αναγεννάται! Αυτά, ως συμβολικό αντίδοτο στον φόβο
του θανάτου. Σύμβολο σημαίνον την δια των μετενσαρκώσεων αναγέννηση
εις το διηνεκές! Από την συμπαντική ψυχή στην ατομική ψυχή (εκδήλωση-
ενσάρκωση) και πίσω πάλι, κοκ. Αυτός είναι ο κύκλος των μετενσαρκώσεων
στον χρόνο, ο λεγόμενος «τροχός της ύπαρξης». Σε αυτό που φαίνεται ως
θάνατος, ξυπνάμε, αφυπνιζόμαστε σαν ψυχή! στο επέκεινα! Δες και σελ.17,
συνάντησης περί ψυχής, εσωτερικά, του ΚΥΚΛΟΥ 2014-2015.

Σκεφτείτε  την εξής πραγματικότητα: όταν κάποιος επιτύχει  την Α-ΦΟΒΙΑ,
τότε πεθαίνει μόνο μια φορά, όταν έλθει η ώρα του να αποχωρήσει από τον
κόσμο  της  ύλης-μορφής!  Έχει  επιτύχει  την  κοσμική  θυσία,  δηλ.  έχει
αποφασίσει  =  επιλέξει  να  χάσει  το  μικρό  εγώ  (ενστικτώδη  φόβο  του
θανάτου) και ευρίσκει το ΕΙΝΑΙ, δηλ. την ταύτισή του με τον ανώτερο, Θεϊκό
Εαυτό! το μεγάλο ΕΓΩ ή κοσμικό ΕΓΩ ή Πνευματικό ΕΓΩ! Αυτή είναι  μια
μορφή Ανάστασης ή Ανάληψης! Χωρίς Α-ΦΟΒΙΑ πεθαίνει κάποιος ανά πάσα
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στιγμή, σ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, λόγω του φόβου του. Ο φόβος
είναι  ψυχοσωματική  φθορά  (σκωρία-ση)  π.χ.  η  αρτηριοσκλήρωση και  δη
εκείνη  των  στεφανιαίων  αρτηριών  της  καρδιάς!  Οι  τρελοί,  οι  οποίοι  για
λόγους ψυχοδυναμικής δεν έχουν άγχος, δεν έχουν και αρτηριοσκλήρωση
των αρτηριακών στεφανιαίων αγγείων τους. Τα αγγεία τους είναι καθαρά και
λεπτά όπως εκείνα των μικρών παιδιών, τα οποία δεν έχουν φθαρεί ακόμη. 

