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ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ [2014 – 2015] 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ 
 

από τον ιατρό-ψυχοθεραπευτή Βασίλη Κ.Φράγκο 

 

3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 

«3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΗΣ, ΤΩΝ ΤΥΨΕΩΝ, ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ» 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

Η φυσιολογική αίσθηση εντροπής είναι η λεγόμενη ΑΙΔΩΣ. Ο 
αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός υπήρξε πολιτισμός της αιδούς! Η 

Αιδώς είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου και καθιστά τον 
άνθρωπο ανθρώπινο, όταν υπάρχει! Σημαίνεται με το "ερύθημα της 

αιδούς"= κοκκίνισε από την ντροπή του! Τούτο γίνεται όλο και 
σπανιότερο! Η αυξημένη εντροπή είναι κατάσταση ασυνείδητη-

υποσυνείδητη, δηλαδή αναφέρεται στην εκδήλωσή της προ της 
ηλικίας των 3 ετών της ζωής! Όταν το παιδάκι εντρέπεται, τείνει να 

κλείνει τα μάτια του (για να μη βλέπει), να κλείνει τα αυτιά του (για 
να μην ακούει) και να κλείνει το στόμα του (για να μην πει) "το 

κακό"!  Όταν αυτή η κατάσταση παραταθεί και το μεγαλύτερης 

ηλικίας άτομο εκδηλώνει αυξημένη ντροπαλότητα, ΤΟΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ, δηλαδή ΔΕΙΛΙΑΣ! 

(φωτ/φία Α).  

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ανακαλύπτεις την αλήθεια, 

καθώς αυτό επιλύει το παρελθόν! η ανακάλυψη της αλήθειας του 
παρελθόντος, βάζει επίσης το μέλλον σε προοπτική! κι αρχίζεις να 

έχεις την εύλογη αυτοεκτίμηση - εύλογη αυτοπεποίθηση, εύλογο 
αυτοσεβασμό που αξίζεις! αυτή είναι η δράση της συνειδητής, 

λογικής διαχείρισης! Αποδεχθείτε τους δαίμονές σας! Είστε απόλυτα 
υπεύθυνοι για την δική σας ύπαρξη! Κυρίαρχες υπάρξεις, στη Γη και 

τον Ουρανό! αυτοτελείς και κυρίαρχες υπάρξεις! υπάρξεις που 
έμαθαν να μπορούν να μην επηρεάζονται από τις συνθήκες, να μην 

πτοούνται από τις αντιξοότητες και τις απειλές! να είναι ανώτερες 
των περιστάσεων και να καθορίζουν ενεργητικά τη μοίρα τους! με 

ακαταδάμαστο το φρόνημα και σώφρονα την κρίση τους! ατρόμητες! 

με εύλογο αυτοσεβασμό - αξιοπρέπεια! όπου επιβιώνουν με 
αξιοπρέπεια μετά από ένα πλήγμα! (δες και σελ. 19, της 1ης 

συνάντησης 2014-2015). 

Μετά την ηλικία των 3 ετών η κατάσταση εντροπής αρχίζει και 

γίνεται, παίρνει τη μορφή τύψεων και ενοχής που είναι και 
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συνειδητές καταστάσεις! Οι ΤΥΨΕΙΣ είναι σκέψεις που επιπλήττουν 
ηθικά το άτομο που τις αισθάνεται! Είναι πολύ κοντά στην ενοχή!  

Παράβαλε: "οι τύψεις μου και οι ενοχές μου με κυνηγάνε σαν 
Ερινύες!". Η ΕΝΟΧΗ είναι ο φόβος του παιδιού ότι θα χάσει την 

αγάπη του γονιού του και εκδηλώνεται ως μηχανισμός άρνησης ζωής 
στα πλαίσια ανάγκης αυτοτιμωρίας! Η τιμωρία είναι απειλή 

εκμηδένισης του εγώ!  Όλα αρχίζουν με την απορριπτική μήτρα!  Το 
εγώ είναι ο ψυχικός κυρίως οργανισμός. Όλα αυτά είναι διακρίσεις 

για λόγους διδακτικής κατανόησης! Η ενοχή είναι ο φόβος του 
παιδιού ότι θα χάσει τη αγάπη της μήτρας-ομφαλίδας η οποία το 

κυοφορεί, της μητέρας του ως βρέφος και των γονέων του 
γενικότερα από την ηλικία των 3 ετών και μετά!  

Όλα αρχίζουν ενδομητρίως με το βίωμα της απορριπτικής μήτρας! 
Συνεχίζονται με τον συμβατικό τοκετό και το τραύμα της γεννήσεως! 

Εντείνονται κατά την βρεφονηπιακή ηλικία και ολοκληρώνονται κατά 

την ηλικία των 3-6 ετών, μέσω του οιδιπόδειου συμπλέγματος! Η 
εντροπή (δειλία), οι τύψεις και οι ενοχές παράγονται από την 

ενεργοποίηση των κυττάρων των πεδίων τιμωρίας του εγκεφάλου, 
δηλαδή παράγονται από το ένστικτο του θανάτου μέσα μας και τις 

ενεργειακές του εκφράσεις, δηλαδή τα αρνητικά εν γένει 
συναισθήματα! (φωτ/φία Α) = η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή μέσα 

μας. Συναίσθημα είναι ο τρόπος του αποδέχεσθαι και εκτελείν υπό 
του ανθρώπου! αρνητικά συναισθήματα είναι: ο φόβος, ο θυμός, η 

εντροπή, η ενοχή, η θλίψη, η αγωνία! όλα αυτά τα ακυρώνουν οι 
λέξεις ΑΚΥΡΩΣΤΕ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΤΕ, επαναληπτικά! θετικά 

συναισθήματα είναι: η χαρά, η αγαλλίαση, η ευφορία, η ευτυχία, η 
έκσταση! (κατάσταση φωτ/φίας Β). Τα συναισθήματα (αρνητικά ή 

θετικά) συσσωρεύονται και επιδρούν στο σώμα μας! άλλη η 
βιοχημεία των θετικών και άλλη των αρνητικών συναισθημάτων! οι 

ηλεκτροχημικές και βιοχημικές συνθήκες μέσα στον οργανισμό 

καθορίζουν (παράγουν) τις ανάλογες συμπεριφορές στο νου και στο 
συναίσθημα! Η ενοχή καθηλώνει και εμποδίζει να επιλύονται τα 

προβλήματα! Η ενοχή (όπως και τα σφάλματα και τα παραπτώματα) 
απαιτεί και την εξιλαστήρια ποινή (τιμωρία, αυτοτιμωρία)! για όλους 

αυτούς τους λόγους η ενοχή είναι πολύ κακός σύμβουλος! 

Επιδιώκετε την ευθύνη χωρίς ενοχή! Δεν χρειάζεται να τιμωρείτε τον 

εαυτό σας για τις επιλογές του! εξιλέωση = = επανόρθωση! πιο 
συγκεκριμένα, εσωτερικά, είναι επανόρθωση ενεργειακής 

ισορροπίας! πρβλ: "κάνω ό,τι μπορώ για να εξιλεωθώ"! Η ενοχή είναι 
πάντα εκδήλωση καρμικής ενέργειας! Η διαδικασία της Ανάληψης 

αντικαθιστά το κάρμα με την άχρονη ισορροπία του "ΤΩΡΑ"! 
εξισορροπημένο πάθος = ειρήνη στην καρδιά! Ο χρόνος σταματάει 

όταν ζεις τη στιγμή! το ΤΩΡΑ! η χαρά της στιγμής! ζήσε αυτήν! 
επωφελείστε του παρόντος ολοκληρωτικά! ο χρόνος σταματάει, όταν 

ζεις τη στιγμή! κατά ταύτα: κάθε εσωτερική εργασία είναι 
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ψυχοθεραπευτική! γιατί οτιδήποτε μας οδηγεί σε ισορροπία 
λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά!  

Ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης των δυνάμεων του θανάτου μέσα 
μας; 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 ζωής (κατάσταση 
φωτ/φίας Β) αυτή η ενέργεια γλυκιάς κατάφασης στη χαρά της ζωής 

(το ζωντανό Φως) και το ένστικτο του θανάτου (κατάσταση 
φωτ/φίας Α) η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή (το σκοτάδι), καθώς 

προαναφέρθηκε! Η κατάσταση φωτ/φίας Α εκφράζει, δηλώνει την 
σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης! Ο συνειδητός νους του 

ανθρώπου, ο νους αυτοκράτωρ, μέσω των κυττάρων παραγωγής της 
συνείδησης στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, είναι ο 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ αυτών των 2 ενστίκτων, αυτών των 2 αντίθετων 

ενεργειών, του Φωτός και του σκότους μέσα μας και γύρω μας! 
Ισάζειν αεί ταναντία, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! (Βλέπε και 1η 

συνάντηση αυτού του κύκλου)! μία καλή απόφαση βασίζεται στην 
σωστή γνώση!   

Η ενοικούσα Διάνοια στον άνθρωπο, ή αλλιώς ο εσωτερικός 
παρατηρητής, ή αλλιώς η Ψυχή του ανθρώπου εποπτεύει, δηλαδή 

παρακολουθεί και προσανατολίζει διορθωτικά τον κυρίαρχο νου! Η 
ενέργεια της αντίθεσης στη ζωή είναι η ίδια ενέργεια με εκείνη της 

κατάφασης στη ζωή!  η διαφορά της προκύπτει διότι περνάει από 
διαφορετική ενεργειακή Πύλη η κάθε μία, για να έρθει στον κόσμο 

της υλικής εκδήλωσης! εκδήλωσης της διαχωριστικότητας, των 
ζευγών των ισορροπούντων αντιθέτων! έτσι, μπορεί να λειτουργεί 

στο υλικό πεδίο το παιγνίδι της ελεύθερης επιλογής μεταξύ: Φωτός 
και σκότους, ζωής και θανάτου, καλού και κακού! Η Γη είναι ο 

πλανήτης της ελεύθερης βούλησης-επιλογής και σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε με οντότητες οι οποίες ζουν σε αυτόν! οντότητες οι 
οποίες είναι κομμάτια του Θεού! είναι το μοναδικό μέρος στο σύμπαν 

που είναι σε "μάθημα" με ΕΠΙΛΟΓΗ σαν αυτή! άρα: η μαθητεία μας 
είναι η ενθύμηση του ποιοι πραγματικά είμαστε! το μικρό παιγνίδι 

της ζωής, δηλ. το μικρό ψεύδος της ενσάρκωσης τελειώνει γρήγορα! 
γι’ αυτό, αγωνίζεστε να ξεχνάτε την πλάνη και το φαίνεσθαι και να 

θυμάστε αυτό που ΕΙΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ! Το παιγνίδι λέγεται: "μπορείς να 
βρεις τον Θεό μέσα σου, με ελεύθερη βούληση ή ΟΧΙ;!"  Με το 

"μάθημα" ο άνθρωπος δοκιμάζει την δύναμη της θέλησής του! για 
Πνευματοποίηση! Σε αυτή την διαδικασία δεν υπάρχει τιμωρία ή 

εύνοια από το θείον! Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ και δεν διαχωρίζει τα 
κομμάτια του Εαυτού Του, ούτε παρεμβαίνει στις επιλογές των 

πράξεών μας, από σεβασμό στην ελεύθερη βούληση-επιλογή μας! 
άρα: τελεία και παύλα! όλα είναι καμώματα ανθρώπινης προέλευσης! 

αλλιώς δεν θα υπήρχε ελεύθερη βούληση-επιλογή πράξης! θα 

ακυρωνόταν η ελεύθερη βούληση που έχουμε στον βαθμό που την 
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έχουμε! όμως, να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την 
ανάγκη της διορθωτικής αλλαγής! 

Είμαστε οι μόνοι στο σύμπαν που περνάμε αυτή τη συγκεκριμένη 
μαθητεία και οι μοναδικοί που ονομάζονται "κομμάτια του Θεού!"            

Όσον αφορά την αναμέτρηση μεταξύ του Φωτός και του σκότους, οι 
καιροί έχουν ήδη αλλάξει ευνοϊκά για το Φως! η αναλογία μεταξύ 

του σκότους και του Φωτός στη Γη μετατίθεται υπέρ του Φωτός! το 
Φως νικάει! όμως, η σκοτεινή πλευρά, όταν πιέζεται, πιέζει με τη 

σειρά της σκληρότερα! Η αναμέτρηση που διεξάγεται θα κερδηθεί 
τελικά από το Φως! αρκεί ο καθένας μας να κρατάει σταθερό το Φως 

του και να μην επιτρέπει σε κανέναν να του το πάρει! με Αγάπη, 
στοργή και κατανόηση (ενσυναίσθηση) για τον εαυτό του και για 

τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς! 

Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Κρύων σε ανώτερη 

επικοινωνία μαζί του! επιπλέον μας είπε ότι το μαγνητικό πλέγμα του 

πλανήτη μας έχει την ευθύνη της δραστηριότητας μίας φωτισμένης 
συνείδησης! δηλαδή το DNA μας και η εξέλιξη της ανθρωπότητας 

είναι συνδεδεμένη με το μαγνητικό πλέγμα! δηλαδή ο συλλογικός 
νους της ανθρωπότητας είναι μέρος του νου της γης-Δήμητρας!  Η 

νέα ενέργεια της νέας εποχής αλλάζει το μαγνητικό πλέγμα της Γης, 
για να αναβαθμίσει την ανθρώπινη εξέλιξη και ανάπτυξη! πχ  θα 

γίνουμε ευφυέστεροι και συμπονετικότεροι-ευσπλαχνικότεροι, με 
περισσότερη πραότητα, άρα και ειρηνικότεροι! με συνεργασία και 

ανεκτικότητα! έτσι, η αλλαγή προς το καλύτερο έρχεται όλο και πιο 
κοντά! Ένας ανώτερος και καλύτερος πολιτισμός έρχεται!                                                                                                  

Μέσω της εμπειρίας της απορριπτικής μήτρας (η απόλυτη φρίκη, η 
τέλεια κόλαση) η οποία είναι μηχανισμός άρνησης ζωής, ξεκινάει να 

διαμορφώνεται ήδη από την κυοφορία ο μηχανισμός του 
προβλήματος-βιώματος ότι: «αν δεν είσαι όπως σε θέλω, θα 

πεθάνεις βασανιστικά»! δηλαδή θα περιέρχεσαι σε κατάσταση 

φωτ/φίας Α, είτε ενδοστρεφώς (κατάθλιψη) είτε εξωστρεφώς (θυμός 
- μανία)!  Έτσι αρχίζουν να φυτεύονται στον εγκέφαλο του νέου 

οργανισμού  τα προγράμματα εντροπής (δειλίας), τύψεων και 
ενοχής! Έτσι θεμελιώνεται ο πολιτισμός μας ψυχολογικά! Ένας 

πολιτισμός εντροπής κι ενοχής! δηλαδή φόβου τιμωρίας! Από άτομα  
τα οποία μαθαίνουν ήδη να τιμωρούνται και να τιμωρούν, να 

εξουσιάζονται και να εξουσιάζουν, να καταπιέζονται και να 
καταπιέζουν! Να μην δεσμεύουμε κανέναν άνθρωπο κατά τις σχέσεις 

μας, ούτως ώστε να ρέει ελεύθερα η ενέργεια, χωρίς αυτή να 
δεσμεύεται! η παγίωση της ενέργειας βλάπτει σοβαρά τόσο την 

υγεία, όσο και τον νου! ελεύθερη ροή της ενέργειας = ΥΓΕΙΑ! επίσης 
με την αποφυγή κάθε κρίσης και επίκρισης προς εαυτόν και 

