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Λ ι γα Λ ο γ ι α γ ι α τ ο ν Υ Π ο γ ρ α φ ο ν τ α
γαπημένοι μου συνάνθρωποι, αισθάνομαι να σας εκφράσω αυτό το οποίο κατόρθωσα κι αυτό με προτρέπει δια της γραφής και του λόγου να το γνωστοποιήσω και
σε σας!
Το 1975, πηγαίνοντας σ’ έναν κινηματογράφο, συνάντησα δύο μαθητές του σημερινού Ζωντανού Διδασκάλου μου και μου έδωσαν μια καρτούλα με τη διεύθυνση όπου
μπορούσα να πάω ν’ ακούσω τις εμπειρίες που έλεγε ο κάθε μαθητής, με το δικό του
τρόπο έκφρασης, για κάποιο Δώρο που τους είχε δώσει ο Διδάσκαλός τους, που το
ονόμαζε Γνώση!
Αφού πήγαινα κάθε μέρα και τους άκουγα, διότι με ενέπνεαν με την ειλικρίνεια
και την ανιδιοτέλειά τους, ήρθε ο καιρός και δι’ εμέ. Και σε έξι μήνες έλαβα το Δώρο
της Γνώσης από το Διδάσκαλό μου, μέσω του εκπαιδευτού που ήρθε από την Ινδία!
Τους πρώτους 7-8 μήνες υπάκουσα στις συστάσεις του εκπαιδευτή μου, οι οποίες
ήταν τρεις: πρώτον, μία ώρα αυτοσυγκέντρωση, δεύτερον, να συνεχίζω να παρευρίσκομαι στην παρέα των μαθητών που έχουμε πάρει το ίδιο Δώρο, «για να εμπνέει ο
ένας τον άλλον και, τρίτον, υπηρεσία, δηλαδή πρακτική συμμετοχή για τη διάδοση της
Γνώσης!
Άρχισα μια απαλή εσωτερική στροφή, για να γνωρίσω και να εξοικειωθώ μ’ έναν
άλλο χώρο και πομποδέκτη, που τον ονομάζουμε συνείδηση ή καρδιά ή ψυχή ή το βαθύτερο είναι μας (ας μην κολλάμε στις λέξεις!). Αισθανόμουν τόσο ανθρώπινος, τόσο
χαρούμενος και τόσο γαλήνιος, που ήθελα να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά σ’ αυτό που
έκανα, το οποίο ομόρφαινε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο τη ζωή μου!
Ήμουν παντρεμένος, είχα δύο ευλογημένα παιδάκια, αναμέναμε και τρίτο, οι οικονομικοί παράγοντες πολύ δύσκολοι και η σύζυγος μου καθ’ ολοκληρία αντίθετη μ’ αυτό που άρχιζε να μεταμορφώνει την καθημερινή μου ζωή προς το καλύτερο και ομορφότερο... Δυστυχώς για την τότε εποχή, μετά τους 8 μήνες ομορφιάς, χαράς και ανθρωπιάς που επένδυα στις συστάσεις του εκπαιδευτή μου, δηλαδή 1ον Αυτοσυγκέντρωση, 2ον Συναντήσεις στο χώρο ομιλιών και 3ον Υπηρεσία, ήρθε και η υπουλότατη
ανεπαίσθητη απόκλιση και διέκοψα την πρακτική εξάσκηση των τριών αυτών μορφών!
Φυσικό επακόλουθο, ξαναγύρισα στις άθλιες καθημερινές εμπειρίες του παρελθόντος, όπου είχε επικολληθεί το έμπλαστρο των συνηθειών μου, ως τα βαθύτερα κύτταρα του είναι μου.

Α
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Όσο πιο συνοπτικά μπορώ και χωρίς καμία υπερβολή, σας αναφέρω μερικές ομολογίες των καθημερινών εμπειριών μου, που είχαν γίνει τόσο ισχυρές και μου διέκοψαν προσωρινά το όμορφο ταξίδι που άρχισα να βιώνω με το πανέμορφο Δώρο της
Γνώσης του Πολυαγαπημένου μου Διδάσκαλου!
Έτυχε να γεννηθώ σε πάμπτωχη οικογένεια με τέσσερα παιδιά, που μείναμε ορφανά από πατέρα από τότε που ήμουν 2 ετών παιδάκι.
Γεννήθηκα σε μια συνοικία κατώτατου βιοτικού επιπέδου – στη λαχαναγορά Αθηνών – και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια μέσα στα καφενεία της περιοχής, όπου έμαθα το τσιγάρο και τον τζόγο-δράκο, και στα ταβερνεία και μπαράκια, όπου έμαθα το
αλκοόλ και τη λαγνεία.
Ο τζόγος και το αλκοόλ με είχαν συνεπάρει τόσο πολύ, που είχαν γίνει πια δεύτερη φύση μου – ενσωματωμένα εντελώς στις καθημερινές συνήθειες τόσων χρόνων –
, που ούτε ο γάμος μου ούτε και τα παιδιά μου δεν μπορούσαν να με αποτραβήξουν
από την άθλια αυτή ζωή! Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι που απολύθηκα από το
στρατό, μπορούσα να καταμετρήσω πως είχα περάσει από είκοσι δύο τουλάχιστον
επαγγέλματα: βοηθός κουρέα, παγοπώλης με γαϊδουράκι και άμαξα, παντοπώλης,
σερβιτόρος, εμποροϋπάλληλος, φωτογράφος, υπάλληλος σε σφαιριστήριο, κηροπλάστης, χρωματοπώλης, ναυτικός, μετανάστης δυόμισι χρόνια στην Αυστραλία, εργάτης
σε εργοστάσιο κατασκευής σίτων, εργάτης σε αυτοκινητοβιομηχανία, ζαχαροπλάστης,
κατασκευαστής σάκων γυμναστηρίων, σιδερωτής υποκαμίσων, μπογιατζής, σιδεράς,
οικοδόμος, διανομέας σε φορτηγό, σε υδροφόρα δημοσίων έργων, οδηγός, ώσπου αποφάσισα μετά το στρατό να γίνω ταξιτζής, για να μην έχω αφεντικά στο κεφάλι μου. Η
ιδιοσυγκρασία μου ήταν και είναι αυτή ενός πουλιού που πετά έξω από τα κλουβιά αυτού του κόσμου. Συναναστράφηκα με όλες τις τάξεις αυτού του κόσμου, ιδιαιτέρως
λόγω της τελευταίας μου αυτής δουλειάς ως οδηγός ταξί, για διάστημα 36 χρόνων!
Φανταστείτε ένα παιδί που από 7 ετών ανυπομονούσε κάθε μέρα πότε θα τελειώσει το σχολείο, για να τρέξει να πετάξει την τσάντα σπίτι και να πάει ν’ αρχίσει τον
τζόγο! Είχα γίνει εξπέρ στο στριφτό, που ήταν τότε η εποχή του, το 1950 με 1960, και
επειδή δεν είχαν ανοίξει πολλά καφενεία και σφαιριστήρια, παίζαμε έξω στους δρόμους
με τα κέρματα κορώνα-γράμματα, στριφογυρίζοντάς τα στο πίσω μέρος της παλάμης
μας. Θυμάμαι, 3-4 φορές την εβδομάδα αγοράζαμε τη μακαρονάδα και το ψωμί για το
σπίτι μας, δεν υπήρχαν πόροι συντήρησης από πουθενά και ήταν θέμα επιβίωσης, γι’
αυτό είχα γίνει εξπέρ στα παίγνια αυτά, ώστε είχαν ενσωματωθεί σχεδόν πια με το ίδιο
μου το είναι.
Βαθμιαία και καθώς άνοιγαν σιγά-σιγά καφενεία στις μικρές μας γειτονιές, και είχα κι εγώ μεγαλώσει λιγάκι, περίπου 14-15 χρόνων, και όπως δεν υπήρχε και πολλή
αστυνόμευση εκείνα τα χρόνια, άρχισα να παίζω χαρτιά στο τραπέζι με την πράσινη
τσόχα.
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Για ένα παιδί ήταν τόσο δελεαστικές οι τράπουλες αλλά και το τάβλι, που το πάθος που είχε αναπτυχθεί από το «στριφτό» και την αναγκαιότητα του κέρδους με οδήγησε πολύ γρήγορα να γίνω χαρτοπαίκτης αφάνταστα παθιασμένος.
Φανταστείτε πως ο τζόγος ήταν τόσο ισχυρός επάνω μου, ώστε τα εγκεφαλικά μου
κύτταρα σκέπτονταν ακόμη και στον ύπνο μου τη χαρτοπαιξία και τα ζάρια, έτσι ώστε
και στις αϋπνίες μου σχεδίαζα το αυριανό χαρτοπαίγνιό μου. Όταν έβρισκα δουλειά πήγαινα, αλλά ο νους μου ήταν πότε θα σχολάσω για να πάω στο καφενείο.
Θυμάμαι πως είχα γίνει τόσο παθιασμένος, που όταν κέρδιζα τα χρήματα από το
μπαρμπούτι (ζάρια) ή από τα χαρτιά, δάνειζα τους χαμένους συμπαίκτες μου για να
συνεχίζουμε να παίζουμε και, ως μπούμερανγκ, έφευγα στο τέλος χαμένος.
Η καημένη η γυναίκα μου πολλές φορές ερχόταν στο καφενείο με τον αδελφό μου
και τη νύφη μου, για να με σηκώσουν από την καρέκλα, διότι, όταν έκλεινε το καφενείο της συνοικίας, είχαμε βρει καφενείο ξενυχτάδικο στο Θησείο και πηγαίναμε εκεί
να συνεχίσουμε, χωρίς να πηγαίνω σπίτι μου για 30ωρα ή 48ωρα, ιδιαιτέρως τις γιορτές των Χριστουγέννων. Από την ντροπή μου που έχανα όλο μου το βδομαδιάτικο,
όταν πληρωνόμουν το Σάββατο, πήγαινα κατευθείαν στο καφενείο και δεν είχα να
δώσω λεφτά στη γυναίκα μου την Κυριακή το πρωί, όταν πήγαινα στο σπίτι. Δυο φορές ήθελα να εξαφανιστώ, να μην αισθάνομαι ότι υπάρχω, αλλά με κράταγε η ύπαρξη των παιδιών μου και υποσχόμουν συνέχεια στον εαυτό μου και τη γυναίκα μου ότι
θα τα κόψω, αλλά η μια υπόσχεση διαδεχόταν την άλλη.
Ήταν αδύνατη η απεξάρτησή μου από την ενσωματωμένη – δεύτερη φύση μου πια
– καταστρεπτική αυτή συνήθεια του τζόγου. Φανταστείτε, το μακρόπνοο όνειρό μου
και ο απώτερος στόχος μου ήταν πότε να συνταξιοδοτηθώ, για να είμαι όλη μέρα στο καφενείο!
Ειλικρινά, ζήλευα τους συνταξιούχους συμπαίκτες μου, γιατί εγώ αναγκαζόμουν,
μετά το τέλος του διαλείμματος από την εργασία μου, 2-5 το μεσημέρι, να διακόψω τον
τζόγο και να τρέξω στη δουλειά που μου έδινε το κάθε αφεντικό.
Ως προς τον αλκοολισμό είχα εθιστεί τόσο πολύ, που θυμάμαι πως στην πλάτη του
κρεβατιού μου έπρεπε να υπάρχει η μπουκάλα το ουίσκι για να κοιμηθώ. Κι αμέσως
μόλις ξυπνούσα, έπρεπε η γλώσσα μου ν’ αγγίξει το ουίσκι για να μπορέσω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Και καθ’ όλες τις ώρες της ημέρας, είτε καθώς τζόγαρα, είτε όταν
δούλευα, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, έπρεπε να έχω οπωσδήποτε δίπλα μου κρασί, μπίρα ή ουίσκι, για να πίνω γουλιές-γουλιές, ανάλογα την περίσταση.
Τα χέρια μου είχαν αρχίσει να τρεμοπαίζουν, το στομάχι μου με πονούσε ανυπόφορα, έπαιρνα χαπάκια για προσωρινό σταμάτημα του πόνου, οι πονοκέφαλοι και ο
συνεχής τσιγαρόβηχας με ταλαιπωρούσαν, τα χυδαία υβρεολόγια ακατάπαυστα, η λαγνεία ακράτητη και η αποσύνθεσή μου με είχαν κάνει να ντρέπομαι για τον εαυτό
μου, βλέποντας την ολοένα και περισσότερο εντεινόμενη εξαθλίωσή μου και την υπο-
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βάθμισή μου από άνθρωπος, που είχα νιώσει για 7-8 μήνες με τη Γνώση του Διδασκάλου μου, σε υπάνθρωπο.
Η αποχή μου κράτησε περίπου μια τετραετία, από τη μη πρακτική εξάσκηση του
Δώρου της Γνώσης του Διδασκάλου μου! Η αποχή μου αυτή με απομάκρυνε τόσο πολύ από το εσωτερικό μου σπίτι, με συνέθλιψε και με αποσύνθεσε με τις ρουτινιασμένες, μουχλιασμένες ευτελείς εμπειρίες αυτού του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα μου δυνάμωσε το αίσθημα της ντροπής και το αίσθημα της επιστροφής στο χώρο του Διδασκάλου μου, που μου είχε δείξει το πανέμορφο ησυχαστήριο που υπάρχει μέσα μας
και από το οποίο τους πρώτους 7-8 μήνες είχα νιώσει την εσωτερική χαρά, την εσωτερική ελευθερία και την εσωτερική γαλήνη κι έτσι γνώριζα πού υπήρχε η αληθινή
πυξίδα, που κάνει όμορφο και ξεκάθαρο το ταξίδι της καθημερινής ζωής μου!
Ήταν τόσο δυνατή η μετάνοιά μου, τόσο ειλικρινής η επίκληση της βοήθειας προς
τη Γνώση μέσα μου, για αναζήτηση απελευθέρωσης, που άρχισα αμέσως πρακτική στη
Γνώση, επαφή με το περιβάλλον των μαθητών της Γνώσης και διάδοσή της!
Έτσι ξανάρχισα την εξάσκηση στο τρίπτυχο που είχα υποσχεθεί όταν είχα λάβει το
δώρο της Γνώσης!
Αυτή η αληθινή μετάνοια, η αληθινή αναζήτηση, με απελευθέρωσε από τις υλικές εμπειρίες μυαλού και σώματος και η αληθινή τρίπτυχη εφαρμογή προς τη Γνώση με κατέστησε τόσο δυνατό στην αυτοπειθαρχία, με μαθήτευσε πώς να απορρίπτω
ανώδυνα και σταδιακά όλα τα υποκατάστατα αυτού του κόσμου που νόμιζα ότι
ήταν επιτεύξεις των ελεύθερων επιλογών μου, όπου η Σωτήρια και Απελευθερώτρια Εσωτερική Γνώση με αφύπνισε να δω ότι όλες μου οι ελεύθερες επιλογές προς
τον έξω κόσμο ήταν βαρύτατα κλειδαμπαρωμένες αλυσίδες, που δεν ξεκλείδωναν
ποτέ και με κανένα κλειδί οποιουδήποτε, εκτός του μαγικού κλειδιού της Γνώσης
του πολυαγαπημένου μου Διδασκάλου!
Ε! Φαντάζεστε πόση Ευγνωμοσύνη και τι Αγάπη δημιουργείται μετά στο μετανοούντα φυλακισμένο ισοβίτη προς Αυτόν που του έδωσε τη Χάρη της Απελευθέρωσής
του!
Αυτή η απερίγραπτη Αγάπη και Ευγνωμοσύνη προς το Διδάσκαλό μου είναι τόσο
χειμαρρώδης, που σπάει όλα τα φράγματα! Και τον παρακάλεσα, επειδή γνώρισα το
Έλεος της Χάρης του, για την απελευθέρωση μου: Μπορώ, σας παρακαλώ, να σας συστήσω και να δώσω το μήνυμα ελπίδας και στους γύρω μου συνανθρώπους, γιατί γνωρίζω πως υποφέρουν από την ισόβια υποταγή τους στις επιθυμίες τους και το δυσβάσταχτο βάρος των αλυσίδων τους;
Και η απάντηση φυσικά του Απελευθερωτή μου ήταν και είναι, φυσικά, ενημέρωσέ τους, διότι γι’ αυτόν μόνο το σκοπό υπάρχω: Να απελευθερώνω αυτούς που έχουν
συνειδητοποιήσει ότι είναι σκλάβοι των παθών τους και αναζητούν με ειλικρίνεια την
απελευθέρωσή τους!
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Και αυτοί που δεν είναι σκλάβοι των επιθυμιών της σάρκας και των αισθήσεων
του μυαλού, αλλά είναι σκλάβοι των αντιλήψεων και των ανθρωπίνων διανοητικών
γνώσεων και προκαταλήψεων και δεν γνωρίζουν την άλλη μορφή εσωτερικών αλυσίδων, που είναι σκλάβοι στο μυαλό τους, και αυτοί ας γνωρίσουν ότι υπάρχει Απελευθερωτής για τους πάντες και τα πάντα!
Και μου έχει επιτρέψει με την Καλοσύνη και τη Χάρη του, δίνοντάς μου την πιο
ευχάριστη και ευγενή ευκαιρία, να πληροφορώ τους πάντες, και προφορικώς και γραπτώς!
Έτσι, αυτό που προαναφέρω στη λέξη «κατόρθωσα» ήταν μόνο η ειλικρινής μετάνοια και η αναζήτηση απελευθέρωσης από το παρελθόν των τεχνητών ψευτοπαραδείσων του τσίρκου αυτού του κόσμου, που δημιούργησαν τα ανθρώπινα μυαλά.
Το πολυπόθητο και απερίγραπτο με λόγια γλυκύτατο αποτέλεσμα της μετάνοιας
και της αναζήτησής μου είναι η συνοδευόμενη Καλοσύνη, Αγάπη και Χάρη του Πολυαγαπημένου μου Διδάσκαλου, μέσω της Γλυκύτατης, Θεσπέσιας Γνώσης του!
Ώστε με την πρακτική εξάσκηση του Δώρου της Γνώσης και με τη Χάρη του Διδασκάλου μου άλλαξε η ροή του τροχού της ζωής μου και είναι τόσο ομορφότατο το
υπόλοιπο καθημερινό ταξίδι μου, που αισθάνομαι να το διαλαλώ σε κάθε ανθρώπινο
ον, για να βλέπω και τους άλλους συνανθρώπους μου, με αυτή την περίλαμπρη Εσωτερική Αληθινή Ευτυχία, να ταξιδεύουν αυτό το πανέμορφο ταξίδι της ζωής, που μας
παρέχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία για ανεξάντλητη μάθηση της άπειρης εσωτερικής Σοφίας της Πολυαγαπημένης Μητέρας μας Ζωής!

αφι ε ρ ω σ η
ας εξηγώ γιατί έχω αφιερώσει τη Ζωή μου στον Αληθινό Διδάσκαλό μου και στο
Υπέρτατο έργο του. Ο Διδάσκαλός μου μου έδειξε έναν πρακτικό τρόπο πώς να
έρχομαι σε επαφή μέσα μου με την Άυλη Ενέργεια, την ίδια τη Ζωή! Στη συνέχεια, η
ίδια η Ζωή μού έδειξε πως Αυτή με ύφανε μες στην κοιλιά της Μάνας μου, χωρίς καμία παρέμβαση της υλικής μητέρας μου, κατά τη διαδικασία υφάνσεώς μου. Ως εκ
τούτου, απ’ την Εσωτερική μαθητεία που μου προσφέρει η Ζωή μου, μου επέτρεψε
να συνειδητοποιήσω ότι Αυτή είναι η Πρωταρχική Μάνα μου, που με ύφανε με ασύλληπτο θαυμαστό τρόπο. Απλά το κάθε υλικό σώμα των γυναικών το χρησιμοποιεί ως
συνεργατικό και διάμεσό της για να έρθουμε στον κόσμο ως νέοι επισκέπτες, για να
την αναγνωρίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε την Απερίγραπτη Μαγεία της και το
Μαγευτικότατο Περιβάλλον της, που έχει δημιουργήσει μόνο και μόνο για την απόλαυση και εξέλιξή μας!
Εφόσον λοιπόν συνειδητοποίησα ότι είμαι Δημιούργημά της και δεν έχω φτιάξει
απολύτως τίποτε στο σώμα μου με τα δικά μου χέρια, ούτε τον Ήλιο, το Νερό, τον
Αέρα και τη Γη, που μας συντηρούνε αδιάκοπα από αιώνες, άρα είμαι καθ’ ολοκληρία ένα δικό της Θαύμα και Δώρο, οπότε ανήκω μόνο σ’ Αυτήν! Γι’ αυτό και την αναφέρω μετά τη συνειδητοποίησή μου ως Πρωταρχική Μητέρα μου Ζωή! Ώστε και τα
δάχτυλα που έχω τώρα, πιάνοντας το στυλό για να σας γράψω οτιδήποτε γι’ Αυτήν
και τις εμπειρίες και συνειδητοποιήσεις που μου προσφέρονται τόσο ευγενικά και
γενναιόδωρα, είναι όλα δικά της. Άρα, αναγνωρίζοντας ότι τα πάντα είναι δικά της,
μη έχοντας απολύτως τίποτε δικό μου να της προσφέρω, το μόνο που μπορώ να κάνω με το Δώρο της, την Επιλογή που μου έχει δώσει, να αφιερώσω όλη μου την Ύπαρξη στη Μητέρα μου Ζωή και στον Αληθινό Εκπρόσωπό της, που μου τη σύστησε μέσα μου μέσω του Δώρου του, της Γνώσης του Εαυτού!
Ύστερα, με τη Χάρη της Μητέρας μας Ζωής και του Διδασκάλου μας, που μου
έχουν επιτρέψει να γράφω, αυτά που έχω γράψει μέχρι τώρα τα αφιερώνω σ’ όλο το
Ανθρώπινο Γένος ως πληροφόρηση, ελπίζοντας και ευχόμενος με την τεχνολογία να
φθάσουν τα γραπτά μου και στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Γης, αγγίζοντας κάποια καρδιά, μήπως ενδιαφερθεί να ανακαλύψει και να αναγνωρίσει την Αρχή της,
την ίδια τη Ζωή, μέσω της Γνώσης του Εαυτού, που προσφέρει ο Σημερινός Ζωντανός Διδάσκαλος σ’ αυτή την Απίστευτη Εποχή που ζούμε κι εμείς ΤΩΡΑ μαζί του!
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Σ’ αυτό το βιβλίο συστήνω τον τρόπο που μπορεί να απελευθερωθεί και να σωθεί
ο Άνθρωπος, κατ’ επέκτασιν η Ανθρωπότητα.
Η δήλωσή μου προέρχεται εκ της εμπειρίας επενδύσεως προς τη Γνώση του Εαυτού μου. Η Απελευθέρωση και η Σωτηρία του Ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί τώρα
που ζει, μέσω της Ζωντανής Γνώσης του Ζωντανού Διδάσκαλου. Που, εξυπακούεται,
απαιτεί την επένδυση μέρους του χρόνου του, ώστε να γίνει μαθητής της ίδιας της
Ζωής, γιατί μόνο Αυτή προσφέρει την Υπέρτατη Εμπειρία που αναζητούν όλα τ’ ανθρώπινα Όντα.
Την Απελευθέρωση και τη Σωτηρία σου χρειάζεται να τη βιώσεις τώρα που ζεις,
απ’ την ίδια τη Ζωή, που είναι ο Δημιουργός σου. Όχι μετά θάνατο, που υποστηρίζουν
οι διάφορες θρησκείες.
Καμιά θρησκεία δεν μπορεί να σώσει τον Άνθρωπο με τους κανόνες και τους τύπους της. Και ξέρετε γιατί; Διότι η Ζωή δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με τις θρησκείες, είναι η αφ’ εαυτής Ελευθερία και δεν επιδέχεται καλουπώματα απ’ τις θρησκείες. Απλά χρειάζεται να γίνεις μαθητής της ίδιας της Ζωής, ώστε να μπορέσεις
να απελευθερωθείς. Και για να γίνει εφικτό, στέλνει κάθε διαφορετική εποχή Ζωντανό Διδάσκαλο Αληθινό. Όποιος το αποδεχθεί θα μπορέσει να σωθεί! Όποιος το
απορρίπτει στη σκλαβιά θα υποκύπτει. Είναι στο χέρι μας. Μας έχει προσφερθεί η
μαγευτική δυνατότητα Επιλογής.
Δεν προσπαθώ να αντικαταστήσω με δικά μου λόγια τα Σωτήρια και Ευλογημένα Λόγια του Διδασκάλου μου. Απλά εκφράζω, ομολογώντας, την Απερίγραπτη Αγάπη, Αφοσίωση, Ευγνωμοσύνη και Σεβασμό προς τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο και παράλληλα εξορύσσω την εσοδεία που έχω αποκομίσει απ’ τη θεσπέσια μαθητεία της Γνώσης του Εαυτού.
Σας συστήνω το Διδάσκαλό μου ελπίζοντας να εμπνευσθεί και κάποια καρδιά απ’
τα ποιήματα, για να ενδιαφερθεί, να βιώνει την Απίστευτη Μαγεία που είναι έμφυτη μέσα στον καθένα μας. Προσφέρει ο Διδάσκαλος έναν πρακτικό τρόπο για να την
ανακαλύψουμε, ώστε να κάνουμε όσο μπορούμε ομορφότερο το καθημερινό ταξίδι
της Μαγευτικότατης Ζωής μας!