Ο ΦΟΒΟΣ (= φόβος θανάτου) νικιέται όταν κάνουμε συνειδητά αυτό που
φοβόμαστε. Το υπόδειγμα είναι : «θανάτω θάνατον πατήσας». Διασχίζετε το
πεδίο  του  φόβου  σας  μέχρι  να  φθάσετε  στην  απέναντι  όχθη  του.  Έτσι
λειτουργεί  ο  γενικός  διακόπτης  του  φόβου,  για  τον  οποίο  θα  μιλήσουμε
αναλυτικότερα παρακάτω. Η εξάσκηση θα κάνει τα υπόλοιπα. Η προετοιμασία
σε επίπεδο σκέψης, ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη της πράξης. Αυτός
είναι  ο  νόμος  της  λειτουργίας  του  εγκεφάλου.  Εδώ,  θ’  αναφερθώ  στο
παράδειγμα  του  Κωνσταντή  Κανάρη,  του  πυρπολητή.  Αυτός  επέτυχε  εκεί
όπου απέτυχε ο εξίσου γενναίος Παπανικολής! Ο Κανάρης (μετενσάρκωση
του  προφήτη  Ηλία)  έκανε  εξάσκηση  στην  υπερνίκηση  του  φόβου  του
θανάτου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ως εξής : πήγαινε στην εκκλησία, άναβε ένα κερί και
έλεγε στον εαυτό του: «Κωνσταντή σήμερα θα πεθάνεις!» Αυτό ήταν το ένα
σκέλος  της  εξάσκησης.  Το  άλλο  σκέλος  ήταν  η  αποφασιστικότητά  του.
Διηγείται ο ίδιος την απάντησή του σε δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρώτησε :
«πως καταφέρατε  να επιτύχετε τα δύσκολα,  ηρωϊκά σας κατορθώματα;».
Απάντησε: «Ήταν δύσκολο μέχρι να το αποφασίσω! Όταν το αποφάσισα,
τότε το δύσκολο γένηκεν εύκολο!»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ = ΕΠΙΛΕΓΩ = ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από κάτι, για να έχω κάτι άλλο!
Σας υπενθυμίζω την κοσμική θυσία όπου αποφασίζεται η απώλεια του μικρού
εγώ (φωτ. Α) και ευρίσκεται το ΕΙΝΑΙ, η αιωνιότητα του ΕΙΝΑΙ, ο Ανώτερος,
Θεϊκός Εαυτός! (φωτ. Β), το μεγάλο ΕΓΩ ή κοσμικό ΕΓΩ ή Πνευματικό ΕΓΩ ή
ύψιστο  ΕΓΩ  ή  αληθινό  ΕΓΩ!    Παραδείγματα  αυτής  της  στάσης  είναι  ο
προαναφερθείς Κ. Κανάρης˙ επίσης οι  ηρωϊκά «ελεύθεροι πολιορκημένοι»
Μεσολογγίτες  οι  οποίοι  εδήλωσαν  στους  πολιορκητές  τους:  «Εμείς  την
έχουμε αποφασισμένη την ζωή μας» = η Α-ΦΟΒΙΑ και  πεδίον ελεύθερον
στον  ανώτερον  Νουν,  τον  κυρίαρχο  Νουν,  τον  Νουν  Αυτοκράτορα!  Η
νευροβιολογία  του θέματος έχει  ως εξής:  Άλλες  περιοχές του εγκεφάλου
(στέλεχος και αμυγδαλοειδείς πυρήνες) παράγουν το φόβο του μικρού εγώ
και  άλλες  περιοχές  του  εγκεφάλου (μετωπιαίος  λοβός)  παράγουν την  Α-
ΦΟΒΙΑ,  δηλ.  την  ταύτιση  με  τον  Ανώτερο  ΝΟΥΝ  –  Θεϊκόν  Εαυτόν!  Το
βασικότερο  στοιχείο  του  φόβου  του  θανάτου  είναι  ότι  οι  άνθρωποι
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ότι θα χάσουν την ταυτότητά τους, όπως την γνωρίζουν! Διότι
δεν  μπορούν  οι  άνθρωποι  εύκολα  να  χάσουν  την  ταυτότητά  τους,  που
γνωρίζουν! Επίσης, δεν αντέχουν τον φόβο του πόνου κατά τον θάνατο!
αλλά αυτό είναι το λιγότερο!
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Ο φόβος είναι το κακό, το σκοτάδι! (φωτ. Α). Η αφοβία είναι το καλό, το
Φως της Θεϊκής συνειδητότητας (φωτ. Β). Κανείς σχεδόν δεν είναι ΕΤΟΙΜΟΣ
ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ! Τούτο διότι τον εμποδίζει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης =
το μικρό εγώ = ο φόβος = το στέλεχος του εγκεφάλου. Το ένστικτο αυτό
επιβάλλει το εξής : βρέθηκα να ζω και θέλω να συνεχίσω να ζω, άνευ όρων
και  ορίων!  Όμως το ιδανικό είναι  να μάθεις  να μπορείς,  σύμφωνα με τα
ανωτέρω, να είσαι έτοιμος, ανά πάσαν στιγμήν να αποθέτεις το έργο σου,
ακόμη και την υλική υπαρξή σου! Απαλλαγείτε από κάθε προσκόλληση, είναι
το  slogan!  Μη φοβάσαι,  διότι  είσαι  ήδη  εκεί  όπου θέλεις  να  φθάσεις.  Ο
Σαίξπηρ στον Άμλετ μιλάει γι’  αυτό το ιδανικό, το οποίο ορίζει  την φορά
κίνησης προς αυτό! Λέγει : «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, τι νωρίτερα, τι
αργότερα, the readiness is all!» δηλ. η ετοιμότης είναι το παν! Ποιος άραγε
είναι,  τελικά,  έτοιμος  για  τούτο;  Η ετοιμότης  του μικρού εγώ είναι  έργο
δύσκολο! Το παράδειγμα του Κανάρη – προφήτη Ηλία είναι  ο οδηγός! Η
ετοιμότης του μεγάλου Εγώ: μόλις ολοκληρώσει την μαθητεία του ή το έργο
του στη Γη, ΦΕΥΓΕΙ! Π.χ. ο Χριστός, «Τετέλεσται» είπε και μετά πέθανε!