αλλήλους! επίσης, απαλλαγμένοι από τον πόθο του αποτελέσματος, 
παύουμε να είμαστε προσκολλημένοι σε πρόσωπα και ενέργειες, 

ισορροπημένες ή ανισόρροπες! παύοντας την προσκόλληση 

ελευθερώνουμε τον εαυτό μας! λοιπόν, όχι προσκολλήσεις = ΥΓΕΙΑ!  
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Όταν συμβαίνουν τα αντίθετα των παραπάνω, παράγεται η ψυχική 
και σωματική ασθένεια! Οι σωματικές ασθένειες και ο πόνος είναι 

ψυχικές εκδηλώσεις! δηλαδή ενεργειακές ανισορροπίες! η σωματική 
υγεία εξαρτάται άμεσα από την ψυχική κατάσταση! Μεγάλο μέρος 

των πράξεών μας είναι ασυνείδητο! όλοι βασανίζονται από το 
παρελθόν τους! συνειδητοποιείστε το και ξεπεράστε το, όπως είπαμε 

και θα πούμε! Για περισσότερα σας παραπέμπω στα σχετικά της 1ης 
συνάντησης, αυτού του κύκλου! Σας προσθέτω πληροφορίες για την 

παθογένεια του πόνου! Ο πόνος γενικά οφείλεται σε κάποια 
ενεργειακή ανισορροπία! ανισορροπία που γίνεται αντιληπτή από το 

νευρικό σύστημα! δηλ. ανισορροπία που το νευρικό σύστημα 
μεταφράζει σε πόνο! η συνειδητότητα του πόνου μεταφέρεται από το 

νερό, ενεργειακά! η ανακούφιση από τον πόνο δεν είναι ίαση, αλλά 
είναι θεραπεία! και είναι θεραπεία επειδή είναι υπηρεσία! θείον το 

κουφίζειν οδύνην, δηλαδή είναι θεϊκό να ανακουφίζεις τον πόνο, 

έγραψε ο Όμηρος! Να μάθουμε να ελισσόμαστε αποφεύγοντας τον 
πόνο! επειδή ο πόνος τείνει να μας τραβάει προς τα κάτω! δηλαδή να 

μειώνει τη συχνότητα της ενεργειακής δόνησής μας! άρα, 
αποφεύγετε να υποφέρετε χωρίς λόγο! δηλ. χωρίς να υπάρχει 

πραγματική ανάγκη! Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αρκεί να 
αγαπάτε ενεργά!με επίγνωση! η Αγάπη είναι μέρος των κοσμικών 

δυνάμεων συνοχής του σύμπαντος! 

ΤΩΡΑ θα σας μιλήσω αναλυτικότερα για την έννοια της Αιδούς, η 

οποία έχει σημασία για όσα θα σας πω παρακάτω. Η ΑΙΔΩΣ είναι το 
φυσιολογικό αίσθημα της εντροπής, ο αυτοσεβασμός, η φροντίδα για 

τους άλλους, η ευλάβεια = σεβασμός για τους άλλους, η αισχύνη, η 
συστολή που εμποδίζει το άτομο να πει ή να πράξει, κάτι που έρχεται 

σε αντίθεση με τους ηθικούς κανόνες! ο αποτρεπτικός παράγων για 
να μην ενεργούμε εγωπαθώς είναι το συναίσθημα της εντροπής, 

δηλαδή το τι θα πουν οι άλλοι και η επιθυμία μας να αποφύγουμε 

την ενοχή! Η φυσιολογική λειτουργία της εντροπής είναι η εξής: "αν 
δεν νιώσεις ντροπή, δεν μπορείς να αλλάξεις προς το καλύτερο! η 

αλλαγή προς το καλύτερο συνίσταται σε αυτό το αίσθημα της 
εντροπής!"  Τούτο ισχύει ιδίως στα σεξουαλικά ζητήματα! Ο ηθικός 

νόμος είναι έμφυτος στον άνθρωπο! Τούτο φαίνεται χαρακτηριστικά 
στα «αμόλυντα» ακόμη παιδιά! Ο ηθικός νόμος είναι ο συμπαντικός - 

κοσμικός νόμος!  Η εκδήλωσή του όμως είναι πολύ ευαίσθητη και ο 
ηθικός νόμος πνίγεται ή στρεβλώνεται πάρα πολύ εύκολα! Π.χ. 

Αιδοία, ονομάζεται η περιοχή των γεννητικών οργάνων. Αιδοίος θα 
πει σεβαστός, πολύτιμος! Όμως έρχονται τα λάθη διαχείρισης της 

παιδικής ψυχής, από άγνοια ή κακότητα ή και τα δύο, και 
στρεβλώνουν αυτήν την αλήθεια! την εξευτελίζουν, την απαξιώνουν 

περιφρονητικά! Προσέξτε πόσο λεπτή είναι η ισορροπία! Όταν ο 
άνθρωπος δεν έχει αρκετή εντροπή (Αιδώ), αρκετές τύψεις και 

ενοχές, τότε παραμένει - γίνεται άγριο και ανεξέλεγκτο ζώο (θηρίο)! 

Όταν οι άνθρωποι έχουν πλεόνασμα εντροπής, τύψεων και ενοχών, 
τότε προκύπτουν άρρωστα ζώα! Μπορούμε να χρησιμοποιούμε, 
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εξισορροπητικά, την προφορά των λέξεων ΑΚΥΡΩΣΤΕ-
ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΤΕ, επαναληπτικά!     

Ο συμπαντικός ηθικός νόμος (Ντάρμα και Κάρμα) είναι 
ενσωματωμένος και λειτουργεί στον υγιή ψυχισμό του ανθρώπου! Η 

ενστικτώδης τάση του ανθρώπου είναι η εξής: έφταιξα; τότε να 
τιμωρηθώ! = η αιδώς, η εντροπή, οι τύψεις και οι ενοχές του 

φταίχτη εν δράσει! (κατάσταση φ/φίας Α), οι αναστολές με μία λέξη! 
έφταιξα; αλλά τώρα θα διορθώσω = η εξιλέωση = η εξισορρόπηση 

των ενεργειών = η αναμόρφωση = το ΚΑΛΟ!  Έτσι εξευμενίζονται οι 
αναστολές, δηλαδή η εντροπή, η ενοχή, οι τύψεις! (κατάσταση 

φ/φίας Β).  Επίσης: έφταιξε; Τότε να τιμωρηθεί! = το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα, το οποίο ακροβατεί μεταξύ φ/φίας Α, δηλαδή του 

σκότους και φ/φίας Β, δηλ. του Φωτός! Ο πολιτισμός μας κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσή μας!  Σας θυμίζω το λογοτεχνικό αριστούργημα 

του Ντοστογιέφσκι με τίτλο: έγκλημα και τιμωρία!                                                                                                                                  

Η κατάσταση της φωτ/φίας Α οδηγεί στον ξεπεσμό του ανθρώπου, 
στην απόσχιση του ανθρώπου από το ανθρώπινο! Το σκοτάδι! Η 

κατάσταση φωτ/φίας Α εκφράζει, δηλώνει την σκοτεινή πλευρά της 
ανθρώπινης φύσης! Η επαναληπτική εκφώνηση των λέξεων 

ΑΚΥΡΩΣΤΕ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΤΕ, την εξασθενεί! 

Η κατάσταση της φωτ/φίας Β οδηγεί στην ανύψωση του ανθρώπου! 

Είναι ο δρόμος των κρυμμένων δυνατοτήτων του ανθρώπου! το 
Φως! Η κατάσταση της φωτ/φίας Β εκφράζει, δηλώνει την φωτεινή 

πλευρά της ανθρώπινης φύσης! αυτή πραγματώνεται μέσα από την 
εσωτερική, ατομική καλλιέργεια, την αυτογνωσία και την Αγάπη!                                                                                                              

Η κοινωνία και η ανθρωπότητα είναι η συλλογική έκφραση των 
ατόμων που τις αποτελούν και της ποιότητας του ψυχισμού τους!                                                          

Προσοχή! Όταν πρόκειται για παιδιά που σφάλλουν, πρέπει να 
τιμωρούμε εμείς με επιείκεια τα παιδάκια, διότι ο αυτοτιμωρητικός 

τους μηχανισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός- αμείλικτος!  Όταν τα 

τιμωρούμε επιεικώς εμείς ως ενήλικοι, ο επικίνδυνος αυτός 
μηχανισμός εξουδετερώνεται!   

Αντιλαμβάνεστε την χρησιμότητα της ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης στη 
διαχείριση της ψυχής των παιδιών! Η γνώση σαν αληθινή τροφή 

ζωής, δηλαδή τι γονείς ανατρέφουμε; 

Αντιλαμβάνεστε επίσης την σημασία των σπουδών για γονείς σε 

σχολές γονέων στην εποχή μας, όπου τα ζωτικά θεμέλια των 
ζωτικών κλάδων του μέλλοντος είναι η ποιότητα εγκεφάλων 

ανθρωπίνων και ηλεκτρονικών!  

Μιλήσαμε για την εντροπή, τις τύψεις και την ενοχή (τα σφάλματα 

και τα παραπτώματα) του φταίχτη. Τι γίνεται με την ενοχή του 
αθώου, όπου περιλαμβάνεται και το προπατορικό αμάρτημα;                                                                                                                      

Το προπατορικό αμάρτημα γέννησε την φιλοσοφική αναγκαιότητα 



“Επιστήμη και Εσωτερισμός”                                                                                         Συνάντηση 3η 
  

Βασίλης Φράγκος                                                                                                                     Σελ.  7 

της λυτρωτικής αυτοθυσίας του Ιησού Χριστού!  Από πού 
προέρχεται; ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ από το βίωμα της απορριπτικής μήτρας-

ομφαλίδας, τον συμβατικό ή δύσκολο τοκετό, τα λάθη διαχείρισης 
της παιδικής ψυχής κατά την βρεφική, την νηπιακή και την ηλικία 

του οιδιπόδειου συμπλέγματος, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ!  Σας παραπέμπω  για 
περισσότερα στην 1η  συνάντηση αυτού του κύκλου.                                                                                                                                

ΤΩΡΑ θα μιλήσουμε για την διαμόρφωση και ανάπτυξη της 
ηθικής συνείδησης του ατόμου! Αυτές γίνονται μέσα στα πλαίσια 

των λεπτών ισορροπιών μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού 
καθώς σας προανέφερα, ως ακολούθως: ο φόβος (νόμος) της 

ταυτανταπόδοσης (δες παρακάτω), η αιδώς, η εντροπή, η ενοχή του 
παιδιού, συν η παράλληλη ανάπτυξη της συνειδητότητάς του, με την 

πρόοδο της ηλικίας, αρθρώνονται. Αρθρώνονται σταδιακά σε αυτό 
που ονομάζουμε ηθική συνείδηση του ατόμου!  Ο αποτρεπτικός 

παράγων για να μην ενεργούμε εγωπαθώς είναι το συναίσθημα της 

εντροπής, το τι θα πουν οι άλλοι, η επιθυμία μας να αποφύγουμε την 
ενοχή, τις τιμωρητικές συνέπειες! Η φυσιολογική λειτουργία της 

εντροπής είναι η εξής: αν δεν νιώσεις εντροπή, δεν μπορείς να 
αλλάξεις προς το καλύτερο! η αλλαγή προς το καλύτερο συνίσταται 

σε αυτό το αίσθημα της εντροπής! Η ηθική συνείδηση του ατόμου 
τροποποιείται και εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ατόμου! Οι βάσεις της όμως καθορίζονται κατά τα πρώτα 3-5 χρόνια 
της ζωής του ατόμου! Μεγάλο μέρος των πράξεών μας είναι 

ασυνείδητο! όλοι βασανίζονται από το παρελθόν τους! 
συνειδητοποιείστε το και ξεπεράστε το, κατά τα γνωστά!  

Slogan: μην κρύβεσαι από τον εαυτό σου! ΑΠΟΔΕΞΟΥ! μη φοβάσαι 
να κατανοήσεις τον εαυτό-Εαυτό σου! η αλήθεια όσο πικρή κι αν 

είναι, παραμένει προτιμότερη από τις ψευδαισθήσεις! οι 
ψευδαισθήσεις λειτουργούν σαν ναρκωτικές ουσίες! εξασκηθείτε να 

εκφράζετε θετική, εξυψωτική αλήθεια! κάνετε τα λόγια σας την 

πραγματικότητά σας! η απαλλαγή από τα δεσμά των ψευδαισθήσεων 
είναι έργο ζωής για τον έλλογο άνθρωπο! όμως, ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΡΓΟ στη ζωή! το κλειδί σε αυτόν τον αγώνα είναι το 
εξής: κρατηθείτε μακριά από απόλυτες πεποιθήσεις και από απόλυτες 

ιδέες! ψευδαισθήσεις-αυταπάτες είναι  η παράδοση σε ιδέες, ερήμην 
των αισθήσεών μας και της Λογικής! οι αυταπάτες μας οδηγούν να 

θεωρούμε τις επιθυμίες μας ως πραγματικότητα!    

Ο νόμος της ταυτανταπόδοσης χαρακτηρίζει τον τρόπο 

λειτουργίας του παιδικού, ενστικτώδους ψυχισμού!  Σημαίνει 
αναλυτικά τα εξής: θέλω να σου κάνω ό,τι μου έκανες, με όλες τις εξ 

αυτού συνέπειες! ότι δηλαδή φοβάμαι περαιτέρω ότι θα μου κάνεις 
ό,τι σου κάνω ή ό,τι θέλω να σου κάνω!                                                                                                                                   

Ο νόμος της ταυτανταπόδοσης  απηχείται στον Μωσαϊκό νόμο, το 
δίκαιον της εκδίκησης! οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί 

οδόντος!                                                                                                                   
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ΤΩΡΑ θα σας μιλήσω για την υπερβάλλουσα αιδώ-εντροπή 
(δειλία)-ενοχή και τύψεις, δηλαδή τις αναστολές για το sex! 

Στο βάθος καραδοκεί ως αιτία όλων αυτών η απορριπτική μήτρα, ο 
δύσκολος τοκετός και η λεγόμενη πρωκτικότης!   Η πρωκτικότης 

είναι η ψυχοσωματική κατάσταση που προκαλείται κατά την νηπιακή 
ηλικία (1,5 – 4 ετών) όταν η μητέρα καταπιέζει το παιδί της! 

καταπιέζει το παιδί ούτως ώστε αυτό να συγκρατείται κατά την 
ανάγκη του( διότι φοβάται μήπως χάσει την αγάπη της)! την ανάγκη 

του να λειτουργήσει το έντερό του και να αφοδεύσει, αντλώντας 
ευχαρίστηση! Επειδή σε αυτή την ηλικία η λειτουργία του εντέρου 

είναι στενά συνυφασμένη με αυτό που ονομάζεται σεξουαλικότητα, η 
πρωκτικότης προκαλεί συγκράτηση-απέχθεια-αναστολή και στη 

λειτουργία του sex!  πχ  η στάση: "το σεξ είναι αμαρτία, είμαι 
αμαρτωλός/ή!" Η κατάσταση αυτή εδραιώνεται μεταγενέστερα κατά 

το οιδιπόδειο σύμπλεγμα! Έτσι, διαμορφώνεται ένας πληθυσμός 

γεμάτος υπερβολική εντροπή (δειλία), ενοχές και τύψεις δηλαδή 
αναστολές, συν σεξουαλικές διαταραχές και ανεπάρκειες!   