ε ι σ α γ ω γ η σ τα Π ο ι η μ ατα
ο διαχρονικό αυτό μήνυμα για το «Γνώθι σαυτόν» έχει σκοπό να ενημερώσει πώς είναι
δυνατόν να ενωθείς μέσα σου με το ΘΕΪΚΟ.
Δεν έχει καμία σχέση με σκέψεις, αντιλήψεις και τα όποια μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα έχει το ανθρώπινο μυαλό.
Και για να γίνει εφικτό, να ενωθεί ο άνθρωπος με το ΘΕΪΚΟ, χρειάζεται κάποιος να μας
δείξει έναν τρόπο πρακτικό! Εφ’ όσον δεν είναι θεωρία, δεν ανήκει στο πεδίο της διάνοιας,
που θέλει να το φορμουλάρει και να το εξηγήσει το μυαλό του ανθρώπου! Ο άνθρωπος έχει
τη δυνατότητα με τον εγκέφαλό του να κατανοήσει, να αναλύσει και να μορφοποιήσει ό,τι
είναι υλικό. Ό,τι είναι πέρα από τις δυνατότητές του τις περιορισμένες, επειδή κατέχεται
από περιέργεια και εγωισμό, παριστάνει ότι μπορεί να φανταστεί το ΑΦΑΝΤΑΣΤΟ, να εξηγήσει το ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ, με ένα σωρό ανύπαρκτες αποδείξεων διατυπώσεις, και να συναγωνίζεται το ένα μυαλό το άλλο, να αποδώσει με διαφορετικές εξηγήσεις φαντασίωσης τη
θεωρία του, για να καταρρίψει τη θεωρία φαντασίωσης κάποιου άλλου μυαλού!
Όπως ακριβώς στον υλικό τομέα, λόγω προΰπαρξης πρώτων υλών, προσπαθεί το κάθε
μυαλό να μορφοποιήσει κάποια πατέντα πιο πρωτότυπη, όσο βλαβερή κι αν είναι, για να
υποσκελίσει τις πατέντες των άλλων μυαλών, προς απόκτηση οικονομικών συμφερόντων
και αλαζονείας.
Η γραφή της Αλήθειας αγγίζει την Αλήθεια μέσα σου, όπου κι αν βρίσκεσαι, άσχετα αν
σου την απορροφάει η καθημερινή αυταπάτη και σου τη μετατρέπει σε ουτοπία. Η Ζωή είναι τόσο απλή και εκδηλώνεται στη Θεϊκή μας Αναπνοή. Για να εξοικειωθείς μαζί της, προϋποθέτει να γίνεις μαθητής της.
Για να νιώθεις μαθητής, χρειάζεσαι Δάσκαλο· και Δάσκαλο της ανάλογης μαθητείας
που επιθυμείς να μαθητεύσεις. Δεν μπορείς να θέλεις δάσκαλο για μουσική και να πηγαίνεις σε δάσκαλο του μπάσκετ… Εάν θέλεις να μαθητεύσεις την Αλήθεια ή την Τελειότητα
που βρίσκεται μέσα σου, σου συστήνω τον Αληθινό και Τέλειο Διδάσκαλο, ο οποίος μου έχει
προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο τεσσάρων (4) τεχνικών, που μου επιτρέπουν να έρχομαι σε
επαφή μέσα μου με την ίδια τη Ζωή μου, την Αλήθεια μου ή την Τελειότητά μου – ονόμα-
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σέ το όπως θέλεις – και ως μαθητής του εξοικειώνομαι με καθημερινή μάθηση απ’ τη Ζωή
μου, που μου προσφέρει τη Μαγική Σοφία της πώς να ζω στο κολαστήριο του εξωτερικού
κόσμου και ταυτόχρονα στον Εσωτερικό Παράδεισο της ίδιας μου της Ζωής! Γιατί αναφέρομαι σε «εξωτερικό κολαστήριο»; Γιατί όποιος βιώνει τον Εσωτερικό του Παράδεισο, γνωρίζει απόλυτα ότι όλα όσα έχουν φτιάξει και φτιάχνουν τα ανθρώπινα μυαλά είναι εναντίον του εσωτερικού μας κόσμου. Επιδιώκουν όλοι να μου αποσπάσουν την προσοχή μου
απ’ τη Μαγευτική Εσώτατη Αρμονία, απ’ την Εσώτατη Σοφία και Εσώτατη Χαρά μου, κλέβοντάς μου το χρόνο τον τόσο πολυτιμότατο, για να με κάνουν πάγιο στα νεκροπαίχνιδα και
στις μιαρές χαρές τους. Δηλαδή όλα, μα όλα, είναι εναντίον της Γνώσης του Εαυτού, δεν
έχουν να μου προσφέρουν απολύτως τίποτε για την Εσωτερική Υπέρτατη Μάθηση της Ζωής
μου, αλλά αντιθέτως να με εμποδίζουν στην εξέλιξη της Ευγενέστερης Μαθητείας μου.
Ώστε στο μαθητή της Ζωής, εκτός ότι του προσφέρεται ο Εσωτερικός Παράδεισος, ως καταφύγιο απ’ τον ανελέητο εξωτερικό βομβαρδισμό της χαώδους κόλασης, της ασχήμιας και
της ανισορροπίας των Ανθρώπων, του προσφέρονται και οι Ιδιότητες της Ζωής, ως Δώρα και
Όπλα, τα οποία διατυπώνω στα ποιήματα. Οι Ιδιότητες της Ζωής ως Δώρα είναι για να χαίρει Ευδαιμονίας, Ειρήνης και Ελευθερίας, ως προνόμια που λαβαίνει ο μαθητής της. Και
ως Όπλα είναι για να αντιμετωπίζει με σοφούς ελιγμούς τις ιδιότητες των άλλων μυαλών
και του δικού του. Κατ’ επέκταση, μαθαίνει την Πειθαρχία απ’ τη μαθητεία της Ζωής και
διατηρεί τα επιπρόσθετα Δώρα του Σώματος όσο μπορεί ακέραια, για να τα χρησιμοποιεί
ως Υπηρέτης της Ζωής και της Ανθρωπότητας.
Η κατάληξή μου είναι ότι, όπως χρειάζεσαι τα χέρια σου για να τρως, τα πόδια σου για
να περπατάς, το στόμα σου για να μιλάς, τα μάτια σου για να βλέπεις και ούτω καθεξής, έτσι
ακριβώς χρειάζεται ο Άνθρωπος τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλο, για να του δώσει τον
πρακτικό τρόπο να αναγνωρίσει και να συνειδητοποιήσει τη Μαγευτική Αξία της ίδιας της
Ζωής, υπακούοντας στη μαθητεία της.
Διότι, απλά, το τελικό συμπέρασμα που υποφέρει η Ανθρωπότητα είναι το εξής: Δεν έχει
γνωρίσει ο Άνθρωπος πρώτα το Δημιουργό του, κατ’ επέκταση δεν γνωρίζει το σκοπό του,
στη συνέχεια δεν έχει συνειδητοποιήσει το κινητό αξιοθαύμαστο θαύμα σπίτι-σώμα του και
αγνοεί τις δυνατότητες της Καρδιάς του. Ως εκ τούτου, αντί να κάνει χρήση όλων όσων έχει
και όσων του προσφέρονται, κάνει κατάχρηση, δηλαδή ολοκληρωτικά αντίθετα! Πλήρης
άγνοια και πλήρης ανυπακοή, με επακόλουθο, όλα όσα σκέπτεται και πράττει συνοδεύονται από αχρηστία ή άσχημες συνέπειες, δηλαδή το «μπούμερανγκ», για τη μάθησή του. Αλλά οι Άνθρωποι επαναλαμβάνουν τα ίδια χωρίς να μαθαίνουν απ’ το νόμο του «μπούμερανγκ», οπότε το ταξίδι της Ζωής γίνεται ανυπόφορο και επηρεάζει και τον περίγυρό τους.
Η σύστασή μου, λοιπόν, ποια είναι απ’ τη μαθητεία και τη χάρη του Διδασκάλου μου
και της Ζωής; Γνώρισε το Διδάσκαλο, να σου συστήσει την Παντοδύναμη Ζωή μέσα σου,
επένδυσε σ’ αυτήν με ειλικρίνεια, υπάκουσε στους κανόνες της και θα ’χεις ένα Απίστευτο
καθημερινό πεπρωμένο, με Απερίγραπτη Ειρήνη, Ελευθερία, Ευδαιμονία, Αγάπη, Διαύγεια,
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Σοφία και Αφοσίωση! Ίσον, Υπέρτατη Επιτυχία της Ανθρώπινης Ύπαρξης. Και το κάνει εφικτό μόνο η Χάρη του Αληθινού Ζωντανού Διδάσκαλου της εκάστοτε εποχής, για τους Ανθρώπους της εποχής του.
Να σας εκφράσω επίσης αυτό που νιώθω, διότι δεν θέλω ν’ αφήσω τίποτε ανέκφραστο
της καρδιάς μου που θέλει να εκφράσει. Έστω και η ελαχιστότατη Σοφία εάν διατυπωθεί απ’
τη γραφή μου, να γνωρίζετε δεν είναι δική μου· είναι του Πολυαγαπημένου Διδάσκαλου,
που μου τα προσφέρει στην Εσωτερική μου Μαθητεία και εγώ γίνομαι διάμεσο, καταγράφοντας στο χαρτί, για να σας ενημερώσω, το Απίστευτο Θαύμα και Δώρο που επιθυμεί να
προσφέρει σε κάθε Ανθρώπινη Ύπαρξη.
Δεν έχω καμία σχέση με την Ιατρική, διότι δεν μου άρεσαν τα κούφια γράμματα. Σταμάτησα στη μέση της Α΄ γυμνασίου, δεν με γέμιζαν. Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζω καν τη διάταξη των εσωτερικών οργάνων του σώματός μας, διότι δεν κάναμε μάθημα Ανθρωπολογίας και Ανατομίας στο δημοτικό. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είμαι μαθητής της Μητέρας μας
Ζωής, μου έχει επιτρέψει να θαυμάζω και να εκτιμώ με απερίγραπτο δέος,, εκτός απ’ την Άυλη και Υλική Δημιουργία της, και το σώμα μου.
Επισημάναμε, λοιπόν, στην αξιολόγηση της Απίστευτης Πολυτιμότητας του Θαύματος
σώματός μας, τα εξωτερικά και εσωτερικά μας όργανα ως Δώρα και το διαχωρισμό των Μαγευτικών Ιδιοτήτων της Καρδιάς και των ιδιοτήτων ζιζάνιων του μυαλού, για δυνατότητα
επιλογής, ως προς τη συμπεριφορά μας, μες στο ταξίδι της Ζωής μας.
Αρχίστε να παρατηρείτε με βαθμιαία αύξηση τις κινήσεις των εξωτερικών οργάνων μας
και θα συνειδητοποιήσετε ότι η κάθε αίσθησή μας αναζητάει την ικανοποίησή της και επιθυμεί να ολοκληρώνεται. Ο Κατασκευαστής του σώματός μας παρέχει σ’ εμάς όλα τα απαιτούμενα Δώρα του σε αφθονία για την ικανοποίηση κάθε διαφορετικής αίσθησής μας.
Ο νους μας συνέχεια θέλει να σκέπτεται και να φαντάζεται.
Τα μάτια μας συνέχεια επιθυμούν να βλέπουν, εκτός από τις συνηθισμένες παραστάσεις,
οτιδήποτε καινούργιο, ψάχνοντας να ικανοποιηθούν από θαυμασμό.
Τα αυτιά μας συνέχεια αναζητούν ν’ ακούνε μουσική ή λόγια της ανάλογης συχνότητάς τους, για ικανοποίηση.
Η όσφρησή μας αναζητάει αρώματα μέχρι και στην τροφή που τρώμε, θέλει να συμμετέχει να μυρίζει όμορφα το φαγητό, για να ικανοποιείται.
Η γλώσσα μας αναζητάει συνέχεια να αισθάνεται ωραίες και διαφορετικές γεύσεις, για
να ικανοποιείται.
Το στομάχι μας αναζητάει την ημέρα και κάθε μέρα διάφορα φαγητά, να νιώθει επαναληπτικά την ικανοποίηση.
Ο βιολογικός μας αισθησιασμός συνέχεια κι αυτός αναζητάει την ικανοποίησή του και
πάρα πολλοί αναζητούμε συνειδητά τη διαιώνιση του είδους μας για ικανοποίηση.
Τα χέρια μας επίσης αναζητούν ν’ αγγίζουν, να δημιουργούν, να γυμνάζονται, ώστε να
νιώθουν όμορφα στη συμμετοχή τους στο οικοδόμημά μας, επιδιώκοντας ικανοποίηση.
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Τα πόδια μας συνέχεια επιθυμούν, από μικρά παιδιά, να τρέχουμε, να πηδάμε, μεγαλώνοντας να βολτάρουμε, για να νιώθουν κι αυτά ικανοποιητικότατα ως θεμέλια του οικοδομήματός μας, που το στηρίζουν για να κινείται.
Όπως, όμως, αναζητούν την ευχαρίστηση ή ικανοποίηση οι εξωτερικές αισθήσεις μας
και τα μέλη μας, έτσι και οι εσωτερικές μας αισθήσεις επίσης και το εσωτερικό μας μέλος,
η ψυχή μας, αναζητούν την Ευχαρίστηση για Εκπλήρωση. Παρατηρήστε ότι η Εσωτερική
μας αδιόρατη Ομορφιά αναζητάει την εξωτερική ομορφιά παντού, για να ικανοποιηθεί.
Το Εσωτερικό μας Αίσθημα του Σεβασμού αναζητάει το Σεβασμό και να τον προσφέρει,
για να ικανοποιηθεί.
Το Εσωτερικό Αίσθημα της Καλοσύνης αναζητάει Καλοσύνη και να την προσφέρει, για
να ικανοποιείται.
Το Εσωτερικό Αίσθημα της Αγάπης αναζητάει την Αγάπη και να την προσφέρει, για να
νιώθει ικανοποίηση.
Το Εσωτερικό Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης αναζητάει να προσφερθεί, για να ικανοποιηθεί.
Όπως παρατηρούμε λοιπόν και αφού αναλύσαμε εν μέρει το οικοδόμημά μας, όλα μα
όλα, αισθήσεις, μέλη και αισθήματα αναζητούν την Ευχαρίστηση για να αισθάνονται ικανοποιημένα. Δηλαδή είμαστε μια απίστευτη θαυματουργή αισθαντική μηχανή· ακόμη και
ο εγκέφαλός μας αισθάνεται τις σκέψεις που δημιουργεί ή που του ’ρχονται, για να ’χει τις
ευθύνες των επιλογών του.
Έτσι ακριβώς λοιπόν όπως ψάχνει το μυαλό και το σώμα μας, που είναι υλικά, για να ικανοποιηθούν εξωτερικά απ’ την ύλη, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τα Εσωτερικά μας Αισθήματα και η Ψυχή μας, που είναι απρόσωπα άυλα, αναζητούν την Εσωτερική Άυλη Εκπλήρωσή τους, όπου θα εκπληρώνονται μόνον απ’ την Εσωτερική τους Άυλη Πηγή, που είναι η Αδιόρατη Δημιουργική Δύναμη της Ζωής. Ώστε όταν ο Άνθρωπος γνωρίσει το εσωτερικό καταφύγιο, που κατοικεί η ίδια η Ζωή, η πηγή της Εκπλήρωσης της Ψυχής και των
Αισθημάτων, πετυχαίνει την Υπέρτατη Επιτυχία, εκπληρώνεται ο σκοπός του!
Το μέσα, λοιπόν, που είναι άυλο, για να εκπληρώνεται έχει τον Εσωτερικό Τροφοδότη,
την Άυλη Ζωή του, ως Μητέρα της Ψυχής, όπως το μωρό, μόλις γεννιέται, έχει τροφοδότη
τη βιολογική μητέρα, για να του εκπληρώνει τις ανάγκες του. Και όλα τα όργανα – τα μέσα και τα έξω – του σώματός μας, ως υλικά που είναι, συντηρούνται επίσης απ’ τη Ζωή ως
Δημιουργό του Παντός, αλλά με τις εκδηλωμένες υλικές μορφές της Μητέρας Φύσης. Τότε
παίρνει απίστευτο νόημα το ταξίδι του ταξιδιώτη: πρώτον, γιατί γνωρίζει τη Δημιουργό
Ζωή του, ότι είναι μαζί του στην κάθε Αναπνοή του, και δεύτερον, γιατί γνωρίζει το σκοπό
του ταξιδιού του. Ο σκοπός είναι η Υπέρτατη Εκπλήρωση, που την απολαμβάνει κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε ημέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο και καθ’ όλο το ταξίδι
της Ζωής, που είναι μια απίστευτη μάθηση Σοφίας και εξελικτικής πορείας χωρίς τέλος στο
πεδίο της αθάνατης Ψυχής!
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Το σώμα και το μυαλό, ως υλικά στοιχεία, υπόκεινται στο νόμο της φθοράς, στην απόρριψη και στο μετασχηματισμό, είναι απόλυτα κάτω απ’ την κυριαρχία του Ασύλληπτου Χρόνου. Η Αιώνια Ζωή είναι Ασύλληπτη και ο Αιώνιος Χρόνος επίσης Ασύλληπτος και είναι
Παντρεμένοι, Αχώριστοι Σύντροφοι! Μην προσπαθείτε με τα περιορισμένα μυαλά της φαντασίας, της αντίληψης και της σκέψης να συλλάβετε τα Ασύλληπτα. Είναι χάσιμο του χρόνου σας. Μπορούμε όμως να βιώνουμε τα Ασύλληπτα, γιατί είμαστε μέρη τους και μας έχουν
δοθεί εργαλεία για να τα αισθανόμαστε και να ευδαιμονούμε!
Τη Μητέρα μας Ζωή μπορούμε να τη βιώνουμε στη Θεϊκή της Αναπνοή, που μας προσφέρει για να υπάρχουμε, και εκεί εκδηλώνεται με τον Αθόρυβο Μαγευτικό Παλμικό Χορό
της. Και τον Πατέρα μας Χρόνο μπορούμε να τον βιώνουμε με την προσοχή μας συνειδητότατοι στην Αναπνοή μας, που ονομάζεται στιγμή ή ΤΩΡΑ!
Για να επιτύχουμε όμως αυτή την Ύψιστη και Αφάνταστη Τέχνη, χρειαζόμαστε τη Γνώση του Αληθινού Ζωντανού Διδάσκαλου – για τον οποίο σας ενημερώνω πού θα τον βρείτε – και επένδυση μέρους του χρόνου μας, με Ειλικρίνεια και Δίψα για Εκπλήρωση.
Όσα Ανθρώπινα μυαλά δεν βιώσουν τις θεσπέσιες Ιδιότητες της Καρδιάς, ατυχώς και
δυστυχώς θα περιβάλλονται απ’ τις αντίθετες ακριβώς ιδιότητες, που εδρεύουν στο πεδίο
του μυαλού. Αυτή είναι η απίστευτη Επιλογή που προσφέρεται σήμερα με τη Γνώση του
Αληθινού Διδάσκαλου της Εποχής μας. Ο καθένας ας επιλέξει τι ιδιότητες θέλει να βιώνει:
ιδιότητες του Εσωτερικού Παράδεισου της Καρδιάς; ή τις ιδιότητες της εσωτερικής κόλασης του μυαλού; Ορίστε, η απίστευτη ευκαιρία και δυνατότητα που προσφέρεται σήμερα σε
κάθε Ανθρώπινη Ύπαρξη!
Τώρα αισθάνομαι να σας διατυπώσω έναν απόλυτο διαχωρισμό, για να διαφυλάξω την
ακεραιότητα της Γνώσης (που δεν έχει φυσικά την ανάγκη μου), αλλά υποχρεούμαι ως
μαθητής της να ξεκαθαρίσω τυχόν ταύτισή της με τα διάφορα που έχουν δημιουργήσει
τα μυαλά των Ανθρώπων και είναι αναρίθμητα τα μηνύματα στον κόσμο: φιλοσοφιών,
αριθμοσοφιών, κοσμοθεωριών, διαλογισμών, σεμιναρίων αυτογνωσίας, αιρέσεων, δογμάτων, ταγμάτων, γιόγκας, αστρικών ταξιδιών, υπνωτισμών, τσάκρας, κουνταλίνες, ενεργειακών κέντρων και άλλων πολλών, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια απ’ τα μυαλά
των Ανθρώπων για οποιουσδήποτε λόγους. Ας τα διακρίνει ο καθένας ανάλογα με τη νοημοσύνη του.
Η Γνώση του Εαυτού είναι καθαρά προσωπική Εσωτερική Πρακτική Εμπειρία και μάθηση της Τέχνης πώς να εξοικειώνεσαι με την ίδια τη Ζωή μέσα σου, που περιβάλλεται μες
στην ολότητά της με τις πιο Θαυμαστές Ιδιότητες της Θείας Αγάπης, της Θείας Ειρήνης,
της Θείας Ελευθερίας, της Θείας Ευδαιμονίας και της Θείας Σοφίας και ό,τι Ευγενές και
Όμορφο απορρέει απ’ τις Πανύψιστες, Πάναγνες Ιδιότητές της! Αυτές οι Θείες Ιδιότητες δεν
εδρεύουν στο πεδίο του μυαλού, το μυαλό είναι η έδρα των αισθήσεων, της φαντασίας, της
σκέψης και της αντίληψης, μόνο για μάθηση του υλικού κόσμου που μας περιβάλλει. Η
Ύψιστη Μάθηση της Γνώσης του Εαυτού έχει την Έδρα της στον Αόρατο Παλμό κάθε Ανα-
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πνοής και παρέχεται η απίστευτη επιλογή, ευκαιρία και δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να
τη βιώνει. Ο Δημιουργός, που υφαίνει τα οικοδομήματά του = σώματά μας μες στις κοιλιές
των Μητέρων μας, χωρίς καμιά παρέμβασή τους ούτε και δική μας, έχει τοποθετήσει έναν
εσωτερικό μηχανισμό αδιόρατο για τους εξωτερικούς οφθαλμούς, αλλά εσωτερικά υπαρκτό, για να μπορεί ο Άνθρωπος = το Δημιούργημά του να βιώνει, όποτε επιθυμεί, το Εσώτατο Αίσθημα με το βαθύτερο μηχανισμό του, που έχει προσδιοριστεί με διαφορετικές ονομασίες των Ανθρώπων: ψυχή ή συνείδηση ή καρδιά ή το βαθύτερο είναι μας. Η Ουσία, όπου
αισθάνεται κάποιος την Ύψιστη Εσώτατη Εκπλήρωση, δεν βρίσκεται στις λέξεις αλλά μέσα στο βάθος του και το γνωρίζει μόνον αυτός που το βιώνει!
Αισθάνομαι να σας ενημερώσω, με την ελπίδα των γραπτών λόγων μου, μήπως εμπνεύσω έστω και μια Καρδιά. Διότι ένας να αγγιχτεί απ’ αυτή την Εσωτερική του Μαγεία,
είμαι απόλυτος ότι θα γίνει φορέας του πιο Ευγενούς και του πιο Υπέροχου αυτού Έργου,
που εκδηλώνεται ακατάπαυστα με αύξηση, εδώ και 45 χρόνια, που το πρωτάρχισε σε παγκόσμια κλίμακα από 13 ετών παιδάκι ο φίλος που με βρήκε και μου ’δειξε και μια απερίγραπτη Εσωτερική Πορεία!
Επιτρέψτε μου να εκφράσω μια απ’ τις σημαντικότερες συνειδητοποιήσεις της Εσωτερικής Μάθησης απ’ τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου. Εάν η Υπέρτατη Δύναμη δεν έστελνε στις εκάστοτε εποχές τους εκάστοτε Ένσαρκους Αληθινούς Φωτοφόρους Διδασκάλους,
το Ανθρώπινο Γένος θα είχε εξαφανιστεί από την άγνοια, από τη σαρκολατρεία, από την ασέβεια, από την έπαρση κι απ’ τη σχιζοφρένεια του νου, παρασυρόμενοι ο ένας απ’ τον άλλον!
Αλλά ευτυχώς, με τη Χάρη της Άπειρης Καλοσύνης του Δημιουργού μας, έρχονται οι Ζωντανοί Αληθινοί Διδάσκαλοι σαν σωσίβια στους ναυαγούς και σαν φάροι στο σκοτάδι μας,
προσφέροντάς μας το πιο Ισχυρό Όπλο, τη «Γνώση του Εαυτού», που εξαφανίζει την άγνοια.
Εύχομαι να επιλέξετε με Σοφία για όλο το υπόλοιπο της Ζωής σας, ώστε να αισθάνεστε
τη Ζωή σας χωρίς κανένα απολύτως βάρος, σαν το πούπουλο. Γιατί η Θεία Ζωή είναι το ελαφρύτερο πράγμα, δεν έχει καθόλου βάρος· την πιστοποιείς μέσω της Θεϊκής σου Αναπνοής,
είναι ολοκληρωτικά άβαρη! Αλλιώς η ζωή των Ανθρώπων καταντάει ένα απίστευτο βάρος
και κάθε μέρα αυξάνεται όλο και περισσότερο από την άγνοια του Θεϊκού Εαυτού μας.
Εάν οι πολιτικοί, οι εκπαιδευτικοί και τα ΜΜΕ δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι είναι παγιδευμένοι ή σε λάθος πορεία οι ίδιοι και αναγκάζουν το λαό να ακολουθεί τη λάθος πορεία τους, μην περιμένετε ποτέ βελτίωσή τους, ούτε και του λαού μας. Μόνο μια ελπίδα
υπάρχει για τη Σωτηρία και Απελευθέρωση του Ανθρώπου, κατ’ επέκταση και της Ανθρωπότητας. Μόνον όταν κάτσει ν’ αναγνωρίσει και ν’ αποδεχθεί τη λάθος πορεία του και εν
συνεχεία ν’ αναζητήσει πώς μπορεί ν’ αρχίσει τη διαφορετική πορεία για εξύψωση και εξέλιξη από κάποιον που γνωρίζει αυτή την Αληθινή Πορεία.
Η Αληθινή και Αλάνθαστη Πορεία, σας βεβαιώνω, αρχίζει μόνον με τη Γνώση του Θεϊκού Εαυτού μας. Όλες οι άλλες πορείες που αρχίζουν εκτός της Γνώσης του Εαυτού μας
οδηγούν στην αυταπάτη, στην ταλαιπωρία και στον πόνο. Το πρώτο ξεκίνημα για μια αξιο-
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πρεπέστατη εξελισσόμενη Ανθρωπότητα: χρειάζεται να επαναφέρουμε την Ύψιστη Επιστήμη της Αυτογνωσίας, από τα νήπια μέχρι στ’ ανώτερα (κατά κόσμον) εκπαιδευτήρια
μόρφωσης. Τότε και μόνον τότε θα έχουμε μια λαμπρότατη Ανθρωπότητα, αντάξια της Θεϊκής μας Φύσης. Χωρίς την επαναφορά της Γνώσης του Εαυτού απ’ τα νήπια και σ’ όλη την
παιδεία, λυπούμαι, αλλά ο κόσμος θα βγάζει μόνο ανθρωποδιαβόλους, μόνο καταστροφείς,
ο ένας να φάει τον άλλον.
Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες,
Οι στίχοι που μου δόθηκαν με ομοιοκαταληξία απ’ την Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας,
ένιωσα να εκφράσω και φωνητικά την εμπειρία της καρδιάς μου με μουσική υπόκρουση,
ευελπιστώντας κάποιος μουσικοσυνθέτης να τα κάνει τραγούδια. Και μέσω των τραγουδιών, να φθάνει το Υπέρτατο Μήνυμα σε όλο και περισσότερους Ανθρώπους, ν’ αγγίξει τις
καρδιές τους για μια Εσωτερική Στροφή. Παράλληλα αποτύπωσα τους στίχους και στο χαρτί, ελπίζοντας ότι θα είναι πιο ξεκούραστοι για την ανάγνωσή σας.
Μην προσπερνάτε το κάθε ποίημα, να το επεξεργάζεστε, διότι πίσω από κάθε λέξη κρύβεται εμπειρία και συμπυκνωμένη Σοφία, όχι δική μου, αλλά του Διδασκάλου μου, που μου
προσφέρει μέσω της Γνώσης του! Αφήστε την καρδιά σας να απορροφήσει την ουσία των λέξεων που κρύβεται πίσω τους.
Δεν είναι ποιήματα για να τα μάθουμε να τα παπαγαλίζουμε ή να τα διαβάζουμε για να
περάσει η ώρα μας, όπως κάνουμε συνήθως με οτιδήποτε διαβάζουμε. Αυτή η μελέτη ή η
ακρόαση μπορεί να σας καθορίσει ένα απίστευτα όμορφο πεπρωμένο στο καθημερινό ταξίδι της Μαγευτικής Ζωής σας, εάν επενδύσετε στη Γνώση του Εαυτού σας!

Για να σχηματοποιήσω τα ποιήματα εκφράζομαι
με διαφορετικές λέξεις,
ΖΩΗ - ΓΝΩΣΗ - ΘΕΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ,
αλλά εννοώ ακριβώς ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ
–ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ–
ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΛΛΕΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΑΣ
και επιτρέπει σε όλους και σε όλα να υπάρχουν,
όπου χωρίς ΑΥΤΗΝ περιέρχονται όλα στην ανυπαρξία!

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ
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Η Θεία Ζωή

Α

γαπημένε μου μελετητή, δώσε μεγάλη προσοχή.
Μην το διαβάσεις απ’ το μυαλό το Υπέρτατο Μήνυμα αυτό.
Θα σου φανεί ουτοπικό, μα είναι απίστευτα Αληθινό.
Διάβαζέ το απ’ την καρδιά, αυτή μονάχα θα διακρίνει καθαρά.
Και σε κάθε σου επανάληψη θα νιώθεις ψυχική ανάκαμψη.
Το μυαλό δεν γνωρίζει απ’ αυτά και στα κόλπα του θα σε απορροφά.
Αρκετές φορές να το διαβάσεις,
γιατί με τη ρομποτοποίηση θα το ξεχάσεις.
Χρειάζεσαι τις τεχνικές της Γνώσης,
ώστε Ειρηνικός, Ελεύθερος και Ευτυχής να νιώσεις.
Εάν δεν τις εξασκείς, τίποτε δεν θα συμβεί.
Άλλος ένας κι εσύ στης αυταπάτης το κλουβί.
Εάν όμως θα τις εξασκείς, απίστευτα θα ευδαιμονείς,
και μετά η γλυκιά ψυχή θα θέλει παντού να το διαλαλεί.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Τ

ο Υπέρτατο Μήνυμα αυτό ήρθε επιτέλους στον σκοτεινό καιρό,
θα περάσει από παντού, για να τ’ ακούσουν όσοι το αναζητούν.
Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν αφάνταστα από τον εαυτό τους
και δεν ξέρουν γιατί ζουν, ξέχασαν τον Υπέρτατο Σκοπό τους.
Οι Άνθρωποι έχουν πέσει τόσο χαμηλά,
γιατί δεν έχουν επαφή μέσα τους με την Καρδιά.
Τό Μήνυμα είναι τόσο απλό, ξαναγύρνα στο Θεϊκό σου Εαυτό,
Αυτή είναι η Δύναμή σου, μέσα σου είναι η Λύτρωσή σου.
Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
διδάξτε μας πώς ν’ απελευθερωθούμε απ’ τη φυλακή,
πρώτα απ’ το ψεύτικο εγώ μας,
το σώμα μας και το μυαλό μας.
Μετά σας παρακαλούμε,
δώστε μας λόγια για ν’ αφυπνιστούμε,
να τα τραγουδήσουν οι Ουσιαστικοί Τραγουδιστές,
να τ’ ακούσουν στον Πλανήτη όλες οι Ανθρώπινες Καρδιές.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

ευγνωμοσύνη μας πρώτα στη Ζωή
διότι Αυτή μας σχηματοποιεί
μέσα στης μάνας την κοιλιά
κι η μάνα η συνεργάτισσα μετά μας ξεγεννά.
Χωρίς την Ύψιστη Ζωή,
δεν υπάρχει μάνα ούτε και παιδί,
γι’ αυτό πρέπει να Τη Λατρεύουμε
σε κάθε μας στιγμή.
Το μεγαλείο της Μάνας μας Ζωής
εκδηλώνεται στον ήχο της σιωπής,
που η πιο θεσπέσια σιωπή μας
είναι η Θεϊκή αναπνοή μας.
Χωρίς τη Θεία Αναπνοή
δεν θα υπήρχα να σας τραγουδήσω,
γι’ αυτό δίνω τώρα όλο το είναι μου,
στ’ αυτιά όλου του κόσμου
να την εξυμνήσω!
Ο σκοπός του ταξιδιού μας
πάνω στον πλανήτη Γη
είναι για να γνωρίσουμε
την ΠολυΑγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.
Μόνο τότε θα σωθούμε
όταν έρθουμε σε επαφή
μες στα βάθη της καρδιάς μας
με την Θεϊκή Ζωή.
Τώρα, για να συνειδητοποιήσεις
το Υπέρτατο Δώρο της Ζωής
χρειάζεσαι στην Γνώση του Εαυτού σου
να γίνεις μαθητής!
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Υπέρτατο Θείο Θαύμα,
που σε ονομάζουμε Ζωή, Θεό, Δημιουργό,
και τι απίστευτη τιμή να Σε γνωρίσω εγώ,
το δημιούργημα Σου το θνητό!

Ω

Ω! Γλυκύτατη Θεία Ζωή,
βοήθησέ με να εξυψωθώ
πέρα απ’ της αυταπάτης
τον υλικό χορό.
Βοήθησέ με να γίνω ένα με Εσένα,
γιατί Εσύ δημιούργησες εμένα,
όπου χωρίς Εσένα
όλα είναι πεθαμένα.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Α

ς διαχωρίσουμε κάτι,
που είναι και το πιο σημαντικό,
διότι μες στο ταξίδι της Ζωής μας
μπορεί να γίνει εποικοδομητικό.
Η Θεϊκή Ζωή μας,
που εκδηλώνεται στην Αναπνοή μας,
δεν έχει καμιά σχέση
με τις σκέψεις του μυαλού μας.
Ώστε απόλυτα δεν συμμετέχει
σ’ οποιαδήποτε έργα δικά μας,
πάρα μόνο στα Έργα τα Δικά της,
είναι Καθοδηγήτριά μας.
Μας δώρισε για να σκεπτόμαστε
το εκπληκτικό μυαλό μας,
αλλά το τι σκεπτόμαστε και τι κάνουμε
είναι τα δικά μας δώρα προς το άτομό μας.
Ασύγκριτα θεσπέσια κι αγνά είναι
τα Έργα της Μητέρας μας Ζωής,
από τα έργα του μυαλού μας,
της αυταπάτης και καταστροφής.
Τα πιο σημαντικά επιτεύγματα
που πραγματοποιούν οι Άνθρωποι στο υλικό πεδίο
είναι εντελώς άχρηστα για τη Ζωή,
εφόσον δεν τη γνώρισαν και δεν εκπληρώθηκε η ψυχή.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Α

ς κάνουμε κι άλλον ένα
σημαντικότατο διαχωρισμό,
γιατί θα ρωτήσουνε πολλοί
πότε πράττω απ’ το μυαλό και πότε απ’ τη Ζωή.
Όταν σκέπτεσαι και πράττεις ιδιοτελώς,
καθοδηγείσαι απ’ το μυαλό,
όταν σκέπτεσαι και πράττεις ανιδιοτελώς,
τότε η ίδια η Ζωή είναι η Καθοδηγός.
Αυτό είναι το Ανιδιοτελές Γνώρισμα της Μητέρας μας Ζωής,
που μας προσφέρει με τις εκδηλώσεις της,
του Ήλιου, του Νερού, του Αέρα και της Γης,
μέχρι της τελευταίας μας Αναπνοής.
Το Υπέρτατο Γνώρισμα Ανιδιοτελές
για τη Μητέρα μας Ζωή
είναι η Θεϊκή μας Αναπνοή,
που μας παρέχεται κάθε στιγμή.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Π

ολυαγαπημένη Μητέρα μου Ζωή,
σ' αισθάνομαι κάθε στιγμή
που εστιάζω την προσοχή μου
στη Θεϊκή μου Αναπνοή.
Με τη Χάρη του Διδάσκαλού μου,
που μου αποκάλυψε μέσα μου τη Ζωή,
μπορώ να βιώνω οποιαδήποτε στιγμή
την Εσώτατη Υπέρτατη Γιορτή.
Δεν είναι σαν τα γενέθλιά μας
και τις ονομαστικές μας εορτές,
που τις κάνουμε κάθε χρόνο
για να νιώσουμε παροδικές χαρές.
Την Υπέρτατη Χαρά
μπορείς να την αισθάνεσαι κάθε στιγμή
με τη Μητέρα σου Ζωή
στη Θεϊκή σου Αναπνοή.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

Υπέρτατη Αποστολή μας,
που ερχόμαστε στον Πλανήτη Γη,
είναι πρώτα να αναγνωρίσουμε
την Ύψιστη Μητέρα μας Ζωή.
Ώστε όταν μάθουμε να την υπακούμε,
διότι μόνο η Μάνα μας θα υποδείξει πόσο όμορφα να ζούμε
και απ’ τους πονηρούς δεν θα παγιδευτούμε,
που θα επιδιώκουν να παρεμβληθούνε.
Διότι η παρεμβολή του κάθε ανόητου
να μας χρησιμοποιήσει για το σκοπό του
καταστρώνει όλη την πορεία μας,
για να ακολουθούμε το πονηρό μυαλό του.
Οι πάντες παρεμβάλλονται
για να μας δώσουνε κάποια πονηρή αποστολή
κι έτσι δεν μας αφήνουν να γνωρίσουμε την Αληθινή Αποστολή,
που ήρθαμε να γνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ό

λοι προσπαθούμε ν’ αρέσουμε στους άλλους
αντί ν’ αρέσουμε στο Θεϊκό Εαυτό μας,
που είναι ο πιο Αγαπημένος και Αληθινός
Μόνιμος Σύντροφός μας.
Η κάθε μας προσπάθεια
ν’ αρέσουμε στο Θεό μας
ανταμείβεται με Ειρήνη και Ελευθερία,
Ευδαιμονία και Σοφία.
Επίσης ανταμείβεται
με Διαύγεια και Θεία Αγάπη
και γίνεται Απίστευτα Όμορφο
της Ζωής το Μονοπάτι.
Ζήτα συνέχεια τη Συντροφιά μέσα σου του Λυτρωτή Θεού σου
και θα ’σαι πάντα Νικητής
από τον πόλεμο του μυαλού σου,
το Ύψιστο Δώρο της Γνώσης του Εαυτού σου.
óóó

33

34

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ό

ταν θ’ αναγνωρίσουμε
την Ανεκτίμητη Αξία της Ζωής,
βαθμιαία θα πάψουμε να είμαστε
ασύδοτοι καταστροφείς.
Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε
ότι η παγκόσμια αταξία
έχει δημιουργηθεί απ’ την ατομική ανισορροπία
και θα εξαφανιστεί απ’ την ατομική ισορροπία.
Μην αμφιβάλλετε γι’ αυτό,
θα υπερισχύσει το Υπέρτατο Καλό,
διότι είναι η Φύση μας αυτή,
απλά είχαμε μεταλλαχθεί.
Ευτυχώς που ήρθε ο Διδάσκαλος
και μας πρόσφερε τη Ζωντανή του Γνώση,
διότι τα ασύδοτα μυαλά
θα μας είχανε ισοπεδώσει.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ή

ρθε ο Διδάσκαλος να μας συστήσει τη Ζωή,
να αναγνωρίσουμε και εκτιμήσουμε την κάθε μας στιγμή,
ως επακόλουθο θ’ αλλάξουμε συμπεριφορά,
διότι τα μυαλά μας θα γίνουν Φωτεινά.
Η Μητέρα μας Ζωή
είναι μόνο Απόλαυση
και για να την απολαμβάνεις
πρέπει να τη θαυμάζεις.
Και για να λειτουργήσει μέσα σου
η μηχανή του θαυμασμού,
χρειάζεται να επενδύσεις
στη Γνώση του Εαυτού.
Υπάρχει κι άλλη μηχανή μέσα μας,
της Γλυκύτατης Ευγνωμοσύνης,
κι αν λειτουργήσεις και αυτή,
Απίστευτα Ευτυχής θα γίνεις.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Α