Το  ιδανικό,  επίσης,  είναι  να  μπορεί  ο  καθένας  να  πεθαίνει  με  αταραξία,
αυτοκυριαρχία και αξιοπρέπεια! Όχι σαν τρομαγμένο ζωάκι-παιδάκι! Τέτοια
τελευτή  δεν  είναι  θάνατος,  είναι  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  σε  άλλη  διάσταση,  ως
προανεφέρθη.  Η  ποιότητα  ενός  ανθρώπου  φαίνεται  στον  σύντροφο  τον
οποίο επιλέγει και στον τρόπο με τον οποίο πεθαίνει! Δηλ. τον τρόπο με τον
οποίο  στέκεται  απέναντι  στον θάνατο!  Λαϊκή  παροιμία  = Λαϊκή  σοφία.  Ο
τρόπος του θανάτου μας είναι άθλημα. Το υπέρτατο επίτευγμα σ’ αυτό το
άθλημα είναι να κατορθώσει να νοηματοδοτήσει  κάποιος τον θάνατό του,
ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΩΗΣ ΑΛΛΩΝ! Σε αυτά περιλαμβάνεται
και  ο  θάνατος  σε  αγώνα  για  την  ελευθερία,  την  αξιοπρέπεια  και  την
δικαιοσύνη! Το καίριο ερώτημα που πρέπει  να απαντηθεί  είναι:  «πώς και
γιατί πεθαίνεις»! Στη φύση επικρατεί ο νόμος : «ο θάνατός σου η ζωή μου!»
όμως μ’ αυτόν τον τρόπο ο θάνατος υπηρετεί τη ζωή! Επί πλέον η φύση ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΣΠΛΑΧΝΗ! Στην ανθρώπινη κοινωνία η ζωή υπηρετεί
τον θάνατο! ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ! Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ! Είναι  μια
κουλτούρα ενοχής και ντροπής. Είναι ένας «πολιτισμός θανάτου» αν μπορεί
να ονομαστεί πολιτισμός! Γι’ αυτό η κρίση οντότητος (υπαρξιακή νεύρωση),
το υπαρξιακό κενό και  η ΑΓΩΝΙΑ έχουν πάρει  ιλιγγιώδεις  διαστάσεις  στις
μέρες μας! δες και προηγουμένως για την πηγή της ψυχικής ασθένειας! Το
αντίδοτο σε αυτή την απόγνωση είναι να δώσουμε ένα νόημα στα πράγματα,
και να υπάρχει κάτι να πιστέψουμε!