Σας υπενθυμίζω την νοσηρή στάση του Χριστιανισμού απέναντι στο 
sex, αλλά και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων στον κόσμο όλο! 

Τούτο, διότι το sex θεωρείται ως κάτι βρώμικο και αποκρουστικό 
(όπως και η λειτουργία του εντέρου στο νήπιο, όπως οι απεκκρίσεις 

του, τα κόπρανά του!  Αυτή είναι η λεγόμενη ηθική των σφιγκτήρων, 
της ουροδόχου κύστης και του παχέος εντέρου του ατόμου!). Το 

άτομο περιφρονεί τα κόπρανά του και τον εαυτό του ! πολύ κακό, 
ψυχολογικά!  Οι άνθρωποι αυτοί είναι γεμάτοι αναστολές, δηλαδή 

εντροπή και ενοχή για το sex, όπως και για όλη τους την ύπαρξη! 
Πάρα πολλοί από αυτούς είναι και σαδιστές! Οι καθηλωμένοι στο 

πρωκτικό στάδιο, όπως λέμε, άνθρωποι είναι σωματικά δυσκοίλιοι, 
αλλά και συναισθηματικά δυσκοίλιοι! Χαρακτηρίζονται συνήθως από 

τσιγκουνιά στα κόπρανά τους, στα χρήματά τους και στα αισθήματά 

τους!  Άνθρωποι συνήθως στεγνοί, τσιφούτηδες, σε όλα τα επίπεδά 
τους! Ψυχική γενναιοδωρία ΜΗΔΕΝΙΚΗ! Η πρωκτικότητα κάνει 

επίσης τους ανθρώπους συντηρητικούς και ντροπαλούς με το sex! 
θεωρούν το σεξ ως κάτι βρώμικο και αποκρουστικό! όπως τα 

κόπρανά τους!  

ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ όταν το παιδάκι κατά την κρίσιμη 

βρεφική-νηπιακή ηλικία του, αφήνεται να λειτουργήσει κατά τις 
ανάγκες του το έντερό του!  Έτσι, το παιδάκι θα μάθει μόνο του 

σιγά-σιγά να ελέγχει το έντερό του σύμφωνα με την πρόοδο 
ωρίμανσης του νευρικού του συστήματος, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ οι 

ζημιές τις οποίες προκαλεί η πρωκτικότης! Έτσι απαλλασσόμαστε από 
την ηθική των σφιγκτήρων! έτσι, βοηθάμε να γίνει αποδεκτή η 

αλήθεια ότι δεν έχουμε γεννηθεί βρώμικοι, αλλά μεγαλειώδεις!                                                                                                         
Βάσει των όσων είπαμε μέχρι τώρα η εντροπή (δειλία), οι τύψεις και 

η ενοχή είναι το ίδιο πράγμα επί της ουσίας, μια κατάσταση φ/φίας Α 

που στρέφεται κατά του εαυτού!  Όμως οι τύψεις και οι ενοχές είναι 
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και συνειδητή κατάσταση διαμορφούμενη από την ηλικία των 3-4 
ετών (οιδιπόδειο σύμπλεγμα) και μετά! Ενώ η εντροπή (δειλία) είναι 

υποσυνείδητη κυρίως κατάσταση διαμορφούμενη από το βίωμα της 
απορριπτικής μήτρας, τον συμβατικό (ιδιαίτερα τον δύσκολο) τοκετό, 

τις συνθήκες του θηλασμού και την πρωκτικότητα και όλες τις 
ανάλογες εμπειρίες της μετέπειτα ζωής του ατόμου!  

Το γνωστότερο ψυχικό σύμπλεγμα είναι το Οιδιπόδειο, διαρκείας από 
3-6 ετών ηλικίας! Ψυχικό σύμπλεγμα καλείται γενικά κάθε σύνολο 

ιδεών με έντονη συναισθηματική φόρτιση! αντιστοιχεί σε ένα 
συγκεκριμένο, καθοριστικό τρόπο λειτουργίας ειδικών νευρικών 

κυττάρων στον εγκέφαλο!           

Η πρόσκαιρη ύπαρξη του Οιδιπόδειου συμπλέγματος είναι μία 

φυσιολογική διαδικασία, όπως όλες οι άλλες! πχ  η πείνα, η δίψα, η 
αναπνοή, οι απεκκρίσεις κλπ! Κατά την Οιδιπόδεια φάση και την 

λύση της αρχίζει να ολοκληρώνεται ο άνθρωπος! είναι ευθύνη κάθε 

ανθρωπίνου όντος να θέσει υπό έλεγχο το οιδιπόδειο σύμπλεγμά 
του!                      

Βάσει των προαναφερθέντων, ευλόγως νοείται ότι κάποιος με 
χαρακτήρα ανθεκτικό, με εσωτερική στερεότητα, είναι το αντίθετο 

της ενοχής-εντροπής= αναξιότητας και δειλίας, έλλειψης 
αυτοπεποίθησης! Εφήμεροι εισίν όσοι ουκ έχουσι ρίζας εν εαυτοίς, 

είπε ο Χριστός! Η ενοχή διαμορφώνεται και εδραιώνεται τελικά δια 
της λειτουργίας του οιδιπόδειου συμπλέγματος!  Η ενοχή αποκτά και 

το περιεχόμενο του φόβου τιμωρίας με ευνουχισμό! Αυτή αποτελεί 
την εσωτερίκευση του πατέρα που τιμωρεί!  τιμωρία = απειλή 

καταστροφής του εγώ! Έτσι διαμορφώνεται τελικά το λεγόμενο 
υπερεγώ, κατά το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα! Το ΥΠΕΡΕΓΩ αποτελείται 

από τα "πρέπει" και από τα "δεν επιτρέπεται" της προσωπικότητας! 
συνειδητά ή και υποσυνείδητα! Επειδή το ΥΠΕΡΕΓΩ είναι ενοχές, η 

απειλή τιμωρίας εξαιτίας του είναι κρεμασμένη πάνω από το κεφάλι 

του ανθρώπου σαν αόρατο ξίφος (Δαμόκλειος σπάθη)! Η 
προαναφερθείσα τιμωρία έχει την ποιότητα της απειλής εκμηδένισης 

του εγώ! Αυτή είναι η δράση του υπερεγώ του οποίου ο σχηματισμός 
ξεκίνησε με το βίωμα της απορριπτικής μήτρας κι εξελίχθηκε μέσω 

της εμπειρίας του συμβατικού τοκετού και των βιωμάτων της 
βρεφονηπιακής ηλικίας! (κατάσταση φωτ/φίας Α). Αυτή εκφράζει, 

δηλώνει την σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης! Το υπερεγώ 
λειτουργεί τόσο συνειδητά όσο και υποσυνείδητα! ως εσωτερικός 

σκηνοθέτης του ψυχισμού του ατόμου!  

Για την Δυτική σκέψη η ενοχή είναι ο φόβος της τιμωρίας για 

συμπεριφορά που έχει καταδικαστεί από μία ανώτερη εξουσία!  Έτσι           
η Δυτική σκέψη ερμήνευσε το πρόβλημα του προπατορικού 

αμαρτήματος! Ως επικείμενη τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες του 
ανθρώπου! Ψυχαναλυτικά, ο Θεός είναι η απορριπτική μήτρα! εκεί 
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όπου άρχισαν όλα, καθώς προείπαμε! (κατάσταση φωτ/φίας Α). Η 
εντροπή που εξελίσσεται σε ενοχή, ενεργοποιείται από το βλέμμα 

του άλλου (πραγματικό ή φανταστικό) κι έχει τις απαρχές της στο 
αίσθημα που έχει το έμβρυο, ότι η μήτρα είναι ένα μάτι! ένα μάτι που 

το παρακολουθεί συνεχώς, το εξετάζει και το κρίνει! αν η κρίση είναι 
αποδεκτική, θα ζήσει! αν η κρίση είναι απορριπτική, θα κινδυνέψει 

να πεθάνει βασανιστικά!  Συνοπτικά:  η ενοχή = το μάτι = η μήτρα 
= σε κοιτάζει (εξετάζει και κρίνει) η κοινωνία! (δες και σελ. 17 του 

παρόντος, σχετικά)! Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι το βλέμμα του 
κόσμου (των άλλων) τους εκμηδενίζει!  "Είναι μεγάλη πίεση διότι σε 

κοιτάνε τόσα μάτια!" αυτή η διατύπωση κατάστασης σημαίνει το 
βίωμα της απορριπτικής μήτρας! αντίσταση στο βίωμα αυτό είναι η 

σημασία της εξής διατύπωσης: "Να μη μας κυριεύει η πίεση των 
συνθηκών!" δηλ. η πίεση της απορριπτικής μήτρας! την διαφορά 

μπορεί να κάνει η συνειδητή, λογική διαχείριση! αυτοκυριαρχία, 

αυτοβελτίωση! Αυτή η ψυχοδυναμική του ματιού-μήτρας είναι το 
αρχικό σπέρμα της παράνοιας! παράνοιας που γεννά το απαίσιο 

κράτος του «μεγάλου αδελφού»! «μεγάλου αδελφού» του οποίου το 
μάτι μας παρακολουθεί και μας επισκοπεί συνεχώς! επίσης το βλέμμα 

του άλλου ασκεί ανασταλτική-παραλυτική επιρροή! τέλος, το «κακό 
μάτι» είναι και ο φθόνος!  

Η ενοχή είναι επίσης και αυτοτιμωρία = αναπαραγωγή διδαγμένης 
αντίληψης, ενδοστρεφώς! Στη σκέψη του νηπίου και του παιδιού δεν 

γίνεται διάκριση μεταξύ επιθυμίας και πράξης! Η σκέψη του παιδιού 
είναι μαγική και συμβολική!  Η σκέψη του ωρίμου ενηλίκου είναι, 

πρέπει να είναι ορθολογική και πραγματιστική! Έτσι, η ενοχή - το 
υπερεγώ, ενεργοποιούνται και μόνο από τις επιθυμίες-σκέψεις του 

ατόμου, είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα! Ο ώριμος ενήλικος 
διαφέρει κατά το ότι δεν είναι ένοχος (νομικά υπεύθυνος, υπόλογος) 

ποτέ για τις σκέψεις του,  αλλά μόνο για τις πράξεις του! Το 

φρόνημα πρέπει να είναι ελεύθερο και ατιμώρητο! δίκη προθέσεων 
δεν πρέπει να συμβαίνει!   Έτσι γίνεται στις προηγμένες δημοκρατίες 

τουλάχιστον! Το Πνεύμα μας έχει πει: «δεν υπάρχουν ποινές και 
τιμωρίες, αλλά μόνον συνέπειες!» δες και παρακάτω.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

Η ενοχή είναι το υπερεγώ, το οποίο συντρίβει αμείλικτα το αδύναμο 
εγώ! δηλαδή η απορριπτική μήτρα εν δράσει!  Αυτή είναι η 

κατάσταση αμφισβήτησης του εγώ, οι χειροπέδες της 
αυτοαμφισβήτησης! (κατάσταση φ/φίας Α), ιδίως υπό συνθήκες 

απόρριψης, κρίσης και δοκιμασίας! Οι τύψεις, οι ενοχές, οι 
αυτοτιμωρίες  συνειδητές ή υποσυνείδητες, [οι ενοχές-φόβοι 

συμβολίζονται στα όνειρα των ενηλίκων κυρίως με τη μορφή 
εντόμων, πχ  κατσαρίδων, μυρμηγκιών κλπ. η ενοχή απαιτεί και την 

εξιλαστήρια ποινή (τιμωρία, αυτοτιμωρία)! Νεκρά έντομα 
συμβολίζουν νικημένες ενοχές-φόβους, δηλ. κελύφη των σχετικών 

σκεπτομορφών-αντιλήψεων. Ένα παιδάκι 5-6 ετών περιέγραψε τους 

φόβους του-ενοχές του ως εξής: «οι φόβοι μου είναι σαν ψείρες στα 
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μαλλιά μου, στο κεφάλι μου»!  ένα άλλο παιδάκι έκανε την εξής 
περιγραφή: "το πλοίο του εαυτού μου είναι γεμάτο κατσαρίδες"!  

Να τολμάτε να δείτε την επώδυνη αλήθεια, συνειδητά, κάθε στιγμή! 
όλους τους ανομολόγητους  ψυχικούς φόβους--πόνους σας, έτσι! 

δηλαδή την κατάσταση φωτ/φίας Α μέσα σας! Αποδεχτείτε τους 
δικούς σας δαίμονες! μην κρύβεστε από τον εαυτό σας! αποδεχτείτε! 

αγωνιστείτε να βρείτε το κουράγιο της παραδοχής-αποδοχής και το 
σθένος της αντίδρασης υγιώς, σε όσα συμβαίνουν!], διαταράσσουν-

εκτρέπουν την ροή της ενέργειας του οργανισμού μας  
(ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ (α-

σθένεια), διότι ενισχύεται μέσα μας η ενέργεια αντίθεσης στη ζωή, ο 
λεγόμενος εσωτερικός σαμποτέρ)! δες περσινά σεμινάρια. Κατά την 

α-σθένεια εκπίπτει και η συχνότητα της ενέργειάς μας!  Έτσι 
προκαλούνται οι αρρώστιες (α-σθένειες),  πχ  από το απλό 

κρυολόγημα,  έως τις βαρύτερες ασθένειες με αποκορύφωμα τον 

καρκίνο! Αυτές είναι οι εκδηλώσεις της άρνησης της πραγματικής 
ζωής μέσα μας! ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩ ότι μπορείτε να κάνετε συνειδητή 

άρνηση της άρνησης της πραγματικής ζωής (φωτ/φία Α), οπότε δύο 
αρνήσεις κάνουν μία κατάφαση (φωτ/φία Β)! είναι νόμος της 

Λογικής ότι η άρνηση είναι ισχυρότερη της θέσης! έτσι, ο άνθρωπος, 
η ζωή, ο κόσμος πάνε μπροστά, προοδεύουν και εξελίσσονται! έτσι, 

λειτουργεί ο Νους! έτσι, ο κόσμος αλλάζει και βελτιώνεται μαζί με 
εμάς! έτσι, λειτουργεί θεραπευτικά η επανάληψη των λέξεων 

ΑΚΥΡΩΣΤΕ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΤΕ!  Ξεπερνάτε λοιπόν, με αυτή την στάση 
όλες σας τις αδυναμίες! (είναι ζητούμενο να αντέχουμε την ματαίωση 

και την απογοήτευση)! την αυτοαμφισβήτηση και τις χειρο-πέδες 
της! Έτσι, με την συνειδητή, λογική διαχείριση αποκαθίσταται η 

ενεργειακή ισορροπία = ΤΟ ΚΑΛΟ!  Η υγεία! 

ΙΣΑΖΕΙΝ ΑΕΙ ΤΑΝΑΝΤΙΑ, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! 

Σε γενικό θεωρητικό επίπεδο, η θεραπεία εξαρτάται από την 

ικανότητα του ανθρώπου να επανεφευρίσκει τον εαυτό του! Ειδικό 
θεραπευτικό αντίδοτο για οποιαδήποτε νόσο είναι η εξής επωδός: 

ΔΗΛΩΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΟΥ όπως όλα τα σώματά μου - 
ενεργειακά πεδία μου συντονιστoύν με τον βηματισμό ροής 

της ψυχής μου! (επανάληψη πολλές φορές)! 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, εφ' όρου ζωής, στον υλικό κόσμο της μορφής! 