γαπημένοι μου Συνάνθρωποι,
εάν θέλετε να αισθάνεστε Ειρηνικοί, Ελεύθεροι και Ευτυχείς,
αυτά είναι Εσώτατα Αισθήματα κατάστασης
της Ύπαρξης της ίδιας της Ζωής.
Απ’ την αυταπάτη της μορφοποιημένης ύλης εμπειρευθείτε,
αλλά μην προσκολλείστε,
και όσοι γίνατε υπόδουλοι
αν επενδύσετε στη Γνώση θ’ αποκολληθείτε.
Η Αρμονία, η Ελευθερία και η Ευτυχία
δεν χρήζουν υποκατάστατα απ’ τ’ ανθρώπινα μυαλά.
Αυτά είναι τ’ απαράμιλλα Δώρα της Ζωής,
τα πιο Ύψιστα Αγαθά.
Γι’ αυτό τώρα που μας προσφέρεται η Γνώση του Εαυτού,
ας αδράξουμε την Ύψιστη Ευκαιρία
ν’ αποκολληθούμε απ’ τα υποκατάστατα του νου
και απ’ τη δυστυχία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Μ

ητέρα μου Ζωή, πόσο Σ’ ευχαριστώ,
που μου επιτρέπεις να πληροφορώ
πώς να Σε γνωρίσουν,
για να Σε τραγουδήσουν.
Μόνο η Ύψιστη Ζωή
διδάσκει την Τέχνη την Αληθινή,
ό,τι κι αν κάνεις απ’ την Καρδιά να λειτουργείς
και θα ’σαι πάντα Ευτυχής.
Η Γλυκύτατη Ζωή σάς περιμένει
να σας δώσει για τραγούδια υλικό,
που είναι πέρα απ’ τις φαντασίες σας,
Ευγενέστατο και Αφυπνιστικό.
Ήρθε η Νέα Εποχή,
να τραγουδάμε και για τη Μάνα μας Ζωή,
Γεμάτοι από Ευγνωμοσύνη,
που από ανύπαρκτοι, είμαστε Ζωντανοί.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Π

ότε θα σε γιορτάσουν οι άνθρωποι, Πανύψιστη Ζωή,
που μας έδωσες Αίσθηση και Αναπνοή,
για να μπορούμε να σε αισθανθούμε,
κι από Ευγνωμοσύνη να εκπληρωθούμε.
Πόσο σ’ ευγνωμονώ που μου ’δειξες,
ο Εορτασμός για σένα
είναι να γίνομαι μαζί σου ΕΝΑ.
Και μου αποκάλυψες με το Διδάσκαλό μου,
πώς να ενώνομαι μαζί σου,
εστιάζοντας την προσοχή μου
στην Ιερή Αναπνοή μου!
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ό

σα χρειάζεται ο άνθρωπος είναι ενσωματωμένα
στην Πανύψιστη Ζωή
και εκδηλώνεται η Χάρη της
μες στη Θεία Αναπνοή.
Το πιο απλό και πιο Πανίσχυρο
είναι η Θεία Αναπνοή
και χρειάζεται ο Άνθρωπος να μάθει πώς να στραφεί εκεί,
για να ζει συνειδητά την κάθε του στιγμή.
Όταν μάθει ο άνθρωπος
να ζει συνειδητά στο τώρα,
τότε θα αφυπνισθεί και θα αισθανθεί,
της Ζωής τα Μαγευτικά της Δώρα.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Δ

εν υπάρχει πιο συγκλονιστικό και θλιβερό
να μην αναγνωρίσουμε τη Δημιουργική Δύναμη
που μας έφερε στη Γη,
και ποια; τη Μητέρα μας Ζωή!
Τώρα η αντίθετη πλευρά,
δεν περιγράφεται η Αληθινή Χαρά,
που έχουμε έρθει στον Πλανήτη Γη
για να γνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή.
Δεν υπάρχει πιο Υπέρτατη Τιμή πάνω στον Πλανήτη Γη,
όταν ο Δάσκαλος μας δίνει το «Κλειδί»
πώς να ’ρχόμαστε μέσα μας σε επαφή
με τη Θεσπέσια Μητέρα μας Ζωή.
Ο λόγος που ερχόμαστε στη Γη
είναι για ν’ απολαμβάνουμε την ίδια τη Ζωή,
που προσφέρει την Πανύψιστη Εμπειρία,
κάθε ημέρα Ειρήνη, Ελευθερία, Ευδαιμονία,
Αγάπη, Σεβασμό, Ευημερία και Σοφία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Γ

ια να επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού,
χρειάζεται σταδιακά
ν’ αποσπασθείς απ’ τη ρηχότητα του κόσμου αυτού.
Δεν συμβαδίζουνε ποτέ η Υπέρτατη Σοφία
με του κόσμου τα ανόητα αστεία.
Μπες στη βάρκα της Ζωής,
για εξελικτική πορεία,
ώστε να συμπαρασύρεις κι άλλους
στην Υπέρτατη Εμπειρία.
Πήδα απ’ τη βάρκα των ασόφων,
γιατί σ’ αυτούς αρέσει μόνο παπαγαλητό
για θεωρία και παρελθούσα ιστορία,
χάνοντας τη Μαγεία που μπορούν να ζήσουν
στη Σημερινή Απίστευτη Ιστορία.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

κάθε Ευλογημένη Μέρα
που μου προσφέρει η Μητέρα μου Ζωή
είναι για να βιώνω την Εκπλήρωση
από την Εσωτερική Γιορτή.
Αυτός ο κόσμος όμως
μας έχει φτιάξει ξυπνητήρια,
για να μας κάνει τρεχαντήρια
για των ανόητων τα νεκροπαιχνίδια.
Δεν έχω δημιουργηθεί
μόνο για δουλειά, ποτό και για τροφή,
αλλά να εκπληρώνεται η Ψυχή μου
απ’ την Παντοδύναμη Ζωή μου.
Καλά που ήρθε ο Διδάσκαλός μου
και μου ’δειξε μέσα μου το Θεό μου,
ώστε παράλληλα με την εργασία
βιώνω και την Εσώτατη Ελευθερία.
Μην ταυτίζετε ποτέ την εργασία
με της Ψυχής την Εσώτατη Ελευθερία,
μπορεί το σώμα να εργάζεται
και η Ψυχή να βιώνει την Ύψιστη Ελευθερία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

έσα στην Αναπνοή μας
υπάρχουν της Ζωής τα Μυστικά,
που δεν μπορούν να ειπωθούν με λόγια
ούτε με γραπτά.

Μ

Της Ζωής τα Μυστικά αποκαλύπτονται μοναχά
σ’ αυτούς που καταφέρνουν
να ’χουν ειλικρίνεια
στη Γλυκιά Καρδιά.
Αυτοί γνωρίζουνε πώς να ’ναι
Ελεύθεροι και Ευτυχείς,
γιατί συνταξιδεύουν
με τους κανόνες της Ζωής.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ε

πισημαίνω, της Μητέρας μας Ζωής
το Γλυκύτερο Όραμά της,
να ενώσει την Ανθρωπότητα
και να παύσει το αιματοκύλισμά της.
Οι Ιδιότητες της Παντοδύναμης Ζωής
είναι η Αγάπη και ο Σεβασμός,
πρέπει να σταματήσουμε τα μίση
και τον ανόητο ξεπεσμό.
Όσοι διχάζουν τους Ανθρώπους
και δεν επιδιώκουνε την Ένωσή τους,
οι πράξεις τους διαμορφώνουν άσχημο
το ταξίδι της Ζωής τους.
Η Υπέρτατη Χαρά βιώνεται
μέσα σου με το Θεό σου,
κι όταν επιδιώκεις για να τη βιώσει
ο κάθε Συνάνθρωπός σου.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

Υπέρτατη Αγάπη
είναι η Μητέρα μας Ζωή
και την έχει εμφυτεύσει
σε κάθε Ζωντανή μορφή.
Παρατήρησε τη Φύση σου,
όταν σ’ αγαπούν πόσο όμορφα αισθάνεσαι,
την Αγάπη συνέχεια αναζητάς
για να ξαναφρεσκάρεσαι.
Ω! τι Ύψιστο Θαύμα η Αγάπη,
ενώνει δύο Ανθρώπους διαφορετικούς,
η Δύναμή της είναι Άπειρη,
που θα ενώσει τους λαούς.
Οι Άνθρωποι, όταν δεν νιώθουν μέσα τους
τη Θεϊκή Αληθινή Αγάπη,
η κάθε ημέρα γίνεται ένα πικρό φαρμάκι,
είναι η αιτία που βγάζει ο ένας του αλλουνού το μάτι.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Π

ολυαγαπημένη Μητέρα μου Ζωή,
που είσαι η Θεϊκή μου Αναπνοή
και κατοικείς τόσο κοντά μου,
για να βιώνω την Υπέρτατη Χαρά μου.
Όλα τα πράγματα που ’χουν δημιουργήσει τα μυαλά
είναι για να μου κλέβουνε την προσοχή,
για να μην έρχομαι μέσα μου σε επαφή
με τη Μητέρα μου Ζωή.
Ευτυχώς, Μητέρα μου Ζωή,
που είσαι τόσο κοντά μου,
γιατί αν ήσουν μακριά μου,
θα στέρευα απ’ τα δάκρυά μου.
Τώρα που μου αποκαλύφθηκες
ότι είσαι συνέχεια μαζί μου,
θα προσπαθώ κάθε στιγμή
να σου προσφέρω την προσοχή μου.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ο

πιο Μεγαλοπρεπής και Ιερότερος Ναός
είναι η Ανθρώπινη Καρδιά,
εκεί που επισκέπτεσαι όποτε θέλεις
το Θεό σου Βασιλιά.
Χωρίς πέτρινους ναούς,
χωρίς μεσίτες και βιβλία,
αλλά μ’ έναν τρόπο μοναδικό,
την Υπέρτατη Αυτογνωσία.
Για να γίνει όμως εφικτό
να βιώνεις το Θεσπέσιο Ναό,
πρέπει να βρεις τον Αληθινό Δότη της Γνώσης,
το Διδάσκαλο το Ζωντανό.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Τ

ο Πρωταρχικό Υπέρτατο Θαύμα
είναι η Μητέρα μας Ζωή,
που εκδηλώνεται κάθε στιγμή
στη Θεϊκή μας Αναπνοή.
Επειδή απ’ το «Υπέρτατο Θαύμα τη Ζωή»
εκπορεύονται, ως φυσικό, μόνο θαύματα,
πότε θα συνειδητοποιηθεί από τον Άνθρωπο
ότι αυτός και όλα γύρω του είναι τα πάντα θαύματα!
Επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
να ξεφύγετε απ’ τη μονοδιάσταση του νου,
να βλέπετε από μέσα με την πολυδιάστατη Ψυχή,
για να ζείτε πάντοτε απίστευτα εκστατικοί.
Χαμογελάω με Αγάπη και Κατανόηση,
να ζούμε εν μέσω Αναρίθμητων Θαυμάτων
και ψάχνουνε οι Άνθρωποι να μιλήσουνε για θαύματα
από σωρούς ανόητων πραγμάτων.
Αδιαφορούν να γνωρίσουν τη Δημιουργό Ζωή,
που μας παρέχει τα πάντα και την Αναπνοή,
και βλέπουνε ως θαύματα τα νεκροπαίχνιδά τους,
που στέλνουν τόσους πρόωρα μέσα στα φέρετρά τους.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ω

Πολυαγαπημένη μου Ζωή, πόσο σ’ ευγνωμονώ,
που μου έδειξες μέσα μου, τον Αιώνιό σου Εαυτό!
Τώρα γνωρίζω, δεν είμαι μόνο το σώμα το θνητό,
αλλά είμαι και κομμάτι σου απ’ τον Αιώνιό σου Εαυτό.
Όπως η σταγόνα γίνεται ποτάμι,
και το ποτάμι γίνεται Ένα με τον Ωκεανό.
Μου έδιωξες την άγνοια, τους φόβους και τα πάθη
και πλημμύρισες το είναι μου με τη Θεϊκή σου Αγάπη.
Κι ως αντιστάθμισμα εγώ, αισθάνομαι σε κάθε μου λεπτό
με όλο μου το Είναι να σε ευγνωμονώ.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Π

ολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
δώστε μου λόγια από την Καρδιά να τα φωνάξω δυνατά,
πώς να σταματήσουμε τ’ ανόητα παιχνίδια,
που συνέχεια μας προκαλούνε συμφορά.
Οι Άνθρωποι θα επιστρέψουν για να εργασθούν
στην Ευλογημένη Μάνα Γη,
θα συνειδητοποιήσουν ότι με τη φυγή τους
προκάλεσαν την καταστροφή τους.
Παραπλανήθηκαν ότι θα συντηρηθούν
απ’ το χρήμα, τα πτυχία και τα νεκροπαίχνιδά τους
και η αποκοπή από τη Φύση τους
δημιούργησε την παράνοιά τους.
Μόνο η Γλυκύτατη Μητέρα Φύση
μας παρέχει τη συντήρησή μας
και μόνο η Γνώση του Εαυτού
παρέχει την Εκπλήρωση σ’ όλη την Ύπαρξή μας.
Εάν δεν κατανοηθούν
τα πιο θεμελιώδη,
λυπούμαι για τ’ Ανθρώπινα Όντα,
θα γίνονται όλο και πιο θηριώδη.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Κ

άθε ημέρα ζεις, γι’ αυτό όσο μπορείς,
εστίαζε την προσοχή σου στην Άγια Πνοή σου.
Κι όταν εστιάζεσαι εκεί, θα συνειδητοποιήσεις τη Ζωή,
κι όταν γίνεσαι ένα με τη Ζωή θα ευδαιμονείς κάθε στιγμή.
Αυτή είναι η Υπέρτατη Τέχνη του Ανθρώπου,
να μπορείς κάθε στιγμή, να ενώνεσαι με τη Ζωή.
Το μυαλό να το καθοδηγεί η Ύψιστη Ζωή,
και όχι το ασεβέστατο μυαλό να οδηγεί το Θεϊκό.
óóó

51

52

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

Ζωοδόχος Γλυκύτατη Αναπνοή
είναι η Υπερκόσμια Θεία Μουσική,
χωρίς όργανα και τραγούδια
προσφέρει απαράμιλλη Χαρά, την ίδια τη Ζωή.
Όταν μαθαίνεις να εστιάζεσαι
στη Θεϊκή Αναπνοή σου,
μόνο τότε θα ανακαλύψεις
το Θεσπέσιο Χορό και την Υπέρτατη Μουσική σου.
Η Παντοδύναμη Αναπνοή
συνοδεύει όλο το σύμπαν σε ασταμάτητο χορό
μ’ ένα αδιόρατο, μαγευτικότατο
και σιωπηλό ρυθμό.
Η Μαγεία της δεν περιγράφεται
και η Παντοδυναμία της επίσης,
σου προσφέρεται κάθε στιγμή που ζεις,
για να τη συνειδητοποιήσεις και να ευδαιμονίσεις.
Παρατήρησε το Θαύμα σώμα σου,
ότι λειτουργείς λόγω της Αδιόρατης Αναπνοής,
αλλά εκτίμησέ την τώρα,
για να βιώνεις την Αιώνια Αιώρα.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Ω

53

Θεία Ζωή, τον Υπέρτατό σου Πλούτο,
τον αποκαλύπτεις στην ανθρώπινη Πνοή!
Μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά βασιλεύει η Παρουσία σου,
για να προσφέρεις σ’ όσους σε αναζητούν τη Θεία Πεμπτουσία σου.
Όταν γνωρίσει τη Ζωή η ανθρώπινη καρδιά,
μόνο μετά ελευθερώνεται απ’ τα υλικά δεσμά.
Όσο δεν γνωρίζεις της Ζωής την Ελευθερία,
ατυχώς θα είσαι πάντα στης σκλαβιάς τη δυστυχία.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Έ

να καθημερινό θείο πάρτι θα γίνει η Ζωή σου,
εάν γνωρίσεις το Δημιουργό σου,
που σ’ έχει φέρει στο σπίτι του τη Γη
και ζεις αυτή την απίστευτη στιγμή.
Ποιο το νόημα της Ζωής σου,
αν δεν γνωρίσεις το Δημιουργό σου,
που σου προσφέρει αναρίθμητα αγαθά
για το σώμα, το μυαλό και την Καρδιά.
Όσα ψευτοπλούτη ν’ αποκτήσεις
στον κόσμο αυτό τον παροδικό
θα ζεις μέσα στο εσωτερικό κενό,
γιατί αδιαφόρησες να γνωρίσεις μέσα σου το Θεό.
Όπως ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις
Ανθρώπους και αντικείμενα θνητά,
παράλληλα αναζήτησε να γνωρίσεις μέσα σου
το Δημιουργό σου, τον Αιώνιο Βασιλιά.
Όταν επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού σου
και ανακαλύψεις τον άφθαρτο πλούτο της Ζωής,
μόνο τότε θα πάψεις να είσαι υποκριτής,
γιατί γίνεσαι του Αιώνιου αφοσιωμένος μαθητής.

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Όταν μάθεις μέσα σου πώς να εκπληρώνεις και την ψυχή σου,
μόνο τότε θα γίνει απίστευτα μαγευτικό
το καθημερινό ταξίδι της Ζωής σου.
Γνώρισε τον Αιώνιο Οικοδεσπότη,
που μας προσκάλεσε στο πιο απίστευτο πάρτι,
γιατί αν δεν τον γνωρίσεις, ποτέ αληθινά δεν θα ευτυχήσεις.
Θα είσαι σαν τον άρπαγα και αχάριστο προσκεκλημένο,
που κοιτάει ν’ αφαιρέσει ό,τι ωραίο μες στο πάρτι
και είναι μέσα του πάντα κυνηγημένος,
κενός, αλλόφρων και δυστυχισμένος.
Εάν δεν επιτρέψεις στην Καρδιά
να εκπληρώνεται από Ευγνωμοσύνη,
λυπούμαι, αλλά το καθημερινό ταξίδι σου
θα το περνάς σε εσωτερική οδύνη.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Μ

ες στη Θεία Αναπνοή υπάρχουνε τα πάντα,
για να μπορούν οι άνθρωποι να εκπληρωθούν,
κι όσα υποκατάστατα δημιουργήσουν τα μυαλά,
την εκπλήρωση δεν θα τη βρουν.
Γι’ αυτό στρέψατε την προσοχή σας στη Θεία Αναπνοή
και σταματήστε να είστε της αυταπάτης κυνηγοί,
γιατί εκεί μέσα υπάρχουν,
της Ζωής οι θησαυροί.
Όταν μάθουν οι ανθρώποι τον εστιασμό της προσοχής,
στον παλμό της Αναπνοής,
μόνο τότε θα γνωρίσουν να χορεύουν
το χορό της Αιώνιας Ζωής.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Α

ς διδαχθούμε απ’ το μωρό
που έρχεται τόσο Αγνό,
που είναι μια Αμόλυντη Ψυχή
και ήρθε για να εξελιχθεί.
Δεν έχει έρθει για να τρελαθεί,
ούτε για να εκφυλισθεί, ούτε για να ρομποτοποιηθεί,
αλλά ήρθε να μας δείξει και να μας υπενθυμίσει,
πώς ήμασταν κάποτε κι εμείς πάναγνες υπάρξεις της Ζωής.
Για όσους θέλουν την Επιστροφή,
ας διδαχθούν την τεχνική, που είναι η Μοναδική.
Να στρέφουνε την προσοχή τους,
στη Θεία Αναπνοή τους.
Μόνο μέσω της Αναπνοής,
μπορείς να διδαχθείς από τη βρωμιά και ρηχότητα του κόσμου
πώς ν’ αποκολληθείς,
και την κάθε σου ημέρα συνειδητά να ζεις.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

μεζούρα της Ζωής
για τα Ανθρώπινα Δημιουργήματά της
είναι να γνωρίσουμε και να υπακούμε στη διδαχή της,
για ν’ απολαμβάνουμε την Αληθινή Χαρά της.
Η μεζούρα των Ανθρώπων
για τους Συνανθρώπους τους
είναι τα χρήματά τους
και η ετικέτα της δουλειάς τους.
Αγαπημένοι μου, η Γλυκύτατη Ζωή
μας έχει προσφερθεί
μόνο για να χαρούμε
και εσωτερικά να εξελιχθούμε.
Το προσχεδιασμένο τσίρκο του κόσμου όμως,
για να προσφέρει τάχα τη χαρά,
έχει ως κανόνες του τη δυστυχία
και εφ’ όρου ζωής ταλαιπωρία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Η

Ζωή δεν είναι κάτι αόριστο, κάτι αφηρημένο,
είναι κάτι συγκεκριμένο.
Συμβαίνει στην κάθε μας στιγμή, με τη Θεία Αναπνοή,
αυτή είναι η απόδειξη για την Ύψιστη Ζωή.
Στον παλμό της Αναπνοής
βρίσκεται η άγραφη σοφία της Ζωής
και προσφέρεται στον κάθε μαθητή
ό,τι σου αναλογεί.
Η Υπέρτατη Έλξη είναι η ίδια η Ζωή
κι όταν ο μαθητής είναι ειλικρινής,
από τη Ζωή θα ελκυσθεί
κι ως Δώρο του θα λυτρωθεί.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

όνο η Θεία Ζωή είναι Ανιδιοτελής,
όπως οι εκδηλώσεις της,
του Ήλιου, του Αέρα, του Νερού και της Γης,
και στη διαβάθμιση των Δημιουργημάτων της
είναι οι ανώτερες μορφές Ζωής.

Μ

Κοιτάχτε την Ασύλληπτη Απλότητά της,
πώς φροντίζει για όλα τα Δημιουργήματά της.
Οι πιο πανίσχυρες δυνάμεις που μας συντηρούν
ταυτόχρονα είναι Υπηρέτες σε όλες τις μορφές Ζωής που ζουν.
Πολυαγαπημένη μου Ζωή,
γεμίζω από Δέος Ευγνωμοσύνης για τη μάθησή σου,
που μ’ έμαθες ν’ αφιερώνω σ’ εσένα τη Ζωή μου,
γιατί είναι δική σου!
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Δ

εν μπορούμε μέσα από τα βιβλία
να νιώσουμε Αγάπη, Ειρήνη, Ελευθερία,
ούτε Ευτυχία και Σοφία,
γιατί είναι Εσωτερικό Αίσθημα
και προσφέρεται απ’ την ίδια τη Ζωή
ως Ύψιστη Εμπειρία.
Και για να γνωρίσεις τη Ζωή,
πρέπει να σου συστηθεί
και έρχεται ο Αληθινός Διδάσκαλος
για να το κάνει εφικτό σ’ όλο τον Πλανήτη Γη.
Μόνο όταν γνωρίσεις μέσα σου τη Ζωή,
θα μπορέσεις να κάνεις εσωτερική στροφή,
για να ’χεις ανά στιγμή επιλογή,
αυταπάτη υλική ή μάθηση με την Αιώνια Ζωή.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Π

ολυαγαπημένοι μου Συνάνθρωποι,
το Θεϊκό είναι απίστευτα Απλό,
δεν είναι απρόσιτο κι ανέγγιχτο,
που σας διακηρύττει ο καθένας
με το ρηχό του και πολύπλοκο μυαλό.
Είναι μάλιστα τόσο Απλό,
όπως ικανοποιείς τη δίψα σου με το Νερό.
Είναι μάλιστα τόσο Απλό,
όπως ικανοποιείς το στομάχι σου με το φαγητό.
Είναι μάλιστα τόσο Απλό,
όπως περπατάς τόσο σταθερά πάνω στην Ευλογημένη Γη
και η Ζωή είναι παρέα σου, στη Θεϊκή Αναπνοή.
Αλλά όσα ανθρώπινα μυαλά
δεν έχουνε το Θεϊκό εμπειρία,
συμπαρασύρουν και τους άλλους ή με λόγια ή με βιβλία,
να ανατρέχουν στην πλανεύτρα φαντασία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΖΩΗ

Τ

ο Υπέρτατο Μήνυμα αυτό
δεν έχει ιδιοτελή σκοπό.
Είναι για να εκπληρωθείτε,
όπως εκπληρώθηκα κι εγώ.
Επειδή βιώνω την Ειρήνη, την Ευτυχία και την Ελευθερία,
σας πληροφορώ ότι είναι Εσωτερική Εμπειρία,
και την προσφέρει μόνο η Ζωή,
όπου κατέχει τα πάντα Αυτή και είναι η Μαγεία η Αληθινή
Η Απόλυτη Ειρήνη, Ελευθερία και η Απόλυτη Ευδαιμονία
είναι Ιδιότητες της Ύψιστης Ζωής,
και για να τις βιώσεις, πρέπει να γίνεις μαθητής,
στον Εστιασμό της Θείας Αναπνοής.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Η Θεία Γνώση

Ο

ι Άνθρωποι είναι αναγκαίο να ενωθούν,
γιατί μονάχα έτσι μπορούνε να σωθούν.
Χρειάζεται να σβήσουνε οι διχασμοί,
να επανέλθουν οι παιδικοί μας όμορφοι καιροί.
Αλλά για να επιτύχουμε την Ένωση
με το Συνάνθρωπό μας,
χρειάζεται πρώτα να ενωθούμε μέσα μας,
με το Θεϊκό Εαυτό μας.
Η Γνώση του Εαυτού
εξαφανίζει τους καρκίνους του μυαλού,
που κάποιοι ανόητοι διδάσκουνε τις διαφορές
και δημιουργούνται στους Ανθρώπους αγιάτρευτες πληγές.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας φανερώνει τις θεμελιώδεις ομοιότητές μας
και όταν τις αναγνωρίσουμε,
θα εξαφανίσουμε σταδιακά όλες τις διαφορές μας.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας φανερώνει την Ανιδιοτελή Αγάπη,
μας παρέχει Σοφία και Διαύγεια,
για να παρακάμπτουμε τα μίση και την αυταπάτη.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Α

γαπημένοι μου Συνάνθρωποι,
ας κάνουμε μια αξιοπρεπή προσπάθεια
εμείς που υπάρχουμε σήμερα,
μη ζούμε τόσο ρηχά κι εφήμερα.
Έχουμε αμέριστη ευθύνη
να μην αφήνουμε σκουπίδια
σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη Γενιά,
διότι ο Θεός μάς φέρνει ως Πάναγνα Μωρά.
Γιατί να κληρονομούνε όπλα,
φυλακές, τρελοκομεία και ναρκωτικά,
τζόγους, εμπόριο Ανθρώπων
και τόσα άλλα καρκινώματα καταστροφικά.
Σπουδάζοντας με τη Γνώση του Εαυτού μας
θα γίνουμε πιο υπεύθυνοι και πιο συνειδητοί
που θα μας καταστήσει διαυγείς,
για να μη γινόμαστε σκοτεινοί φορείς.
óóó
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Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Η

Γνώση του Εαυτού αποκαλύπτει μέσα μας
την Αιώνια Ζωή με πρακτική Εμπειρία,
διότι η Ζωή είναι κινητική, εν εξελίξει στη στιγμή,
δεν είναι φαντασία, που την πουλάνε σε βιβλία.
Για να έχεις Εμπειρία τη Ζωή,
ο Διδάσκαλος γνωρίζει να σου δείξει πώς να ζεις μες στη στιγμή,
στρέφοντας την προσοχή σου στην Άγια Αναπνοή σου,
εκεί που εκδηλώνεται η Γλυκύτατη Ζωή σου.
Χωρίς Αυτόν για το «Γνώθι Σαυτόν»,
δεν θα είχα Εμπειρία όσα κι αν διάβαζα βιβλία.
Ο Διδάσκαλός μου μου έδειξε την τεχνική,
πώς να έρχομαι σε επαφή μέσα μου με τη Ζωή
και τώρα βρίσκομαι πάντα
σε Εσωτερική Υπέρτατη Γιορτή!
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Χ

ρειάζεται να κατανοηθεί
απ’ όσους έχουνε αφυπνιστεί,
χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας
δεν υπάρχει κώδικας επαφής Αληθινής αναμεταξύ μας.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
κατέχει τον Ύψιστο Κωδικό,
την Αξιοπρέπεια, την Αγάπη και το Σεβασμό,
που υπάρχουν μέσα μας σε κάθε Άνθρωπο ξεχωριστό.
Πολλοί θα απορρίπτουν και θ’ αποδοκιμάζουν
τη Γνώση του Εαυτού,
διότι επί αιώνες εδραιώθηκαν
πολλά τεχνάσματα του διχασμού.
Τη Γνώση του Εαυτού
εάν θα την πολεμήσουν,
θα ’ναι αυτοί που δεν προσέγγισαν τη Μαθητεία της,
πώς να σέβονται και πώς να αγαπήσουν.
Είναι απερίγραπτα θλιβερό
να έχουν τοποθετηθεί μέσα μας απ’ το Δημιουργό
Απίστευτα Εφόδια για Εξέλιξη που ήρθαμε στη Γη
και λόγω άγνοιας να νιώθουμε
σαν το κομμένο και άκαρπο κλαρί.
Ο απώτερος σκοπός της Ανθρώπινης Ψυχής
είναι να αναγνωρίσει τη Μητέρα της Ζωή
κι όταν στη Θεϊκή Αναπνοή συναντηθούνε,
τότε Αιώνια κι Αδιάσπαστα μαζί, σαν αγκαλιά θα ζούνε.
óóó
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Ε

ίναι τόσο αναγκαιότατο νέοι Άνθρωποι
ν’ αρχίσουν να εκπαιδευτούν
με την Ύψιστη Μάθηση της Γνώσης του Εαυτού,
για να μπορέσουν να διδάξουν στα παιδιά
και να εξαφανίσουν ό,τ’ είναι άχρηστο για τη μάθηση του νου.
Οι λαοί χρειάζονται αναγέννηση για αναβάθμιση
και για να γίνει, είναι αναγκαία η Ύψιστη Μάθηση,
να επαναφέρουμε τη Γνώση του Εαυτού,
που φωτίζει κι εξυψώνει τον Ανθρώπινο Νου.
Για να επαναφέρουμε των Φωτεινών Προγόνων μας
την Αγνή και Φωτεινή Εποχή,
μόνο η Γνώση του Εαυτού μάς οδηγεί
πώς να κάνουμε την Εσωτερική Επιστροφή.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
κατέχει και παρέχει όλα τα εφόδια
στον Άνθρωπο πώς να εξυψωθεί,
κυριαρχώντας επί νου και σώματος για ν’ απελευθερωθεί.
Νους Υγιής και Σώμα Υγιές
επιτυγχάνονται με τη Γνώση του Εαυτού,
που είναι η αφ’ εαυτής Υπέρτατη Υγεία
του Εσώτατου Θείου Φωτισμού.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Ό

ποιος συνταξιδεύει με τους κανόνες της Ζωής
στο υπόλοιπο ταξίδι της Ζωής του
θα είναι εσωτερικά ελεύθερος, ειρηνικός
και απίστευτα ευτυχής.
Ο αμαθής προς τους κανόνες της Ζωής
είναι εσωτερικά κενός και πάντα δυστυχής.
Η Γνώση του Εαυτού αποκαλύπτει
τους έμφυτους κανόνες της Ζωής,
γιατί μόνο η ίδια η Ζωή σε διδάσκει πώς να εξυψωθείς.
Είναι απαραίτητο οι Άνθρωποι να μάθουν
τους κανόνες της Ζωής,
γιατί κάθε επερχόμενη γενιά,
χρειάζεται υγιείς φορείς.
Οι κανόνες της Ζωής είναι να γίνεσαι
αγνότερος και πιο ανιδιοτελής,
να εξουδετερώνεις τον εγωισμό σου,
που τον καλλιέργησες τόσο πολύ,
και να είσαι αφοσιωμένος μαθητής.
Η καλλιέργεια του ψεύτικου εγώ
σε κάνει αριβίστα και υποκριτικό,
αυτοί είναι οι κανόνες του παγκόσμιου μυαλού,
που φέρνουν τις εποχές του απεχθέστατου σκοταδισμού.
Και για να ξανάρθουν οι εποχές του Φωτισμού,
αναγκαιότατη η επιστροφή μας
στη Φωτοφόρο Γνώση του Εαυτού.
óóó
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Η

Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας
είναι ο Φορέας της Αγάπης, της Φώτισης και του Σεβασμού.
Ατυχώς και δυστυχώς η άγνοια του Εαυτού μας
είναι ο φορέας του μίσους, της ασέβειας και του σκοταδισμού.
Οι λαοί κατέχονται και κατευθύνονται
από διχασμένους που είναι σε θέσεις κλειδιά
και η συμπεριφορά τους είναι
όπως οι λύκοι στα αρνιά.
Εάν δεν κλείσεις τον εσωτερικό σου διχασμό,
με το Θεϊκό σου Εαυτό,
ατυχώς κάθε Συνάνθρωπό σου
θα τον θεωρείς εχθρό σου.
Οι εξαιρέσεις όπου οι διχασμένοι
αποκαλούνε κάποιους φίλους
είναι υποκριτική επικοινωνία
και υποβόσκει αργά ή γρήγορα η αντιδικία.
Ώστε για να μην εχθρεύεσαι
κανένα Συνάνθρωπό σου,
γνώρισε τον εσωτερικό αληθινό Φίλο που σε περιμένει,
όπου αυτή η Φιλία Αιώνια θα παραμένει.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Ω

Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σ’ ευχαριστώ,
που η Θεϊκή σου Γνώση με κάνει να ευδαιμονώ.
Μου έδειξες πώς να ζω στο Τώρα,
για ν’ απολαμβάνω την Αιώνια Αιώρα.
Η Θεσπέσιά σου Γνώση
μου χάρισε την ιδιαίτερη τέχνη
να εστιάζω την προσοχή μου,
κάθε στιγμή στην Άγια Αναπνοή μου.
Στη Μαγεία της Αναπνοής
εκδηλώνεται το Θείο Δώρο της Ζωής.
Εκεί κατοικεί η Αγάπη, η Σοφία μου
η Ειρήνη, η Ευτυχία και η Ελευθερία μου.
óóó
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Ό

ποιος επενδύει στη Γνώση του Εαυτού του
θα βιώνει Ειρήνη, Ελευθερία, Ευτυχία και Σοφία.
Όποιος δεν επενδύει στη Γνώση του Εαυτού του
βιώνει ταραχή, σκλαβιά, δυστυχία και φαντασιοπληξία.
Διακόψαμε τη σχέση
με το Θεϊκό Εαυτό μας
και μας δίνουνε από παντού σκουπίδια
ν’ ασχολούμαστε μόνο με το μυαλό μας.
Πρέπει ν’ αρχίσουμε τη σχέση μέσα μας
με τον Υπέρτατο Εαυτό μας,
για να μας εκβάλει όλα τα σκουπίδια
που μας γεμίσανε μες στο μυαλό μας.
Κάποιοι μετάτρεψαν τους Ανθρώπους
σε φορείς όπλων και δηλητηρίων
και τους υπόλοιπους τους μετάτρεψαν σε αποδέκτες
και δημιούργησαν το παγκόσμιο τρελοκομείο.
Του Ανθρώπου η Σωτηρία
μπορεί να επιτευχθεί τώρα που ζει.
Και όποιοι επιθυμείτε την Υπέρτατη Εμπειρία
επενδύστε στη Γλυκύτατη Αυτογνωσία.
Το Αιώνιο κατοικεί μέσα στην Ανθρώπινη Καρδιά,
κι όταν με τη Γνώση του Εαυτού
ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή τη Θεϊκή Εμπειρία,
οδηγεί το πεπρωμένο του σε Πανύψιστη Πορεία.
Η Εσωτερική Θεία Εμπειρία
είναι πέρα από αντιλήψεις και από κάθε φαντασία,
κι αυτοί που θέλουν να την αποκτήσουν,
πρέπει να πάνε στο Διδάσκαλο και να επενδύσουν.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Ο

ι Πανίσχυρες Θεραπευτικές Ιδιότητες του Θεϊκού μας Εαυτού,
η Αγάπη, η Καλοσύνη, η Συμπόνια, η Αρμονία,
η Διαύγεια, η Απλότητα, η Ελευθερία, η Ευδαιμονία και η Σοφία,
μας οδηγούν σε Απίστευτη Εξέλιξη
και το καθημερινό μας πεπρωμένο είναι γεμάτο Μέθεξη.
Ας επενδύσουμε στη Γνώση του Εαυτού μας,
ώστε να φωτιστεί η Εστία του μυαλού μας,
για να μη σκεφτόμαστε να πράττουμε έργα σκοτεινά,
αλλά να λειτουργούμε απ’ την Αγνή Καρδιά.
Ας επενδύσουμε στη Γνώση του Εαυτού μας,
να ξαναγίνουμε αντάξιοι του Δημιουργού μας,
όπως μας έφερε ως Πάναγνα Μωρά
εκπληρωμένα από Ειρήνη, Αγάπη, Ελευθερία και Χαρά.
Ας επενδύσουμε στη Γνώση του Εαυτού μας,
για να ξεφύγουμε απ’ τα όρια του νου μας,
ανακαλύπτοντας της Καρδιάς τις δυνατότητες,
ώστε να πάψουμε να ζούμε μέσα στις μικρότητες.
Η Γνώση του Εαυτού σε μαθαίνει
πώς να ζεις όμορφα την κάθε μέρα Ευλογημένη,
διότι εξελίσσεσαι εσωτερικά,
ταξιδεύοντας πάνω στης Ζωής τα Άπτερα Φτερά.
óóó
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Α

γαπημένοι μου Συνάνθρωποι, επιτρέψτε μου
να σας δηλώσω απόλυτα
τον τρόπο που μπορεί
να σωθεί η Ανθρωπότητα.
Μόνο με την εμπειρία
της Γνώσης του Εαυτού
απορρίπτεις αντιλήψεις
και ό,τι άχρηστο του νου.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μπορεί τον Άνθρωπο να τον μεταμορφώσει
και στη συνέχεια να τον απελευθερώσει,
ώστε όλη την Ανθρωπότητα μπορεί να τήνε σώσει.
Μόνο ο Δημιουργός,
που υφαίνει τα Δημιουργήματά του,
γνωρίζει τι έχουνε ανάγκη
όλα τα πλάσματά του.
Εάν δεν προωθήσετε την Αυτογνωσία
μέσα στην παιδεία,
λυπούμαι, αλλά θα γεύεστε ένα τσίρκο
με αποκρουστικότατη ηθοποιία.
Εύχομαι να έγινα πολύ σαφής
ποια είναι η αιτία
που έρχεται σε πτώση η κάθε κοινωνία,
διότι δεν σπουδάζουμε την Ύψιστη Αυτογνωσία.
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας
είναι το σωσίβιο για τους ναυαγούς,
που μόνο Αυτή μπορεί
να σώσει όλους τους λαούς.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

ε την Εμπειρία της Γνώσης του Εαυτού
όλο και περισσότερο αληθινά θ’ αγαπάς τον Εαυτό σου,
ώστε κατ’ επέκταση
θ’ αγαπάς κάθε Συνάνθρωπό σου.

Μ

Με την Εμπειρία της Γνώσης του Εαυτού
όλο και περισσότερο αληθινά θα σέβεσαι τον Εαυτό σου,
ώστε κατ’ επέκταση
θα σέβεσαι κάθε Συνάνθρωπό σου.
Με την Εμπειρία της Γνώσης του Εαυτού
όλο και περισσότερο αληθινά θα εκτιμάς τον Εαυτό σου,
ώστε σταδιακά
θα εκτιμάς κάθε Συνάνθρωπό σου.
Με την Εμπειρία της Γνώσης του Εαυτού
όλο και περισσότερο αληθινά θα κατανοείς τον Εαυτό σου,
ώστε βαθμιαία
θα κατανοείς κάθε Συνάνθρωπό σου.
Ώστε με προτεραιότητα
τις Ύψιστες Ιδιότητες της Γνώσης
όλο και θα μειώνονται
οι ανθρώπινες εξοντώσεις.
óóó
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Ω

Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σ’ ευγνωμονώ,
που η Γλυκύτατή σου Γνώση με απελευθερώνει από το μυαλό.
Με έβγαλες από την άβυσσο
δείχνοντας μέσα μου τον Παράδεισο
και η κάθε μου ημέρα είν’ ευτυχισμένη
και Απερίγραπτα Ευλογημένη.
Μου επέτρεψες ν’ αφιερώσω τη Ζωή μου,
εστιαζόμενος όσο περισσότερο στη Θεία Αναπνοή μου.
Μέσα στη Θεία Αναπνοή διδάσκεται η Υπέρτατη Σοφία,
πώς ο Αφοσιωμένος μαθητής να ζει
στην Εσώτατη Ειρήνη και Ελευθερία.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Η

άγνοια του Θεϊκού Εαυτού μας
μας καθιστά καταστροφείς αναμεταξύ μας
από έλλειψη Εκτίμησης
του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής μας.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου
σε μαθητεύει να κατανοείς
όλο και περισσότερο
την ανεκτίμητη Αξία της Μητέρας μας Ζωής.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
σε φέρνει μέσα σου σε επαφή,
ώστε ο καθένας να εμπειρευθεί
τη Γλυκιά Μητέρα του Ζωή.
Κλείνετε τις πόρτες των ψεύτικων απολαύσεων
του σώματος και του μυαλού,
για να βιώνετε την Υπέρτατη Απόλαυση
της Γνώσης του Εαυτού.
Η Υπέρτατη Απόλαυση
είναι μόνο η ίδια η Ζωή,
αλλά για να τη βιώνεις, χρειάζεται να γίνεις μαθητής
της Θεϊκής σου Αναπνοής.
óóó
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Μ

έχρι να ενωθεί ο άνθρωπος μέσα του με το Θεϊκό,
θα βρίσκεται σε εσωτερικό πόλεμο και συνέχεια σε διχασμό.
Μόνο η Ζωή είναι Πλήρης,
μη σπαταλιέσαι έξω για να βρεις την πληρότητα,
γιατί είναι της Ζωής δική της Ιδιότητα.
Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί,
του έχει έμφυτα τα πάντα η Μαγευτική Πάνσοφη Ζωή.
Για να σταματήσεις τη δυαδικότητά σου,
πρέπει να επιστρέψεις, στο σπίτι της Καρδιάς σου.
Όταν λάβεις τις τεχνικές της Γνώσης και όταν επενδύσεις,
Ελεύθερος θα νιώσεις,
με την εστίαση της προσοχής σου στη Θεϊκή Αναπνοή σου.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Ο

ι Μελλοντικές Γενιές
θα ’ναι απίστευτα τυχερές,
γιατί αφυπνίζονται οι τωρινές Γενεές
και υποδομούν τις όμορφες εποχές.
Την Παγκόσμια Αφύπνιση αυτή
την προκάλεσαν οι Αληθινοί Διδάσκαλοι σε κάθε εποχή
και ο σημερινός Διδάσκαλος δίνει ως Δώρο
τη Ζωντανή Γνώση του και τη Σοφία,
για να ’χει η Ανθρωπότητα συνέχεια Ειρήνη και Ευημερία.
Η κάθε Γενιά θα έχει Ζωντανό Διάδοχο Αληθινό Διδάσκαλο,
για να μπορούν οι Άνθρωποι να επιλέγουν,
ώστε όσοι θέλουν Ένωση και Εξέλιξη,
προς τη Γνώση να οδεύουν.
Είναι απίστευτα ολέθριο
σε κάθε ευλογημένη γενεά
να ’χουμε έναν κόσμο προσχεδιασμένο
γεμάτο παράνοια, εγκλήματα και διαφθορά.
Εάν οι οδοκαθαριστές δεν μαζέψουν τα σκουπίδια,
θ’ αρρωστήσουμε απ’ τη βρωμιά,
έτσι αρρώστησε η Ανθρωπότητα απ’ την αδιαφορία
και συσσωρεύτηκαν τα καρκινώματα βουνά.
Γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε
να εξαλείψουμε τη διαφθορά,
να μπορούνε να ζούνε τα παιδιά μας
με ψυχική υγεία και αληθινή χαρά.
óóó
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Γ

ια να απελευθερωθείτε
απ’ τις σκέψεις του μυαλού,
χρειάζεται να σπουδάζετε
τη Γνώση του Εαυτού.
Οι Σκέψεις του Θεού
είναι ασύλληπτα Ουσιαστικές,
οι σκέψεις του μυαλού
είναι απίστευτα καταστροφικές.
Και για να μάθεις να ακούς
τις Σκέψεις του Θεού,
χρειάζεσαι τη Σοφία και τη Χάρη
του Διδάσκαλου του Αληθινού.
Κι όταν θα γίνεις διάμεσο
των Σκέψεων του Θεού σου,
τότε θα βιώνεις την Αρμονία
της Ψυχής, του Σώματος και του Μυαλού σου.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Ό

σο περισσότερο συνειδητοποιώ
την αυταπάτη σώματος και μυαλού μου,
τόσο περισσότερο ζηλωτής γίνομαι
στη Γνώση του Εαυτού μου.
Γιατί μόνο η Γνώση του Εαυτού
με αφυπνίζει να συνειδητοποιώ
ότι το σώμα μου και το μυαλό
θα είναι «μια φορά κι έναν καιρό».
Τώρα όμως που ζω,
μπορώ να αισθανθώ
μέσα στην καρδιά μου
το Αιώνιο, το Θεϊκό.
Η Ύψιστη Εσωτερική Εμπειρία
με γεμίζει Ειρήνη, Σεβασμό, Αγάπη κι Ευδαιμονία
και αυτός ο Εσωτερικός Δεσμός δεν υπόκειται σε νόμο φυσικό,
και ποτέ, μα ποτέ, αλήθεια, δεν έχει χωρισμό.
óóó
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Μ

ε τη Γνώση του Εαυτού όσο σκοτεινά κι αν είναι τα μυαλά
μεταμορφώνονται σε Φωτεινά,
κι όσο τα χέρια είναι εγκληματικά
μεταμορφώνονται σε Θεραπευτικά.
Μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες
του μυαλού και του σώματός μας,
όταν αναγνωρίσουμε μέσα μας
το Θεϊκό Εαυτό μας.
Όσο οι Άνθρωποι
κι αν ζουν δυστυχισμένοι,
αν μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού,
γίνονται Ευτυχισμένοι.
Όσο οι Άνθρωποι
κι αν είναι σκλαβωμένοι,
αν επενδύσουνε στη Γνώση,
γίνονται Απελευθερωμένοι.

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Η Γνώση του Εαυτού
σε καθιστά Αξιοπρεπή και Συνειδητό,
διότι έρχεσαι σε επαφή
μέσα σου με το Θεό.
Το Θεϊκό μέσα μας
δεν είναι απρόσιτο και απαγορευτικό,
αντίθετα, γι’ αυτό ήρθαμε εδώ,
το Δημιούργημα να γνωρίσει το Δημιουργό.
Γι’ αυτό έχει ειπωθεί
ότι είναι Πανταχού Παρών
και η Βασιλεία του Θεού
είναι εντός Ημών.
Πώς είναι δυνατόν λοιπόν,
εφόσον είναι Πανταχού Παρών και εντός Ημών,
να διδάσκουν ότι κατοικεί στον ουρανό
κι ότι είναι εκτός Ημών!
óóó
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Ε

πένδυσε στη Γνώση του Εαυτού σου,
να δώσει διαύγεια στο νου σου,
για να κατανοήσεις το σκοτεινό παιχνίδι,
γιατί διαιωνίζουνε το ίδιο παραμύθι.
Αρρώστησε η Ανθρωπότητα
λόγω άγνοιας του Εαυτού μας,
ας μαθητεύσουμε στη Γνώση του Εαυτού,
να θεραπεύσουμε το νου μας.
Προσφέρει ο ένας προς τον άλλον φύκια για μεταξωτές κορδέλες
και αλληλοδουλεύονται ότι θα έρθουν ομορφότερες ημέρες.
Εάν δεν επιστρέψουμε, φίλοι μου, στη Γνώση του Εαυτού μας,
είναι αναπόφευκτη η σήψη του μυαλού μας.
Επέστρεψε μέσα στη Θεϊκή σου Φύση,
να ξανανιώσεις τη Γαλήνη,
την Ελευθερία και την Ευτυχία,
που σ’ τα ’θαψε ο κόσμος και ζεις στη δυστυχία.

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

Η απομάκρυνση απ’ τη Θεϊκή μας Φύση
φέρνει απογοήτευση και απελπισία,
που κάνουν τον Άνθρωπο σχιζοφρενή
και σκορπίζει παντού καταστροφή.
Ας ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και στο παρόν,
να δούμε το κακό που εκδηλώνει το μυαλό,
σφαγές, πολέμους και λεηλασίες,
ατομικά, ομαδικά, κοινωνικά, που ’ναι πέρα από φαντασίες.
Το κάθε μυαλό έχει μέσα του ένα Θεραπευτή,
τον Θεϊκό του Εαυτό,
κι αν ξαναγυρίσεις πίσω συνειδητά,
θ’ αρχίσεις να ζεις με Αρμονία και Αληθινή Χαρά.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
σου αποκαλύπτει την Παντοδύναμη Ζωή,
άδραξε σήμερα την απίστευτη ευκαιρία,
για να βιώνεις κάθε μέρα μια θεσπέσια ιστορία.
óóó
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Η

Ύψιστη Γνώση του Εαυτού δεν ζητιανεύει οπαδούς,
όπως τα μυαλά του κόσμου ψάχνουν να εξυπηρετήσουν εαυτούς.
Η Γνώση του Εαυτού προσφέρεται γι’ αυτούς που αναζητούν εξέλιξη,
για να βιώνουν κάθε ημέρα την εσωτερική τους μέθεξη.
Η Γνώση του Εαυτού δεν έχει σχέση με καμιά θρησκεία,
προσφέρεται σ’ αυτούς που αναζητούν την Υπέρτατη Ελευθερία.
Η Γνώση του Εαυτού δεν έχει σχέση με καμιά φιλοσοφία,
προσφέρεται στους Γνήσιους Αναζητητές ως Υπέρτατη Εμπειρία.
Αν δεν γίνεις μαθητής της Παντοδύναμης Ζωής,
θα σε παραπλανούν τα πάντα
ότι «κάποτε» θ’ απελευθερωθείς.
Ό,τι δεν σε οδηγεί
στον Εσωτερικό Θεϊκό Πυρήνα της Ύπαρξής σου
είναι κ α κ ό τ ε χ ν α κ α μ ο υ φ λ α ρ ι σ μ έ ν ο
μόνο για την παραπλάνησή σου.
Η παραπλάνησή σου δεν είναι κάτι
άσχετο απ’ την καταστροφή σου,
σ’ εμποδίζει να γνωρίσεις την Παντοδύναμη Ζωή σου.
Θα σου προωθούν πάρα πολλά τεχνάσματα του νου,
να θυμάσαι ένα πράγμα πάντα,
η Απελευθέρωση προκύπτει μόνο απ’ τη Γνώση του Εαυτού.
Δεν έχεις ανάγκη να σου μιλούν για το νερό,
έχεις ανάγκη να πίνεις το νερό.
Δεν έχεις ανάγκη να σου μιλούν για φαγητό,
έχεις ανάγκη να τρως το φαγητό.
Δεν έχεις ανάγκη να σου μιλούν για το Θεό,
έχεις ανάγκη να τον βρεις μέσα σου,
για να έχεις εμπειρία το Θεό
κι αυτό επιτυγχάνεται με τρόπο πρακτικό,
μαθητεύοντας το Γνώθι Σαυτόν
απ’ το Διδάσκαλο το σημερινό.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ

όνο η Γνώση του Εαυτού σου
θα απελευθερώσει την Ψυχή σου,
όταν θ’ ανακαλύψεις μέσα σου
την Παντοδύναμη Ζωή σου.

Μ

Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου θα σου διδάσκει Αληθινή Σοφία,
πώς να βιώνεις κάθε ημέρα Ειρήνη, Αγάπη και Ευδαιμονία.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου
σου καθαρίζει τους ρύπους του μυαλού σου,
σε καθιστά και διαυγή για να ’χεις όμορφο ταξίδι στη Ζωή.
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
είναι τόσο απαραίτητη στον Άνθρωπο
όσο η Θεϊκή Αναπνοή του,
τριγυρνάει ζωντανός νεκρός και ζει μόνο για το κορμί του.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας προσφέρει την Υπέρτατη Εμπειρία
πώς να ’ρχόμαστε μέσα μας σε επαφή
με τη Γλυκύτατη Παντοδύναμη Ζωή.
Είναι τόσο αναγκαιότατη η Εσωτερική Ειρήνη,
όπως ο ύπνος, το φαγητό και το νερό
μες στην καθημερινότητα
για όλη την Ανθρωπότητα.
Όταν βρούμε μέσα μας την Ειρήνη
θα κλείσουμε το διχασμό
και θα χορεύουμε κάθε ημέρα
της Υπέρτατης Αρμονίας τον Εσώτατο Χορό.
Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίσουμε μέσα μας
τη Μητέρα μας Ζωή,
αυτή προσφέρει Ειρήνη σε κάθε μας στιγμή,
όταν εστιαζόμαστε στη Θεία Αναπνοή.
óóó
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Η

Υπέρτατη Επιστροφή του κάθε Άσωτου Υιού
στο Εσωτερικό Αληθινό μας Σπίτι
εξάπαντος πρέπει να συμβεί,
γι’ αυτό ήρθαμε στον Πλανήτη Γη.
Όσο αδιαφορούμε να επιστρέψουμε στο Εσωτερικό μας Σπίτι,
θα χειροτερεύει το μυαλό μας,
γι’ αυτό είναι αναγκαίο να παραβρεθούμε
με το Θεϊκό Εαυτό μας.
Μη δίνουμε προτεραιότητα στα ραντεβού
για χρήμα και για ηδονές,
αυτά έφεραν στην Ανθρωπότητα
τις αναρίθμητες συμφορές.
Όσο παραμελούμε την Υπέρτατη Επιστροφή,
θα είμαστε σαν τη βάρκα μες στην καταιγίδα,
διότι όπου κι αν πηγαίνουμε,
ο κόσμος όλος είναι μια αυταπάτη, είναι μια παγίδα.
Οποιαδήποτε ραντεβού κι αν αναζητήσουμε μέσα στον κόσμο αυτόν,
δεν μπορούμε να βιώσουμε την Εσώτατη Ειρήνη,
την Ελευθερία, την Αγάπη και την Ευτυχία.
Αυτά βρίσκονται μέσα μας
και θα τα βιώνουμε μόνο με την Υπέρτατη Αυτογνωσία.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η Ύψιστη Εσωτερική μας Επιστροφή,
να ξανασμίξουμε με την Πολυαγαπημένη Θεϊκή Ζωή μας,
ώστε να εκπληρώνεται όλη η Ύπαρξή μας,
για να γεμίζει η Καρδιά από Ευγνωμοσύνη και Χαρά!
óóó
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Ε

πειδή τα ΜΜΕ έχουνε άλλη υποδομή,
αυτή τη σκοτεινή εποχή,
προσπαθούμε να περάσουμε το Μήνυμα γραπτά,
για να φτάσει σ’ οποιαδήποτε καρδιά.
Θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε και τραγουδιστά,
για να το ακούσουν περισσότερα αυτιά,
διότι είναι το πιο ευγενικό,
προσφιλές, ελπιδοφόρο και το πιο σημαντικό.
Εάν το Ύψιστο Μήνυμα αυτό
αγγίξει των Ανθρώπων την Ψυχή,
θ’ αλλάξει στον κόσμο την Ιστορία
και θα οδεύει για να εξυψωθεί.
Διότι όλα τα ιδεολογικά συστήματα
τα περάσαμε σε πειραματισμό,
παραμένει η εκμετάλλευση και ο διχασμός
και ο κόσμος ατυχώς γίνεται περισσότερο τρελός.
Τώρα ξαναήρθε η Θεία Εποχή
της Γνώσης του Εαυτού,
να μάθουν οι Άνθρωποι να επικοινωνούν
με τα Ύψιστα Αισθήματα, της Αγάπης και του Σεβασμού.
óóó
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Η

Υπέρτατη Εσωτερική Συνάντηση με τη Γνώση του Εαυτού μας
χρειάζεται να υλοποιηθεί
για να εκπληρωθεί η Ψυχή,
γι’ αυτό έχουμε έρθει στον Πλανήτη Γη.
Ξεχαστήκαμε με τ’ αδιάκοπα ραντεβού μας
για σχολεία, καριέρα και για το κορμί
και διακόψαμε με τον πιο σημαντικό μας φίλο
την πιο Υπέροχη Εσώτατη Επαφή.
Ο γνώστης της Εσωτερικής Αληθινής Χαράς
έπαψε στο τσίρκο να είναι κυνηγός,
γιατί μέσα του είναι εκπληρωμένος
και αισθάνεται Ελεύθερος Ανθρωποθεός.
Η Υπέρτατη Εσωτερική Συνάντηση
με τη Γνώση του Εαυτού
είναι η Μεγαλοπρεπέστατη Επιτυχία
του κάθε Άσωτου Υιού.
Όταν ξανασμίξουν οι ψυχές
μέσα τους με τη Δημιουργό Ζωή,
βαθμιαία συνειδητοποιούν
ότι είναι Ανθρωποθεοί.
Η Γνώση του Εαυτού μας
μας οδηγεί στην Εσώτατη Θεϊκή Πηγή,
όπου κατοικεί η Παντοδύναμη,
Γλυκύτατη Μητέρα μας Ζωή.
óóó
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Η

Υπέρτατη Αυτογνωσία
δεν υποκαθίσταται ποτέ
απ’ την ψυχολογία κι από καμιά θρησκεία
ούτε φιλοσοφία και κοσμοθεωρία.
Διότι προϋπάρχει η Γνώση του Εαυτού
του ανθρώπινου πονηρού μυαλού,
που δημιούργησε ένα σωρό φιλοσοφίες,
θρησκείες και κοσμοθεωρίες.
Η Θεία Αυτογνωσία
είναι ευτυχώς
μόνο ατομική και εσωτερική
Ύψιστη πρακτική Εμπειρία.
Ο καθένας ανάλογα με τη νοημοσύνη του
ας διακρίνει τα τεχνάσματα του νου,
γιατί απορρίπτουν και δεν επιδιώκουν
τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού.
Θέλουν την κάθε γενεά
να την έχουν σαν τ’ αρνιά,
να τ’ αρμέγουν και να τα σφάζουν οι βοσκοί
υποσχόμενοι συνέχεια μια καλύτερη Ζωή.
Όταν τ’ αρνιά ανακαλύψουν
ότι η Θεϊκή Φύση τους είναι λιοντάρια,
θ’ αποτινάξουνε τους αρμεχτές
και θα γλιτώνουν οι επερχόμενες γενιές.
Με την αδιαφορία των προηγούμενων γενεών
για τις επερχόμενες γενιές
συσσωρεύθηκε η ασυνειδησία
σε αμείλικτες καταστροφές.
óóó
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Τ

ο θεσπέσιο Μήνυμα της Γνώσης του Εαυτού
είναι αφάνταστα Ισχυρό,
επανήλθε Ζωντανό και Ευγενικό
απ’ το Διδάσκαλο το σημερινό.
Ξανά ήρθε να φωτίσει
τη σκοτεινότατη εποχή,
που διαμόρφωσαν και τρέλαναν την Ανθρωπότητα
να ζει μόνο για το κορμί.
Μην περιμένετε από πουθενά αλλού
να ομορφύνετε το ταξίδι της Ζωής σας,
επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
που καθιστά σοφό και χαρούμενο το νου.
Μες στα πάντα που προσφέρονται απ’ τον κόσμο
τάχα ως χαρά και είναι αντίθετα σκλαβιά,
προσφέρει κι ο Διδάσκαλος τη Γνώση του,
να πετάμε με εσωτερικά άπτερα φτερά.
óóó
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M

όνο η Γνώση του Εαυτού μπορεί ν’ απελευθερώσει
τους ανθρώπους απ’ τις δεισιδαιμονίες του μυαλού.
Η Γνώση του Εαυτού δεν είναι στο πεδίο του μυαλού·
είναι πέρα από φαντασίες, προκαταλήψεις και φανατισμούς,
γιατί δεν έχει σύνορα και ούτε ρατσισμούς.
Η Γνώση του Εαυτού ενώνει όλες τις τάξεις και όλες τις φυλές
και έχει εμφυτέψει την Παντοδύναμη Αγάπη της
σ’ όλες τις έμψυχες μορφές.
Ο Διδάσκαλος με τη Γνώση του έχει απώτερο σκοπό
να ενωθεί ο άνθρωπος μέσα του, να γνωρίσει το Θεό.
Η Θεϊκή Αγάπη των Αληθινών Διδάσκαλων
είναι Αφάνταστα Ισχυρή,
βαθμιαία θα εξαφανίσει τους πολέμους
και θα ενώσει τους ανθρώπους σ’ όλο τον πλανήτη Γη.
óóó
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Ε

ίμαι εργάτης του Θεϊκού
και όχι εργάτης του θνητού,
από τότε που έγινα αφοσιωμένος μαθητής
του Ζωντανού Αληθινού Διδάσκαλου της Εποχής.
Μπορώ να διακηρύξω μία προφητεία
που για τους κοντόφθαλμους θα φαίνεται ουτοπία,
μελλοντικά οι Άνθρωποι θα έχουν ως παγκόσμια θρησκεία
την Ιερότατη Πανύψιστη Αυτογνωσία.
Θα εξαφανιστούν τα σύνορα και οι σημαίες
και δεν θα φτιάχνουνε για τα κορμιά τους σφαίρες,
Θα συνειδητοποιήσουν ως παγκόσμια πατρίδα τη Μητέρα Φύση,
που αυτή μας συντηρεί και μας έχει δημιουργήσει.
Η άγνοια μάς καθιστά μόνο καταστροφείς.
Η Θεία Γνώση μάς μεταμορφώνει σε υγιείς Φορείς.
Μόνο η Υπέρτατη Επιστήμη «Αυτογνωσία»
θα καθοδηγεί τους Ανθρώπους προς εξελικτική πορεία
που θα τους διαποτίζει με την Εσώτατη Αγάπη,
Σεβασμό και Αρμονία, Ελευθερία,
Ευδαιμονία και Ανεξάντλητη Σοφία.
Ως ουσιαστικότερο μάθημα θα σπουδάζεται η Ύψιστη Αυτογνωσία,
από φωτεινούς εκπαιδευτές σε όλου του κόσμου τα σχολεία.
Όχι μόνο με θεωρία αλλά μαζί με πρακτική εμπειρία.
Διότι ο Σημερινός Αληθινός Διδάσκαλος
μας ώθησε προς εξελικτική πορεία.
óóó
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Α

ισθάνομαι σαν Βασιλιάς
που μου ’δωσε ο Διδάσκαλός μου τη Γνώση του
όποτε επιθυμήσω να την παντρευτώ,
μη γνωρίζοντας ότι είναι η Βασίλισσα
και με το Γάμο μου αυτόν ότι θα μπορούσα να απελευθερωθώ.
Διάβαζα στις Γραφές κάποιο ρητό,
ότι μόνο η Αλήθεια θα σ’ ελευθερώσει,
ποτέ μου δεν μπορούσα να το φανταστώ
ότι θα ήταν του Πολυαγαπημένου μου
Αληθινού Διδάσκαλου η Γνώση.
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
είναι η Βασίλισσα όλων των γνώσεων
και όποιος αξιωθεί να την παντρευτεί
ταυτόχρονα θ’ απελευθερωθεί.
Αυτός ο Γάμος με τη Γνώση είναι πέρα από κάθε φαντασία,
ότι θ’ αξιωθεί ο Άνθρωπος
να ’ρχεται σ’ επαφή με τη Θεϊκή Ουσία
και θα βιώνει την Ειρήνη και την Υπέρτατη Ελευθερία.
Αλλ’ οι γνώσεις που παντρεύεσαι αυτού του κόσμου
σου αυξάνουν το ψεύτικο εγώ του νου
και σου αποστερούν την Υπέρτατη Γνώση
του Θεϊκού σου Εαυτού,
οι οποίες ώσπου να πεθάνεις σ’ έχουν σκλάβο του μυαλού.
Μόνο με το κοφτερό σπαθί
της Γνώσης του Εαυτού
μπορώ να νικήσω την αυταπάτη του μυαλού
και να κόψω τον γόρδιο δεσμό
απ’ τον ψεύτη τον κόσμο αυτό.
óóó
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Η Θεία Αγάπη

Π

αναγιώτατη Μητέρα μας Αγάπη,
σ’ ευχαριστώ που μου ’δωσες ψυχή,
με μεταμόρφωσες μετά σε σπέρμα
και μου ύφανες και το κορμί.
Όταν συλλογίζομαι
αυτό το Απερίγραπτο θαύμα,
η συνειδητοποίησή μου μετατρέπεται
σ’ ένα Εσώτατο, Ευτυχισμένο κλάμα.
Με εφοδίασες με μια Απίστευτη
Ύψιστη μηχανή Αισθαντική,
για να αισθάνομαι κάθε στιγμή
τη Μητρική Θεϊκή σου Αναπνοή.
Έρχεσαι συνέχεια με «Ένσαρκη Μορφή»
με διαφορετικό Διδάσκαλο εκάστοτε εποχή,
για να μας δείξεις μέσα μας την Αγάπη σου,
αλλιώς από το μίσος η Ανθρωπότητα θα είχε αλληλοφαγωθεί.
óóó
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Η