Μιλήσαμε  προηγουμένως  για  την  ελευθερία  της  στάσης  απέναντι  στον
θάνατο και για το ότι όπου υπάρχει πνεύμα (πνευματική στάση-συνειδητή
σκέψη)  δεν  υπάρχει  θάνατος  και  ο  πόνος  του  θανάτου.  Το  πνεύμα  δεν
γνωρίζει  θάνατο,  δηλ.  περιορισμούς  (δεσμά)  χώρου,  χρόνου,  μορφής!  Η
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Ζωή που νικάει τον θάνατο! Μπορούμε με γενναιότητα κι ευγένεια να ζούμε
και  να  φεύγουμε!  Γέννα  και  μνήμα,  το  αιώνιο  κύμα!  Το  θάρρος  ενός
ανθρώπου φαίνεται  κατά  τον  θάνατό του!  Με αυτόν  τον  τρόπο νικώνται
αμφότεροι! Παραδείγματα ελευθερίας της στάσης απέναντι στο θάνατο και
στον πόνο του είναι : Ο φιλόσοφος Ανάξαρχος για τον οποίο μιλήσαμε σε
προηγούμενο σεμινάριο, ο Σωκράτης, οι αδελφοί Κατσαντώνη, ο Αθανάσιος
Διάκος, ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο Ιησούς Χριστός και άλλοι. Ο Αθανάσιος
Διάκος απεφάσισε ότι έπρεπε να δώσει ένα πάγκοινο μήνυμα, ότι δηλ. με
πλήρη αυταπάρνηση και με το σπαθί στο χέρι, θα κερδηθεί ο αγώνας για την
ανεξαρτησία των Ελλήνων, όπως και έγινε! Το ίδιο το ΠΝΕΥΜΑ ανεγνώρισε
τούτο  και  είπε  σε  ένα  από  τα  μαθήματά  του,  ότι  δείξαμε  τότε  την
αποφασιστικότητα και την δύναμη τις οποίες απαιτούσαν οι περιστάσεις για
να  πετύχουμε  τον  σκοπό μας.  Κοντά  στα  προαναφερθέντα  παραδείγματα
είναι  και  εκείνο του Κ. Κανάρη. Όλοι αυτοί  οι  άνθρωποι έδειξαν διάπυρη
αποφασιστικότητα και δυναμική θέληση για να επιτύχουν τον σκοπό τους.
ΟΣΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΖΗΤΟΥΝ ο εσωτερισμός και η ψυχανάλυση (πύρωμα ψυχής).
Εμείς θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων, ή όχι;

Ο   ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ   ΠΟΝΟΣ   ΩΣ   ΜΟΡΦΗ   ΘΑΝΑΤΟΥ   ΚΑΙ   Η
ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ           [Αυτός που έχει πονέσει, καταλαβαίνει καλύτερα
την έννοια του θανάτου!  Ο πόνος είναι ο αντίκτυπος των πράξεων, μέσα
μας! Δεχόμενοι τη πραγματικότητα του πόνου, αναγνωρίζουμε την φθαρτή,
φυσική μας υπόσταση! την αποδεχόμαστε! Έτσι,  κάνουμε το πρώτο βήμα
προς την Πνευματική μας υπόσταση!  Ένας ανομολόγητος ψυχικός πόνος
συνειδητοποιημένος, δεν προκαλεί φυσικό πόνο! Δεν μεταφέρεται στο σώμα
μας, δεν συμβολοποιείται! Διότι 1 ψέμα στο μυαλό = 1 πόνος στο σώμα! η
συμβολοποίηση!] 

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ψυχικός ή σωματικός. Αντίδοτα σ’
αυτόν είναι τα διαθέσιμα φάρμακα και η ψυχική στάση! 

Τα  φάρμακα  είναι  εκείνα  της  κατηγορίας  των  οπιούχων  και  τα  διάφορα
μείγματα άλλων αναλγητικών φαρμάκων χρησιμοποιουμένων  εις τα ιατρεία
πόνου των νοσοκομείων.

Η ψυχική στάση μπορεί να είναι τριών ειδών, είτε εκείνη της αποδοχής και
της  παράδοσης  στον  πόνο,  είτε  εκείνη  της  αντίδρασης,  είτε  εκείνη  της
κατάστασης της μετακίνησης εαυτού σε  άλλο πεδίο (υπερβατικό).