Επίσης για οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση, στεναχώρια ή νόσο, 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις ΑΚΥΡΩΣΤΕ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΤΕ, 

επαναληπτικά πολλές φορές! Γράψτε επίσης στον συνειδητό νου σας 
το εξής, όπως μας το είπε το Πνεύμα σε ανώτερη επικοινωνία και 

εφαρμόστε το στη ζωή σας: «ΤΕΡΜΑ Η ΕΝΟΧΗ!  Δεν υπάρχει 
κάποιος για να μας ανταμείψει ή για να μας τιμωρήσει σε αυτήν ή 

στην άλλη ζωή! Η ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΥΤΟΤΙΜΩΡΙΑ!  Ο Θεός δεν μας κρίνει! δεν υπάρχει τιμωρία ή 

εύνοια από το θείον! ο Θεός δεν κρίνει ή διαχωρίζει τα κομμάτια του 
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Εαυτού Του! Άρα, από μας εξαρτάται  να απελευθερώνουμε τους 
εαυτούς μας και να βοηθάμε και τους άλλους να απελευθερωθούν, 

γνωστοποιώντας αυτήν την αλήθεια!  Η φωνή της εντροπής (δειλίας, 
έλλειψης εύλογης αυτοπεποίθησης), των τύψεων και της ενοχής 

μέσα μας, προέρχεται από τις δικές μας αναστολές, τους δικούς μας 
ΦΟΒΟΥΣ! Ο ένοχος ενέχεται, δηλαδή εμπλέκεται! όταν ξεπεράσουμε 

την κρίση-επίκριση, μπορούμε να σταθούμε στην Αθωότητα! δηλαδή 
σε ξεγνοιασιά παιδική! δηλ. ρέει ελεύθερα η ενέργεια = ΥΓΕΙΑ! 

Τώρα θα σας δώσω μία συνοπτική παρουσίαση της ενοχής από 
άποψη εσωτερισμού, όπως μας την παρέδωσε το Πνεύμα, σε 

ανώτερη επικοινωνία μαζί Του! 

Η ενοχή είναι βία κατά του εαυτού! Το αντίθετο της ενοχής είναι η 

αθωότητα! Η αθωότητα μπορεί να είναι πραγματική, να είναι λόγω 
βλακείας ή να είναι υποκριτική (ψεύτικη)! Εκδηλώνετε την αθωότητα 

των θεών, δηλαδή γεμίζετε την καρδιά σας με Φως! αυτός που δεν 

εμπλέκεται = αθωότης = παρθενία! Το θείο ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΘΟ! 
όταν θεωρούμε τους θεούς ενόχους, τότε ταυτιζόμαστε μαζί τους και 

με την ενοχή που τους αποδίδουμε! και η ενοχή είναι βία κατά του 
εαυτού μας! Η ενοχή είναι πολύ βαθιά έννοια και ενέργεια! Το 

ασυνείδητο είναι αθώο επειδή είναι χωρίς συνδέσεις τα περιεχόμενά 
του! ο νους είναι αυτός που προκαλεί τις ενοχές, επειδή με τις 

συνδέσεις που κάνει, οδηγεί στην συνειδητοποίηση της ενοχής! 
ενεχόμαστε όταν συνδέουμε με τρόπο ανάρμοστο προς το ΣΧΕΔΙΟ! 

ΑΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝΟΧΗ! όμως, ούτως ή άλλως, μία ενσαρκωμένη οντότητα ενέχεται! 

ενέχεται διότι εμπλέκεται σε ΣΧΕΔΙΟ εκδήλωσης! εκδήλωσης με 
αυτοδέσμευση! σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο εκδηλώνεται με τη 

μορφή των ρόλων της! ρόλων της στα πλαίσια του μεγάλου 
ΣΧΕΔΙΟΥ, όπερ περιέχει το ατομικό ΣΧΕΔΙΟ! το κυριότερο θέμα είναι 

ο βαθμός ενοχής! δηλ. πως οι δικές μας επιλογές συνάδουν ή όχι με 

το γενικότερο ΣΧΕΔΙΟ! ο τρόπος του ΝΟΗΜΑΤΟΣ της ζωής μας, 
δηλαδή των επιλογών-πράξεών μας καθορίζει τον βαθμό της ενοχής 

μας! Εξετάζετε τις προθέσεις σας σε βάθος! έτσι, θα έχετε καλή 
ένδειξη κατά πόσο ταυτίζεστε με το ΣΧΕΔΙΟ! άρα, έτσι, δεν ενέχεστε 

ή ενέχεστε λίγο!  

ΑΣΚΗΣΗ: τι σημαίνει το μήνυμα του Πνεύματος για σας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η πληροφορία είναι το γνωστό μέρος της εξίσωσης! το 
άγνωστο άλλο είμαστε εμείς! δηλαδή τι θα κάνουμε με την 

πληροφορία είναι δική μας ευθύνη! είναι ενδεχόμενες πολλές 
εκβάσεις! σε αυτές τις επιλογές πράξεων, στα έργα μας βρίσκεται η 

αθωότητα ή η ενοχή μας! σε όλα αυτά παίζει ρόλο ο φυσικός μας 
μηχανισμός, το υλικό μας σώμα! Σκορπίζετε το Φως της θεότητας 

στη Γη! μην παρασύρεστε από τα βιώματα του πλήθους! βιώματα 
που δεν έχουν σαν στόχο την ένωση με το θείον! μην παραδίδεστε 

στην αντίληψη του άλλου! μην παραδίδετε την δύναμή σας! μην 
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γίνεστε οπαδός! μην υποκύπτετε στη γοητεία της αντίληψης κάποιου 
άλλου! το Πνεύμα δεν θέλει οπαδούς, αλλά θέλει νοήμονες 

συνεργάτες! τέλος, στην πορεία μας προς το Φως δεν χρειάζεται να 
αποκλείουμε το σκοτάδι μας και την έκφρασή του, ούτως ώστε να 

εξισορροπείται! η θεϊκή φύση του εαυτού μας να παίρνει τα ηνία, 
ώστε να διευθετεί τις ενέργειές μας! Φωτισμένος, σε κατάσταση 

θέωσης άνθρωπος είναι εκείνος που έχει ταξινομήσει το αδιανόητο, 
αδιαμόρφωτο δυναμικό του! δηλαδή το παθητικό, το υποσυνείδητο-

ασυνείδητο! Ενεργητικό-παθητικό είναι τρόποι του θείου Νου! να 
βλέπουμε τα πράγματα σαν θεός, δηλαδή με αταραξία!  Όταν εμείς 

είμαστε πρόθυμοι να επενδύσουμε ενέργεια στις τύψεις και στον 
φόβο, το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΤΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ! Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ κοντά στην 
προσωπικότητα και στο αστρικό πεδίο και εμείς έχουμε ιδιαίτερη 

δύναμη διάπλασης-μορφοποίησης αυτού του χώρου! Όταν μέσα μας 

υπάρχει η τάση, η βαθύτερη διάθεση να κινηθούμε με αυτόν τον 
τρόπο, ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ! Ο τρόπος για να 

παρακάμπτουμε αυτές τις παρεμβολές της προσωπικότητας, του 
αστρικού πεδίου, είναι να ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ 

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ! Να λέμε: «Δηλώνω την πρόθεσή μου 
να εμπιστευθώ απόλυτα την εσωτερική μου καθοδήγηση, τους 

Αγγέλους, τους Δασκάλους, τον Ανώτερο Εαυτό μου, τον φύλακα 
Άγγελό μου, όλο το Αγγελικό βασίλειο! ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ 

ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ!» Αυτή η δήλωση εμπιστοσύνης ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ 

ΔΡΟΜΟ! Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και χρήσιμο μάθημα!   

Όταν έχουμε εντροπή, τύψεις και ενοχές, αναστολές και 

περιοριστικές πεποιθήσεις να δηλώνουμε επίσης την πρόθεσή μας ΝΑ 
ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ! Να φυσάμε τις ενέργειές τους για να φύγουν, και θα 

φεύγουν! Τέλος να τις συν-χωρούμε ως εξής:  

1ος τρόπος: Λέμε: αποδέχομαι, κατανοώ, συνχωρώ, μετανοώ, 
ευλογώ, φωτίζω και μετουσιώνω κάθε αρνητικότητα σε θετικότητα 

μέσα μου και γύρω μου! (πολλές φορές επανάληψη). 

2ος τρόπος: Λέμε: ανοίγω την καρδιά μου και κάνω χώρο σε αυτήν 

και συνχωρώ τις ενέργειες των λαθών και της κριτικής μου, υπό την 
προϋπόθεση να ισορροπήσουν προηγουμένως, ούτως ώστε όταν 

εισέλθουν στην καρδιά μου να είναι ήδη απολύτως ισορροπημένες!  
(πολλές φορές επανάληψη). Βάζοντας το στόμα να ζητήσει 

συγγνώμη, ενεργοποιείται η καρδιά! οπότε συνδέεται η ψυχή μας 
στη Γη με το Αγγελικό της μισό στα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ!                                                                                              

Επίσης να ξέρουμε ότι η Αγάπη διαλύει τον φόβο της ενοχής και των 
τύψεων, των αναστολών και των περιοριστικών πεποιθήσεων! 

ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ γενικώς! Η Αγάπη σε κάνει δυνατό! σε 
συνδέει-ενώνει με τα πάντα! η έλλειψη καλύπτεται από την Αγάπη! η 

Αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ! ισχύει και με όρους επέκεινα! Ο ΚΟΙΝΟΣ 
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ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ! αυτό θα 
αποκαλυφθεί από την πρόοδο της επιστήμης της φυσικής στο 

μέλλον!  η Αγάπη είναι μέρος των κοσμικών δυνάμεων συνοχής του 
σύμπαντος! Ξεπερνώντας τον φόβο, ανερχόμαστε ψηλά στην 

κλίμακα της αυτογνωσίας! Ο φόβος είναι συνεχής στο φυσικό πεδίο! 
άρα, συνεχής είναι και η αναμέτρησή μας μαζί του! από εμάς 

εξαρτάται αν θα μας νικάει (κυριεύει) ή θα τον νικάμε (κυριεύουμε)! 
Η Αγάπη μας ενώνει με τα πάντα! να θυμάστε ότι το σπουδαιότερο 

όλων είναι η Αγάπη! η Αγάπη είναι ΙΔΕΑ (νοητική εικόνα), τρόπος, 
στάση και κατάσταση ζωής! Η Αγάπη είναι ενέργεια κατερχόμενη από 

το Βουδικό πεδίο Φωτός! Η μόνη που δικαιούται να λέει ΟΧΙ στα 
παιδιά, είναι η ΑΓΑΠΗ! 

Η Χριστική ενέργεια, χωρίς τον δογματισμό και τον φανατισμό της 
θρησκείας συνδέεται με την Αγάπη! Μέσω της Αγάπης δεν υπάρχει 

ενοχή, διότι η Αγάπη διαλύει τον φόβο, ξεπλένει τον φόβο! Άρα η 

Αγάπη, δηλαδή η καρδιά συνθέτει και εναρμονίζει τις επάνω 
καταστάσεις (του Πνεύματος) με τις κάτω καταστάσεις (της ύλης)! η 

καρδιά είναι Πύλη για όλες τις διαστάσεις! Η Χριστική ενέργεια είναι 
η ενέργεια της ζωής, είναι η ενέργεια της υγείας, είναι η ενέργεια 

του Ουσούι Ρέικι! η Χριστική ενέργεια  ορίζεται-κατευθύνεται από 
τον Ιησού Χριστό! Ο πατέρας, δάσκαλος, Άρχων Μελχισεδέκ ή 

αλλιώς Χάπι ή αλλιώς η Πλειάδια Μερόπη και η ενέργειά Του ήταν ο 
προκάτοχος της Χριστικής ενέργειας! ο Μελχισεδέκ είναι το 

προπατορικό αίμα του Ιησού Χριστού! Αίμα=Ψυχή!  Αυτός εμφύσησε 
το Πνεύμα του Χριστού όταν ο Ιησούς ήλθε στην ενσάρκωση! Ο 

Μελχισεδέκ είναι επίσης ο Άρχων του βασιλείου της Ειρήνης! όσοι 
ανήκουμε στην ενέργεια του Μελχισεδέκ είμαστε οι αρχαίοι 

πρωτεργάτες της Χριστικής ενέργειας, μέσα στα πλαίσια της 
Οικογένειας της Σοφίας των Μελχισεδέκ και Αρχαγγέλου Μέτατρον!  

Ο ΑΑ Μέτατρον είναι ο γραφέας του Θεού και ο προστάτης των 

παιδιών και η ενέργειά του είναι όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου 
και όχι μόνο αυτά! Οι Μελχισεδέκ και ΑΑ Μέτατρον δεν ανήκουν σε 

συγκεκριμένη ακτίνα δημιουργίας, διότι είναι παλαιότεροι! δηλαδή 
είναι παλαιότεροι των επτά ακτίνων της δημιουργίας! ο συλλογικός 

Χριστός έχει ως έδρα του τον ήλιο μας! δηλ. η ενέργεια του 
Χριστικού Εαυτού μας! ο Μελχισεδέκ εκφράζει τη συλλογική Χριστική 

ενέργεια από το κέντρο του γαλαξία μας, τον λεγόμενο κεντρικό 
γαλαξιακό ήλιο! ο κεντρικός, γαλαξιακός ήλιος είναι ο Γαλαξιακός 

Λόγος, είναι ο Γαλαξιακός Χριστός! Γενικότερα, όπου Λόγος = 
Χριστός! Ο συμπαντικός Λόγος-Χριστός διέπει τον Γαλαξιακό Λόγο-

Χριστό! ο Γαλαξιακός Λόγος-Χριστός διέπει τον Ηλιακό Λόγο-Χριστό! 
ο Ηλιακός Λόγος-Χριστός διέπει τον γήινο Λόγο-Χριστό! Αυτή είναι η 

διάταξη της ιεραρχίας του Λόγου στο σύμπαν, με αρχικό Κύριο τον 
Μελχισεδέκ! από αυτήν την ιεραρχία προκύπτει η ρήση: «ευθύς είναι 

ο δρόμος μου στα μάτια του Κυρίου μου»! έτσι, ο Μελχισεδέκ είναι ο 

Άρχων του Βασιλείου της Ειρήνης = η Συμπαντική Αγάπη! άρα και η 
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Χριστική Αγάπη-ενέργεια! ως γνωστόν, «εν αρχή ήν ο Λόγος»! 
δηλαδή η Σκέψη-Νόηση και οι λέξεις! ο Λόγος φέρνει την δημιουργία 

και η δημιουργία φέρνει την υλοποίησή της! άρα, με τον ορθό Λόγο 
δημιουργούμε και υλοποιούμε! Υπάρχουν άγγελοι βοηθοί του ορθού 

Λόγου, όπως επίσης άγγελοι βοηθοί της Σύνεσης και της Σοφίας! Η  
Σύνεση και η Σοφία είναι αξίες-οντότητες-δομικές στήλες του 

σύμπαντος! δικαιούμαστε να τις επικαλούμαστε κάθε στιγμή, για να 
μας βοηθούν στην Πνευματική εξέλιξή μας!  

Πρέπει να ξέρουμε και να διαδίδουμε το εξής: Το Ουσούι Ρέικι 
εφαρμοζόμενο σε παιδιά ηλικίας από 8 μηνών ως 7 ετών έχει 

ευεργετικές συνέπειες στον ψυχισμό και την σωστή ανάπτυξη της 
ψυχής του ατόμου στο γήινο πεδίο! ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ να γίνονται 

στη βάση της αντίληψης ότι ο άνθρωπος ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ! (κατάσταση φωτ/φίας Β). Το 

αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν Η ΚΟΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ! 