Θεία Αγάπη ξανά Ενσαρκωμένη
γυρίζει ακατάπαυστα όλο τον Πλανήτη Γη,
για να έλξει όλους τους Ανθρώπους
όπως η Μάνα ελκύει το παιδί.
Η Θεία Αγάπη προσπαθεί
όλους τους Ανθρώπους να ενώσει,
για να εξαφανιστούν οι πόλεμοι και το σκεπτικό
να θέλει ο ένας τον άλλον να εξοντώσει.
Η Θεία Αγάπη θα εξαφανίσει
τους πόνους και τη δυστυχία
και θ' αποκαλύψει με τη Γνώση του Εαυτού
την Εσωτερική Ειρήνη και την Ευτυχία.
Η Θεία Αγάπη αποκαλύφθηκε
με το σημερινό Αληθινό Διδάσκαλο αυτή την Υπέρλαμπρη Εποχή,
και όσοι τον αναγνωρίσουν
θα είναι αφάνταστα τυχεροί.
Η Θεία Αγάπη, εάν δεν μας έδινε γενναιόδωρα
τη Γνώση της αυτή την εποχή,
η Ανθρωπότητα απ' την άγνοια, την έπαρση,
το μίσος και τη σχιζοφρένεια θα είχε καταστραφεί.
óóó
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Ε

άν δεν ερχόταν ο Ζωντανός Διδάσκαλος
να προσφέρει τη Γνώση του Εαυτού,
θα σφαδάζανε οι άνθρωποι από τα μίση
και από τους πολέμους του μυαλού.
Ως Μητέρα η Θεία Αγάπη
ξαναμαζεύει τα διχασμένα της παιδιά,
αποκαλύπτοντας τη Θαυματουργό Αγάπη της,
που την έχει βάλει σε κάθε Ανθρώπινη Καρδιά.
Ας προσπαθήσουμε να κλείσουμε το διχασμό,
γνωρίζοντας πρώτα μέσα μας το Θεϊκό
και μετά θα νιώθουμε τον κάθε Άνθρωπο
ως Αγαπημένο Αδελφό.
Η Θεία Αγάπη
ξανά ενσαρκώθηκε,
όπου έλκυσε τον Άνθρωπο
και πάλι εξυψώθηκε.
Η άγνοια του Εαυτού, η ιδιοτέλεια, το ψεύδος και η έπαρση
οδηγούν τον Άνθρωπο στην πτώση
κι ευτυχώς που ήρθε ο Αληθινός Διδάσκαλος
για να τον ξανασώσει με τη Ζωντανή του Γνώση.
óóó
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Ν

α θυμάστε τις ιδέες που έχετε δανειστεί απ’ τους χαμένους,
θα σας έχουν πάντα διχασμένους.
Μόνο το Αίσθημα απ’ τη Θεσπέσια Γνώση
της Αγάπης και του Σεβασμού μπορεί να μας ενώσει.
Τους λαούς θα τους έχουνε σαν χοιροστάσια
όσο υπάρχουν οπλοεργοστάσια.
Θα δημιουργούν συνέχεια πολέμους,
αδιάφορους λαούς και διχασμένους.
Ανακαλύψτε μέσα σας
με τη Γνώση του Εαυτού
την Υπέρτατη Αγάπη
και θα υποχωρήσουνε οι πόλεμοι, τα μίση και η απάτη.
Ανακαλύψτε με τη Γνώση του Εαυτού
τη Γλυκύτατη Αληθινή Αγάπη
και σταδιακά θα ενωθούν
όλα τα διχασμένα κράτη.
óóó
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Ό

ταν διαποτιστούμε μέσα μας
από τη Θεϊκή Αγάπη,
θα φτάσουμε στων ψυχιατρείων, στων φυλακών
και στων φτωχών το σκαλοπάτι.
Θα μου πείτε, στις φυλακές
έχουν εξασφαλίσει το νερό και το φαγητό τους,
δεν παύουν να ’ναι άσχημες οι συνθήκες
προς τον παγιδευμένο Εαυτό τους.
Γι’ αυτό προτεραιότητα έχουνε
αυτοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη,
όπου πεθαίνουν από έλλειψη νερού
και έλλειψη ενός πιάτου φαγητού.
Αφυπνιστείτε, Αγαπημένοι μου,
εκεί που σπαταλάτε για τζόγους κάθε μέρα
ή ναρκωτικά, τσιγάρα και ποτό,
μπορείτε να αλλάξετε συνήθειες
προσφέροντας στους ανήμπορους νερό και φαγητό.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ 101

Ό

πως η αδιαφορία και το μίσος
δεν έχουν όρια,
έτσι η Αγάπη και το Ενδιαφέρον
επίσης δεν έχουν όρια.
Αυτό το απερίγραπτο χάσμα
της φτώχειας και του πλούτου
δημιουργείται από έλλειψη Αγάπης
Ανθρώπου με Ανθρώπου.
Μόνο η Θεϊκή Αγάπη
μπορεί όλα τα χάσματα να κλείσει,
να ζούμε με Συμπόνια και Σεβασμό,
χωρίς ασέβεια, έριδες και μίση.
Γι’ αυτό εάν ποθούμε να βιώνουμε
τον παράδεισο στην Καρδιά μας και στη Γη,
πρέπει μέσα μας να γνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή,
διότι μόνο αυτή γνωρίζει πώς η κόλαση να εξαφανιστεί.
óóó

102 Η ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ

Μ

όνο η Ύψιστη Αγάπη
μπορεί τους Ανθρώπους να τους μεταμορφώσει,
αλλά χρειάζονται να τη βιώσουν
επενδύοντας στη Γνώση.
Όπως ακριβώς ο αγγειοπλάστης,
παίρνοντας τη λάσπη,
μεταμορφώνει ένα αγγείο
σ’ ένα υπέροχο και χρήσιμο δοχείο.
Η Θεϊκή Αγάπη
είναι σε όλους μέσα μας
ως Αληθινή Χαρά
και ατυχώς δεν το γνωρίζουν τ’ ανθρώπινα μυαλά.
Γι’ αυτό σας το πληροφορώ
ότι κι εσείς μπορείτε να τη βρείτε
κι απ’ τις υποβαλλόμενες ταλαιπωρίες του μυαλού
να απελευθερωθείτε!
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού
ανακαλύπτεις μέσα σου τη Θεϊκή Αγάπη,
όπου μετά γίνεσαι Πάμπλουτος,
γιατί κατέχεις το Ανεκτίμητο Διαμάντι.

Η ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ 103

Χωρίς τη Θεϊκή Αγάπη
είμαστε τόσο φτωχοί
και προσπαθούμε ν’ αποκτήσουμε τα πάντα
για να νιώσουμε υπεροχή.
Ο Αρχικός Κρίκος για την αλυσίδα
είναι η Θεϊκή Αγάπη,
που μπορεί την Ανθρωπότητα να την ενώσει
και κατ’ επέκταση να την απελευθερώσει.
Μόνο η Θεϊκή Αγάπη
κάνει τον Άνθρωπο Πανελεύθερο,
ώστε όσοι επιθυμείτε Αληθινή Ελευθερία
θα τη βιώνετε απ’ την Αυτογνωσία.
Η Γνώση του Εαυτού μας
μας οδηγεί στην Εσώτατη Θεϊκή Πηγή
όπου κατοικεί
η Παντοδύναμη Γλυκύτατη, Μητέρα μας Ζωή.
óóó

104 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Η Θεία Φύση

H

Γνώση του Εαυτού μας
μας καθιστά ικανούς να εκτιμήσουμε
τα αναρίθμητα Δώρα
του Θαυμαστού Δημιουργού μας.
Η Πρωταρχική Μητέρα μας Αδιόρατη Ζωή
μόνο Αυτή κατέχει
και δίνει την Τροφή
σε κάθε Ανθρώπινη Ψυχή.
Δημιούργησε τη Φύση τη Μαγευτική
ως Υλική Μητέρα
και με τον Ήλιο της, το Νερό, τη Γη και τον Αέρα
συντηρεί όλα τα Δημιουργήματά της, κάθε Ευλογημένη Μέρα!
Όπως δεν γνωρίζουμε για τη Ζωή μας
ότι είναι η Τροφοδότρια της Ψυχής μας,
έτσι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι οι πάντες συντηρούμαστε απ’ τη Μητέρα Φύση.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ 105

Ο

Μαγευτικός Πλανήτης Γη
είν’ ένα διαμέρισμα
μες στο Άπειρο Σπίτι του Δημιουργού,
που γίνεται τσιφλίκι του κάθε παρανοϊκού.
Όπως κάνουν τα σπίτια
οι ασυνείδητοι ενοικιαστές,
επειδή κάποτε θα φύγουν,
τους κάνουν συνέχεια καταστροφές.
Δεύτερο ουσιαστικό μάθημα το περιβαλλοντολογικό,
για να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά
της Φύσης την Πολυτιμότητα,
ώστε να τη σέβεται και αγαπά όλη η Ανθρωπότητα.
Η Πρώτη και πιο Ευγενής Μάθηση
που έχει ανάγκη η Παγκόσμια Παιδεία
είναι η Υπέρτατη Αυτογνωσία,
η Σωματολογία και η Περιβαλλοντολογία.
Όταν οι Άνθρωποι από μικροί
μαθητεύουν για τη Μητέρα μας Ζωή
και τη Γλυκιά Μητέρα Φύση,
τότε η Ανθρωπότητα θα μπορεί να εκτιμήσει!
óóó

106 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Ο

Ευλογημένος Πλανήτης Γη
από άγνωστους αιώνες όλους μάς τροφοδοτεί
με τ’ αναρίθμητα ποικιλόμορφα Αγαθά του
και με την Πάναγνη Θεία Ομορφιά του.
Οι Ανώτερες Μορφές Νοημοσύνης της Ζωής,
ο Ήλιος, το Νερό, ο Αέρας και η Γη
μας παρέχουν τη δυνατότητα για διαμονή
κι εμείς τα μετατρέπουμε για καταστροφή.
Τώρα για όσους έχουμε αφυπνιστεί
και συνειδητοποιούμε την καταστροφή
χρειάζεται να συνευρεθούμε
για να συνεργασθούμε.
Πρέπει να εμπνεύσουμε μέτρα ποιοτικά
στους κερδοσκόπους που δημιουργούν
στο Σπίτι Πλανήτη μας έργα καταστροφικά
και αδιαφορούνε για τους τώρα
και για την κάθε επερχόμενη Γενιά.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ 107

Δ

εν πρέπει οι ανόητοι να καταστρέφουν
το Μαγευτικό Σπίτι του Δημιουργού,
που δημιουργεί συνέχεια Επισκέπτες
για ν’ απολαύσουνε και να χαρούν.
Θεωρώ την ανοχή εκάστου μας
παθητική συμμετοχή,
γι’ αυτό αυξάνεται στον Πλανήτη μας
η απερίγραπτη καταστροφή.
Εφόσον ζούμε ακόμη
οι Αφυπνισμένοι και Συνειδητοποιημένοι,
ας καθαρίσουμε τα σκουπίδια των παρανοϊκών
για το Καλωσόρισμα των Αγνών Μωρών.
Το καθάρισμα όμως, προσέχτε,
αρχίζει πρώτα απ’ τον Εαυτό μας,
ανακαλύπτοντας το Θεϊκό Εαυτό μας,
για να εμπνεύσουμε κάθε Συνάνθρωπό μας.
Η άγνοια και η βρωμιά του νου
να φύγουν δεν μπορούν,
αν δεν αντικατασταθούν
απ’ τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού.
óóó

108 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Μ

ετά τη Μητέρα μας Ζωή,
που εκδηλώνεται στη Θεϊκή μας Αναπνοή,
αισθάνομαι κι εσάς να σας υμνώ,
Ήλιε μου, Αέρα μου, Γη μου και Νερό.
Ω Γλυκύτατη Μητέρα μας Ζωή,
που είσαστε πίσω από κάθε άυλη και υλική μορφή,
με βοηθήσατε να συνειδητοποιήσω
ότι Εσείς δημιουργήσατε τον Ήλιο, το Νερό,
τον Αέρα και τη Γη, ώστε να μπορώ να ζήσω.
Για να μπορώ να μαθητεύσω
μέσα απ’ την Απλότητά τους
και την Ανιδιοτέλειά τους
ότι είμαι Ένα μέσα στην Αγκαλιά τους.
Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς, Απλοί και Ανιδιοτελείς,
κι όπως συνεργάζονται αυτά για τη Συντήρησή μας,
έτσι να συνεργαζόμαστε όλοι για την Ένωσή μας,
διότι οι διχασμοί φέρνουν την καταστροφή μας.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ 109

Β

λέπουμε τα Στοιχεία της Φύσης
ως ξέχωρα, επιφανειακά,
αλλά κι αυτά είναι αναπόσπαστα
μες στης Ζωής την Αγκαλιά.
Η Νοημοσύνη του Ήλιου,
του Αέρα, του Νερού και της Γης
είναι ασύγκριτα Υπέρτατη
απ’ τ’ ανθρώπινα Δημιουργήματα της Ύψιστης Ζωής.
Μην ξεχνάτε, τα Στοιχεία της Φύσης
είναι Εξουσιαστές μας
και ταυτόχρονα Υπηρέτες μας
και Αναγκαιότατοι Συντηρητές μας.
Φαίνονται ξέχωρα
και καθένα με ρόλο διαφορετικό,
αλλά όλα συνεργάζονται για τον ίδιο το Σκοπό,
για να μας προσφέρουν το Σημαντικότατο Καρπό.
óóó

110 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Π

ολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σας ευχαριστώ,
που η Γνώση σας με μαθητεύει,
πώς να γίνομαι θαυμαστής της Μαγευτικής Ζωγραφικής,
που είναι διάχυτη παντού, πέρα απ’ τη διάσταση του νου!
Τα θεσπέσια πολύμορφα χρώματα της Μητέρας Φύσης
ευφραίνουν και τους οφθαλμούς μου,
τώρα που με μάθατε να βλέπω
μέσα απ’ τη Γνώση του Εαυτού μου.
Πόσο σας ευχαριστώ
που με μαθαίνετε να παρατηρώ
παντού τη Θεϊκή σας Ομορφιά,
και ξεχειλίζω από Ευγνωμοσύνη μέσα στην Καρδιά!
Η κάθε καινούργια μου Ημέρα είναι Απίστευτα Μαγική,
παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες στην πόλη την τρελή,
η Θεϊκή σας Γνώση μεταμόρφωσε
την Ύπαρξή μου Αφάνταστα Ελεύθερη κι Ειρηνική!
óóó

Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ 111

Ω

Θεϊκό Ποτό, Χιλιοευλογημένο μας Νερό,
εκτός ότι μας δίνεις και Ζωή,
μας ξεπλένεις και νιώθουμε
ανανεωμένοι, καθαροί.
Όταν οι Άνθρωποι συνειδητοποιήσουν
την Απερίγραπτη Πολυτιμότητά σου,
δεν θα ξαναπιούνε δηλητήρια
παρά μόνο εσέ, την Πάναγνη Δροσιά σου.
Οι ανόητοι σε καταφρονούν
και πίνουν τα δηλητήριά τους,
κατάληξη αρρώστιες, χωρισμοί,
παράνοια και σκοτωμοί.
Σ’ έχουν ανάγκη μόνο
για το ξεβρώμισμά τους,
πλύσιμο στην τουαλέτα τους
και στ’ αυτοκίνητά τους.
óóó

112 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Χ

ιλιοευλογημένη μας Αγαπημένη Γη,
εκτός ότι μας δίνεις και Ζωή,
μας προσφέρεις Αναρίθμητα Αγαθά
κι εμείς ένα ευχαριστώ ούτε μια φορά.
Όταν οι Άνθρωποι συνειδητοποιήσουν
την Απερίγραπτη Πολυτιμότητά σου,
δεν θα σου βάζουνε της πίσσας το παλτό,
που θάβουνε το Μαγευτικό σου Θησαυρό.
Πάνω στο Ευλογημένο Χώμα σου
κτίζουν πίστες θανάτου
και γίνονται μανιακοί
ως βασιλιάδες της ασφάλτου.
Καίνε τα Ζωοδόχα Δάση σου
για την κερδοσκοπία,
κτίζοντας τσιμεντοφυλακές
και τρελοκομεία.
Σαν να τους πειράζει
η Αγνότατη Ομορφιά σου,
για να παριστάνουνε τους αρχιτέκτονες
με τα υλικά δικά σου.
Μόνο η Μάνα Φύση θα επιλύσει
τ’ αδιέξοδα για την ανεργία,
γιατί αναμφισβήτητα συντηρούμαστε
απ’ τα Θεϊκά της τα Στοιχεία.
Μέχρι να συνειδητοποιήσουνε οι Άνθρωποι
ότι ο Ήλιος, ο Αέρας, το Νερό και η Γη
παρέχονται δωρεάν απ’ το Δημιουργό,
θα είναι σκλάβοι στα συστήματα σ’ όλη τους τη ζωή.
óóó
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Χ

ιλιοευλογημένε μας Αέρα,
είσαι η Αόρατη Θεσπέσια Φλογέρα,
εκτός ότι μας δίνεις και Ζωή,
μας παίζεις παντού και Θεία Μουσική.
Δημιουργείς Μαγευτικούς Χορούς
στον Ουρανό με τ’ απίθανα σύννεφά σου
και στις Πανέμορφες Θάλασσες
με τα κατάλευκα άλογά σου.
Λικνίζεσαι πάνω στη Γη
με τα Δέντρα και με τα Φυτά,
για να αισθανόμαστε παντού
την Αγνή σου Ομορφιά.
Επιθυμείς πάντοτε να μας δροσίζεις
και μες στην καυτερή λιακάδα
γίνεσαι η Αόρατη Βεντάλια.
óóó

114 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Χ

ιλιοευλογημένε Ήλιε μας,
εκτός ότι μας δίνεις και Ζωή,
μας επιτρέπεις να βλέπουμε παντού
τη Θεϊκή Ζωγραφική.
Βλέπουμε ασύγκριτα μακρύτερα
με το Υπέρλαμπρο Φως σου
και περιμένουμε κάθε ημέρα
το Γλυκύτατο Ερχομό σου.
Χωρίς εσένα θα ’ταν άχρηστες
οι φωτογραφικές μας μηχανές,
που μας δώρισε ο Δημιουργός μας
τα υλικά μάτια και τις Αόρατες Ψυχές.
Με τη Γλυκιά σου Παρουσία
το σκοτάδι εξαφανίζεται,
έτσι με τη Θεία Γνώση τώρα
η Ανθρωπότητα φωτίζεται.
óóó

Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ 115

Π

αρατηρώ τα σύννεφα να περπατάνε χωρίς πόδια.
Παρατηρώ τον Αέρα να τα σπρώχνει χωρίς χέρια.
Παρατηρώ τον Ήλιο να φωτίζει χωρίς πρίζα.
Παρατηρώ τη Γη και το Άχρωμο Νερό να αιωρούνται στο Άπειρο
και Μεγαλοπρεπέστατο Σύμπαν Σου χωρίς υποστηρίγματα.
Παρατηρώ την έναστρη στέγη του Ουρανού
χωρίς κολόνες για υποστήριξη.
Και εκθαμβώνομαι από Απερίγραπτο Δέος,
που δημιούργησες κι εμένα
και μου ’βαλες μέσα μου το Θαυμασμό,
για να μπορώ να αισθανθώ,
και από την Απερίγραπτη Θεσπέσια Ομορφιά Σου
όσο μπορώ να γοητευτώ!
Πόσο Σ’ ευχαριστώ, Διδάσκαλε Πολυαγαπημένε,
μου αποκάλυψες μέσα μου την Αδιόρατη Θεία Ενέργεια,
που μ’ έμαθε να την αισθάνομαι
και μες στα πάντα να εκπληρώνομαι.
óóó

116 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Μ

ην πλανάστε, Άνθρωποι,
ότι μας συντηρεί η οικονομία.
Συντηρούμαστε κι εξαρτιόμαστε απόλυτα
από της Φύσης τα Στοιχεία.
Όσα χρήματα κι αν αποκτάτε κι όσα κορνιζοπτυχία,
μην αλληλοδουλεύεστε,
όλοι και όλα εξαρτιόμαστε
απ’ τα Θεϊκά Στοιχεία.
Μάθετε να είσαστε Ευγνώμονες
την κάθε Ευλογημένη Μέρα
προς τον Ήλιο, το Νερό,
τη Γη και τον Αέρα.
Σιγά-σιγά γίνετε μαθητές
στη Μητέρα μας Ζωή,
για να σας διδάξει ότι Αυτή λειτουργεί
τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη.
óóó
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Ο

ι Άνθρωποι από έλλειψη νερού, τροφής
θα πέφτουν κατά Γης,
θα συνειδητοποιούν την Απίστευτη Πολυτιμότητά της
και την Απερίγραπτη Αναγκαιότητά της.
Θα δουν ότι δεν μπορούν να ζουν
με την περιβόητη τεχνολογία τους
και με το χρήμα ως θεό τους,
θα ξελαμπικάρουν και θα ξεφουσκώσει το εγώ τους.
Η περιττότητα συσσώρευσης των σκουπιδιών
σιγά σιγά θα συνειδητοποιηθεί
και θα καταλάβουν οι επιστήμονες, οι έμποροι και οι αγοραστές
πόσο έχουμε τρελαθεί.
Επειδή τυπώνουμε χαρτονομίσματα πολλά,
μετασχηματίζουμε την ύλη σε παιχνίδια διαφορετικά,
αυτά Ζωή δεν μας τροφοδοτούνε,
όπως τα φαγητά και τα νερά που μας συντηρούνε.
Μη σηκώνουμε ψηλά τη μύτη
και αδιαφορούμε για τη Μάνα Φύση,
εφόσον αυτή μας συντηρεί
ό,τι υπάρχει στον Πλανήτη Γη.
óóó
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Ω

Χιλιοευλογημένη Μάνα Φύση,
και τι δεν έχεις δημιουργήσει,
με τα Αναρίθμητα Ποικιλόμορφα Αγαθά σου
συντηρείς όλα τα Ευλογημένα Πλάσματά σου.
Στην εξοχή τα πρωινά
μας ξυπνούν τ’ αδελφάκια μας πουλιά,
μας τραγουδούν τη Δόξα σου
και μας μαγεύουν τα αυτιά.
Στις πόλεις τα πρωινά,
που έφτιαξαν τα ανόητα ανθρώπινα μυαλά,
μας ξυπνούν εκνευρισμένα
τ’ αυτοκίνητα, τα τραμ.
Το Μαγευτικότατο γαλάζιο Ουρανό σου
τον ντύσανε με γκριζόμαυρο στεφάνι
από τα βρωμοκαυσαέρια και χημικά
που δημιουργούν τα εγκληματικά μυαλά.
Κάποιοι ασεβείς ασυνείδητοι
σαν να μισούν την Ομορφιά σου,
καταστρέφουν παντού τη φορεσιά σου,
σκοτώνοντας και δηλητηριάζοντας όλα τα ζωντανά σου.
óóó
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Η

Υπέρτατη Γνώση μάς μαθαίνει
να αναγνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή,
επίσης και τις Εκδηλώσεις της
που δρουν κάθε στιγμή.
Όταν εναρμονιστείς
μέσα σου με τη Ζωή,
τότε θα μπορείς να εκτιμάς
και τον Πλανήτη που μας συντηρεί.
Με όλους και όλα είμαστε ένα και τα θεωρούμε ξένα,
διότι δεν γνωρίζουμε την Καταγωγή μας.
Κι έρχεται ο Δάσκαλος να μας συστήσει
την Πανέμορφη Ζωή μας.
Μόνο όταν αναγνωρίσουμε μέσα μας,
τη Μητέρα μας Ζωή
τότε μπορούμε να βιώνουμε
Καθημερινή Εσωτερική Γιορτή.
Τα Ευλογημένα Ζώα μάς δοθήκανε
ως Δώρα για τα παράγωγά τους
κι όχι να τα σκοτώνετε,
να τρώτε τα πτώματά τους.
Αλλά θα μου πείτε
ακόμη έχουμε Ανθρωποκτόνους,
πώς να μην έχουμε
και ζωοκτόνους.
Αυτή η αχαλίνωτη αυθαιρεσία
προς όλες τις μορφές Ζωής
συμβαίνει από έλλειψη συνειδητοποίησης
του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής.
Να γιατί πρέπει στην Παιδεία
να διδάσκεται η Αυτογνωσία,
διότι το πρώτο που πρέπει να μαθαίνουμε
είναι της Ζωής η Ανεκτίμητη Αξία.

120 Η ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ

Η

Αιώνια Καλοσύνη σου
με την Αιώνια Υπομονή σου,
αδιαφορείς για τους καταστροφείς
και μετασχηματίζεις τη Μαγευτική Μορφή σου.
Αυτοί που σ’ εκτιμούν
μέσα τους σ’ ευγνωμονούν,
για την αδιάκοπη συντήρησή σου
με την Αγάπη σου και τη Σιωπή σου.
Η Μητέρα μας Ζωή
είναι τόσο ταπεινή,
που είναι παντού εκδηλωμένη
αλλά ποτέ φανερωμένη.
Νιώσε τη Ζωή τώρα που ζεις
στη Θεϊκή Αναπνοή σου,
για να αισθάνεσαι κάθε μέρα Ευλογία,
Ειρήνη, Αγάπη, Σοφία και Μαγευτικότατη Ελευθερία.
óóó
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Το Θαύμα Οικοδόμημα Σώμα μας

Τ

ο Θαύμα Οικοδόμημά Σώμα σου είναι σαν το δοχείο,
ταυτόχρονα και Απίστευτο Αδαμαντωρυχείο,
και επειδή δεν το γνωρίζεις,
να το χρησιμοποιούν σ’ οποιονδήποτε το δίνεις.
Ο καθένας σού ξαφρίζει τα διαμάντια
και σε κάνουνε χίλια κομμάτια,
κι όταν τελειώσουν τη δουλειά τους,
σε πετάνε στα σκουπίδια σαν τη λεμονόκουπά τους.
Για να μην ανακαλύψεις
ποτέ τις δυνατότητές σου,
σου έχουνε στήσει παντού
τις ποντικότρυπές σου.
Ο καθένας χρησιμοποιεί τον άλλο
σαν σκαλοπάτι για τον ιδιοτελή σκοπό του,
απ’ την έπαρση κάθε μυαλό θέλει ψηλότερα τον Εαυτό του,
κι αν δεν υποταχθείς σε κάποιου το μυαλό,
σε κάνει το χειρότερο εχθρό.
óóó
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Π

ρόσφερε το Δοχείο σου
στην Υπέρτατη Ζωή,
να σου αποκαλύψει τα διαμάντια σου,
για να σε χρησιμοποιεί στην Υπέρτατη Αποστολή.
Γίνε Δοχείο του Θεού
και όχι εργαλείο του κόσμου αυτού,
για να σε κάνει ταχυδρόμο
της Γνώσης του Εαυτού.
Δεν μας δημιούργησε ο Θεός
για τα σκουπίδια του μυαλού,
αλλά να εκπληρωνόμαστε από τη μαθητεία
της Γνώσης του Εαυτού.
Το Ανθρώπινο Δοχείο πρέπει συνέχεια να ’ναι γεμάτο
απ’ την Υπέρτατη Αγάπη και Σοφία,
από Ειρήνη, Ελευθερία και Ευδαιμονία,
αυτά είναι της Ζωής του τα στοιχεία.
óóó
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Η

Ακατάπαυστη Ευγνωμοσύνη
εκπορεύεται απ’ τη Συνειδητή Ταπεινοσύνη.
Αναγνωρίζοντας το μεγαλοπρεπές θαύμα σώμα μας
με τα Θεσπέσια Δώρα και ως όπλα μας.
Αυτό το Απίστευτο Θαύμα σώμα μας
δεν είναι δικό μας, η Ζωή μάς το έχει ενοικιάσει,
πάρα πολλοί το εκμεταλλεύονται
και το ’χουν υπενοικιάσει.
Κι όχι μόνον αυτό,
άλλοι κάνουν τα σώματα άλλων αγοραπωλησία,
στήνουνε αδίστακτους πολέμους
και πολυτελή επίσημη πορνεία.
Εάν λιγάκι αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε
ότι δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευόμαστε
κάτι που δεν είναι δικό μας,
θα ομορφύνει μέσα μας και γύρω μας όλο το σκηνικό μας.
óóó
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Το Υπέρτατο Αίσθημα της Καρδιάς: η Εκπλήρωση

Τ

ώρα ας μιλήσουμε
για το Υπέρτατο Αίσθημα της Καρδιάς,
το μοναδικό που μας εκπληρώνει, ώστε και κατ’ επέκταση
απ’ το κυνήγι της αυταπάτης μάς απελευθερώνει.
Η Υπέρτατη Εκπλήρωσή σου για το μυαλό,
το σώμα σου και την ψυχή σου
να θυμάσαι θα συμβαίνει μόνο
όταν μάθεις να ’ρχεσαι σε επαφή με τη Ζωή
στη Θεϊκή Γλυκύτατη Αναπνοή.
Εάν δεν μάθεις την Τέχνη
να εκπληρώνεις όλη την Ύπαρξή σου,
λυπούμαι, θα ’σαι ανικανοποίητος
σ’ όλο το ταξίδι της Ζωής σου.
Το ανικανοποίητο της «Ύπαρξής» σου:
γιατί να κάνεις δυστυχία τη Ζωή σου,
όταν είναι τόσο απλό να ευτυχήσεις,
επιστρέφοντας μέσα σου στο Θεό, να τον αναγνωρίσεις!
óóó
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Μ

έχρι να βρεις μέσα σου την πληρότητα
θα ζεις συνέχεια μες στο κενό,
το τσίρκο προξενεί κούραση και πόνο
στον κάθε άσωτο Υιό.
Δεν είμαστε φτιαγμένοι
να ζητιανεύουμε απέξω τη χαρά
και να περιφρονούμε το Δημιουργό μας
για τα Εσωτερικά μας Δώρα τα Μαγευτικά.
Από μέσα μας ξεκινάει η δίψα
για να εκπληρωθούμε
και μέσα μας είναι η πηγή
από Υπέρτατη Πληρότητα να ξεδιψούμε.
Ως πότε θα επιτρέπουμε
να μας κοροϊδεύουν τα πονηρά μυαλά
ότι θα εκπληρωθούμε από διάφορα υποκατάστατα
και απ’ τα ναρκωτικά.
Υπάρχει μέσα στον καθένα μας
τόση Έμφυτη Απερίγραπτη Μαγεία,
για να εκπληρωνόμαστε συνέχεια
από Ευγνωμοσύνη και Ευδαιμονία.
óóó
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Γ

ια την Εκπλήρωση των ματιών μου,
μου προσφέρεις τον Ήλιο σου ως Φως μου,
για να μπορώ να θαυμάζω την Απερίγραπτη Μαγεία
και να γεμίζω από Δέος και Ευδαιμονία.
Για την Εκπλήρωση των αυτιών μου,
μου προσφέρεις τα πτηνά σου ως τραγουδιστές
κι ο Αέρας σου με τα δένδρα και τα κύματα στις θάλασσες
είναι οι Θεϊκές Φωνές.
Για την Εκπλήρωση της όσφρησής μου,
μου προσφέρεις τα μαγευτικά αρώματα των λουλουδιών,
που είναι τόσο ελκυστικά,
όπως μας ελκύουν τα Αγνά Μωρά.
Για την Εκπλήρωση του στόματός μου,
μου προσφέρεις φρούτα και φαγητά
και απίστευτη ποικιλία από χυμούς
ως Θεϊκά Ποτά.
Για την Εκπλήρωση του σώματός μου,
μου προσφέρεις τη Θεϊκή σου Αγάπη,
για να κάνω απόγονους στον Πλανήτη Γη,
να γνωρίσουνε κι αυτοί τη Θαυματουργό Μητέρα μας Ζωή.
Για την Εκπλήρωση του νου μου,
μου προσφέρεις το μηχανισμό της σκέψης,
για να σκέπτομαι το Δημιουργό μου,
τη Γνώση του και το Θαυμαστό Διδάσκαλό μου.
Για την Εκπλήρωση της ψυχής μου,
μου προσφέρεις το μηχανισμό της αίσθησης,
για να αισθάνομαι την Αναπνοή μου,
που εκεί πάλλεται η Παντοδύναμη Ζωή μου.
Τελικά όλη την Ύπαρξή μου
την εκπληρώνει η Δημιουργός Ζωή μου!
Μην ψάχνετε έξω για την Εκπλήρωσή σας,
μόνο από μέσα θα σας εκπληρώνει η Ζωή σας!
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Το κενό