Η  αποδοχή  της  κατάστασης  του  πόνου  και  η  παράδοση  του  εαυτού,
ελαττώνει  την  αίσθηση  του  πόνου  και  ανακουφίζει!  (γίνεται  ο  πόνος
υποφερτός). Η ψυχική αντίσταση στην κατάσταση του πόνου, (παράπονο,
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θυμός, αγανάκτηση), αυξάνει την αίσθηση του πόνου (γίνεται ο πόνος πιο
ανυπόφορος).  Παραδείγματα  αυτής  της  πρώτης  στάσης:  ο  Ανάξαρχος,  ο
Αλεξ. Παναγούλης! Παραδείγματα βασανιζομένων οι οποίοι απασχολούσαν το
νου  τους  με  συγκεκριμένο  θέμα,  όπως  η  επίλυση  κάποιου  μαθηματικού
προβλήματος. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την δύναμη
να αποκόψει τον εαυτό του από την οδύνη του μαρτυρίου στο σώμα του. Πιο
συγκεκριμένα,  οραματισμός  της  περιοχής  του  σωματικού  πόνου  μέσα  σε
λαμπρό λευκό φως, γεμάτο φωτεινά μόρια τα οποία γράφουν επάνω τους
ΕΝΔΟΡΦΙΝΕΣ,  δηλ.  εσωτερικές,  ενδογενείς,  μορφίνες,  οι  οποίες  είναι  τα
φυσιολογικά  αναλγητικά.  Το  φως  αυτό  να  φωτίζει  επίμονα  την  σκοτεινή
περιοχή  του  σωματικού  πόνου  (κατάσταση  φωτ.  Α)  και  ο  πόνος
ανακουφίζεται!  Με  εξάσκηση  αυτό  μπορεί  να  γίνεται  όλο  και
αποτελεσματικότερο!  Συνδυασμός  με  την  χρήση  της  λέξης  ΑΛΛΑΞΤΕ!
Επαναληπτικώς! Η λέξη ΑΛΛΑΞΤΕ είναι ενεργειακό αντίδοτο στον πόνο!

Τα ανωτέρω είναι παραδείγματα του ότι “όπου υπάρχει Πνεύμα, δεν υπάρχει
θάνατος!” (Ο σωματικός πόνος ως μορφή θανάτου και η υπερνίκησή του!). Η
μετακίνηση εαυτού σε άλλο, υπερβατικό πεδίο (δεν μας παίρνει χρονικά να
περιγραφεί  εδώ).  Πάντως,  γενικότερα,  το  μαρτύριο  είναι  παράγων
πνευματικής  αφύπνισης!

Τώρα  θα  αναφέρω  τα  εξής  ως  αντιδιαστολή  με  τα  προηγούμενα.  Τα
περιστατικά όπου το βίωμα του θανάτου εσωματοποιείτο με μορφή οξείας
διατρήσεως  του  στομάχου,  σε  μεγάλο  ποσοστό  μελλοθανάτων,  την
παραμονή της εκτελέσεως τους υπό των Γερμανών, κατά την κατοχή! Αυτά
είναι  ακραία μορφή ενοχοποιήσεως – συμβολοποιήσεως της γλώσσας του
σώματος!  Δηλ.  εσωτερικεύσεως  του  θανάτου.  Είναι  επίσης  παράδειγμα
απουσίας πνευματικής στάσης όπως εκείνη του Αναξάρχου ή του Σωκράτη,
οπότε το φοβισμένο ζώο μέσα μας μένει ασύδοτο! Πρβλε επίσης ανάλογες
καταστάσεις,  όπως :  «χέστηκε  ή  κατουρήθηκε  από  τον  φόβο του»  όπου
επίσης εκδηλούνται ασύδοτοι οι ενστικτώδεις μηχανισμοί του εμφόβου ζώου
μέσα μας! Πρβλε επίσης την διαφορά μεταξύ των αυτοκτονούντων με α-
φαγία  και  θνησκόντων  από  πείνα.  Οι  δεύτεροι  εμφανίζουν  «οιδήματα
πείνης», οι πρώτοι, ΟΧΙ!