(κατάσταση φωτ/φίας Α). Και οι δύο αυτές καταστάσεις απηχούν το 
θέλημα του Πατέρα-Δημιουργού, ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ!  Το νόημα δεν είναι 

"παιδεύεσαι" αλλά "εκ-παιδεύεσαι"! όλα γίνονται για να αποδείξεις 
ότι μπορείς! αυτό είναι το μάθημα! πολλάκις ο άνθρωπος οδηγείται 

προς το μάθημα λογχιζόμενος! επίσης το λάθος είναι μέρος του 
ΣΧΕΔΙΟΥ! και τα 2 είναι κατάσταση φωτ/φίας Α! Με το "μάθημα" ο 

άνθρωπος δοκιμάζει την δύναμη της θέλησής του! για 
Πνευματοποίηση! αυτή είναι η βάση της Πνευματικής 

πραγματικότητας! δείτε την κρυμμένη ευλογία πίσω από τον πόνο ή 
τις δυσκολίες!                                                                                        

 

Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Ο πόνος συμβολοποιείται και αποθηκεύεται στα κύτταρά μας, σαν 
αποτέλεσμα των πράξεων-επιλογών μας! χρειάζεται λοιπόν, κάθε 

σύγκρουση και κάθε πόνος ψυχικός να αποσυμβολοποιείται! όμως, 

ασυνείδητα αποφεύγουμε να κάνουμε συνειδητή-λογική διαχείριση 
του ψυχικού πόνου! διότι τον φοβόμαστε! τότε, αυτός αποθηκεύεται 

στα κύτταρά μας! αυτές οι απωθημένες συγκρούσεις και οι πόνοι της 
ψυχής είναι οι αιτίες των ψυχικών και των σωματικών νοσημάτων! 

από τα πιο ελαφρά μέχρι τα πιο βαριά!  πχ   Ca,  κατά πλάκας 
σκλήρυνση, εμφράγματα του μυοκαρδίου κλπ. Η Αλήθεια μας 

χρειάζεται να είναι ο οδηγός μας, ούτως ώστε να αποδεχόμαστε τις 
μειονεξίες μας και τα προβλήματά μας! να κοιτάζουμε τον εαυτό μας 

με φιλαλήθεια και όχι με ενοχές ή αυτομαστίγωμα! επίσης, με 
αυτοαγάπη, αυτοαποδοχή, αυτοκατανόηση και αυτογνωσία! όλα 

αυτά από τη θέση του ουδέτερου, εσωτερικού παρατηρητή! η 
κατανόηση είναι ΓΕΙΩΣΗ! δηλ. υλοποίηση του ΣΧΕΔΙΟΥ, δηλαδή του 

θείου Νου, που είναι το ΣΧΕΔΙΟ! μία είναι η Πνευματική αρχή! 
οφείλουμε να την κατανοούμε! να αναζητούμε την Αλήθεια του 
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όντος, δηλαδή την συνείδηση του καλού και αγαθού, που αναβλύζει 
από την καρδιά μας! (φωτ/φία Β), αυτή η Αλήθεια να γίνεται ο 

Νόμος για την ζωή μας! να δηλώνουμε την πρόθεσή μας προς τούτο! 
επίσης, να ομολογούμε την Αλήθεια μας, διότι Αυτή μπορεί να δρα 

ως σπόρος στις καρδιές των ανθρώπων! ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΜΑΣ είναι η δική μας Αλήθεια και αυτήν την κατέχει η ψυχή μας! το 

ΣΧΕΔΙΟ μας τροποποιείται εξελικτικά από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, 
ώστε να ταυτιστούμε τελικά πλήρως και ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ με το ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ! ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!  

Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ είναι αποτυπωμένη στη φύση! η φυσική 

Αλήθεια, η μητέρα φύση είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος! η Αλήθεια 
μας ακόμη και αυτή που είναι έξω από την συνείδησή μας 

ενσταλάζεται και καταγράφεται στον ατομικό μας Άδη! ο Άδης είναι 
το αρχείο των ψυχών και περιέχει όλο τον πλούτο της εμπειρίας μας! 

γι’ αυτό και ονομάζεται Πλουτ-ων! να διασχίσουμε τον Άδη σαν να 

είναι μία κοιλάδα και να ανέβουμε στον Όλυμπο, δηλ. στο ουράνιο 
σώμα μας! Κατά την διαδικασία αυτή, η καρδιά δίνει το δυναμικό 

της, για να μιλήσει ο νους! όταν ο κατώτερος νους αμφισβητεί, τότε 
η καρδιά ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ! χρειάζεται ο κατώτερος νους να αναγνωρίσει 

το ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ και να εργαστεί για την γείωσή του--
υλοποίησή του! ο κατώτερος γήινος νους χρειάζεται να κυριαρχείται 

από τον ανώτερο Νου! αυτή η μαθητεία είναι η διαδικασία της 
ενσάρκωσής μας! ποτέ όμως δεν παραλείπεται, παραμελείται η γήινη 

πραγματικότητα, επειδή είμαστε μέρος της! η γνώση που δεν 
γειώνεται γίνεται θυμαπάτη, δηλαδή ψευδαισθήσεις-παραισθήσεις! 

εκεί όπου βρίσκεται η καταστροφή, εκεί βρίσκεται και η Σωτηρία! 
εμείς κάνουμε τη διαφορά!  

Η ποιότητα του ανθρώπου φαίνεται όταν περισσεύει η ανάγκη! 
συχνά στη ζωή η ανάγκη είναι: "η κολυμπάς ή πνίγεσαι!" δεν σε 

ρωτάνε αν θα αντέξεις! η πραγματικότητα είναι: "όσο αντέξεις!" 

Εμπεδώστε την εσωτερική σας ελευθερία, ως ανεξαρτησία από τις 
εξωτερικές τύχες! αναπτύξτε ψυχική αντοχή (σκληραγωγία) με αυτό 

τον τρόπο! Σας θυμίζω τον Κ. Κανάρη, τον Ανάξαρχο, τον Σωκράτη, 
τον Ιησού κλπ. Φιλοσοφείτε γενικά! επιδιώκετε την ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  

ΑΤΑΡΑΞΙΑ!  δοκιμάστε να μην επηρεάζεστε, να αποστασιοποιείστε 
από τα συμβαίνοντα, να μην τα παίρνετε προσωπικά και κατάκαρδα! 

να τα ξεπερνάτε ανεπηρέαστοι! δηλαδή να μην εναντιώνεστε χωρίς 
δράση, ούτε να δυστυχείτε απέναντι στις συνθήκες! και χωρίς να 

αμφισβητείτε τον εαυτό σας! 

Θέλω επίσης να σας πω τα εξής: Μην μπαίνετε σε κρίση ούτε για 

τους άλλους, ούτε για τον εαυτό σας! Αποφεύγετε την κρίση και 
προπαντός την επίκριση! διότι δεσμεύει την ενέργεια! Μη μπαίνετε 

σε κρίση-επίκριση, γιατί έτσι, στενεύει αμέσως η καρδιά σας! και 
δεσμεύεται η ενέργεια η δική σας και του άλλου! ΜΕ ΤΗΝ 



“Επιστήμη και Εσωτερισμός”                                                                                         Συνάντηση 3η 
  

Βασίλης Φράγκος                                                                                                                     Σελ.  17 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ! ΑΛΛΑ ΡΕΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ = ΥΓΕΙΑ!    

ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην εξής βάση: Δεν 
υπάρχει καλό και κακό, αλλά μόνον οι επιλογές που κάνουμε! και 

αναλαμβά-νουμε την ευθύνη τους χωρίς ενοχή! Ισορροπία ανάμεσα 
στα "θέλω" και τα "πρέπει" μας! Να σκέφτεστε και να ζείτε μέσα στα 

πραγματικά σας «θέλω»! μέσα στη χαρά και στην αισιοδοξία 
(κατάσταση φωτ/φίας Β)! κάνετε τη μέρα σας δημιουργική και 

φωτεινή! Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λέξεις που αποδυναμώνουν 
και αναστατώνουν τον ψυχικό κόσμο τον δικό σας και των άλλων! 

δηλαδή λέξεις που προκαλούν καταστάσεις φωτ/φίας Α! η ουσία σας 
είναι που καθορίζει τα πάντα! Αγωνίζεστε να αναδείξετε την 

αδιαπραγμάτευτη ανθρωπιά σας μέσα σε «έναν κόσμο» σήψης και 
παρακμής! μόνο η Αγάπη μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε αυτό που 

στο τέλος είναι η ΟΥΣΙΑ! ένα θερμό αίσθημα Αγάπης είναι ισχυρό 

σαν δύναμη της φύσης! μάθετε να κολυμπάτε ευδαιμονικά στη 
θάλασσα της Αγάπης που εσείς απλώνετε ολόγυρά σας! (κατάσταση 

φωτ/φίας Β). 

Όταν οι επιλογές μας προάγουν την ενεργειακή μας ισορροπία = ΤΟ 

ΚΑΛΟ! (το Φως)! Όταν οι επιλογές μας κλονίζουν την ενεργειακή 
μας ισορροπία = ΤΟ ΚΑΚΟ! (το σκοτάδι)! δεν είναι σωστό, αφού 

είναι εκτός ισορροπίας! δυσανάλογο σαν το χάος, την αταξία!                                                                                                                            
Να έχουμε το θάρρος και την γενναιότητα των επιλογών μας! 

δηλώνοντας την πρόθεσή μας ότι παραιτούμαστε από την προσδοκία 
και τον πόθο του αποτελέσματος! Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ των τύψεων και των 

ενοχών (δηλαδή Κατάθλιψη-Μελαγχολία) γίνεται με φάρμακα και με 
παράλληλη ψυχοθεραπεία, μέσω της οδού της αυτογνωσίας, τόσο 

επιστημονικά, όσο και εσωτερικά!  

ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ 

ΤΥΨΕΩΝ-ΕΝΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ. 

Επειδή ο τρόπος αντίδρασης στις ουσιώδεις δοκιμασίες της ζωής του 
ενηλίκου καθορίζεται στην παιδική ψυχή του ανθρώπου, πριν αυτός 

αρχίσει να μιλάει, μπορούμε να κάνουμε τα εξής: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
μπορεί να αναζητείται η εμβρυομητρική ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ κατά την 

κύηση, ώστε να προλαμβάνεται κατά το δυνατόν, το βίωμα της 
απορριπτικής μήτρας! Επίσης, η ψυχοπαιδαγωγική ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

κατά την βρεφική-νηπιακή-παιδική ηλικία! όπως επίσης να 
επιδιώκεται τοκετός Leboyer!  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ, η ψυχανάλυση στα 

παιδιά, από την ηλικία των 2 ετών και μετά! Μην τρομάζετε, τα 
παιδιά ψυχαναλύονται μέσα από το παιγνίδι τους! Το παιγνίδι είναι ο 

ελεύθερος συνειρμός του παιδιού! Αυτός μας δίνει σωτήριες 
πληροφορίες, ούτως ώστε να ειρηνεύουμε την ψυχή του παιδιού! Και 

μέσα από αυτήν την ειρήνευση να ειρηνεύουμε τον κόσμο! Τι είναι ο 
ελεύθερος συνειρμός; (δες, 3ο περσινό μάθημα του 1ου κύκλου). 
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Έχει διαπιστωθεί ότι και μόνο με την εξήγηση στα παιδιά τι είναι 
αυτό που τους συμβαίνει, τα παιδιά επανέρχονται άμεσα! δηλ. 

περνάνε από την κατάσταση φωτ/φίας Α στην κατάσταση φωτ/φίας 
Β!  δηλαδή επανέρχονται στο φυσιολογικό, στο καλό! δηλαδή 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝΤΑΙ!  

Στους ενηλίκους μπορούμε να κάνουμε τα εξής:  

 (Σας θυμίζω την πρόχειρη συνοπτική αυτοψυχανάλυση που σας είχα 
διδάξει στο 1ο μάθημα του περσινού κύκλου. Κατ’ αυτήν γίνεται 

ανασκόπηση της κάθε μέρας προ του ύπνου! Επίσης συνειδητή 
διαχείριση κι επεξεργασία όσων συνέβησαν κατά την διάρκεια της 

ημέρας! Πώς εξηγείτε τις εμπειρίες σας; Ήσασταν σε όλες ο εαυτός 
σας; Πως λειτουργήσατε κατ’ αυτές;  Ανάλογα με όσα κατανοήσετε, 

αποφασίστε, οδηγείστε τον εαυτό σας!) 

Τώρα θα σας πω δύο λόγια για τη σχέση της Λογικής σκέψης με τα 

ένστικτα! όλα τα προβλήματα προέρχονται από τα ένστικτα που 

ερεθίζονται! τα ένστικτα είναι μηχανισμοί συντήρησης του γήινου 
εαυτού! τα βασικά ένστικτα είναι εκείνα της ζωής και εκείνα του 

θανάτου! Ο άνθρωπος χρειάζεται να εξευγενίζει τα κατώτερα 
ένστικτα και να τα ανάγει σε κάτι πιο λεπτοφυές, μέσω των 

κοινωνικών του θεσμών!  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: ο εξευγενισμός των 
ενστίκτων είναι η απάλειψη του ΦΟΒΟΥ! φόβου προς τον θάνατο ή 

προς τη ζωή! η Αγάπη διαλύει και ξεπλένει τον φόβο! η εξύψωση και 
ο εξευγενισμός ενός ενστίκτου προκύπτουν και από την αξιοποίησή 

του! κανένα ένστικτο δεν έχει σαν στόχο να μας τραβήξει στα 
κατώτερα πεδία! αντίθετα, τα ένστικτα έχουν σαν στόχο να μας 

βάλουν στο μονοπάτι του ΣΧΕΔΙΟΥ μας! δεν είναι εχθροί που μας 
καταναγκάζουν, αλλά είναι μεταφραστές και ενεργοποιητές του 

σεναρίου-ΣΧΕΔΙΟΥ της ζωής μας! έτσι, μπορούμε να ερμηνεύουμε 
αυτά που μας συμβαίνουν! Κάτω από τους προαναφερθέντες όρους, 

Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ! έτσι, μέσω της 
λογικής συνείδησης και της σωστής γνώσης, μπορούμε να 

μετατρέπουμε τον σκοτεινό και ασυνάρτητο, ενστικτώδη πλούτο με 
τον οποίο μας προίκισε η φύση, σε ένα ρυθμό ανώτερης, υπαρξιακής 

και φωτεινής τάξης, στη ζωή μας!  Σε όλα αυτά βοηθούν οι 
παρακάτω τρόποι: 

1) Η ψυχοθεραπευτική βοήθεια, μπορεί να κάνει το άτομο να 
αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία, δηλ. κατανόηση αυτού που 

πραγματικά του συμβαίνει! Μέσω αυτής της κατανόησης, με λογική 
συνειδητή διαχείριση του προβλήματος, να υπερβεί τον εαυτό του! 

δηλαδή την ανεπάρκειά του! Η πεμπτουσία της δύναμης του 
ανθρώπου είναι η ικανότητά του να συνειδητοποιεί την αδυναμία του 

και να αγωνίζεται συνειδητά και σχεδιασμένα, να την υπερβεί, 
ξεπεράσει! Το αντίθετο ακριβώς είναι η πεμπτουσία της αδυναμίας! 
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Τέλος, η αυτογνωσία είναι η ουσία του να είναι κάποιος ανθρώπινος! 
η κατανόηση των αιτίων των προβλημάτων γενικά, συντελεί στην 

επίλυσή τους – υπέρβασή τους! δηλ. να χωράει ο νους μας  τον 
μηχανισμό που μας ζημιώνει! όταν το παλιό κατορθώνει να γίνεται το 

νέο, τότε μπορεί να συνεχίζει! μην κάνετε ποτέ πίσω, κινείστε πάντα 
μπροστά!  