Σ

την απουσία της Εκπλήρωσης
δεσπόζει μέσα το κενό
και τρέχει παντού τον Άνθρωπο
το ανικανοποίητο μυαλό.
Τον κοροϊδεύει από δω κι από κει,
τάχα ότι θα εκπληρωθεί
φτιάχνοντας αναρίθμητα υποκατάστατα
και συνέχεια βλέπει φαντάσματα.
Το εσωτερικό κενό
είναι ανιαρό και οδυνηρό
και καθιστά τον Άνθρωπο
κάθε μέρα ζωντανό νεκρό.
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού σου
θα εκπληρώνεις την Ύπαρξή σου,
τότε θα έχει νόημα
το ταξίδι της Ζωής σου.
Οι άνθρωποι που αγνοούν την εσωτερική Υπέρτατη Εκπλήρωση
είναι σαν τα άδεια τα ποτήρια,
παριστάνει ότι θα γεμίσει ο ένας του άλλου το ποτήρι
και όλες τους οι σχέσεις γίνονται σαν το πατητήρι.
Καθένας πατάει με το δικό του το ρυθμό
για να βγάλει απ’ τα σταφύλια το ζωμό,
άλλοι χορεύουν τσιφτετέλι, ζεϊμπέκικο και καλαματιανό
κι άλλοι ροκ, σάμπα, βαλς, μπλουζ και τανγκό.
óóó
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Το κεφάλι

Ά

λλο Θείο Δώρο το κεφάλι μας,
ως έδρα που στηρίζεται η καθεμιά αίσθησή μας
και το πρόσωπό μας λειτουργεί ως κινητή
προσωπική τηλεόρασή μας.
Όπως η τηλεόραση από κάπου
προβάλλει πάνω στην οθόνη
ή ένα έργο άσχημο και απωθητικό,
ή ένα ντοκιμαντέρ της Φύσης Μαγευτικά Ελκυστικό.
Έτσι και η προσωπική μας τηλεόραση
προβάλλει από μέσα μας, πάνω στο πρόσωπό μας,
ή μορφασμούς και λέξεις του ιδιοτελούς μυαλού μας
ή την Ανιδιοτέλεια του Θεϊκού Εαυτού μας.
Το πρόσωπό μας λοιπόν
είναι η σαρκική τηλεόρασή μας,
ή προβάλλουμε το έργο μας ως υποκριτικό και απωθητικό
ή το προβάλλουμε Γνήσιο και Ελκυστικό.
óóó
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Ο μηχανισμός της αίσθησης

Τ

ώρα παρατηρούμε στον Eαυτό μας
έναν πιο εκπληκτικό μηχανισμό,
το Μηχανισμό της Αίσθησης,
όπου χωρίς αυτόν όλα είναι ψευδαίσθηση.
Της Αίσθησης η μηχανή
κάνει την παρούσα ψευδαίσθηση πραγματική,
της ύλης η αυταπάτη ως παρούσα
στην Άυλη Πραγματικότητα είναι απούσα.
Διαχωρίζω της Αίσθησης το Μηχανισμό,
γιατί είναι πιο εκπληκτικός,
διότι δεν αισθάνεται το σώμα ικανοποιημένο,
όσο κι αν σκέπτεσαι για νερό και φαγητό.
Η σκέψη σε οδηγεί
μέχρι να βρεις το φαγητό και το νερό,
για το σώμα όμως είναι πιο σημαντικό
να «αισθανθεί» το φαγητό και το νερό.
óóó
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Ο μηχανισμός της σκέψης και της επιλογής

Ά

λλος εκπληκτικός μηχανισμός,
ως Θεία Δώρα της Ζωής, η σκέψη και η επιλογή,
ή σκεπτόμαστε να βοηθήσουμε,
ή σκεπτόμαστε να λεηλατήσουμε.
Το Δώρο του Δημιουργού
είναι ο νους για να σκεπτόμαστε.
Τώρα, το δώρο για τον εαυτό μας
είναι εμείς το τι σκεπτόμαστε.
Βλέπετε λοιπόν ξεκάθαρα
ότι το καθημερινό μας πεπρωμένο
εμείς το δημιουργούμε,
έχουμε επιλογή τι θέλουμε να σκεφθούμε.
Η σκέψη και η επιλογή
είναι ως Δώρα για την Ελευθερία,
εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσεις
για την Ευδαιμονία σου ή την πανωλεθρία σου.
Η σκέψη και η επιλογή
είναι ένα απίστευτο μαγικό ραβδί,
μες στα σκοτάδια για να μη ματώνεσαι σε οδηγεί
ή δημιουργείς παντού καταστροφή.
óóó
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Ο μηχανισμός της μνήμης

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο μέσα μας,
ο μηχανισμός της μνήμης, που τοποθέτησε η Ζωή,
για ν’ ανοίγουμε το διακόπτη του παρελθόντος
με προσωπική επιλογή.
Η μνήμη είναι
το εσωτερικό μας DVD,
βλέπουμε όποιες κασέτες παρελθόντος
οποιαδήποτε στιγμή.
Θέλουμε να βλέπουμε τα άσχημα, ως μάθημα,
για να μην ξαναπέσουμε στη συμφορά;
ή να βλέπουμε και τα όμορφα,
που αισθανόμασταν Χαρά,
ώστε να ’χουμε τη σύγκριση, τι είναι πιο καλά.
Ο κάθε θαυμαστός μηχανισμός μας
έχει δύο όψεις,
όπως η θέλησή μας
και η άρνησή μας.
óóó
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Ο εγκέφαλος

Μ

ες στην κοιλιά της μάνας μας
ο Θαυματοποιός έφτιαξε τον εγκέφαλό μας,
για να μας βάζει μέσα τη Σοφία του
κι όχι να βάζει μέσα μας ο καθένας τα σκουπίδια του.
Όλοι το παίζουνε σοφοί
και όλοι τους είναι επιεικώς μωροί,
εφόσον δεν σπουδάζουν με τη Γνώση του Εαυτού
και πουλάνε ασοφία γνώσεων του μυαλού.
Τα μυαλά των Ανθρώπων,
που διαμορφώνονται από Ανθρώπους,
τους κάνουν ιδιοτελείς, υποκριτές,
κλέφτες και δολοφόνους.
Αντίθετα, οι Άνθρωποι που διαμορφώνονται
απ’ τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
γίνονται Ανυπόκριτοι Ανιδιοτελείς,
Συλλογικοί και Αξιοπρεπείς.
óóó
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Τα μάτια

Τ

α Θεία Δώρα μάτια μας,
δεν αναφέρω Δώρο, αλλά Δώρα,
όταν το ένα μάτι μας καταστραφεί,
με το άλλο η όρασή μας λειτουργεί.
Έχουμε δύο απίστευτες μηχανές,
ταυτόχρονα φωτογραφικές και κινηματογραφικές,
χωρίς να κουβαλάω μηχανές απ’ την τεχνολογία,
όταν ανοίγω τα μάτια μου,
κινηματογραφίζω της Φύσης τη Μαγεία.
Η Αδιόρατη Δύναμη της Ζωής
μες στην κοιλιά της μάνας μού δημιούργησε τα μάτια,
για να θαυμάζω το Δημιουργό μου και τη Δημιουργία,
δεν μου ’φτιαξε τα μάτια μόνο για την τεχνολογία.
óóó
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Ο

Δημιουργός μού έφτιαξε τα μάτια
για να τρέχω, όταν μπορώ, να βοηθάω
και όχι να τα χρησιμοποιώ
ό,τι βλέπω να τ’ αρπάω.
Δεν μου έφτιαξε τα μάτια
για να βλέπω του Ντίσνεϊλαντ τη μικρογραφία,
αλλά για να μπορώ να δω
τη Θεϊκή Μεγαλοπρεπέστατη Δημιουργία.
Ο Δημιουργός μου μου έφτιαξε τα μάτια
για να μπορώ να θεραπεύσω
και όχι να σημαδεύω με τα όπλα
Δημιουργήματα να εξολοθρεύσω.
Τα μάτια, ως φωτογραφικές μου μηχανές,
μου δόθηκαν για να θαυμάζω
και όχι να τρέχω στου κόσμου τα θεάματα,
τάχα ότι διασκεδάζω.
Τα μάτια δεν μου δόθηκαν
να γίνομαι σκλάβος στη λαγνεία,
αλλά να βιώνω και να βλέπω την Αγνότητα
και να νιώθω Ελευθερία.
óóó
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Τα Εσωτερικά Μάτια της Ψυχής

Σ

ας προτρέπω να βιώσετε ένα Άυλο Γεγονός,
απίστευτα Μαγευτικό.
Προϋποθέτει να εκτιμήσετε των ματιών σας το Θαυματοποιό.
Θα σας ανοίξει τα μάτια της Ψυχής,
να μαγεύεστε κι απ’ την Άυλη
Φωτόχρωμη ποικιλόμορφη Ζωγραφική.
Όπως δεν μπορεί ένας τυφλός
να δει της Φύσης την υλική ζωγραφική,
έτσι δεν μπορούν τα υλικά μας μάτια
να δουν την Άυλη Φωτόχρωμη Ζωγραφική.
Επειδή ο τυφλός δεν μπορεί να δει
της Φύσης την υλική ζωγραφική,
αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη
της Φύσης τη ζωγραφική.
Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο,
επειδή τα υλικά μας μάτια
δεν μπορούν να δουν την Άυλη Φωτόχρωμη Ζωγραφική,
αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη της Άυλης Ζωγραφικής.
Όπως μόνο με ανοιχτά τα υλικά μάτια
μπορείς να δεις την υλική ζωγραφική,
έτσι μόνο όταν ανοίξουν τα μάτια της Ψυχής
μπορούν να δουν την Απίστευτη
Άυλη Φωτόχρωμη Ζωγραφική.
óóó
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Τα αυτιά

Ά

λλα Θεία Δώρα τα αυτιά μας
και όχι Δώρο, Δώρα,
ώστε το ένα αν θα καταστραφεί,
με το άλλο η ακοή θα λειτουργεί.
Μες στην κοιλιά της μάνας μας
η Δημιουργική Δύναμη Ζωή
μας έφτιαξε αυτιά,
ώστε ν’ ακούσουμε γι’ Αυτήν.
Τ’ αυτιά που μας έδωσε η Μητέρα μας Ζωή
είναι ν’ ακούμε τη Θεϊκή της Μουσική,
που την εκδηλώνει κάθε Ευλογημένη Μέρα
με τα δένδρα, τα πουλιά, τη θάλασσα και τον αέρα.
Δεν μου τα ’δωσε ν’ ακούω
τις θεωρίες των ανόητων και υποκριτών
κι ούτε ν’ ακούω τις προσταγές
ιδιοτελών, δολοφόνων και κλεφτών.
óóó
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Η μύτη

Ά

λλο ένα Ύψιστο Δώρο
που δημιούργησε μες στην κοιλιά της μάνας μας
η Αδιόρατη Μαγευτική Ζωή,
η μύτη μας, που εκδηλώνεται η Θεία Αναπνοή.
Τη μύτη μας τη δημιούργησε
να αναπνέουμε τη Θεϊκή Ζωή
και παράλληλα να οσφριζόμαστε τ’ αρώματα
απ’ τη Θεσπέσια Φύση τη Μαγευτική.
Και η όσφρηση της μύτης
μας απωθεί απ’ την άσχημη μυρωδιά
και γοητευόμαστε από την Έλξη
της Γλυκύτατης Ευωδιάς.
Μέσα στη μύτη μας
εκδηλώνεται η Δημιουργός Ζωή
και χορεύει χαϊδευτικά και αθόρυβα
μες στη Μυστηριώδη Αναπνοή.
óóó
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Το στόμα

Τ

ι Απίστευτο Δώρο κι αυτό
μες στην κοιλιά της μάνας,
η Θεϊκή Ζωή μας έφτιαξε και στόμα
απ’ το Χιλιοευλογημένο Χώμα.
Το στόμα, ως καταφύγιο της γλώσσας,
συνέχεια την περιφρουρεί,
γιατί οι ασεβείς σκέψεις την οδηγούνε να λαλεί
και παγιδεύουν τους Ανθρώπους σε καταστροφή.
Για το στόμα μας ο Δημιουργός
φτιάχνει Αναρίθμητα Αγαθά
και δεν τα ’χουμε δοκιμάσει,
γιατί κάποιοι μας τροφοδοτούν σκοτωμένα ζωντανά.
Το ευλογημένο στόμα με τα χείλη και τα δόντια
συνοδεύουνε τη γλώσσα
και τραγουδούν το Σ’ αγαπώ κι ευχαριστώ
προς τη Δημιουργία και στον Ύψιστο Δημιουργό.
Τα πόδια μου μου έχουνε δοθεί
για να πηγαίνω στον Πολυαγαπημένο Διδάσκαλό μου
που μου ’δωσε το Θείο Δώρο του τη Γνώση
και μ’ έκανε ευδαίμονα κι απελευθερωμένο.
óóó
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Η γλώσσα

Ά

λλο ένα Μαγευτικότατο Δώρο
που υφαίνει στην κοιλιά της μάνας μας
η Θαυματοποιός Ζωή,
η γλώσσα για να μιλήσουμε και ταυτόχρονα γευστική.
Η γλώσσα είναι επίσης
ένα Απίστευτο Όπλο ισχυρό,
όταν λαλεί απ’ την Καρδιά, φέρνει τη Σωτηρία,
κι όταν λαλεί από το νου, φέρνει πανωλεθρία.
Η γλώσσα μάς δόθηκε απ’ το Δημιουργό
να μας μάθουν πρώτα να ευχαριστούμε Αυτόν
και μετά να επικοινωνούμε μεταξύ μας
με της Καρδιάς το Σεβασμό.
Η γλώσσα είναι
σαν ένα όργανο Μαγευτικό,
όταν είναι ξεκουρδισμένο γίνεται απωθητικό
και όταν είναι κουρδισμένο γίνεται ελκυστικό.
Η γλώσσα φανερώνει
την καρκινογόνο ιδιοτέλεια του νου
και αντιθέτως φανερώνει
τη Θεραπευτική Αγάπη του Θεού.
Ο Άνθρωπος όταν αναγνωρίσει
τον Αληθινό Διδάσκαλο στη Γη,
η γλώσσα μέσα του και έξω του κάθε στιγμή
με Ευγνωμοσύνη τον εξυμνεί.
óóó
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Τα χέρια

Ά

λλα Θεία Δώρα τα χέρια μας,
που υφάνθηκαν μες στην κοιλιά της μάνας μας
απ’ την Πρωταρχική Μητέρα μας Ζωή,
για να μας κάνει εύκολο το ταξίδι μας στη Γη.
Μας ύφανε και δάχτυλα,
να καλλιεργήσουμε τη Γη
γευόμενοι τη μαγευτική τροφή,
να φτιάχνουμε και όργανα, να την υμνούμε και με μουσική.
Δεν μου ’φτιαξε τα χέρια
για να κλέβω ή να σκοτώνω,
αλλά από τα Δώρα της να προσφέρω
και με τη Χάρη της να θεραπεύω.
Μου ύφανε τα χέρια μου
για να γράφω και λόγια της απλά,
να πετάνε οπουδήποτε σαν τα πουλιά,
για να φθάνουν σε κάθε Ανθρώπινη Καρδιά.
óóó
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Τα πόδια

Τ

ι Απίστευτα Θεία Δώρα και τα πόδια μας,
μας ύφανε η Πανσοφία της και δάχτυλα να ισορροπούμε,
να κάνουμε τις βόλτες μας στη Φύση της
και απ’ την ομορφιά της απλά να μαγευτούμε.
Τα πόδια μας είναι το αυτοκίνητό μας,
να βολτάρουμε με το θεϊκό ρυθμό μας.
Οι έμποροι μας μεταμόρφωσαν σε μηχανές
και μας κλείνουν όλους σε αυτοκινητοφυλακές.
Δεν μας έφτιαξε ο Θεός τα πόδια μας
να μας κάνουν σαν τ’ άλογα του ιπποδρόμου,
όλα τ’ αθλήματα κατέχονται
από τους πονηρούς του τζόγου.
Δεν μου ’δωσε τα πόδια ο Δημιουργός μου
για να τρέχω να κουτσομπολεύω και να ψευδομαρτυρώ,
ούτε μου τα ’δωσε να τρέχω για μοιχείες
και ούτε να κακοποιώ.
óóó
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Τα εσωτερικά μας όργανα

Κ

ι άλλα Θεία Δώρα,
τα όργανα του σώματος τα εσωτερικά,
που υφαίνει η Αδιόρατη Ζωή
στης μάνας μας την κοιλιά.
Η διάταξη και η λειτουργία
στον εσωτερικό οργανισμό μας
αναπτύσσει σε απερίγραπτο βαθμό το δέος,
το θαυμασμό και το σεβασμό μας.
Το ανθρώπινο σώμα
και οι αισθήσεις του μυαλού μας
σε σύγκριση με την Άπειρη Δημιουργία
είναι η ελαχιστότατη τέχνη του Δημιουργού μας.
Αυτό το Απίστευτο Θαύμα, ο Άνθρωπος,
που μπορεί να αναγνωρίσει το Δημιουργό του,
αντιθέτως τον καταφρονεί
και καταστρέφει τον Εαυτό του.
óóó
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Το μυαλό χωρίς
τη Γνώση του Εαυτού

Α

ισθάνομαι πως ήρθε ο καιρός
να αποβάλουμε τις μάσκες του μυαλού,
τώρα που μας προσφέρεται το Ύψιστο Δώρο του Διδάσκαλου,
η Γνώση του Εαυτού!
Η Πάναγνη Καρδιά
δεν έχει ανάγκη από προσωπεία,
αυτά είναι δημιουργίες των μυαλών
και φαίνονται τόσο αστεία!
Το μυαλό από Άνθρωπο
σε μεταμορφώνει σε υπάνθρωπο
και η Καρδιά από υπάνθρωπο
σε μεταμορφώνει σε Άνθρωπο.
Το Θεϊκό μες στην Καρδιά θέλει τον Άνθρωπο να τον διαφωτίσει,
ενώ αντίθετα, το μυαλό επιδιώκει να τον παραπλανήσει.
Το μυαλό μάς οδηγεί στην πτώση
και ο Διδάσκαλος θέλει να μας εξυψώσει.
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Από αιώνες το μυαλό επάσχισε
με αναρίθμητες μεθόδους
να θάψει της ψυχής την ομορφιά,
για να ’χει σκλάβους τους ανθρώπους.
Ας γίνει η καρδιά ο λυτρωτής μας
και το μυαλό ν’ ακολουθεί,
και όχι ηγέτης το μυαλό μας,
που φέρνει την καταστροφή.
Η Θεϊκή Ουσία
ζει μέσα στους Ανθρώπους,
μόνο και μόνο η άγνοια αυτή
μας κάνει υπανθρώπους!
óóó
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Α

πό βάθους αιώνων κάποιοι ασυνείδητοι
μας έστησαν θανατερές παγίδες,
να σκοτώνουνε οι Άνθρωποι τ’ αδέλφια τους
με όπλα και χειροβομβίδες.
Και οι εφευρέσεις των ασυνείδητων
διαιωνίζουνε τους σκοτωμούς
με φρικιαστικά όπλα χημικά
και με εκλεπτυσμένα ηλεκτρονικά.
Μεταλλάσσουν τους Ανθρώπους
να εκμεταλλεύονται τους Συνανθρώπους
κι εδραιώθηκε ως φυσιολογικό
κι έτσι φτάσαμε στον πιο σκοτεινό καιρό.
Η Μητέρα μας Ζωή άκουσε την παράκλησή μας,
στέλνοντας πάλι Εκπρόσωπό της για την Απελευθέρωσή μας.
Η Απελευθέρωση ισχύει για τους συνειδητοποιημένους,
που κατανόησαν ότι ο φαύλος κύκλος τούς είχε σκλαβωμένους.
Η Θεία Γνώση του Εαυτού
θα μεταμορφώσει πάλι τους Ανθρώπους,
ώστε ο καθένας μας να σέβεται και ν’ αγαπά
όλους τους Συνανθρώπους.
Η Μεταμόρφωση που εννοώ,
να ξεβρωμίσουμε το πολυπρόσωπο μυαλό,
να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν παιδιά,
που λειτουργούσαμε αγνά απ’ την Καρδιά.
Αυτό κάνει η Γνώση του Εαυτού,
θεραπεύει τους καρκίνους του μυαλού,
ώστε υγιής ο καθένας να αισθάνεται
και ό,τι βδελυρό να γνωρίζει να το απεχθάνεται.
óóó
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Τ

ου καθένα από μας η αδιαφορία
δημιούργησε την απαίσια τραγωδία.
Επιτέλους αυτή την Απίστευτη Εποχή
προσκαλείται ο καθένας να ενδιαφερθεί
να εξαλείψουμε βαθμιαία την ατομική ασυδοσία,
για ν’ αρχίσουμε ένας-ένας μια Ύψιστη Ιστορία.
Γιατί να συμμετέχεις σ’ ένα άθλιο,
αδιάφορο κόσμο εκτροχιασμένο
και να μη βιώνεις εσένα ως Άνθρωπο,
εσωτερικά εξυψωμένο!
Γιατί εάν δεν μαθητεύεις
με τη Γνώση του Εαυτού σου,
θ’ αυξάνεις την απελπισιά και τη μαυρίλα
του περίγυρού σου.
Ενώ αντίθετα όσοι επενδύουν
στη Γνώση του Εαυτού
γεμίζουνε από Ειρήνη, Ελευθερία και Χαρά,
σκορπίζοντας ελπιδοφόρα λόγια και αληθινά.
óóó
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Π

αρασύρθηκε ο ένας απ’ τον άλλον
κι απορρίψανε τη Γνώση του Εαυτού
και αναποφεύκτως γίναν όλοι τους δούλοι του μυαλού.
Έχω δικαίωμα να εκφραστώ,
σαν πολίτης μες στον κόσμο αυτόν και ομιλώ εμπειρικώς,
γιατί γνωρίζω πώς ήμουν πριν
και πώς είμαι τώρα ως μαθητής τού Γνώθι Σαυτόν.
Αν απορρίπτεις το Θεϊκό Εαυτό σου,
βάζεις θηλιά γύρω στο λαιμό σου,
θα σ’ έχει πάντα διχασμένο το ίδιο το μυαλό σου.
Στέλνω ένα μήνυμα Προσωπικού Υπέρτατου Σκοπού,
ας επενδύσει ο καθένας
στην Ύψιστη Επιστήμη της Γνώσης του Εαυτού.
óóó
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Τ

ο χάος βράζει μέσα σε κάθε διχασμένο,
παράλληλα βρίσκονται κι άλλοι
να το αυξήσουν ως ομαδοποιημένο
και στη συνέχεια κοινωνικοποιημένο.
Όπου το εκδηλώνουν εξωτερικά
σε φρικτά έργα καταστροφικά
και το κάνουν επαναληπτικά,
επηρεάζοντας πάρα πολλά παιδιά.
Είναι ένα εσωτερικό βάρος που βιώνουν
και δεν γνωρίζουνε πού να το δώσουνε
κι έτσι ψάχνουν οπουδήποτε μπορέσουνε
για να το ξεφορτώσουνε.
Όταν ο Άνθρωπος βάλει στη ζυγαριά του
ως αντίβαρο τη Γνώση,
τότε δεν θα μπορούν τ’ άλλα μυαλά
και το δικό του το μυαλό να τον εξαθλιώσει.
Κι έτσι προλαβαίνεις το εσωτερικό σου χάος
που σου δημιουργεί ο διχασμός,
διότι με τη Γνώση βαθμιαία συνειδητοποιείς
ότι είσαι Ανθρωποθεός, ώστε παύει ο διχασμός!
óóó
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Ό

λοι μας γίναμε ο ένας για τον άλλον κινητές παγίδες,
κι εγκλωβισμένοι στην άγνοια ζούμε με αλυσίδες.
Ήρθε επιτέλους ο καιρός ν’ αποπαγιδευτούμε,
να ζούμε αξιοπρεπώς κι αδελφικά να ζούμε.
Η φύση μας δεν είναι να είμαστε παγίδες.
Είμαστε ένα με τον Θεό σαν φωτεινές λιαχτίδες.
Είν’ ο καιρός ν’ αφυπνιστούμε
και με τη Γνώση του Εαυτού ν’ ασχοληθούμε,
που κατοικεί μες την καρδιά μας για να σπάσουμε τα δεσμά μας!
óóó
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Τ

ελικά όλοι παρουσιαζόμαστε
ότι για το Συνάνθρωπο αγωνιζόμαστε,
αλλά το άρμεγμα είναι ο σκοπός μας
και να ικανοποιήσουμε το κουτοπόνηρο μυαλό μας.
Τώρα όποιος θέλει να δουλέψει,
στην καρδιά του να επιστρέψει,
για να γίνεις ανιδιοτελής,
πρέπει να γίνεις μαθητής της ίδιας της Ζωής.
Του κόσμου η μαθητεία
διδάσκει την ιδιοτέλεια,
που έγινε παγκόσμια μυαλοασθένεια
με διαβαθμισμένη σχιζοφρένεια.
Για να γίνεις απόλυτα Υγιής,
χρειάζεται να γίνεσαι ανιδιοτελής,
σπουδάζοντας με τη Γνώση του Εαυτού,
που αποβάλλει τα καρκινώματα του νου.
Η Δίκαιη κι Αμόλυντη Ύψιστη Ζωή
δεν συμμετέχει στα έργα των μυαλών μας,
που επιδιώκουνε συνέχεια
την πτώση μας και τον αφανισμό μας.
óóó
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Ε

πιτέλους ας καθίσουμε λίγο να αναλογιστούμε
και ας προσπαθήσουμε να σοβαρευτούμε,
μήπως τη Ζωή μας την κάναμε σαν το χρηματιστήριο,
που αγοράζουμε ο ένας τις μετοχές του άλλου
για το ανέντιμο πωλητήριο;
Ο καθένας χρησιμοποιεί τον άλλο
για να κάνει τη δουλειά του
κι ο ένας κατηγορεί τον άλλο
ότι είναι λερωμένη η φωλιά του.
Σε τι διαφέρει αυτό το ανόητο παιχνίδι
απ’ τα ζηλόφθονα μικρά παιδιά,
ζητώντας ή κλέβοντας τα παιχνίδια το ένα του άλλου,
νομίζοντας ότι θα νιώσουνε χαρά!
Νομίζετε ότι επειδή μεγαλώσαμε σε ηλικία,
αποκτήσαμε παράλληλα και τη σοφία;
Εάν δεν σπουδάσουμε τη Γνώση του Εαυτού,
θα έχουμε την κατάντια ενός ζηλόφθονου μυαλού.
Μόνο η σπουδή με τη Γνώση του Εαυτού
εξαφανίζει τη ζήλια, την αρπαγή και την έπαρση του νου,
ώστε να νιώθουμε Ειρηνικοί, Ελεύθεροι και Ευτυχείς
και παράλληλα Σοφοί και Αξιοπρεπείς!
óóó
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Α

πό ποιους διαμορφώθηκε και διαιωνίζεται
το παγκόσμιο κολαστήριο και τρελοκομείο;
Από κάποιους που ανταγωνίζονται
ποιος να κάνει ισχυρότερο χρυσωρυχείο.
Αυτοί παραπλανούν και υποδουλώνουν
τους λαούς σε εξαθλίωση,
όπου δημιουργούν με τους δημαγωγούς
διχασμούς, φτώχεια και ατομική αλλοτρίωση.
Και ενσωματώνουνε την κάθε γενεά
μες στην τρέλα, στην απαίσια βρωμιά,
ώστε οι Άνθρωποι να μη γίνουν διαυγείς,
για να μην καταλάβουνε τους άθλιους καταστροφείς.
Η χειρότερη εγκληματικότητα είναι
να μεταλλάσσετε το μωρό από Ανθρωποθεό
και να του διαμορφώνετε ένα μυαλό
πώς να ζει άρπαγας και ρομπότ μες στο σκοταδισμό.
Σπουδάζετε στη Γνώση του Εαυτού,
που παρέχει Αγάπη και Διαύγεια στο νου,
για να παραιτηθείτε απ’ τα έργα σας τα σκοτεινά,
ώστε να λάμψετε από Εσωτερική Χαρά!
Ο Ευλογημένος πλανήτης Γη
είναι ένα Μεγαλοπρεπέστατο, Μαγευτικότατο Ξενοδοχείο,
που δεν μπορεί κανένας να το κάνει σπίτι του
και στη συνέχεια διαφθορείο και τρελοκομείο.
óóó
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Μ

έχρι να συνειδητοποιηθεί η αναγκαιότητα
για μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας,
λυπούμαι, δεν μπορούμε να εκβάλουμε
την υποκριτική και άχρηστη μάθηση του νου μας.
Με τη Γνώση του Εαυτού θα συνειδητοποιήσουμε
τη Θεία Αποστολή μας,
ταυτόχρονα εκ των έσω θα εξελισσόμαστε,
για να γίνουμε φωτεινοί φορείς στην εποχή μας.
Η Ανθρωπότητα χρειάζεται να δομηθεί
πάνω στο Ευγενέστερο Αληθινό Θεμέλιο της Γνώσης του Εαυτού,
για να εκλείψει η παγκόσμια
μολυσματική καρκινογόνα ιδιοτέλεια του νου.
Βάλτε ως αφετηρία σας
τη Γνώση του Εαυτού σας,
ώστε δεν θα μπορούνε οι πονηροί
να ’ναι καθοδηγοί της ψυχής και του μυαλού σας.
óóó
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Τ

ο σώμα μας είναι το όργανο
που υλοποιεί τις επιθυμίες και τις σκέψεις του μυαλού
και με τη Γνώση του Εαυτού το σώμα γίνεται όργανο
για να υλοποιεί το Όραμα του Θεού.
Όσο διαπράττει το σώμα σου
επιθυμίες και σκέψεις του μυαλού,
δεν συμμετέχεις στο Ύψιστο
Έργο του Θεού.
Όταν αρχίσεις την επαφή
μέσα σου με το Θεό,
θα διδάσκεσαι από Αυτόν
πώς να κυριαρχείς το σώμα σου και το μυαλό.
Η δύναμη του μυαλού
θα σ’ έχει στην αυταπάτη σκλαβωμένο
και μόνο η Γνώση του Ζωντανού Διδάσκαλου
αν επενδύσεις θα σε κάνει απελευθερωμένο.
óóó
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Μ

ην αδιαφορείτε ν’ απορρίψετε
την καρκινογόνα ιδιοτέλεια του νου,
γιατί δημιουργεί ασύλληπτες μεταστάσεις
για την πτώση ενός λαού.
Έχει απίστευτη αλληλεπίδραση
η απρόσωπη και πολυπρόσωπη ιδιοτέλεια
κι εξαθλιώνει τους Ανθρώπους
που αδιαφορούν για της Ζωής την Ανιδιοτέλεια.
Όταν μάθεις να ’ρχεσαι σε επαφή
μέσα σου με την Ύψιστη Ζωή,
απ’ Αυτήν θα διδαχθείς
πώς ν’ απελευθερωθείς.
Μόνο η ίδια η Ζωή
είναι η αφ’ εαυτής Ελευθερία,
κι αν δεν συμπλέεις με τους κανόνες της,
θα σου κάνει παρέα η σκλαβιά και η δυστυχία.
Όσο οι Άνθρωποι θα λειτουργούν
μόνο απ’ το μυαλό,
θ’ ανταλλάσσουν μεταξύ τους
ζήλια, έπαρση και οτιδήποτε αποκρουστικό.
Επιτέλους για να σταματήσει
αυτό το αποκρουστικό αλισβερίσι,
ας επενδύσουμε στη Γνώση του Εαυτού μας,
για ν’ απορρίψουμε την ασχήμια του μυαλού μας.
Ας ανακαλύψουμε τον Ύψιστο Πλούτο
που ’χουμε όλοι μέσα στην Καρδιά,
να ξανανιώσουμε όπως ήμασταν παιδιά,
που αγκαλιάζαμε ο ένας τον άλλο με Αγάπη και Χαρά.
Όταν θ’ ανακαλύψουμε μέσα μας το Θεό,
θα μας φωτίσει το μυαλό
και δεν θα κοιτάμε τις διαφορές μας,
γιατί θα συνειδητοποιήσουμε τις θεμελιώδεις ομοιότητές μας.
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Ό

σοι επιδιώκουν μόρφωση
μόνο για το μυαλό τους
είναι για εκμετάλλευση και υποδούλωση
προς κάθε Συνάνθρωπό τους.
Και μόρφωση δεν εννοώ μόνο τα γράμματα,
αλλά οποιαδήποτε τέχνη κι αν μαθαίνει
που έχει σκοπό την προβολή του
και το κοινό να το αρμέγει.
Ας συνειδητοποιήσουμε γύρω μας τι συμβαίνει,
τον κόσμο που διαμορφώνουν οι παραμορφωμένοι,
να είναι πάντα διχασμένοι
και μέσα στην ιδιοτέλεια υποδουλωμένοι.
Γι’ αυτό όσοι δεν θέλετε
στην εκτροχιαστική πορεία να συμμετέχετε
γνωρίστε μέσα το Θεϊκό Εαυτό σας,
για να εναρμονιστείτε, Ψυχή, Σώμα και Μυαλό σας.
Αυτή είναι η Υπέρτατη Μόρφωση,
η Γνώση του Εαυτού σας,
και θ’ ανακόπτετε τους δημαγωγούς
προς αρρωστημένη πορεία του μυαλού σας.
óóó
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Ο