Τώρα  θα  μιλήσουμε  για  ΑΝΤΙΔΟΤΑ  ΤΟΥ  ΦΟΒΟΥ  ΤΟΥ  ΘΑΝΑΤΟΥ
ψυχοαναλυτικά-ψυχοθεραπευτικά και εσωτερικά: 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, διάλυση του φόβου :

Α) Η καλλιέργεια της τέχνης του καλώς τεθνάναι,  με την εφαρμογή της
Αρχαιοελληνικής ρήσης : «Ή καλώς ζειν, ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή
χρη!» Το ιδανικό θα ήταν, να ζει κάποιος όπως θέλει και να πεθάνει όπως
του αρέσει! 
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Β) Η  επιστράτευση  και  η  εφαρμογή  της  εξής  ΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
σκέψεων: Το φθαρτό μου σώμα, μικρό εγώ, εξ ορισμού είναι θνητό, άρα
οπωσδήποτε θα πεθάνει,  ΑΡΑ,  αφού θα πεθάνω  αναπόφευκτα,  δεν έχει
σημασία αν θα πεθάνω, αλλά ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ, δηλ. πως θα
σταθώ εσωτερικά απέναντι στον θάνατό μου. Η ΕΠΙΛΟΓΗ είναι, είτε ακέραιος
με αυτοκυριαρχία και αξιοπρέπεια, είτε έμφοβος και διαλυμένος θλιβερά από
τον φόβο μου! ΕΠΙΛΕΓΩ = ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ, το πρώτο!

Γ) Αποφασίζω να ακολουθήσω το παράδειγμα της εξάσκησης του Κανάρη –
Προφήτη Ηλία, στην ζωή μου.

Δ) ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, ο οποίος έχει αναλυτικά
ως εξής:

Η θεωρητική αρχή είναι, κάνετε αυτό το οποίο φοβάστε! Διασχίστε το πεδίο
του φόβου. Όταν το επιτύχετε πνευματικά (με την συνειδητή σκέψη σας)
ανοίγει  ο  δρόμος,  με  την  εξάσκηση  να  το  επιτύχετε  και  πραγματικά!  Ο
γενικός διακόπτης του φόβου μπορεί  να χρησιμοποιείται  και  σε κάθε σας
πρόβλημα  ψυχικής  αιτιολογίας,  όπως  φοβίες,  αγωνίες,  κρίσεις  πανικού  ή
ταχυαρρυθμίες  κλπ.  Στα  δύο  τελευταία  προβλήματα  μπορείτε  να
χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά και την λέξη ΑΡΓΑ, επαναλαμβανόμενη πολλές
φορές!  Το νόημα του γενικού διακόπτη του ΦΟΒΟΥ είναι  η επίτευξη της
ΧΡΥΣΗΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.  Η  διατύπωσή  του  η  εξής  :  ΑΓΑΠΩ,  ΘΕΛΩ  ΚΑΙ
ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΖΗΣΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ! ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΟΥ
ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΘΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ! ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ,
ΔΙΟΤΙ ΕΧΩ ΑΦΘΑΡΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ! Είμαι ήρεμος και γαλήνιος, σε
κατάσταση Α-ΦΟΒΙΑΣ και αισθάνομαι ότι είμαι ο θεός στη Γη!

Επαναλαμβάνετε αυτές τις φράσεις μέχρι να συνέλθετε.  Θα διαπιστώσετε,
χωρίς υπερβολή, ότι κάνουν θαύματα! Εγώ μ’ αυτά μια ζωή, επαγγελματικά,
έβγαζα  το  ψωμί  μου.  Αυτά  όσον  αφορά  τα  παραδείγματα  εφαρμογής  κι
αποτελεσματικότητας του Γενικού διακόπτη του φόβου! 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ, διάλυσης του φόβου :

Α) Οραματίζεσθε  τον  φόβο  σας  και  του  λέτε:  Τι  έχεις  να  μου  πεις,  τι
σημαίνεις  για  μένα;  Θα  σε  κατανοήσω,  θα  σε  αποδεχθώ  και  θα  σε
συγχωρήσω! Σε κατανοώ, σε αποδέχομαι και σε συγχωρώ!

Ο φόβος σας, έτσι θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί!

Δοκιμάστε το!