2) Η υπνωτική αναδρομή στις συνθήκες των παιδαγωγικών λαθών 
κατά την διάρκεια της πρώιμης ηλικίας της ζωής και η εξ αυτής 

βοήθεια! Αυτή η βοήθεια αναζητείται αν δεν είναι εφικτή η κανονική 
ψυχανάλυση!  

3) Οι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να λαμβάνονται κατόπιν 
ανώτερης επικοινωνίας με το Πνεύμα! Σε τελική ανάλυση ο 

εσωτερισμός είναι Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ! 

Σε αυτές τις 3 περιπτώσεις, η συνειδητή, λογική διαχείριση των 

ασυνείδητων μέχρι τότε τραυματικών γεγονότων, κάνει τα αρνητικά 

αποτελέσματά τους να εκλείπουν!  Τα ασυνείδητα τραυματικά 
βιώματα έρχονται-αναδύονται στην συνείδηση κατά την 

ψυχανάλυση, κατά την υπνωτική αναδρομή και με την ανώτερη 
επικοινωνία με το Πνεύμα!  

4) Στους ενηλίκους, το jogging αποδεικνύεται πολλάκις εξαιρετικά 
θεραπευτικό, ιδίως σε κατάθλιψη! τούτο επιτυγχάνεται μέσω 

παραγωγής ενδορφινών, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                                                                                                                                   

α) Η "βάφτιση" των παιδιών στην ενέργεια του Ρέικι καθώς 
προείπαμε! Αυτή η μέθοδος είναι τρόπος διαχείρισης της πνευματικής 

ενέργειας της ζωής! Να γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη έλθει στον κόσμο 
παιδιά που περιλαμβάνουν στο σενάριο της ζωής τους αυτή τη 

μύηση, σε μικρή ηλικία! η μύηση αυτή θα τα βοηθήσει να 
ξεπεράσουν συγκεκριμένα καρμικά θέματα, να έχουν την προστασία 

που χρειάζονται και επίσης να κατεβάσουν ενέργειες που είναι 

απαραίτητες για να αναπτύξουν τις μελλοντικές τους δραστηριότητες 
στη Γη!  Έτσι, τα παιδιά, όταν μεγαλώσουν θα είναι καλύτερα 

προστατευμένα, η ωρίμανση των ενεργειακών σωμάτων τους και 
των ενεργειακών κέντρων τους θα επιτελείται συντομότερα και η 

εσωτερική τους αντίληψη θα διευρύνεται όλο και περισσότερο, με 
αποτέλεσμα ταχύτερη και βαθύτερη αυτογνωσία! αυτογνωσία και 

απόκτηση κυριότητας του εαυτού τους σε μικρό χρονικό διάστημα!  
Έτσι, τα παιδιά αυτά, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερο βαθμό 

ενσυνείδησης και αυτογνωσίας, θα αναπτύσσουν ταχύτερα τις 
δημιουργικές τους ικανότητες! Επίσης θα αποτελούν ιδανικούς, 

συνειδητούς πολίτες-μέλη της νέας κοινωνίας που δημιουργείται 
σταδιακά! Πρέπει να θυμόμαστε ότι όσα συμβαίνουν κατά την 

πρώιμη ηλικία του ανθρώπου (όπως η ενδομήτρια ζωή, ο τρόπος 
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τοκετού, η βρεφονηπιακή και η παιδική ηλικία) απηχούν το θέλημα 
του Πατέρα-Μητέρας Δημιουργού!  Αυτή η πρώιμη ηλικία του 

ανθρώπου είναι προνομιακό πεδίο εκδήλωσης των καρμικών 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης του σχεδίου-σεναρίου δοκιμασιών το 

οποίο επέλεξε η ψυχή για να βιώσει-μαθητεύσει στο γήινο πεδίο!     

β) Σε ενηλίκους 

1) Φωτισμός με ιόχρου φλόγα, κατά την διάρκεια αναπαραστατικού 
οραματισμού του προβλήματος του ατόμου κατά την πρώιμη φάση 

της ζωής του καθώς προείπαμε! Προκύπτει βαθιά και ολοκληρωμένη 
γείωση, όταν εμείς είμαστε η ιόχρους φλόγα! 

2) Διαδικασία συνχώρεσης εαυτού και μητέρας ή και πατέρα κατά 
τον αναπαραστατικό οραματισμό του προβλήματος του ατόμου κατά 

την πρώιμη φάση της ζωής του! Σας παραπέμπω σε όσα είπαμε 
προηγουμένως. 

3) Δήλωση πρόθεσης να συντονιστούν όλα τα σώματα του ατόμου 

με την ροή της ψυχής, καθώς προείπαμε! Μεγάλο μέρος των 
πράξεών μας είναι ασυνείδητο! δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το 

να ανακαλύπτεις την αλήθεια, καθώς αυτό επιλύει το παρελθόν! η 
ανακάλυψη της αλήθειας του παρελθόντος βάζει το μέλλον σε 

προοπτική! έτσι, αρχίζεις να έχεις την εύλογη αυτοεκτίμηση-εύλογη 
αυτοπεποίθηση, εύλογο αυτοσεβασμό που αξίζεις! αυτή είναι η 

συνειδητή, λογική διαχείριση! 

Τέλος, θέλω να προσθέσω την εξής γενικής αξίας πληροφορία: οι 

ενοχές και οι μνήμες από προηγούμενες ζωές (τοξικές αναμνήσεις) 
που μας βαραίνουν, ενσωματώνονται στη ζωή μας μέσω της 

απορριπτικής μήτρας, του τρόπου τοκετού και του τρόπου 
διαχείρισης της ψυχής μας κατά την πρώιμη ηλικία μας καθώς 

προείπαμε! τρόπου όπου περιλαμβάνεται και το φορτίο των 
αναστολών ή των ενοχών που μεταβιβάζει, μέσω της ταύτισης = 

μίμησης, η παλαιότερη γενιά στην νεώτερη! δηλαδή ενοχές-

αναστολές-περιοριστικές πεποιθήσεις, μεταβιβαζόμενες μέσω της 
ταύτισης-μίμησης-αναπαραγωγής των προτύπων διδαγμένης 

αντίληψης, τόσο στο προσωπικό, όσο και στο κοινωνικό-πολιτιστικό 
επίπεδο! έτσι, ο χαρακτήρας ενός λαού αναπαράγεται διαχρονικά, με 

αξιοσημείωτη σταθερότητα! 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: καθαρίζετε την σκέψη σας από τις σκεπτομορφές και το 

θυμικό! Να γνωρίζετε ότι η παγίωση της ενέργειας, δηλαδή όταν 
αυτή δεν ρέει ελεύθερα ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ τόσο την υγεία, όσο και 

τον νου! διότι, όταν το παλιό κατορθώνει να γίνεται το νέο, τότε 
μπορεί να συνεχίζει! μην κάνετε ποτέ πίσω, κινείστε πάντα μπροστά! 

Σε αυτή τη συνοπτική παρουσίαση που σας έκανα μέχρι τώρα, 
δοκίμασα να σας δείξω τον αγώνα που χρειάζεται να κάνει ο 
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άνθρωπος, τόσο ως άτομο, όσο και ως κοινωνικό σύνολο για να 
ολοκληρωθεί ως μικρός εαυτός (γήινος), αλλά και ως μεγάλος 

Εαυτός! Το ιδανικό είναι να ζούμε και να καταφέρνουμε να γίνουμε 
εκείνος-εκείνη που θέλουμε εμείς! Ακούστε τώρα κάτι πολύ πικρό εκ 

πρώτης όψεως, αλλά πολύ χρήσιμο και κρίσιμο! Ο συνολικός 
ψυχισμός του ανθρώπου στον γήινο κόσμο του είναι κατά 80% 

προέλευσης (γονιδιακά, με έμφυτες ιδιότητες) της ψυχής του, με την 
οποία έρχεται στον κόσμο της υλικής μορφής! τον κόσμο της 

φθοράς! της τριβής! Μόνο το 20% του ψυχισμού του είναι το 
ανθρωπογενές κομμάτι του! κομμάτι προερχόμενο δια της εμπειρίας 

του από τον κόσμο της υλικής μορφής! Από αυτό το 20% μόνο το 
8% υπόκειται σε επιτυχή ιατροκοινωνική παρέμβαση με τα 

επιστημονικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα! Όλος ο αγώνας μας 
αφορά αυτό το μερίδιο 8%. Αυτό  το 8% είναι ταυτόσημο με το 8% 

του πληθυσμού, που αποτελεί την κρίσιμη μάζα για να αλλάξει η 

ανθρωπότητα προς το καλύτερο! προς το καλύτερο ακόμη και με 
όρους εσωτερισμού!  Επίσης σας προσθέτω ότι 8% είναι και τα 

παιδιά τα οποία έρχονται στον κόσμο κατόπιν συνειδητής, ωρίμου,  
σχεδιασμένης απόφασης των γονέων τους!  Όλα αυτά τα 8% είναι 

λοιπόν το άλας της γης! (δες και σελ. 22, της 7ης συνάντησης 2014-
2015, και σελ.19, 8ης συνάντησης 2014-2015). 

Είδαμε λοιπόν ότι η κοινωνική και ιστορική παθολογία της 
ανθρωπότητας έχει και οντολογική αιτιολογία και προέλευση! Αυτή 

είναι μία γνώση που μπορεί να προλαμβάνει πολλές ακρότητες στο 
πολιτικό ιδεολογικό πεδίο! Αυτή είναι η καταστατική ιδιότητα του 

κακού στον κόσμο μας των ισορροπούντων αντιθέτων! (φωτ/φίες Α 
και Β). Η αναγκαιότητα του κακού, του παράδοξου, του παραβατικού 

(φωτ/φία Α)! η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης και το βάρος του 
παρελθόντος! Οντολογικά, κανείς δεν είναι απρόσβλητος! Ορθώστε 

το ανάστημά σας απέναντι στο κακό, μέσα από την εσωτερική, 

ατομική καλλιέργεια! από την αυτογνωσία και από την Αγάπη! Όλοι 
βασανίζονται από το παρελθόν τους! διαχειριστείτε το συνειδητά, 

κατά τα γνωστά! Το παρελθόν μας στοιχειώνει αν δεν το 
αντιμετωπίσουμε! Ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε τους δαίμονές 

μας είναι να τους αντιμετωπίσουμε, κατά πρόσωπο και σχεδιασμένα! 
μην κρύβεστε από τον εαυτό σας! αποδεχτείτε! μη φοβάστε να 

κατανοήσετε τον εαυτό-Εαυτό σας! Μάθετε να παλεύετε ενάντια σε 
αυτό που σας συμβαίνει και οδηγεί εσάς και ενδεχομένως, όλη την 

οικογένειά σας στο χάος και στην απόγνωση! Η ΣΩΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ! 

Το ιδανικό μας ας είναι το εξής: να δηλώνουμε την πρόθεσή 
μας ότι εργαζόμαστε απαλλαγμένοι εντελώς από κάθε 

επιθυμία, πόθο και προσδοκία των ποσοτικών 
αποτελεσμάτων! ότι δίνουμε σημασία μόνο στην ουσία, 

δηλαδή την ψυχική πληρότητα που παράγεται από την 
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εσωτερική ικανοποίηση! Αναλυτικότερα, στην επόμενη συνάντησή 
μας, περί ψυχικής ανασφάλειας! 

ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ για λίγο, ειδικότερα για την απορριπτική 
μήτρα. Η μήτρα για λόγους ασυνείδητης και ενσυνείδητης 

ψυχολογίας της μητέρας, ασκεί συντριπτική δύναμη (θλίψη) επί του 
εμβρύου! Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την θεμελίωση της ενοχής και 

ταυτόχρονα του θυμού-οργής! Όταν υπερισχύει η ενοχή έχουμε την 
κατάθλιψη –το πένθος!  Όταν υπερισχύει ο θυμός-η οργή έχουμε 

την μανία! Όλα αυτά και στην μεταγενέθλια ζωή, υπό ανάλογες 
ψυχοπιεστικές συνθήκες! δηλαδή υπό συνθήκες δοκιμασίας 

(στρέβλωσης) της ψυχής υπό το καθεστώς της απορριπτικής μήτρας-
κοινωνίας πλέον!  πχ  καταπιεστικοί γονείς, δάσκαλοι, αρχές, 

εξουσίες, προϊστάμενοι, σύζυγοι κλπ.  

Το έμβρυο μέσα στη μήτρα, υπό συνθήκες ηρεμίας, έχει την αίσθηση 

ότι ένα μάτι το παρακολουθεί συνεχώς, ότι το εξετάζει και το κρίνει! 

Όταν η κρίση του ματιού-μήτρας είναι απορριπτική, τότε ξεσπά η 
τέλεια κόλαση για το έμβρυο: βίωμα θανάτου, βασάνου, δυστυχίας! 

το βίωμα θεμέλιο της ενοχής, που συνάπτεται με το μάτι, το «κακό 
πλέον μάτι»! Το μάτι και η σημασία του: είναι  το μάτι που 

συσσωρεύει συμβολικά την ισχύ της ενοχής ως εμπειρίας! αυτό 
σημαίνει το μάτι που ζωγραφίζεται-σκιτσάρεται ασυναίσθητα! (δες 

και σελ. 8 του παρόντος, σχετικά), πρβλε: "είναι μεγάλη πίεση να σε 
κοιτάνε τόσα μάτια!" αυτή η διατύπωση κατάστασης σημαίνει το 

βίωμα της απορριπτικής μήτρας!  αντίσταση στο βίωμα αυτό είναι η 
σημασία της εξής διατύπωσης: "Να μη μας κυριεύει η πίεση των 

συνθηκών"! δηλ. η πίεση της απορριπτικής μήτρας! την διαφορά 
μπορεί να κάνει η συνειδητή, λογική διαχείριση! πρόκειται για 

μάθημα, όπου δοκιμάζεται η δύναμη της θέλησης του ανθρώπου! για 
Πνευματοποίηση! Ο ιμπρεσάριος της αγωνίας! αγωνία= =εκκρεμότης 

θανάτου! να μη σε κοιτάζει αυτό το κακό μάτι = η απορριπτική 

μήτρα!  Είναι πλέον «το κακό μάτι» στον διάσημο πίνακα του 
Picasso, με τίτλο η κατεστραμμένη Guernica! Συνδυάστε όλα αυτά 

με την ενοχή και το σχιζοφρενικό-νεκροφιλικό σύνθημα των 
φασιστών στην Ισπανία του εμφυλίου πολέμου: «ζήτω ο θάνατος»! 

Σχιζοφρενική κατάσταση! αντίφαση καθεαυτήν! Κυριαρχεί το 
ένστικτο του θανάτου, το σκοτάδι, δηλαδή η ενέργεια αντίθεσης στη 

ζωή (φωτ/φία Α)!  Η ενοχή επίσης είναι εκδήλωση στα πλαίσια του 
Ντάρμα-Κάρμα ως αποτέλεσμα κλονισμένων ενεργειακών 

ισορροπιών στο βαθύ ασυνείδητο! δηλαδή στα εσώτατα εσωτερικά 
πεδία! δηλ. αυτό που λέμε κάτω κόσμος, Άδης! Αυτά τα πεδία, είναι 

πεδία ασυνείδητων μνημών που ζητούν να εκδηλωθούν-
εκφραστούν, για να εξισορροπηθούν-συνχωρηθούν! Έτσι, 

λειτουργούμε σε κάθε νέα μας ενσάρκωση! με συνειδητή, λογική 
διαχείριση νέων μνημών αυτού του είδους! κάθε φορά! με τον 

μεταβολισμό και με την μετουσίωση των ενεργειών αυτών!                                                                                                         
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Το πεδίο αυτό λειτουργεί και μεταξύ δύο ενσαρκώσεων! γι’ αυτό 
ονομάζεται  Bar-do (ανάμεσα στα δύο) στα σανσκριτικά του Θιβέτ.  