ι Άνθρωποι χρειάζεται να μάθουν πώς να παραιτηθούν
απ’ τις καρκινογόνες ιδιότητες του νου,
διότι αυτές είναι τα εμπόδια
που δεν τους επιτρέπουν να εξυψωθούν.
Χωρίς την καθοδήγηση του Θεϊκού Εαυτού
οι σκέψεις και οι πράξεις του μυαλού τούς οδηγούν στην πτώση
και αναπόφευκτο, επίπονο πεπρωμένο
τους έχουν καταστρώσει.
Οι πιο ισχυρές καρκινογόνες ιδιότητες του νου
είναι η ιδιοτέλεια, η κυριαρχία, η ζήλια, η συκοφαντία,
η έπαρση, η απάτη, το έγκλημα, η απληστία
και οι βαριές αλυσίδες των επιθυμιών,
τζόγου, αλκοόλ, λαγνείας και ναρκωτικών.
Όλ’ αυτά μπορούν να εξαφανιστούν
για όσους θέλουν να μεταμορφωθούν,
αλλά προϋποθέτει ειλικρινή επένδυση
για Μάθηση με τη Γνώση του Εαυτού.
Πρέπει να κατανοηθεί απ’ τον καθένα όσο μπορεί
ότι ο Άνθρωπος υποφέρει απ’ τις μολυσμένες ιδιότητες
και επιθυμίες του μυαλού του
και μπορεί ν’ απελευθερωθεί αναγνωρίζοντας
τις Υγιείς Ιδιότητες του Υπέρτατου Εαυτού του.
óóó
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Ό

σο υπάρχει μέσα σου σύγκρουση με το θεϊκό εαυτό σου,
θα εκδηλώνεται πάντα η μάχη με οποιοδήποτε Συνάνθρωπό σου.
Όσο δεν γίνεσαι ειλικρινής μέσα σου με τον Εαυτό σου,
δεν γίνεται να ’σαι φίλος Αληθινός με κανένα Συνάνθρωπό σου.
Η οποιαδήποτε φιλία εμπεριέχει υποκρισία
και είναι συμβιβαστική, ώσπου ο σκοπός σου να επιτευχθεί,
όπως ο λύκος στο αρνί.
Όμως τώρα επιτέλους, για να κλείσουμε το διχασμό μας,
μας προσφέρει ο Δάσκαλος τη Γνώση,
να ενωθούμε με το Θεϊκό Εαυτό μας.
Όταν επιτύχεις την Ένωση μέσα σου
με τον Υπέρτατο Εαυτό σου,
τότε θα πάψουνε το ψέμα και οι διχασμοί
προς κάθε Συνάνθρωπό σου.
óóó
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Υ

πάρχουνε δύο ολοκληρωτικά διαφορετικές μαθητείες,
που διαμορφώνονται δύο άκρως αντίθετες πορείες.
Η μία είναι η εξωτερική του κόσμου αυτού
και η άλλη η Εσωτερική, της Γνώσης του Εαυτού.
Η μία πορεία του καθημερινού σου ταξιδιού,
χωρίς Σύντροφο τη Γνώση του Εαυτού,
θα είναι μες στην άγνοια, αβεβαιότητα, αμφιβολία
και ατυχώς θα συνοδεύεται από σκλαβιά και δυστυχία.
Η άλλη πορεία, που μπορείς να κάνεις
αφάνταστα όμορφο το ταξίδι της Ζωής σου,
χρειάζεσαι να επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού,
για να γίνεις τεχνίτης στον εστιασμό
προς την Πάνσοφη Θεϊκή Αναπνοή σου.
Και θα σε συνοδεύει πάντοτε
η Εσωτερική Ειρήνη, Ελευθερία και Ευτυχία,
ασχέτως εάν όλα έξω σου
είναι σε χαώδη αταξία.
óóó
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Α

γαπημένοι μου κι εσείς
που κυνηγάτε μόνο εξωτερικά τον πλούτο της αυταπάτης,
θα μεταμορφωθείτε σε βάρβαρους και υπανθρώπους
και θα εκμεταλλεύεστε με διάφορους τρόπους
όλους τους Συνανθρώπους.
Η εκμετάλλευση έχει αναρίθμητες μορφές
και υποδουλώνει τις Ανθρώπινες Ψυχές,
από λούνα παρκ και σάτιρα για να γελάνε,
μέχρι πολέμους και ναρκωτικά ως φυσιολογικά να τα περνάνε.
Ο ανταγωνισμός των πλούσιων αφεντικών
μεταλλάσσει τις συνειδήσεις των εφευρετών
και γίνονται στους Ανθρώπους και στα ζώα καταστροφικοί
και σ’ όλο τον Ευλογημένο και Θεσπέσιο Πλανήτη Γη.
Χρειάζεται ν’ αλλάξει ο ρους του σκεπτικού
με τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού,
για να συνειδητοποιήσουμε το Ύψιστο Δώρο της Ζωής,
όπου δεν έχει δικαίωμα από άλλους να το αφαιρεί κανείς.
óóó
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Τ

ον Άνθρωπο τον παραπλανούν
να ζει μόνο για το σώμα το θνητό,
για να του δίνουν όλοι τα σκουπίδια τους,
με ξέφρενο ρυθμό.
Και για να μην αφυπνιστεί ποτέ,
μη δει τον σκουπιδοβομβαρδισμό,
τον εφοδίασαν με κινητά και με κομπιούτερ
και τον έκαναν ρομπότ.
Του έκλεψαν την Ελευθερία
και την Εσωτερική Αληθινή Χαρά,
και του τα αντάλλαξαν αυτά,
την Ελευθερία με ολοήμερη δουλεία
και τη Χαρά την Εσωτερική με πίκρα απογοητευτική!
óóó
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Α

γαπημένα μου παιδιά όλου του κόσμου,
αποφύγετε τζόγους, τσιγάρα, αλκοόλ, ναρκωτικά,
σας αρρωσταίνουνε τα σώματα
και καταστρέφουν τα μυαλά.
Μην ακολουθείτε φίλους
με τ’ αρρωστημένα τους μαθήματα,
θα επιδιώκουνε κι εσάς
να σας κάνουν θύματα.
Προφυλαχτείτε και στο στρατό,
παντού υπάρχει το ύπουλο ναρκωτικό,
θα σας αποδυναμώνουν,
για να σας υποδουλώνουν.
Γι’ αυτό ασχοληθείτε
με τη Γνώση του Εαυτού σας,
ώστε η Διαύγεια και η Σοφία
να ’ναι Σύντροφοι του ταξιδιού σας.
Σ’ έναν προαιώνιο φαύλο κύκλο
είναι η Ανθρωπότητα εγκλωβισμένη
κι οι περισσότερ’ είναι τρελαμένοι
ψάχνοντας να βρούνε τι είν’ αυτό που φταίει.
Δεν γνωρίζουν καν
ότι από έλλειψη της Γνώσης του Εαυτού
δημιουργήθηκε η σχιζοφρένεια και ο εκτροχιασμός
του ανθρώπινου μυαλού.
Η σχιζοφρένεια γέννησε την πονηρία,
η πονηρία γέννησε την απληστία,
η απληστία γέννησε την αχαριστία
κι όλα αυτά ύφαναν την ενδυμασία για μια κακόσχημη υποκρισία.
Τώρα όσοι επιθυμούν
απ’ το φαύλο κύκλο τους να βγουν,
προσφέρεται η Αυτογνωσία,
ως καινούργια και ομορφότατη ενδυμασία.
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Ο

ι μολυσματικές πληγές
που πρέπει να αποφεύγετε
και πάντα να προσέχετε
να μη συμμετέχετε.
Τον τζόγο, τη σωματεμπορία, την πορνεία, την παιδεραστία,
τα τσιγάρα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά,
τη ζήλια, το μίσος, το ψεύδος,
την απάτη, το έγκλημα και τη ρουφιανιά.
Τον τζόγο οποιασδήποτε μορφής
τον καλλιεργούν μες στα σχολεία στα μικρά παιδάκια,
τάχα “αθώα” τον έχουν προωθήσει
και το ένα λαχταράει του άλλου τις τάπες να κερδίσει.
Σε κάθε εποχή,
στους τζόγους των σχολείων αλλάζουνε μορφή,
για να μην το πάρουν είδηση οι γονείς,
διότι είναι παγιδευμένοι και αυτοί.
Για να μην παγιδεύονται οι Άνθρωποι
στα πάθη και στις ιδιότητες του ασυνείδητου μυαλού,
χρειάζεται να επενδύουν
στην Απελευθερώτρια Γνώση του Εαυτού.
óóó
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Α

υτός που βρήκε το Διδάσκαλο
και του ’δειξε μέσα του την Αληθινή Χαρά
έπαψε να επισκέπτεται το τσίρκο
και του είναι όλα περιττά.
Οτιδήποτε δημιουργούνε
τα ανθρώπινα μυαλά
προσπαθούν για να χαρούνε,
αλλά είν’ επίπλαστη χαρά.
Μόνο η Ζωή σε μαθητεύει
πώς να αισθάνεσαι Ελεύθερος, Ειρηνικός κι Ευτυχισμένος,
όταν εστιάζεσαι στην Αναπνοή σου και τα Στοιχεία της,
που είσαι περιτριγυρισμένος.
Η Υπέρτατη Ειρήνη,
η Χαρά και η Ελευθερία
είναι της ίδιας της Ζωής
η Ιδιαίτερη Σοφία.
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Ας συνειδητοποιήσουμε πρώτα να τακτοποιήσουμε
τον εσωτερικό μας διχασμό,
που είμαστε σε μια εσωτερική αταξία,
μήπως φέρουμε την ποθητή ισορροπία.
Αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις «κλειδιά»
και δεν γνωρίζουν τους Νόμους της Ζωής
ως επακόλουθο βρίσκονται σε άθλια εσωτερική αταξία
και προκαλούνε παγκόσμια ανισορροπία.
Εφόσον το Ανθρώπινο Βασίλειο
είναι σε πλήρη ανισορροπία,
επεκτείναμε και σ’ όλα τα βασίλεια της Φύσης
την ασυνείδητη αταξία
κι έτσι όλα τα βασίλεια είναι σε ανισορροπία.
Ένα ασυνείδητο μυαλό
επεκτείνει την ασυνειδησία στον περίγυρό του,
διότι δεν γνωρίζει το Νόμο της Ζωής,
ν’ αγαπά και να σέβεται πρώτα τον Εαυτό του.
óóó
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Η

Γνώση του Εαυτού μας
μας διδάσκει την Αγάπη και το Σεβασμό,
τα μυαλά διδάσκουν μίσος, εκδίκηση και διχασμό,
που αργά ή γρήγορα οδηγούν σε σκοτωμό.
Γιατί νομίζετε υποφέρει η Ανθρωπότητα,
εφόσον τα πάντα έχουμε;
Δεν βρήκαμε μέσα μας την Αγάπη και το Σεβασμό,
τα οποία δεν προσφέρουμε.
Όταν οι Άνθρωποι βρουν μέσα τους
τ’ απίστευτα όπλα, της Αγάπης και του Σεβασμού,
τότε θα βγουν από το φαύλο κύκλο
του παγκόσμιου μυαλού.
Κάντε κατοχή σας τη Σοφία
και την Αγάπη μέσα σας του Θεού
και θα είσαστε απρόσβλητοι απ’ την επήρεια
οποιουδήποτε μυαλού.
óóó
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Χ

ρειάζεται να γίνεις μαθητής της Παντοδύναμης Αναπνοής,
να σου δοθεί τ’ όπλο το Μυστικό,
για να εξουσιάζεις το σώμα σου και το μυαλό.
Αυτά τα δύο είναι ο δικτάτοράς σου,
αλλά μες στην Καρδιά είναι κι ο Παντοκράτοράς σου.
Ο δικτάτορας, για να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος,
σου δίνει όλες τις ηδονές
και όποιες σκέψεις κάνεις ή δέχεσαι, ελεύθερες κι αυτές.
Το αποτέλεσμα μετράει: είσαι γεμάτος συμφορές,
με αγιάτρευτες πληγές κι ο δικτάτορας γελάει.
Ο Παντοκράτωρ όμως μέσα σου
έχει την Υπέρτατη Χαρά και την Υπέρτατη Εκπλήρωση,
ώστε, όταν πηγαίνεις μέσα σου, να νιώθεις Ολοκλήρωση.
Η Υπέρτατη Απόλαυση απέχει απ’ του δικτάτορα την κόλαση!
óóó
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Μ

έσα μας είναι και τα δυο,
στην Καρδιά ο Παράδεισος, στο μυαλό η άβυσσος.
Το μυαλό μάς δόθηκε για σκέψη και για φαντασία,
και η Καρδιά να αισθανθούμε την Υπέρτατη Εμπειρία.
Δεν σε αφήνει το μυαλό
να εμπειρευθείς το Θεϊκό.
Σου δημιουργεί την κόλασή σου,
με την απουσία του Παραδείσου.
Η κόλαση του Ανθρώπου είναι μέσα στο μυαλό του.
Κι όταν δεν γνωρίσεις τον Παράδεισο στην καρδιά,
όλο το ταξίδι της Ζωής σου,
θα είναι μια αναποδιά.
óóó
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Τ

ο ταξίδι της ζωής εκάστου
εκτυλίσσεται πρώτα εσωτερικά
κι επειδή δεν ξέρει να το κατευθύνει
του φταίνε όλοι και όλα εξωτερικά.
Συμμαζέψτε τη διασκόρπισή σας
και το χάος σας το εσωτερικό
και του κόσμου η κόλαση δεν θα σας ενοχλεί,
διότι η συνείδησή σας θα έχει οπλιστεί.
Η Θεϊκή Συνείδησή μας έχει όπλα
που είναι πέρα απ’ τις φαντασίες του μυαλού,
κάποια είναι η Διαύγεια και η Πειθαρχία
και το ταξίδι γίνεται καθημερινή Μαγεία.
Κάποια άλλα όπλα είναι
η Ανιδιοτέλεια και η Υπομονή,
ώστε δε συμβιβάζεσαι ποτέ
σε όποια δύσκολη στιγμή.
Το μυαλό μας είναι σαν τη ζυγαριά,
εάν θα κουβαλάμε σκέψεις του μυαλού,
θα νιώθουμε βαρύτατοι,
εάν θα κουβαλάμε σκέψεις της καρδιάς,
θα αισθανόμαστε ελαφρύτατοι.
Τώρα, πώς θα επιλέγουμε το βάρος μας;
Ο ατομισμός του μυαλού είναι η βαρύτητα
η συλλογικότητα της καρδιάς είναι η ελαφρύτητα.
Άρα, τώρα γνώρισε
τον εσωτερικό σου νόμο
η ιδιοτέλεια είναι η βαρύτητα
και η ανιδιοτέλεια είναι η ελαφρύτητα.
Ώστε εξαρτάται από σένα
το βάρος που κουβαλάς στο καθημερινό ταξίδι,
ή θα πετάς σαν πεταλούδα
ή θα σέρνεσαι σαν φίδι.
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Τ

ο μυαλό σ’ έχει μάθει να ζητάς
τα σκουπίδια του που σου ’χει φτιάξει,
για να μην αφυπνιστείς ποτέ
και να λέτε όλοι μαζί όλα είν’ εντάξει.
Θα σας φτιάχνει συνεχώς
διαφορετικά παιχνίδια,
κι όλες του οι παραλλαγές,
αργά ή γρήγορα φτάνουν στα σκουπίδια.
Η δύναμη του μυαλού
τα ’χει κάνει όλα άνω κάτω
κι όσοι το ακολουθούν
τους παίρνει από κάτω.
Εξαφανίζεται η δύναμη του μυαλού,
μόνο με τη Γνώση του Εαυτού,
γι’ αυτό πάντα θα σε παραπλανά
να μη γνωρίσεις το Θεϊκό μέσα στην καρδιά!
óóó
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Χ

ρειάζεται της γλώσσας η λαλιά,
να μάθει να μιλάει απ’ την καρδιά,
γιατί η λαλιά απ’ το μυαλό
φέρνει υποκρισία και τον ξεπεσμό.
Η λαλιά απ’ το μυαλό
φέρνει έπαρση, αλαζονεία,
τίποτε απλό,
προβολή και ασυνεννοησία.
Το μυαλό έχει χίλια πρόσωπα
κι άλλα τόσα απρόσωπα.
Κατέχεται από ζήλια και κακία,
η φύση του να σκορπά τη δυστυχία.
Ενώ της καρδιάς η Φύση είναι Μία,
να σκορπίζει την Αγάπη και την Αρμονία.
Όλα τα μυαλά παρουσιάζονται ηγετικά
και στην προσφορά τους είναι αμείλικτα και καταστροφικά.
óóó
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Ο

Διδάσκαλος αυτής της εποχής
προσφέρει τη Μαγευτική Ευκαιρία,
πώς να ’ρθούμε σ’ επαφή με την Καρδιά,
για να βιώσουμε την Υπέρτατη Εμπειρία.
Της καρδιάς η Απερίγραπτη Σοφία
ας ξαναπάρει τα ηνία,
να βγει ο άνθρωπος απ’ τη δυστυχία
και να νιώσει Απίστευτη Ειρήνη και Ελευθερία.
Να θυμάσαι: είσαι σαν τον σπόρο
που έχει μέσα του ανεξάντλητο δυναμικό,
και μεταμορφώνεται σε δάση
και συντηρεί τον κόσμο αυτό.
Οι γύρω σου και το μυαλό σου
θάβουν της Καρδιάς το Δυναμικό σου,
γιατί όταν γυρίσεις στην Καρδιά,
θα γίνεις φυγάς απ’ τη σκλαβιά!
óóó
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Τ

ου Αληθινού Διδάσκαλου η Γνώση
είναι για να σε μεταμορφώσει,
κι απ’ του μυαλού την φυλακή
να σε απελευθερώσει!
Εάν δεν κάνεις όμως Πρακτική
και δεν της δώσεις ευκαιρία,
λυπούμαι, αλλά πάντοτε
θα ζεις μέσα στη δυστυχία.
Μην απορείτε, φίλοι και φίλες μου,
γιατί έχει τους Νόμους της η Ζωή,
η Γνώση συνοδεύεται με την Ευτυχία,
η άγνοια συνοδεύεται από τη δυστυχία
και η αδιαφορία σου είναι η αιτία.
Εάν απορρίπτεις από μέσα σου
την Υπέρτατη Δύναμη, την ίδια τη Ζωή,
τότε δικαιολογημένα το μυαλό,
θα σ’ έχει στης άγνοιας τη φυλακή.
óóó
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Α

ς γυρίσουμε για λίγο πίσω να εξετάσουμε την αρχή μας,
γιατί εκεί υπάρχει το μυστικό,
πώς να γίνει χαρωπό
το υπόλοιπο ταξίδι της Ζωής μας.
Όταν ήμασταν παιδιά, νιώθαμε ελευθερία και χαρά,
κι όπως μεγαλώναμε,
κάποιοι μας σκλαβώσανε στης ύλης τα δεσμά,
και σιγά σιγά ξεχάσαμε
τι θα πει ελευθερία και Αληθινή χαρά.
Αισθάνομαι, ο άνθρωπος
έχει ανάγκη να γυρίσει στης καρδιάς του τη φωλιά,
γιατί μέσα του τον περιμένει του Δημιουργού η Αγκαλιά,
για να βρει και πάλι την Ελευθερία του
και την Εσωτερική Χαρά.
óóó
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Μ

ας έχει παγιδεύσει το μυαλό σε απίστευτο βαθμό,
μας έχει δώσει αγκάθια να δίνουμε στο Θεό.
Μας δίνει εργασία να φτιάχνουμε οπλισμό,
για να σκοτώνει ο ένας τον άλλον αδελφό.
Ήρθε η εποχή ν’ αφυπνιστούμε
και να ξεμωραθούμε,
αναζητώντας τη Γνώση του Εαυτού,
για να σωθούμε από την τρέλα του μυαλού.
Όταν το μυαλό είναι αποσυνδεμένο
μέσα του απ’ το Θεό,
έχει τον άνθρωπο αλυσοδεμένο
και υποφέρει κάθε λεπτό.
Τώρα που είναι ο Διδάσκαλος εδώ
και μας δίνει τα Κλειδιά,
να δυνηθούμε να γνωρίσουμε την Ειρήνη
και την Ελευθερία μέσα στην Καρδιά.
Επιτέλους, έχουμε επιλογή!
Ένας ένας ας κάνουμε αρχή,
για να συμμετέχουμε
στη Φωτεινή Εποχή.
Τώρα που ο Διδάσκαλος προσφέρει
την Απίστευτη Ευκαιρία,
το πεπρωμένο μας να τ’ οδηγήσουμε
προς Θεϊκή Πορεία!
óóó
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Π

ρέπει να γίνει κατανοητό,
εάν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό,
δεν μπορούμε να τον βιώσουμε
με το περιορισμένο και ακάθαρτο μυαλό.
Μας έχει φτιάξει μέσα μας
κι άλλο μηχανισμό που ονομάζουμε Καρδιά,
για να βιώσουμε το Δημιουργό,
που είναι η Απλότητα και η Υπέρτατη Χαρά.
Η Ύψιστη Μάθηση του Θεϊκού
δεν ανήκει στο πεδίο του μυαλού,
διδάσκεται μόνο στην Καρδιά
από τον εσωτερικό της Βασιλιά.
Πώς να μπαίνεις στο βασίλειο της Καρδιάς,
για να σε διδάσκει ο Βασιλιάς,
προϋποθέτει να γίνεις μαθητής ειλικρινής
του Ζωντανού Διδάσκαλου της εποχής.
óóó
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Σ

το μυαλό έχει δοθεί ελευθερία στο υλικό πεδίο
μόνο για αντίληψη, σκέψεις και για φαντασία
και ο κατασκευαστής του δεν του επιτρέπει
να έχει την Ύψιστη Εμπειρία.
Το Θεϊκό κατοικεί μες στην καρδιά
και το βιώνουν όσοι ξαναγίνονται παιδιά
για τους σοφο-άσοφους και αυθαιρεσίες
υπάρχει κλειδαριά.
Ο Διδάσκαλος έχει το Κλειδί και τρέχει από μικρό παιδί
στους πάντες να το δώσει
και όσοι το αποδεχθούν
θα τους εκπληρώσει.
Σ’ εμένα που μου έδειξε πώς να εκπληρωθώ,
η Απερίγραπτη Ευγνωμοσύνη μου με ωθεί να το καταμαρτυρώ.
Τώρα γνωρίζω πια το Αιώνιο μες στην Καρδιά
κι αποφοίτησα απ’ το μυαλό, που ζει μόνο για το θνητό!
óóó
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Ο

Διδάσκαλος στη Γνώση του Εαυτού
δεν επιτρέπει κανόνες του μυαλού,
δεν έχει διαγωνίσματα και πτυχία,
αμειβόμαστε με εσωτερική Σοφία.
Ήρθε να μας δείξει το Ύψιστο Δώρο της Ζωής,
που συμβαίνει στον καθένα, στον παλμό της Αναπνοής.
Η απλούστερη πράξη, χωρίς καμιά παρέμβασή μας,
κάθε στιγμή παρέχεται το Ανεκτίμητο Δώρο της Ζωής μας.
Το πιο Μεγαλειώδες Θείο Γεγονός
εκδηλώνεται τώρα στον Πλανήτη Γη,
και προσκαλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε
σ’ αυτήν την Ατέλειωτη Γιορτή!
Ενσαρκώθηκε η Δημιουργός Ζωή
σε Ανθρώπινη Μορφή
και μας αποκάλυψε τον Εαυτό της
στην Αδιόρατη Αναπνοή.
Εκεί προσφέρεται η Μαγεία της
και η άγραφη Σοφία της,
η Αγάπη, η Ειρήνη, η Διαύγεια
και η Υπέρτατη Ελευθερία της.
Αυτή η Ύψιστη Μαθητεία της Ζωής
προσφέρεται στους αφοσιωμένους μαθητές
απ’ τους Αληθινούς Διδάσκαλους
σ’ όλες τις εποχές.
óóó
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Τ

ο Υπέρτατο Θαύμα είναι η Ζωή
και φυσικά ό,τι απορρέει απ’ Αυτήν
είναι όλα Θαύματα επίσης
και μεγάλη σου τιμή να τα συνειδητοποιήσεις.
Ως πρώτο Θαύμα ξεκινάμε
απ’ το ίδιο μας το σώμα,
αρχίζοντας να το παρατηρούμε
και βαθμιαία να το εκτιμούμε.
Αρχίζουμε απ’ το Θείο Δώρο νου,
που είναι το εσωτερικό σχεδιαστήριό μας,
με τη δυνατότητα να φανταστούμε,
να σκεφτούμε και ν’ αντιληφθούμε.
Η φαντασία, η αντίληψη και η σκέψη
είναι περιορισμένες δυνατότητες του νου,
μ’ αυτές δεν μπορείς να μαθητεύσεις στη Γνώση του Εαυτού.
Από μόρια της ύλης δημιουργείται το μυαλό,
ώστε μόνο για την ύλη είναι περιορισμένα ικανό,
γι’ αυτό είναι και θνητό.
óóó
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’ όλες τις τέχνες του κόσμου αυτού,
δεσπόζει η Υπέρτατη Τέχνη της Γνώσης του Εαυτού.
Στην Υπέρτατη Τέχνη, για να γίνεις μαθητής,
να προσπαθείς όσο μπορείς,
στρέφοντας την προσοχή σου στη Θεία Αναπνοή σου.

Σ

Εκεί βρίσκεται το Μυστικό,
πώς ν’ αποσπάσαι απ’ το μυαλό,
για να νικήσεις το θεριό,
της αυταπάτης τον ιστό.
Η τέχνη του μυαλού είναι να σε σκλαβώνει.
Η Υπέρτατη Τέχνη της Καρδιάς να σε απελευθερώνει!
Γι’ αυτό αφιερώθηκα στη Γνώση του Εαυτού,
γιατί με απελευθέρωσε απ’ τις σκέψεις,
το Μινώταυρο του Λαβύρινθου μυαλού!
óóó
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Μ

ην επινοείς με κανόνες του μυαλού
να υποσκελίσεις τους Νόμους του Θεού,
αυτό το κάνουνε πολλοί
και βαθμιαία γίνονται τρελοί.
Μη νομίζεις ότι η τρέλα
είναι στα μικρά τρελοκομεία,
η μεγάλη εδραιωμένη τρέλα είναι έξω,
σε κάθε αποσυντεθειμένη κοινωνία.
Οι Άνθρωποι ό,τι δηλώσουν γίνονται,
από ηγέτες των λαών μέχρι εγκληματίες,
και σκοτώνουν τους λαούς
για σύνορα και για αφάνταστες λεηλασίες.
Έχετε ακούσει το διαχρονικό ρητό «κοντά στο νου κι η Γνώση».
Οι σοφοί μας πρόγονοι γνωρίζανε
τον Άνθρωπο μόνο η Γνώση μπορεί να τόνε σώσει.
Δεν δηλώνανε «οι γνώσεις»! Δήλωναν Η ΓΝΩΣΗ!
óóó
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Ό

σο δεν βρίσκεις μέσα σου
τον Αληθινό σου Πλούτο,
συνέχεια θα κυνηγάς
της αυταπάτης τον εξωτερικό τον πλούτο.
Όσο δεν βρίσκεις μέσα σου
την Αληθινή Χαρά σου,
θα κυνηγάς τα πάντα που έχουν φτιάξει τα μυαλά
για την παροδική χαρά σου.
Όσο δεν βρίσκεις μέσα σου
την αληθινή εξελικτική πορεία,
συνέχεια θα κυνηγάς
να εξελίσσεσαι με την τεχνολογία.
Όσο δεν θα ’χεις πετύχει μέσα σου την Υπέρτατη Επιτυχία,
που είναι μόνο Μία, να ενωθείς με τη Θεϊκή Ουσία,
θ’ αναζητάς συνέχεια
της αυταπάτης την εξωτερική επιτυχία.
óóó
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Η ανθρώπινη μετάλλαξη

Σ

έχουν μάθει να πιστεύεις
ότι είναι ο Παράδεισος στους ουρανούς,
για να φτιάχνουνε στα μέτρα τους
Άνθρωπους παθητικούς.
Ο Παράδεισος, Φίλοι μου Αγαπημένοι,
είναι δω, μέσα μας μας περιμένει,
όπου είναι η ίδια η Ύψιστη Ζωή
και με τη Γνώση μπορεί ο Άνθρωπος να την αισθανθεί.
Ο Παράδεισος και η κόλαση
βρίσκονται μέσα μας και τα δυο,
ο Παράδεισος είναι το Θείο Αίσθημα στην Καρδιά
και η κόλαση μες στο μυαλό.
Έχεις μεταλλαχθεί τόσο πολύ,
που δεν ξέρεις γιατί ζεις στη Γη,
δεν ερχόμαστε ν’ ακολουθούμε τους λαοπλάνους,
αλλά να γνωρίσουμε τους Φωτοφόρους Διδασκάλους.
óóó
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Μ

ε τη Γνώση του Εαυτού
θ’ ανακαλύψεις πρώτα
τη μετάλλαξη που σου ’χει επιβληθεί,
ώστε όποιος θέλει να μεταμορφωθεί.
Αρχίσατε να ενδιαφέρεστε από φόβο
για τη διατροφική μετάλλαξη.
Αρχίστε να ενδιαφερθείτε
για τη διανοητική σας τη μετάλλαξη.
Οι μεταλλακτές αρχίζουν τη μετάλλαξη
πρώτα να δηλητηριάσουν το μυαλό σου,
μετά είναι ευκολότερα γι’ αυτούς
τα δηλητήρια μέσα στο φαγητό σου.
Η Γνώση του Εαυτού
θα σε κάνει Συνειδητό και Διαυγή
και θα μαθαίνεις πώς να κάνεις αποχή
απ’ του μυαλού και σώματος την άχρηστη τροφή.
óóó
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Το πεπρωμένο

Τ

ελικά, όλα ξεκινάνε από εμάς και τελειώνουνε σ’ εμάς.
Εάν δεν αγαπάς, δεν σέβεσαι τον Εαυτό σου,
δεν μπορείς να αγαπάς και να σέβεσαι
το Συνάνθρωπό σου.
Η κάθε σκέψη και πράξη του καθημερινού μας ταξιδιού
έχει άμεση επίδραση
επί της ψυχής, του σώματος και του μυαλού,
έχοντας και προσωπική ευθύνη για την πορεία του κόσμου αυτού.
Γι’ αυτό όποιος επιθυμεί
να βιώνει ένα Πανέμορφο
Πεπρωμένο καθημερινό,
ας γίνει φίλος με το Θεϊκό του Εαυτό.
Μη σας ξεγελάει
ο κόσμος και το μυαλό σας,
το πεπρωμένο το βιώνετε καθημερινά
απ’ το Σοφό ή ασυνείδητο παρόν σας.
óóó
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Μ

η σας παραπλανάει το μυαλό,
δεν ζούμε στο άπιαστο μέλλον
ούτε στο νεκρό παρελθόν,
ζούμε στο τώρα, στο Θεϊκό Παρόν.
Εάν δεν μάθεις μες στο Σήμερα
να ζεις ευχάριστα και Συνειδητός στο «Τώρα»,
πώς θα τα καταφέρεις αύριο,
εφόσον το αύριο, εάν θα ζεις, θα έρθει σαν το Τώρα;
Γι’ αυτό, Φίλοι μου Αγαπημένοι,
εάν επιθυμείτε ένα Ευλογημένο Πεπρωμένο,
για να ζείτε στην Ευχαρίστηση κάθε στιγμής,
γίνετε μαθητές της Μητέρας μας Ζωής.
Το πεπρωμένο των Ανθρώπων
που έρχονται στον Πλανήτη Γη
το ’χουν προσχεδιάσει οι αλεπούδες
να τους κάνουν μαρτύριο όλη τους τη Ζωή.
Το Πεπρωμένο της Μητέρας μας Ζωής προς τα Δημιουργήματά της
επιθυμεί να μας δείχνει πώς να ζούμε κάθε μέρα
μες στην Ειρήνη της, μες στην Ελευθερία της
και την Ανείπωτη Χαρά της.
Μην παραδίνετε το πεπρωμένο σας στους άλλους
εκτός στην ίδια τη Ζωή,
μόνο τότε θα ζείτε αληθινά και όμορφα
και με εκπληρωμένα Σώμα, Μυαλό και Ψυχή.
óóó
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Διαφορά μυαλού και καρδιάς