Β) Το ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, εξωτερικού ή εσωτερικού. Οραματίζεσθε ότι
εισέρχεσθε μέσα στον καθρέφτη και ταυτίζεστε με τον είδωλο εις αυτόν. Το
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είδωλο είναι και ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ. Αφεθείτε στην εμπειρία ότι ενώνεστε,
ταυτίζεστε με τον ανώτερο Εαυτό σας, δηλ. ταυτίζεστε με ένα ον αθάνατο,
το  οποίο  ανακυκλούται  μετενσαρκούμενο  εις  το  διηνεκές!  Η εξάσκηση σ’
αυτήν την εσωτερική εμπειρία θα σας δώσει επίγνωση (συνειδητότητα) ότι
δεν υπάρχει θάνατος! Έτσι καταργείται ο φόβος του θανάτου, άρα προκύπτει
νόημα στο  παιγνίδι,  το  παιγνίδι  της  ζωής  παύει  να  είναι  α-νόητο  (χωρίς
νόημα) όπως ο θάνατος για το μικρό εγώ! Το νόημα είναι η τελείωσή μας, η
θέωσή  μας,  η  οικοδόμηση  του  εσωτερικού  ναού  μας!  Δες  και  τα
προηγούμενα σεμινάρια. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω του ανακυκλούσθαι και
τελειούσθαι,  μετενσαρκωτικώς!  [η  ψυχή  είναι  αντίληψη  που  υπάρχει  και
αντιλαμβάνεται τον Εαυτό της μέσα από τις εμπειρίες της! Χωρίς εμπειρίες,
σταματά η εξέλιξη της ψυχής! Είναι ένα είδος θανάτου της ψυχής, για όσους
ενδιαφέρονται  να εμβαθύνουν!  Αυτή είναι  η  αιτία  των ενσαρκώσεων στο
διηνεκές!  Έτσι,  η  ψυχή,  ελευθέρως επιλέγουσα,  βρίσκει  την  εκπλήρωση-
ολοκλήρωσή  της,  όπως  την  έχει  σχεδιάσει!].  Έτσι  επιτυγχάνεται,
αποκαθίσταται το νόημα του παιγνιδιού της ζωής, το οποίο είναι η σύνδεση
(σχέση) του αιτίου με το αποτέλεσμά του – σκοπό του. Έτσι, επαναλαμβάνω,
επιτυγχάνεται η μύηση της ψυχής στο μυστήριο του θανάτου και η σχέση
ειρήνης με αυτόν! Η εις Άδου κάθοδος και η Ανάσταση είναι έννοιες πολύ
κοντινές σ’ αυτά! 

Την άσκηση αυτή την έχει υποδείξει το Πνεύμα! 

Γ) Όπως είπαμε, βίωμα αθανασίας προκύπτει, ως εσωτερική εμπειρία, κατά
την  ταύτιση  με  τον  Ανώτερο  Εαυτό  μέσα  στον  καθρέφτη.  Όπου,  εκεί,
βιώνεται  η  ύπαρξη  αθανάτου  Εαυτού,  όστις  ανακυκλούται,
επανενσαρκώνεται εις το διηνεκές! Ωσαύτως βίωμα αθανασίας μας προκύπτει
κατά την τηλεπαθητική εμπειρία μας της επικοινωνίας με το Πνεύμα, ως και
κατά  την  επαναβίωση  προηγούμενων  ζωών  μας  (ενσαρκώσεων)  μέσω
υπνωτικής αναδρομής, αλλά και εν εγρηγόρσει! Βιώνω = Νιώθω!

Στο ίδιο πνεύμα βοηθά και η γνώση αναφορικά με τις περιθανάτιες εμπειρίες
(near death experiences). Επίσης η ενασχόληση με τον πνευματισμό.