Για περισσότερα, σας συνιστώ να αναζητήσετε-διαβάσετε το βιβλίο 
με τίτλο, η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών! Η ενοχή σημαίνεται επίσης 

και με το μάτι που σχεδιάζουν επίμονα οι άνθρωποι, ιδίως όταν είναι 
αφηρημένοι! Επίσης το μάτι της μήτρας σχετίζεται με το Χριστιανικό: 

έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πανθ’ ορά! εκφράζει τον Θείο ηθικό 
(Κοσμικό) νόμο μέσα μας! Έτσι αρχίζουν να θεμελιώνονται μέσα μας 

οι πηγές του φρονείν μας! Η φ/φία Α (το σκοτάδι), η φ/φία Β (το 
Φως), και το μείγμα μεταξύ τους, εκάστοτε!  Φρονείν = σκέπτομαι με 

συγκεκριμένο τρόπο, έχω κατά νουν! Ο δύσκολος τρόπος τοκετού 
παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά! Μεγάλο μέρος των 

πράξεών μας είναι ασυνείδητο! όλοι βασανίζονται από το παρελθόν 
τους: διαχειριστείτε το συνειδητά, κατά τα γνωστά!   

Τώρα έχουν σειρά  Ο ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, Ο 
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ. Ο φόβος της 

απώλειας, είναι ο συχνότερος φόβος!  Ο φόβος του θανάτου είναι 
μικρότερος από τον φόβο της ζωής! ενίοτε! συνειδητοποιείστε ότι ο 

θάνατος είναι μία άλλη όψη της ζωής! αν δεν φοβάστε τον θάνατο, 
δεν θα έχετε κανέναν άλλο φόβο επίσης! Σας θυμίζω την δράση του 

γενικού διακόπτη του φόβου! Το πένθος είναι αναγκαία και κανονική 
αντίδραση στην απώλεια αγαπημένου προσώπου! Είναι ένα είδος α-

σθενείας, δηλαδή είναι έκ-πτωση ζωής! και της συχνότητας δόνησης 
της ενέργειάς μας! Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον ασθενή να 

θεραπεύσει τον εαυτό του!  Χρειάζεται συμβουλή και βοήθεια! ούτως 
ώστε να εκφράσει και να ξεπεράσει το πένθος!  Η ζωή δεν σταματάει 

όταν πενθούμε! Το σημαντικό είναι ο πενθών να μπορέσει να 
συνεχίσει την ζωή του! Ο θλιβόμενος πονάει για τον εαυτό του κι όχι 

για τον απωλεσθέντα, που μπορεί να είναι και νεκρός! Οι άνθρωποι 

δεν θλίβονται για έναν νεκρό, αλλά  γι’ αυτόν τον ίδιο τον εαυτό 
τους! Το έξω καθρεφτίζει το μέσα!  Τούτο ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους 

ανθρώπους!  

Με το πένθος, η προσκόλληση στον απωλεσθέντα ή στον νεκρό 

διαχέεται, περιορίζεται και μεταφέρεται σε άλλα αντικείμενα!  Το 
πένθος είναι μία προσπάθεια υποκατάστασης εκείνου που χάθηκε! 

Δεν πρέπει να απωθούνται  η εχθρότητα, η οργή και η ενοχή οι 
οποίες υπάρχουν! Πολύ συχνά το πένθος συνοδεύεται από ενοχή και 

θυμό-οργή! το σχήμα αντίδρασης είναι: πενθεί και οργίζεται! η 
συνειδητή παραδοχή αυτών των απόλυτα υγιών συναισθημάτων 

είναι ουσιώδες μέρος της θεραπείας για κάποια απώλεια! ξεπερνάτε 
το πένθος σας με αυτό τον τρόπο! η άρνηση της πραγματικότητας 

της απώλειας είναι μέρος του πένθους! αποδεχτείτε την απώλεια! Η 
ΑΠΟΔΟΧΗ του προβλήματος έχει μεγάλη ψυχοθεραπευτική δύναμη! 

όταν κάποιος αποδεχτεί το πρόβλημά του, τότε μπορεί να το 
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αντιμετωπίσει και να το επιλύσει!  Ο θυμός-η οργή καταπραΰνει τον 
ψυχικό πόνο! (Ο ψυχικός πόνος = έντονη στεναχώρια και ένταση!)  

Τούτο διότι, δια του μηχανισμού παραγωγής του, παράγεται η ουσία 
ντοπαμίνη, η οποία είναι αναλγητική, ιδίως στον ψυχικό πόνο! Ο 

πενθών να αποδέχεται ανοιχτά όλα τα συναισθήματά του που 
συνδέονται με την θλίψη του και να εργαστεί με αυτά! έτσι, θα κάνει 

καλό στον εαυτό του και στον εκλιπόντα αγαπημένο του! να γράψει 
μία ειλικρινή επιστολή προς τον εκλιπόντα αγαπημένο του! τέλος να 

γνωρίζει ότι ο γήινος θάνατος δεν σημαίνει το τέλος της Αγάπης που 
μοιράστηκαν με τον εκλιπόντα αγαπημένο! η Αγάπη δεν πεθαίνει 

ποτέ! διαρκεί και στο επέκεινα!  

Η ενοχή είναι φόβος που φοβάται! Ο θυμός και η οργή είναι φόβος 

που φοβίζει! Στην ενοχή, ο φόβος στρέφεται προς τα μέσα, ενάντια 
στον εαυτό!  Όταν ο εγκέφαλος φοβάται λέει ψέματα στον εαυτό του 

και τους άλλους! (φωτ/φία Α), με αποτέλεσμα: απατηλή σχέση με 

τον εαυτό, απατηλή σχέση με τον κόσμο! Το ψέμα σκοτώνει 
(φωτ/φία Α), η αλήθεια λυτρώνει-ελευθερώνει (φωτ/φία Β)!  

Φωτ/φία Α = η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης! ο φόβος, η 
φρίκη, η αποξένωση, η αλλοτρίωση! οι χαμηλής συχνότητας 

ενεργειακές δονήσεις!  

Φωτ/φία Β = η φωτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, το Φως! η                 

α-φοβία, η έκσταση της ζωής! οι υψηλής συχνότητας ενεργειακές 
δονήσεις! 

Με όρους ψυχοσωματικής ιατρικής:  Ένα ψέμα στο μυαλό = 1 πόνος 
στο σώμα! (κατάσταση φωτ/φίας Α). Να τολμάτε να δείτε την 

επώδυνη αλήθεια, συνειδητά, κάθε στιγμή! Ένας ψυχικός πόνος 
συνειδητο-ποιημένος, δεν μεταφέρεται στο σώμα σας, δεν 

συμβολοποιείται, δεν ενοχοποιείται η γλώσσα του σώματος!                                                      
Ευλογημένος είναι όποιος αναζητά την αλήθεια, μας είπε το πνεύμα! 

Η συνείδηση είναι καθρέφτης του σώματος και το σώμα είναι 

καθρέφτης της συνείδησης! Στον θυμό και την οργή, ο φόβος 
στρέφεται προς τα έξω, προς τους άλλους! ο άνθρωπος φοβάται και 

φοβερίζει!  Αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα και ο προγραμματισμός 
αυτός του εγκεφάλου έχει αρχίσει ήδη από την απορριπτική μήτρα, 

βάσει του τρόπου αντίδρασης του εμβρύου στο απορριπτικό βίωμα! 
Κατά τον δύσκολο τρόπο συμβατικού τοκετού, επίσης! Κατά τον 

Freud, το πένθος κανονικά είναι η αντίδραση στην απώλεια ενός 
αγαπητού προσώπου ή μίας αφηρημένης ιδέας (ΙΔΕΑ = νοητική 

εικόνα = μορφή, λεπτοφυής, λεπτοφυέστατη!) που έχει πάρει την 
θέση ενός αγαπητού προσώπου! Σε μία σχέση αγάπης υπάρχουν και 

αρνητικά συναισθήματα που παράγουν αμφιταλάντευση! Όταν αυτή 
γίνει έντονη σύγκρουση, τότε η θλίψη και το πένθος γίνονται 

παθολογικά! Κατά το πένθος και την θλίψη, η ενέργεια της ζωής 
(libido) που ήταν στραμμένη προς το αγαπημένο αντικείμενο, πρέπει 
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τώρα να αποσυρθεί και να στραφεί σε άλλο αντικείμενο! Υπάρχει 
αντίσταση σε αυτό, γιατί το χαμένο αντικείμενο έχει γίνει συστατικό 

του εγώ, δηλαδή του ψυχικού οργανισμού! Γι’ αυτό και η διεργασία 
του πένθους, είναι αναγκαία! Στους θλιμμένους-πενθούντες, το 

εξωτερικό κενό που αισθάνονται αντανακλά  το εσωτερικό κενό του 
εγώ τους, δηλαδή του ψυχικού οργανισμού τους! Το έξω 

αντικαθρεφτίζει το μέσα! Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν πτώση του 
αυτοσεβασμού τους, δηλαδή απώλεια αυτοαξίας!  Όμως, ο 

άνθρωπος, έγκαιρα, από νεαρής ήδη ηλικίας χρειάζεται να έχει 
αποδεχτεί εποικοδομητικά ότι, αναπόφευκτα-αναπότρεπτα, κάποτε 

θα έλθουμε αντιμέτωποι με την αρρώστια, την απουσία, τον θάνατο! 
το ιδανικό είναι ένα τέλος με αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια! 

Αναπτύξτε ψυχική αντοχή (σκληραγωγία) με αυτό τον τρόπο! 
Παρεμπιπτόντως θα αναφέρω και τις περιθανάτιες εμπειρίες (near 

death experiances). Οι περιθανάτιες εμπειρίες δεν είναι μέρος της 

διαδικασίας του θανάτου! αλλά είναι μία εμπειρία κατάστασης ζωής, 
την οποία έχει περιλάβει στο σχέδιο της ζωής της (σενάριό της) η 

ψυχή! η ψυχή πριν κατέβει στην υλική εκδήλωση! δυστυχώς είναι 
αβυσσαλέο το μεταφυσικό έλλειμμα του ανθρώπου της εποχής μας!                                                                                                                     

Η ενοχή και η εντροπή προκαλούν αίσθημα αναξιότητας και έλλειψης 
αυτοπεποίθησης! 

Όλα αυτά αναφέρονται στα οργανωτικά πρότυπα χαρακτήρα 
(δυναμικά στερεότυπα) τα οποία έχει διαμορφώσει το άτομο ως 

βρέφος και νήπιο! όταν δεν έχει μάθει ακόμα να διακρίνει μεταξύ 
προσωρινής απουσίας και μόνιμης απώλειας της μητέρας του, όταν 

αυτή απομακρύνεται από κοντά του, απουσιάζει! Γενικότερα: η 
μητέρα μας διαπνέει! πρόκειται για αρχέγονη σχέση! οτιδήποτε 

κάνουμε στη ζωή μας έχει σημείο αναφοράς ή σχετίζεται με εκείνη!                                                                                                                            
Η θλίψη του ενηλίκου είναι αναπαραγωγή διδαγμένης αντίληψης του 

βρεφονηπιακού πένθους! του πένθους του αποχωρισμού τότε! Η 

στάση του ενηλίκου απέναντι στις κρίσιμες δοκιμασίες της ζωής, 
διαμορφώ-νεται προγραμματικά, πριν το άτομο αρχίσει να μιλάει! Ο 

άνθρωπος διαμορφώνεται κατά την πολύ μικρή, παιδική του ηλικία! 
Μεγάλο μέρος των πράξεών μας είναι ασυνείδητο! όλοι βασανίζονται 

από το παρελθόν τους! διαχειριστείτε το συνειδητά, κατά τα γνωστά! 
μην κρύβεστε από τον εαυτό σας! αποδεχτείτε! κατά τα γνωστά! Η 

αλήθεια όσο πικρή κι αν είναι, παραμένει προτιμότερη από τις 
ψευδαισθήσεις! οι ψευδαισθήσεις ενεργούν σαν ναρκωτικές ουσίες! 

εξασκηθείτε να εκφράζετε θετική, εξυψωτική αλήθεια! οι 
ψευδαισθήσεις-αυταπάτες μας κάνουν να νομίζουμε τις επιθυμίες μας 

ως πραγματικότητα! 

Ο θλιμμένος, διά του πένθους, ενσωματώνει το χαμένο αντικείμενο 

της αγάπης του στον ίδιο τον εαυτό του! Έτσι το φέρνει πάλι πίσω 
νοερά ή το φέρνει πάλι πίσω νοερά στη ζωή αν πρόκειται για νεκρό! 

Ισάζειν αεί ταναντία, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες! Αυτή η 

εξισορρόπηση είναι η βάση μας κατά την επιδίωξη του στόχου μας 
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για μια γνήσια θεραπεία κι ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ανθρώπου! 
Η θλίψη και το πένθος μπορεί να προκαλούνται από οποιαδήποτε 

αναχώρηση ή απώλεια! Ο θάνατος είναι η πιο δραστική περίπτωση!                                                                                     
Πένθος προκαλείται στη μητέρα, μετά τον τοκετό, λόγω απώλειας 

μέρους του εαυτού της! Πένθος προκαλείται στη μητέρα, όταν το 
παιδί της πρωτοπάει στο σχολείο! Πένθος προκαλείται στη μητέρα 

όταν το παιδί της φεύγει σε ταξίδι!  Η σχέση με το παιδί μπαίνει στα 
καλούπια της σχέσης με τη μητέρα!  

Η πείνα προκαλεί θλίψη, πένθος στο βρέφος! Το ίδιο μπορεί να 
συμβαίνει και σε όλες τις μεταγενέστερες ηλικίες! Το διαλυτικό 

αίσθημα-βίωμα της πείνας παραπέμπει στο βίωμα της απορριπτικής 
μήτρας!  Έτσι, μπορεί να εκδηλώνονται α-θυμία, αποκαρδίωση! Οι 

καταστάσεις αυτές αναστρέφονται όταν λαμβάνεται τροφή ! δηλαδή 
γίνεται μετάβαση από την κατάσταση φωτ/φίας Α στην κατάσταση 

φωτ/φίας Β! 

Πένθος προκαλείται στο νεογνό-βρέφος, όταν η μητέρα του 
απουσιάζει περισσότερο από 20’. Μόνιμος αποχωρισμός σημαίνει 

θάνατος για το νεογνό-βρέφος! Μόνιμη απουσία της μητέρας και της 
φροντίδας της, προκαλεί την καταστροφική ανακλητική κατάθλιψη! 

Το βρέφος μπορεί και να πεθάνει εξαιτίας της (μαρασμός)! Όλα τα 
παραπάνω εξηγούν γιατί προκαλείται πένθος έως θανάτου 

(μαρασμός) μετά από ερωτικό χωρισμό-απώλεια! Σας έχω ξαναπεί 
ότι κατά την ερωτική κατάσταση, ο εγκέφαλος λειτουργεί με τα 

προγράμματα εκείνων των πρώιμων ηλικιών και των αρνητικών 
εμπειριών τους!  οι οποίες αναζωπυρούνται στην ενήλικη ζωή! 

Μεγάλο μέρος των πράξεών μας είναι ασυνείδητο! όλοι βασανίζονται 
από το παρελθόν τους! διαχειριστείτε το συνειδητά, κατά τα γνωστά! 

και ξεπεράστε το! με όλη σας την αγωνιστική διάθεση!                                                                                                            

Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 

Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν (α-σθενούν) σωματικά ή ακόμη 

περισσότερο ψυχικά, όταν πενθούν και δεν διεργάζονται το πένθος 
τους! Ο άνθρωπος χρειάζεται κατ’ αρχήν συμπαράσταση και 

συμπόνια! Συμπονάμε και συνδράμουμε χωρίς να συμπάσχουμε, 
χωρίς να μετέχουμε στο δράμα! δηλαδή δεν δεσμεύουμε την 

ενέργειά μας ματαίως και δεν αυξάνουμε την συλλογική ένταση του 
πόνου ματαίως! έτσι, θα ρέει ελεύθερα η ενέργεια = ΥΓΕΙΑ! 

αναπτύξτε ψυχική αντοχή (σκληραγωγία) με αυτό τον τρόπο! με 
στάση εμπλοκής και απόσπασης, ταυτόχρονα! μέσα στη ζωή, αλλά 

και σαν έξω από τη ζωή, ταυτόχρονα! δηλ. έξω, πέρα και πάνω απ' 
όλα σε ενότητα με τον Θεό! Ενθαρρύνουμε την έκφραση των 

σχετικών αρνητικών συναισθημάτων για να προλάβουμε τις 
προαναφερθείσες βλαβερές επιπλοκές! Πρέπει το πράγμα να παίρνει 

τον χρόνο του, ώστε τελικά να αποκαθίσταται κάποια ισορροπία! Το 
πένθος περιλαμβάνει συναισθήματα που πρέπει με κάποιο τρόπο να 
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εκφραστούν! Τα μέσα με τα οποία θα μπορέσει το άτομο να αμβλύνει 
την απώλεια, τον πόνο, την αίσθηση απώλειας του νοήματος της 

ζωής είναι συνοπτικά τα εξής: Κλάψε στην αγκαλιά κάποιου!  άνοιξε 
την πόρτα της ψυχής σου, άφησε το πένθος να φύγει από μέσα 

σου..….. αυτό θέλει!                                                                                          

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΘΛΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

Αποδοχή της θλίψης, του πένθους και του θρήνου με μόνη 

επιφύλαξη το μέτρο! Να κατανοήσει, να φιλοσοφήσει και να 
εκφράσει τη θλίψη του ο πενθών!  Στη φιλοσόφηση του πράγματος 

είναι μεγάλης αξίας η παραδοχή ότι η σχέση περιλαμβάνει και το 
μαρτύριο! Η άρνηση αυτού του μόνου αναπόφευκτου-αναπότρεπτου 

είναι παιδικός εγωισμός=ΦΟΒΟΣ! Χρειάζεται ισορροπημένη, γενναία 
στάση! Το νόημα της σχέσης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

των δύο σχετιζομένων, κάτω από όλες τις συνθήκες! Αυτά είναι τα 

οφέλη, για τον βίο, ενός στοχασμού επί του αναπόφευκτου-
αναπότρεπτου! 

O πενθών να αποφασίσει ότι θέλει να επιβιώσει! Να αναζητήσει μαζί 
με τον περίγυρό του ένα νόημα στις εμπειρίες του θανάτου, ώστε να 

διατηρήσει την ικανότητά του να αγαπά και να δημιουργεί! Να θάψει 
τον νεκρό για να μπορεί να δημιουργεί νέες σχέσεις! έτσι θα 

μπορέσει να αναστήσει τον νεκρό μέσα του, σε μια νέα σχέση! Το 
πένθος μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης από την 

παιδική ανευθυνότητα, στην υπευθυνότητα του ενηλίκου! επίσης να 
συμπονάει τον συνάνθρωπό του! άρα την συναισθηματική ανάπτυξη 

και ωρίμανση! Η απώλεια είναι μία ευκαιρία για τον πενθούντα να 
γίνει πνευματικός, μέσω του θρήνου! Γενικότερα, το μαρτύριο είναι 

παράγων  πνευματικής αφύπνισης! Από εμάς εξαρτάται αν θα μας 
εξευγενίσει ή αν θα μας συντρίψει-διαλύσει! Εμείς έχουμε την 

ευκαιρία να αποφασίσουμε (επιλέξουμε) που πορευόμαστε! Αυτή 

είναι η βάση της πνευματικής πραγματικότητας! Δείτε την κρυμμένη 
ευλογία πίσω από τον πόνο ή τις δυσκολίες! Εκεί όπου βρίσκεται η 

καταστροφή, εκεί βρίσκεται και η Σωτηρία! Ολοκλήρωση! 
Πληρότητα!  πχ   ο πενθών μπορεί να κάνει τον πόνο του τέχνη! το 

πένθος, το τραύμα να μετεξελιχθεί-μετουσιωθεί σε δημιουργικό 
οίστρο! Η αποστέρηση ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης!                                                                                                                                              

Η κηδεία δημιουργεί ένα κλίμα θεραπευτικού πένθους, άρα είναι 
αναγκαία! η κηδεία είναι κυρίως για να παρηγορούνται οι ζωντανοί!     

η κηδεία είναι για τους ζωντανούς, υπάρχει για να υπηρετήσει τους 
ζωντανούς! Ο τελευταίος ασπασμός κατ’ αυτήν είναι κρίσιμος για την 

ψυχική υγεία και συναισθηματική εξέλιξη του πενθούντος! επέχει 
θέση αποχαιρετισμού προς τον θανόντα! αποχαιρετισμού μέσα στις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες, δηλ. μέσα στην κοινότητα που τον 
στηρίζει=μέριμνα ψυχικής υγείας! (Σας παραπέμπω και στο 5ο 
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μάθημα, της περσινής σειράς). Τα μοιρολόγια ενεργούν στον 
πενθούντα όπως το εμετικό σε εκείνον που έχει στο στομάχι του 

δηλητηριασμένη τροφή! Τον απαλλάσσουν από το δηλητήριο ως 
εξής: οξύνουν το συναίσθημα κι έτσι διευκολύνεται η έκφρασή του 

= εκτονώνεται ψυχολογικά ο πενθών! πχ  με το κλάμα του ή με τον 
θρήνο του! Είναι μεγάλη η παράδοση του θρήνου και της 

τελετουργικής διαχείρισης του ψυχικού πόνου ή του πένθους στον 
Ελληνικό πολιτισμό! στα πλαίσια αυτά, η συλλογική έκφραση του 

πόνου ή του πένθους δρα θεραπευτικά! μέσω της συμβολικής 
θεραπείας! σε λέξεις, μουσική και σιωπή, συνοψίζεται η τονικότητα 

της ζωής!  

 

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Με τα μαύρα φορέματα η εσωτερική μαυρίλα εξωτερικεύεται! Τούτο 

είναι σωτήριο διότι αποφεύγονται απωθημένα! Τα μαύρα 

πληροφορούν τους άλλους να εκδηλώσουν την συμπάθειά τους και 
να βοηθούν τον συνάνθρωπο να μην αποβάλλει την ανθρωπιά του, 

οπισθοδρομώντας στον χώρο της νηπιακής φαντασίας! 
Προπαρασκευάζουν γενικώς τους ανθρώπους για την αντιμετώπιση 

του θανάτου, ώστε να μην αιφνιδιάζονται από αυτόν!  Όλα μαζί 
προάγουν την ψυχική υγεία! Διότι η αποφυγή εκφράσεως του 

πένθους προκαλεί σοβαρότατη ψυχοπαθολογία, ατομική και 
κοινωνική! 

Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της πολιτισμικής παράδοσης των 
Ελλήνων έναντι του Δυτικού τρόπου πένθους! τρόπου όστις είναι 

ενδοστρεφής και αποφεύγει την εξωτερίκευση, με ολέθρια 
αποτελέσματα! Τα έθιμά μας που αφορούν τον θάνατο και το πένθος 

έχουν ψυχοκαθαρτική και υποστηρικτική αξία για το άτομο! Η 
επιστήμη συμφωνεί με αυτά! Κλείνω το θέμα μας με τον αφορισμό: 

ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΔΕΝ ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΧΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!  Άρα, 

αποφεύγουμε τη χρήση τους σε καταστάσεις πένθους!                                                        

ΕΠΙΛΟΓΟΣ                                                                                                                             

Ελπίζω ότι κατόρθωσα να σας δείξω πως η ενοχή (φωτ/φία Α) 
εισάγεται και αναπαράγεται στον κόσμο των ανθρώπων! Βάσει όσων 

σας ανέφερα, με ενοχές μας γεμίζουν οι δάσκαλοί μας, στη γη, οι 
άνθρωποι γύρω μας, η θρησκεία μας, το περιβάλλον μας, μια 

κατηγορία που πλανάται στον αέρα: «είσαι αμαρτωλός», «είσαι παιδί 
της Εύας και του Αδάμ», «εσύ φταις για την πτώση σου»! Επίσης, τι 

μπορούμε θεωρητικά και πρακτικά να κάνουμε γι’ αυτό! δηλ. ο 
άνθρωπος ως υποκείμενο της ιστορίας του! Οραματίζομαι μια εποχή 

στο μέλλον, όπου στα πλαίσια της επίσημης πολιτικής ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων πόρων (των άυλων υποδομών) το οργανωμένο 

κοινωνικό σύνολο θα μεριμνά για τη σωστή διαχείριση της ψυχής 



“Επιστήμη και Εσωτερισμός”                                                                                         Συνάντηση 3η 
  

Βασίλης Φράγκος                                                                                                                     Σελ.  29 

όλων των παιδιών! των παιδιών κάθε νέας γενεάς! Αρχίζοντας από 
την φροντίδα όλων των εγκύων και των εμβρύων τους 

(εμβρυομητρική συμβουλευτική)! και συνεχίζοντας καθ’ όλες τις 
κρίσιμες πρώιμες ηλικίες των μικρών παιδιών, με σωστή διαχείριση 

της ψυχής τους! διαχείριση σύμφωνα με τις ανακαλύψεις της 
επιστήμης και τις αποκαλύψεις  του εσωτερισμού! Με αγάπη και 

φροντίδα επαρκείς! Είθε και γέγονε!                                          

Σας ευχαριστώ διότι με ακούσατε!                                                                             

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ  

1)  Τι είναι τύψεις;   

2)  Τι είναι ενοχή; 

3)  Πού παράγονται η εντροπή, οι τύψεις και η ενοχή; 

4)  Ποιος εξισορροπεί το ένστικτο της ζωής και του θανάτου; 

5)  Τι είναι η Αιδώς; 

6)  Από τι αποτελούνται οι αναστολές; 

7)  Γιατί είναι σημαντικές οι σπουδές για γονείς; 

8)  Πώς διαμορφώνεται και αναπτύσσεται η ηθική συνείδηση; 

9)  Τι είναι ο νόμος της ταυτανταπόδοσης; 

10) Τι είναι η πρωκτικότης;  

11) Πώς προλαμβάνεται η πρωκτικότης; 

12) Πώς διαμορφώνεται και λειτουργεί το υπερεγώ; 

13) Τι διαφέρει η σκέψη του παιδιού από την σκέψη του ωρίμου 

ενηλίκου; 

14) Πώς προκαλούνται οι α-σθένειες; 

15) Ποιο το ενεργειακό, θεραπευτικό αντίδοτο των ασθενειών; 

16) Τι ανοίγει τον δρόμο για τη διάλυση των τύψεων, ενοχών;  

17) Πώς έχει η διαδικασία της συνχώρεσης; 

18) Πώς δέχεται ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού;  

19) Πώς προλαμβάνονται οι τύψεις και οι ενοχές επιστημονικά; 

20) Πώς θεραπεύονται οι τύψεις και οι ενοχές στα παιδιά;  
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21) Ποια είναι η πεμπτουσία της δύναμης; Της αδυναμίας;  

22) Τι είναι και πώς εφαρμόζεται η πρόχειρη αυτοψυχανάλυση;  

23) Πώς ψυχοθεραπεύονται ψυχολογικά τα παιδιά; 

24) Τι προκύπτει όταν είμαστε η ιόχρους φλόγα; 

25) Πώς εκδηλώνεται η απορριπτική κοινωνία-μήτρα;   

26) Ποια η σχέση ματιού κι ενοχής;  

27) Τι είναι το πένθος;  

28) Για ποιόν πονάει ο θλιβόμενος;  

29) Γιατί είναι αναγκαία η διεργασία του πένθους; 

30) Τι αντανακλά το εξωτερικό κενό στους θλιμμένους-πενθούντες; 

31) Πού οφείλεται το πένθος και η θλίψη του ενηλίκου;  

32) Πότε διαμορφώνεται η στάση του ενηλίκου απέναντι στο πένθος 

και τη θλίψη; 

33) Πού οφείλεται το πένθος έως θανάτου των ερωτικά 

απογοητευμένων;  

34) Χρειάζονται χάπια στο πένθος;  

35) Γιατί πλεονεκτεί η Ελληνική πολιτιστική παράδοση έναντι του 

Δυτικού τρόπου πένθους;   

 

……….. 

Σημείωση: 

Ορισμένα στοιχεία των ομιλιών αυτού του κύκλου που αφορούν σε 
εσωτερικές πρακτικές, προέρχονται από διδασκαλίες που δόθηκαν σε 

κύκλους ανώτερης επικοινωνίας της Άννας Αποστολίδου, στο πλαίσιο 
των εργασιών της α.μ.κ.ε. «Ελευσίνια Μυστήρια». 
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Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε δύο φωτογραφίες που αποτελούν 
βασικό σημείο αναφοράς των ομιλιών. 

Φωτογραφία Α: 

Νεογνό γεννημένο με 
συμβατικό τοκετό 
(θυμηθείτε τον κύριο 
Χάυντ).  

Η εικόνα του εσωτερικού 
σαμποτέρ (εχθρού) που 
κλέβει τη δύναμη από τον 
πραγματικό εαυτό και γεννά 

μόνιμη επίθεση κατά του πραγματικού εαυτού μας. Οι άνθρωποι που 
αλληλοσκοτώνονται και αλληλομισούνται. Όπου οι ψυχικές τους 
βλάβες και οι προσωπικοί ακρωτηριασμοί είναι η αντανάκλαση των 
κοινωνικών στρεβλώσεων και της συλλογικής τερατωδίας. Η σκοτεινή 
πλευρά του ανθρώπου, ο διάβολος, η κόλαση και το πυρ το καθαρτήριο 
στις σκέψεις των ανθρώπων. Ο κίνδυνος που διατρέχει ο άνθρωπος από 
τον εαυτό του! 

Φωτογραφία B 

Νεογνό κατά Leboyer.  
Φαίνεται ακέραιη η γαλήνη 
και ευδαιμονία του. Το 
δικαίωμα να είσαι 
άνθρωπος. Η εξευγενισμένη, 
φωτισμένη μορφή του 
ανθρώπου! (Θυμηθείτε τον 
Dr. Τζέκυλ). Μόνο η αγάπη 
δίνει αυτή τη μορφή! Η 
δύναμη επιβολής του 

δικαίου και του καλού στα ανθρώπινα! Η χαρά! Η "Χάρις" των 
Χριστιανών, η "Καρούνα" των »Βουδιστών, η "Μπαράκα" των 
Μωαμεθανών, η "Κοσμική αρετή" (το πνεύμα, qi) των Κινέζων: 

 

                                                                                    
 