Δ) Η ΓΝΩΣΗ, όπως μας την μετέδωσε το Πνεύμα, ρητά και κατ’επανάληψη
στα μαθήματά Του, ότι η αληθινή Ζωή, η Ζωή με Ζ κεφαλαίο, είναι αυτή
στην  οποία  μεταβαίνουμε  μεταθανατίως!  Άρα,  δεν  έχουμε  λόγο  να
στενοχωριόμαστε ή να φοβόμαστε αναφορικά με τον θάνατό μας! Όσα σας
λέγω σε αυτή μας την συνάντηση, δοκιμάζουν να σας προσφέρουν μια ΙΔΕΑ
ΓΙΑ  ΤΟ  ΒΑΘΥΤΕΡΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ!  Αυτά,  όπως  και  οι
προηγούμενες  συναντήσεις  μας,  θα  σας  βοηθήσουν  στην  κατάκτηση  της
αυτογνωσίας  σας  και  στην  ψυχική  σας  ενηλικίωση-ωριμότητα!  Επίσης  να
θυμάστε, ότι: η επαλήθευση από το Πνεύμα, μέσω ανώτερης επικοινωνίας
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μαζί Του, ότι όλα γίνονται και έγιναν όπως πρέπει! σύμφωνα με τις οδηγίες
Του! αποτελεί αντίδοτο στην ματαιότητα των ανθρωπίνων! δίνει νόημα και
περιεχόμενο στον βίο μας! τούτο είναι και το ζητούμενο! Ο.Ε.Δ. Αυτό είναι το
προνόμιο-πλεονέκτημα  όσων  επικοινωνούμε  με  το  Πνεύμα!  Έτσι  λοιπόν,
αναλάβετε  την  ευθύνη  σας  για  την  ψηλάφηση  «νοήματος»  (αιτίας  και
σκοπού) της ύπαρξης και του θανάτου, όπως τα είπαμε εδώ!

    ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ελπίζω μ’ αυτά τα οποία σας είπα, ότι θα συμβάλλω να πραγματώσετε την
λυτρωτική αρχή, ότι δηλ. όπου υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει θάνατος! Ότι
σας έδωσα ένα μήνυμα ελπίδας και φώτισης! Καλή επιτυχία στην αγωνιστική
σας στάση να επιτύχετε τούτο! 

Ευχαριστώ!

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

“Το φως μετά τον σωματικό θάνατο” του R. Moody, εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

“Η ζωή μετά τον σωματικό θάνατο” του R. Moody, εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

“Παραπάνω από μια ζωή”, εκδόσεις ΒΟΥΛΟΥΚΟΥ

“Γεννηθήκατε πάλι για να είστε μαζί”, εκδόσεις ΒΟΥΛΟΥΚΟΥ

“Το μήνυμα, του Marlo Morgan”, εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

“Οι  7  πνευματικοί  νόμοι  της  επιτυχίας”  του  Deepac Chopra,  εκδόσεις
ΕΣΟΠΤΡΟΝ

“Ο μύθος του Σισύφου” του Albert Camu, εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑΣ

“Αναζητώντας  νόημα  ζωής  και  ελευθερίας  σ’  ένα  στρατόπεδο
συγκεντρώσεως” του V. Frankl, εκδόσεις ΤΑΜΑΣΟΣ.

Ερωτήσεις 5ου μαθήματος

1. Σε ποιους ανήκει το μέλλον;

2. Ποια η αξία της βιοθεωρίας, κοσμοθεωρίας;

3. Τι σημαίνει η λέξη ελεύθερος;

4. Τι είναι η κρίση οντότητος;
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5. Υπάρχει τυχαιότητα;

6. Ποια είναι η εσχάτη ελευθερία;

7. Τι είναι η Λογοθεραπεία;

8. Ποια η σχέση θανάτου και sex;

9. Ποια η εσχάτη και υπέρτατη δοκιμασία;

10. Τι σημαίνει αποφασίζω;

11. Ποιο μέρος του εγκεφάλου παράγει το σκοτάδι μέσα μας;

12. Ποιο μέρος του εγκεφάλου παράγει το ΦΩΣ μέσα μας;

13. Ποια η ελευθερία της στάσης;

14. Ποια τα αντίδοτα του πόνου;

15. Ποια τα αντίδοτα του φόβου του θανάτου;

16. Ποιο το λογικό αντίδοτο του φόβου του θανάτου;

17. Ποιος ο γενικός διακόπτης του φόβου;

18. Ποια τα εσωτερικά αντίδοτα του φόβου του θανάτου; 

19. Ποιο το νόημα του θανάτου για την ψυχή;

20. Ποιος ο ΕΙΔΙΚΟΣ διακόπτης του φόβου;
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