Ο

ι ιδέες των μυαλών είναι ιδιοτελείς.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι Ανιδιοτελείς.
Οι ιδέες των μυαλών είναι ατομικιστικές.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι Συλλογικές.
Οι ιδέες των μυαλών είναι παραπλανητικές.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι Διαφωτιστικές.
Οι ιδέες των μυαλών είναι καταστροφικές.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι Δημιουργικές.
Οι ιδέες των μυαλών σπέρνουν μίσος, ασέβεια και διχασμό.
Οι ιδέες των Καρδιών σπέρνουν Αγάπη, Ένωση και Σεβασμό.
Οι ιδέες των μυαλών είναι για των άλλων τη σκλαβιά.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι για των σκλάβων την Ελευθεριά.
Οι ιδέες των μυαλών είναι κερδοσκοπικές.
Οι ιδέες των Καρδιών είναι Εθελοντικές.
Οι ιδέες των μυαλών εμπεριέχουν την ασέβεια.
Οι ιδέες των Καρδιών εμπεριέχουν την Ευσέβεια.
Οι ιδέες των μυαλών
είναι ζηλόφθονες έως εγκληματικές.
Οι ιδέες των Καρδιών
είναι Καλοσυνάτες και Θεραπευτικές.
Ώστε όσοι επιθυμείτε να απελευθερωθείτε
από τις άρρωστες ιδέες του μυαλού σας
ας μορφώνεστε με Σοφές και Υγιείς Ιδέες
απ’ τη Γνώση του Εαυτού σας.
óóó
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Ιδιότητες καρδιάς και μυαλού
Ο εσωτερικός κήπος της Καρδιάς

Α

νακάλυψε πρώτα μέσα σου τη Ζωή,
που προσφέρει τα Μαγευτικά της Δώρα
και στόλισε τον κήπο της Καρδιάς σου,
για να βιώνεις την Ειρήνη, τη Χαρά και τη Λευτεριά σου.
Φύτεψε στον εσωτερικό σου κήπο να μοσχοβολάνε
Αγάπη, Κατανόηση και Καλοσύνη,
για να νιώθουνε και οι γύρω σου
Γλυκύτατη Ευφροσύνη.
Καλλιέργησε στον κήπο της Καρδιάς σου
την Αναγνώριση, Εκτίμηση και τη Σοφία,
για να γεύεσαι κάθε ημέρα που ξυπνάς
Απερίγραπτη Θεία Ευδαιμονία.
Για να δημιουργήσεις όμορφο τον κήπο σου,
πρέπει να σε διδάξει ο κατάλληλος Κηπουρός,
προσφέροντας τη Διδασκαλία του
κι αν επενδύσεις, θ’ ανακαλύπτεις τη Θεσπέσια Μαγεία του.
Το Θείο Κήπο της Καρδιάς
όμορφο για να τον καλλιεργήσεις,
χρειάζεσαι, αγαπημένε Αδελφέ,
στη Γνώση του Εαυτού να επενδύσεις.
óóó
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Ο εσωτερικός κήπος του μυαλού

Α

ν δεν ανακαλύψουμε τον κήπο της Καρδιάς,
ως επακόλουθο θα ζούμε στον κήπο του μυαλού,
όπου ξεφυτρώνουν μόνο αγκάθια και τσουκνίδες
και μας οδηγεί συνέχεια σε αλλόκοτες παγίδες.
Τον κήπο του μυαλού μας
τον δεντροφύτεψαν κηπουροί εκμεταλλευτές
κι αν δεν ξεριζώσουμε τα δηλητηριώδη δένδρα,
οι καρποί τους θα μας δίνουν μόνο συμφορές.
Είναι αναγκαίο να ξεριζώσετε απ’ τον κήπο σας
την ιδιοτέλεια, τη ζήλια και τον ανταγωνισμό,
αυτά σας κάνουν δηλητηριώδεις και δυστυχισμένους,
διότι αδιαφορείτε εάν είστε η αιτία ακόμη και για σκοτωμένους.
Όσο θα έχετε στον κήπο του μυαλού σας
τα δένδρα του ψεύδους και του μίσους,
λυπούμαι, αλλά τα φρούτα σας αυτά
θα σας παρέχουν αναπόφευκτα δεινά.
Ο Αληθινός Διδάσκαλος σήμερα
προσφέρει την Απίστευτη Ευκαιρία
να καθαρίσουμε τον κήπο του μυαλού,
που προκαλεί μίσος και δυστυχία.
Από πού ξεκινάνε νομίζετε
οι λεηλασίες και οι σκοτωμοί;
διότι βράζουν στο μυαλό η ζήλια, το μίσος και η πονηρία
και ξεχειλίζουν ως καταστροφή.
óóó
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Η Ζωή

Τ

ι πιο Υπέρτατο και Μαγευτικό
από το Δώρο της Ζωής,
απ’ την ανυπαρξία στην Ύπαρξη,
φιλοξενούμαστε στο Μαγευτικότατο Πλανήτη Γη.
Εάν η ίδια η Ζωή
δεν ήταν η Χαρά, η Αγάπη και η Ελευθερία,
θα ήταν όλα τόσο θλιβερά,
χωρίς καμιά ουσία.
Έχεις κάτσει λίγο να σκεφτείς
την Απερίγραπτη Αξία της Ζωής,
εάν ήσουν αυτοκράτορας και κάποιος έρθει για να σε σκοτώσει
όλο τον κόσμο θα του έδινες για να μη σε θανατώσει.
Δεν συγκρίνεται η Αξία της Ζωής
με του κόσμου όλα τα πλούτη,
όπου χωρίς Αυτή,
δεν ζούμε ούτε στιγμή.
Δεν υπάρχουν λόγια για ευχαριστίες στη Ζωή,
που μας την παρέχει δωρεάν
σε κάθε μας στιγμή
στη Θεϊκή Αναπνοή.
Μένω απίστευτα εκστατικός,
που είμαι με τη χάρη σου συνειδητός
στο Συναρπαστικότατο και Μαγευτικότατο
Θείο Γεγονός.
óóó
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Ο θάνατος

Σ

την απουσία της Ζωής
παρουσιάζεται ο θάνατος,
ούτε φωνές ούτε Χαρά,
βουβαμάρα κι όλα γύρω μας νεκρά.
Τώρα εδώ είναι το παράδοξο αστείο,
όσο ζούνε ερωτούν, υπάρχει μετά θάνατο Ζωή;
και περιμένουν απάντηση απ’ όλους, εκτός απ’ την ίδια τη Ζωή,
που δεν ενδιαφέρθηκαν να τη γνωρίσουν όσο ήταν Ζωντανοί.
Η Ζωή δεν μας δόθηκε
να τη γνωρίσουμε μετά το θάνατό μας,
αλλά μας περιμένει να τη γνωρίσουμε
τώρα, στο Ζωντανό καιρό μας.
Όταν αναζητήσεις τη Ζωή,
τώρα που ζεις να τη γνωρίσεις,
θα σταματήσουν του μυαλού οι ερωτήσεις,
διότι η Μητέρα σου Ζωή θα σου δίνει Απαντήσεις.
óóó

192 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Γνώση

Τ

ι Υπέρτατο Δώρο της Ζωής η Γνώση!
Χρειάζεται περισυλλογή,
για να συνειδητοποιηθεί
ότι μόνο του Εαυτού η Γνώση
μπορεί τον Άνθρωπο να εξυψώσει.
Η Γνώση του Εαυτού
είναι Αναγκαία στην Παιδεία,
για να βιώνουνε οι Άνθρωποι
Απίστευτη Ψυχική Υγεία.
Καμιά φιλοσοφία και κοσμοθεωρία
δεν μπορεί να μας προσφέρει
Ψυχική Υγεία,
παρά μόνο η Εσώτατη Θεϊκή Σοφία.
Τη Γνώση του Εαυτού
ενσωμάτωσέ την σ’ όλο το ταξίδι,
όπως το σώμα χρειάζεται τα μάτια
και θα νιώθεις Πάμπλουτος, με Αναρίθμητα Διαμάντια!
óóó
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Η άγνοια

Σ

την απουσία της Γνώσης του Εαυτού,
σαν δικτάτορας η άγνοια δεσπόζει,
παρουσιαζόμενη ως γνώση,
για να μπορεί τον καθένα να υποδουλώσει.
Εκτός του ότι δεν γνωρίζεις
να κυβερνήσεις το σώμα σου και το μυαλό σου,
καταστρέφοντας εσένα,
παγιδεύεις και τον περίγυρό σου.
Σου επισημαίνω, η άγνοια του Εαυτού σου
θα δυσκολεύει το ταξίδι της Ζωής σου,
η διαβάθμισή της είναι σκοτεινή,
αρχίζει απ’ την έπαρση, ως αμείλικτη, καταστροφική.
Αναγνώρισε την Ευθραυστότητά σου
και ξαναγύρνα στην Καρδιά σου
να ανακαλύψεις τώρα που υπάρχεις
και την Αθάνατη Καρδιά σου.
óóó
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H Αλήθεια

Γ

νώρισε την Αλήθεια μέσα σου
για να γίνεις Αληθινός,
θα σου βάζει φρένο στην αυταπάτη
και δεν θα είσαι κυνηγός.
Μόνο η Αλήθεια μέσα σου
θα σε απελευθερώσει
και απ’ τους βάλτους του κόσμου
μπορεί να σ’ εξυψώσει.
Γνώρισε την Αλήθεια μέσα σου
κι επένδυσε να καθαρισθείς
κι όταν θα νιώθεις καθαρός,
θα αισθάνεσαι και Ευτυχής.
Όταν αναγνωρίσεις μέσα σου
την Υπέρτατη Αλήθεια,
τότε μόνο θα απορρίψεις
του κόσμου τα σκουπίδια.
Η Αδιόρατη Ζωή που δημιουργεί τα πάντα
είναι η Αιώνια Αλήθεια
κι όταν την αναγνωρίσεις μέσα σου,
θ’ αποφοιτήσεις απ’ τα παραμύθια.
Την Αλήθεια δεν μπορείς να τη σκεφθείς
ή να τη φαντασθείς,
με τη Γνώση όμως του Διδάσκαλου
μπορείς μέσα σου να την αισθανθείς.
óóó
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Το ψέμα/αυταπάτη

Λ

όγω άγνοιας της Αλήθειας
ενσωματωνόμαστε στην αυταπάτη
και γίνεται πολύ απογοητευτικό
του ταξιδιού το μονοπάτι.
Μέχρι να αναγνωρίσεις μέσα σου
την Υπέρτατη Αλήθεια,
θα είσαι ένα δοχείο
με φαντασίες και παραμύθια.
Σε πάρα πολλούς αρέσει
να παριστάνουν τους αληθινούς,
μα αν δεν καθαρισθείς απ’ την Αλήθεια
ανήκεις στους ζωντανούς νεκρούς.
Το ψεύδος και η υποκρισία
έγινε η ανθρώπινη φιλοσοφία
και για να εδραιωθούνε
φτιάχνουνε χαρτοπτυχία.
Η ύλη είναι αυταπάτη,
διότι υπόκειται στη φθορά του χρόνου,
γι’ αυτό οι Άνθρωποι είναι σκλάβοι
της δυστυχίας και του πόνου.
Οι Άνθρωποι επειδή δεν έχουν βρει μέσα τους την Αλήθεια,
πλάθει ο καθένας μια δική του αλήθεια,
που ανάγεται στα τετριμμένα παραμύθια,
παίζοντας ένα έργο δικό του
και αποστερείται το Υπέρτατο Έργο
με τον Εσώτατο Αιώνιο Σύντροφό του.
óóó
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H Αλήθεια

Ο

κάθε Άνθρωπος είν’ εγκλωβισμένος
στον προσωπικό του φαύλο κύκλο,
απ’ τον απρόσωπο εχθρό του
που είναι το ίδιο το μυαλό του.
Το μυαλό σου σ’ εμποδίζει
ν’ αναγνωρίσεις μέσα σου το Θεό,
δεν υπάρχει απ’ το γεγονός αυτό
πιο χειρότερος εχθρός.
Μας έχει φτιάξει αναρίθμητες παγίδες
και μας τρέχει από δω και από κει,
κρατάει σκλάβα την ψυχή μας
σ’ όλη μας τη ζωή.
Εάν δεν συνειδητοποιήσεις
ότι έχεις μάθει και μαθαίνεις
ό,τ’ είναι απ’ του περίγυρού σου τα μυαλά,
λυπούμαι, θα ’σαι πάντα στην προσχέδια σκλαβιά.
Γνωρίστε, φίλοι μου Αγαπημένοι,
την Αλήθεια σας μες στην Καρδιά,
όπου μόνο εκεί βιώνεται
η Πραγματική Ελευτεριά.
Δεν μας δόθηκε η Ζωή
να τη σπαταλάμε στου κόσμου τα παιχνίδια,
αλλά να ’ρχόμαστε μέσα μας σε επαφή
με την Αιώνια Αλήθεια.
Η Θεία Αλήθεια είναι μία και μοναδική,
την κουβαλάμε ο καθένας μας μαζί,
είναι κοινή σε όλους μας, με το πήγαιν’ έλα της Αναπνοής,
το Υπέρτατο Αιώνιο Θαύμα, το Απαράμιλλο Θείο Δώρο της Ζωής.
óóó
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Η Αγάπη

Η

Ζωή, η Θεϊκή Αγάπη μέσα μας
είναι η Υπέρτατη Πρωταρχική Ευλογία,
που διαποτίζει τους πάντες και τα πάντα
σ’ όλη τη Μαγευτική Δημιουργία.
Η Θεία Αγάπη
είναι η ίδια η Ζωή
και σε κάθε Ζωντανή Μορφή
συνυπάρχουν η Αγάπη με τη Δημιουργό Ζωή.
Παρατηρήστε, η Ύψιστη Αγάπη
παντού κυριαρχεί
σ’ όλα τα βασίλεια της Δημιουργίας της,
φέρει μέσα της το μυστικό, τη Γενετική.
Εάν δεν υπήρχε μέσα μας
η Γλυκύτατη Αγάπη του Θεού,
όλα τα βασίλεια στη Δημιουργία
θα ζούσαν την πιο άθλια τραγωδία.
Η Ευγενέστατη Αγάπη της Ζωής
προσφέρει στους πάντες και στα πάντα ισορροπία,
γιατί γεννάει μέσα μας
την Ειρήνη, την Ελευθερία και την Ευτυχία!
óóó
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Το μίσος

Τ

ο μίσος παρουσιάζεται
στην απουσία της Αγάπης,
όπως το σκοτάδι
στην απουσία του Φωτός.
Έλλειψη της Αγάπης μέσα μας
που δεν την έχουμε ανακαλύψει,
διχασμένοι αισθανόμαστε
και δημιουργήσαμε όπλα για να σκοτωνόμαστε.
Έλλειψη της Αγάπης μέσα μας
που δεν τη βιώνουμε,
εκδηλώνουμε απαίσια συμπεριφορά
και επιθυμούμε να προξενήσουμε σ’ όλους συμφορά.
Το μίσος γεννάει
την εγκληματική αυθαιρεσία,
έτσι δημιουργούνται οι πόλεμοι
απ’ την ασυδοσία.
Το μίσος είναι επίσης τρομακτικό αγκάθι
και σε κάνει να υποφέρεις,
γνώρισε την Αγάπη σου μες στην Καρδιά
και θα βιώνεις κάθε μέρα την Υπέρτατη Χαρά.
óóó
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Η Αγάπη

Π

ολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
δώστε μου λόγια σας Θεϊκά
να μπορώ να τ’ απαγγέλλω
σε κάθε Ανθρώπινη Καρδιά.
Τα Λόγια της Μητέρας μας Ζωής
είναι Διαχρονικά,
τυπώνονται στην παλέτα της Καρδιάς
και οι Γονείς τα μεταφέρουν στα Ευλογημένα τους Παιδιά.
Τα Πρωταρχικά Στοιχεία της Ζωής
που χρειαζόμαστε μέσα μας ν’ ανακαλύψουμε
είναι η Αληθινή Αγάπη και ο Σεβασμός,
για να εξαλειφτεί απ’ το μυαλό το μίσος κι ο διχασμός.
Εάν δεν ανακαλύψουμε μέσα μας
τη Θεϊκή Αγάπη και το Σεβασμό,
όλες μας οι σχέσεις θα ’ναι υποκριτικές,
γεμάτες από ιδιοτέλεια ή εγκληματικές.
Διευρύνετε την Καθαρή Αγάπη σας
πέρα απ’ τους γνωστούς σας κύκλους,
γιατί η ψεύτικη εγωιστική αγάπη
περιορίζεται μόνο στους τάχα φίλους.
Με την Υπέρτατη Αυτογνωσία
ανακαλύπτουμε μέσα μας τη Θεϊκή Ουσία
και βαθμιαία συνειδητοποιούμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια,
ώστε δεν θα σκοτωνόμαστε με πιστόλια και μαχαίρια.
óóó
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Η Αγάπη

Τ

ι άλλο νομίζετε είναι αυτό
που έχει τους Ανθρώπους σε πτώση,
χρησιμοποιούν το μίσος και το διχασμό
και αδιαφορούν να γνωρίσουν μέσα τους
την Αγάπη και το Σεβασμό.
Μόνο όταν βρουν μέσα τους οι Άνθρωποι
τη Θεϊκή Αγάπη και το Σεβασμό
κι από την πιο άσχημη πτώση
θα τους αναπτερώσει.
Η Θεία Αγάπη και ο Σεβασμός
είναι τα Παντοδύναμα Στοιχεία
που κρατούν όλο το σύμπαν και τον Άνθρωπο
σε τέλεια ισορροπία.
Από έλλειψη Αγάπης και Αυτοσεβασμού
βιώνουν οι Άνθρωποι κόλαση και ανισορροπία
και προξενούνε δυστυχώς
και στη Μάνα Φύση ανισορροπία.
Μην περιμένει κανείς εξύψωση
χωρίς τη Θεϊκή Αγάπη και το Σεβασμό,
θα σας έχει δεμένους πάντα
το δικό σας το μυαλό.
óóó
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Η Πίστη προς τον Εαυτό

Ά

λλο έμφυτο Θείο Δώρο
η πίστη προς τον Εσώτατο Εαυτό μας,
που όσοι την έχουν εμπειρία
στο ταξίδι εκτυλίσσεται η Ανέκφραστη Μαγεία.
Ο Σημερινός Αληθινός Διδάσκαλος
μας προσφέρει την Πρακτική του Γνώση,
για ν’ αρχίσουμε να εξοικειωθούμε,
ώστε τον Υπέρτατο Εαυτό μας να τον εμπιστευθούμε.
Δεν εννοώ εμπιστοσύνη στο μυαλό,
διότι από μόνο του είναι καταστροφικό,
αλλά πίστη στη Γνώση του Εαυτού,
που καθοδηγεί αξιοπρεπώς το νου.
Χρειάζεται να μαθητεύουμε,
να γίνουμε πιστοί στον Εαυτό μας,
διότι είναι ο πιο Αληθινός
και Μόνιμος Σύντροφός μας.
Η Πίστη παραμένει Ακλόνητη
όταν προέρχεται από την Εμπειρία
κι αυτό πραγματώνεται μόνο
απ’ την Υπέρτατη Αυτογνωσία.
óóó
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Η απιστία προς τον Εαυτό

Α

ν δεν πιστεύετε ότι από μέσα σας
ο Θεός δεν μπορεί να σας εκπληρώνει,
λυπάμαι αλλά ο κόσμος και το μυαλό σας
σε επίπονες παγίδες θα σας χώνει.
Όλοι θα σε παραπλανούν
για να εμπιστεύεσαι τους άλλους,
θα σε ξεκόβουν απ’ τον Εαυτό σου
και θα είσαι υποχείριο στους παπαγάλους.
Η απιστία προς τον Εσώτατο Σύντροφό σου
είναι σαν να ’χεις αλυσίδα στο λαιμό σου,
όλοι θα σε τραβούν από δω κι από κει
όπως τ’ αφεντικό το δέσμιο σκυλί.
Εάν δεν πιστεύεις μέσα σου
στον Παντοδύναμο Θεό σου,
σ’ όλη σου τη ζωή θα μαίνεται
ο κρυφός εσώτατος πόλεμός σου.
Γι’ αυτό σου επισημαίνω,
αν δεν επιθυμείς πόλεμο, ανασφάλεια και φόβο,
επένδυσε στη Γνώση του Εαυτού
να σου θεραπεύσει τις ασθένειες του νου.
óóó
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Η Ευγνωμοσύνη

Ά

λλο ένα Ύψιστο Δώρο μέσα μας
της Μητέρας μας Ζωής,
που μπορεί να βιώνει Ευγνωμοσύνη
ο αφοσιωμένος Μαθητής.
Η Γλυκύτατη Ευγνωμοσύνη
είναι σαν το Ζωοδόχο νερό που πίνεις,
όπου αισθάνεσαι ξεδιψασμένος
και απόλυτα Ευχαριστημένος.
Την Υπέρτατη Ευγνωμοσύνη
μπορείς να την αισθανθείς,
όταν βαθύτατα συνειδητοποιείς
το Αναντικατάστατο Δώρο της Ζωής.
Η Υπέρτατη Ευγνωμοσύνη
σου εύχομαι να γίνει
η Κινητήρια Δύναμή σου
στο καθημερινό ταξίδι της Ζωής σου.
Η Γλυκύτατη Ευγνωμοσύνη
έχει αδελφή την Ευδαιμονία
κι αυτά τα Ύψιστα Δώρα
τα βιώνεις μόνο απ’ τη «Θεία Αυτογνωσία».
óóó
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Η αγνωμοσύνη

Σ

την απουσία της Ευγνωμοσύνης
δεσπόζει η αγνωμοσύνη,
έλλειψη συνειδητοποίησης των Δώρων
που η Ζωή καθημερινά μας δίνει.
Η έλλειψη Ευγνωμοσύνης
είναι όπως στην έρημο ο διψασμένος,
αισθάνεται ηττημένος
και συνέχεια ταλαιπωρημένος.
Όταν η κούπα της Καρδιάς
είναι άδεια από Ευγνωμοσύνη,
δεν διαφέρεις απ’ τους ανόητους
που δεν έχουν νοημοσύνη.
Η αρρώστια της αγνωμοσύνης
σε οδηγεί στην απληστία
και γίνεσαι καρκίνος μεταδοτικός
στην Παγκόσμια Κοινωνία.
Η σύντροφός σου αγνωμοσύνη
θα σ’ έχει πάντοτε δυστυχισμένο,
δεν θα σε μάθει να ευχαριστιέσαι
και θα σε κάνει απογοητευμένο.
óóó
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Η Χαρά

Ά

λλο Θεσπέσιο Δώρο της Ζωής
η Έμφυτη Χαρά,
όπου την επιβεβαιώνετε
κοιτάζοντας και παίζοντας με όλα τα παιδιά.
Οι μεγάλοι ξέχασαν μέσα τους τη χαρά,
γιατί παγιδευτήκανε και κυνηγάνε
απέξω τη χαρά,
εξαρτώμενοι μονάχα από δόξα και λεφτά.
Η Ζωή τελικά είναι Ασύλληπτη,
είναι Απερίγραπτη Μαγεία,
τα Δώρα που ’χει βάλει μέσα μας και έξω μας
είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Όπου κι αν βρίσκεσαι,
να μπορείς να αισθάνεσαι Εσωτερική Χαρά,
Ενωμένος μέσα σου με τη Ζωή,
διότι είναι η αφ’ εαυτής Υπέρτατη Χαρά.
Αυτό είναι το Απίστευτο Μυστικό,
που όποιος το ανακαλύψει
δεν είναι πλέον μυστικό,
γιατί γι’ αυτόν έχει γίνει φανερό!
óóó

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΥΑΛΟΥ 207

Η ζήλια

Σ

την απουσία του Δένδρου της Χαράς
ξεφυτρώνουν της ζήλιας τα αγκάθια,
πρώτα ματώνουνε εσένα που τα κουβαλάς,
με μάτια, λόγια και με πράξεις όλους τους τρυπάς.
Η ζήλια είναι ένα αγκάθι
πάρα πολύ ενοχλητικό,
δεν σου επιτρέπει να χαρείς
ούτε ένα λεπτό.
Η διαβάθμιση της ζήλιας είναι επίσης
ύπουλη, καταστροφική,
αρχίζοντας απ’ το αδελφάκι ή το συμμαθητή,
μέχρι την Ανθρωπότητα να την κυλήσεις σε σφαγή.
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού
εάν θέλεις ξεριζώνεις από μέσα σου τη ζήλια,
διότι αν δεν καταστρέψεις τη φωλιά,
θα σε δαγκώνουν συνέχεια τα φίδια!
Η ασθένεια της ζήλιας
δεν σου επιτρέπει εσωτερικά να εξελίσσεσαι,
θα σ’ έχει πάντοτε ανεκπλήρωτο
και μέχρι το τέλος σου θα βασανίζεσαι.
óóó
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Η Καλοσύνη

Ά

λλη μια ευλογία μέσα μας
η Θεία Καλοσύνη,
που όποιοι τη βιώνουν
αισθάνονται Ευφροσύνη.
Η Γλυκύτατη Καλοσύνη
είναι η Κόρη της Ζωής,
που όταν εκδηλώνει την ομορφιά της,
τους κάνει όλους ευτυχείς.
Η Καλοσύνη δημιουργεί
την ομορφότατη φιλία,
που όλα τα πλάσματα αναζητούν
αυτή την υπέροχη επικοινωνία.
Η Καλοσύνη η Γενναιόδωρη
γεννάει το χαμόγελο στους απελπισμένους,
γι’ αυτό είναι ανάγκη να τη βρούμε μέσα μας,
να την προσφέρουμε στους απογοητευμένους,
ώσπου να την ανακαλύψουνε κι αυτοί,
να ’ναι ευγνώμονες προς τη Μητέρα μας Ζωή.
Η Θεία Καλοσύνη
είναι διάχυτη παντού,
αλλά για να την αναγνωρίζεις
χρειάζεται να μαθητεύεις τη Γνώση του Εαυτού.
óóó
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Η κακία

Η

άμοιρη κακία
ξετρυπώνει στης Καλοσύνης την απουσία
κι είναι έτοιμη τον περίγυρο
να τον γεμίσει φασαρία.
Τα βλέπει γύρω όλα ξένα
και επιδιώκει να εκτονωθεί,
αδιαφορώντας πλήρως
για οποιαδήποτε καταστροφή.
Όσοι την κουβαλάνε μέσα τους
αισθάνονται μεγάλο βάρος
κι επειδή δεν το αντέχουν,
δημιουργούν το χάος.
Η κακία είναι αδελφή της άγνοιας
και σε κάνει να υποφέρεις,
γνώρισε την Καλοσύνη σου μέσα στην Καρδιά
για να βιώνεις κάθε μέρα την Υπέρτατη Χαρά.
Όσο θα κρατάς
τις άσχημες ιδιότητες του νου,
θα πονάς τον Εαυτό σου
και θα ενοχλείς επίσης τον περίγυρό σου.
Για να εξουδετερώσεις την κακία
επένδυσε στη Γνώση του Εαυτού σου,
διότι μόνο η Γνώση μπορεί να ξεριζώσει
τα αγκάθια του μυαλού σου.
óóó
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Η Συμπόνια

Ά

λλο Θείο Δώρο στην Καρδιά,
η Θεσπέσια Συμπόνια,
με τη «Γνώση» συνειδητοποιείς
ότι όλοι είμαστε μία οικογένεια.
Πρέπει να ενδιαφερόμαστε
για τους φτωχούς και τους πονεμένους,
υγιείς συνθήκες στα ψυχιατρεία
και στους φυλακισμένους.
Αυτοί δεν μπορούν να μας επισκεφθούν,
βρίσκονται μέσα στην παγίδα,
εμείς πρέπει να τους επισκεπτόμαστε,
για Συμπόνια και Ελπίδα.
Μέχρι να φτιάξουμε ένα ίδρυμα,
ας γίνουμε ο καθένας μια πρακτική φροντίδα,
για να νιώθουνε κι οι πονεμένοι
ότι είναι συνέχεια μαζί μας.
Η συμπόνια χρειάζεται να αναπτύσσεται
πέρα απ’ τους φίλους και τους συγγενείς,
γιατί οι Άνθρωποι έχουνε ασύλληπτες ανάγκες
σ’ όλο το πρόσωπο της Ευλογημένης Γης.
óóó
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Η σκληρότητα

Σ

την απουσία της Συμπόνιας
ξεφυτρώνουν συνέχεια αγκάθια
και βάζουμε στους Συνανθρώπους μας
ακάνθινα στεφάνια.
Ο ατομικισμός του εγωιστικού μυαλού
κάνει τον Άνθρωπο σκληρό,
μέχρι που ηδονίζεται το Συνάνθρωπό του
να τον έβλεπε νεκρό.
Από πού προέρχονται οι αδικίες και οι πόλεμοι;
Από την απεχθή σκληρότητα,
γι’ αυτό βασιλεύει το μίσος και η τρέλα
ακόμη στην Ανθρωπότητα.
Αγαπημένοι μου, αντικαταστήστε
τη σκληρότητα του νου
με τη Συμπόνια που μας διδάσκει
η Γνώση του Εαυτού.
Ώστε οι αδικίες και οι πόλεμοι
βαθμιαία να τερματισθούν,
γιατί οι Άνθρωποι με τη Συμπόνια και την Αγάπη
θα συνενωθούν.
óóó
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Η σκληρότητα

Τ

ο κυνήγι της αποκτήσεως
για τον υλικό σου πλούτο
θα σε διαμορφώνει όλο και πιο σκληρό
και θα 'σαι πάμπτωχος από Αγάπη κι από το Σεβασμό.
Η διαπαιδαγώγηση προς τα παιδιά σου
θα 'ναι μηδενική,
γιατί έδωσες προτεραιότητα στον πλούτο
κι αδιαφορείς για τη δική σου
και των παιδιών σου την Ψυχή.
Η επιβλητικότητα προς τα παιδιά
τα διαμορφώνει κι αυτά σκληρά,
γι' αυτό πολλαπλασιάζεται η σκληρότητα
και υποφέρει η Ανθρωπότητα.
Εάν στις οικογένειές μας
δεν υπάρχει Αγάπη και Ευτυχία,
πώς απαιτούμε να ’χουμε
μια όμορφη κοινωνία!
Ανακάλυψε μέσα σου τον πλούτο τον Αληθινό,
την Υπέρτατη Αγάπη και το Σεβασμό
κι άριστα θα εκπαιδεύεις τα παιδιά σου,
ώστε θα ευφραίνεται πάντοτε η Καρδιά σου.
óóó
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Η Γενναιοδωρία

Κ

ι άλλο Ευλογημένο Δώρο μέσα μας
η Γλυκύτατη Γενναιοδωρία,
που εκπορεύεται απ’ τη Δημιουργό Ζωή,
τη Θεσπέσια και Ανεξήγητη Μαγεία.
Της Μητέρας μας Ζωής η Γενναιοδωρία
είναι πέρα από κάθε φαντασία,
το πρώτο Δώρο της η Θεϊκή Αναπνοή,
που μας παρέχεται κάθε στιγμή.
Η Ακατάπαυστη Ευγενής Γενναιοδωρία της
μας προσφέρει κάθε ευλογημένη μέρα
αναρίθμητα δώρα απ’ της Φύσης τα στοιχεία,
απ’ τον Ήλιο, το Νερό, τη Γη και τον Αέρα.
Για να αισθανόμαστε Γενναιόδωροι,
πρέπει να μαθητεύουμε απ’ τη Ζωή
τη δική της Απερίγραπτη Γενναιοδωρία
και ίσως αποκολληθούμε απ’ την ατομική ανοησία.
Όταν νιώθουμε Γενναιόδωροι
στα Θεία Αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού,
μόνο τότε συμμετέχουμε αληθινά
στις ανάγκες του φτωχού.
Η Γλυκύτατη Γενναιοδωρία
σε συνοδεύει με Εσωτερική Ελευθερία,
πλημμυρίζεις από Αγάπη κι από Θεία Ευτυχία,
είναι της Ζωής τα Μαγικά Στοιχεία.
óóó
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Η απληστία

Σ

την απουσία της Γενναιοδωρίας
βασιλεύει η τσιγκουνιά και η απληστία
και συνοδεύουνε πάντα τον κάτοχο
ο φόβος και η δυστυχία.
Η απληστία οδηγεί στην εκμετάλλευση,
στην απάτη και στο έγκλημα
και η κάθε σκέψη
είναι ένα πλημμέλημα.
«Ο κλέψας του κλέψαντος» και «η ζωή μου ο θάνατός σου»
είναι γεννήματα από την απληστία,
δημιουργούν τη σκοτεινή ιστορία
και ζούνε οι Άνθρωποι σκλάβοι στη δυστυχία.
Να θυμόμαστε ένα Νόμο Αμετάβλητο,
με ό,τι ιδιότητες κουβαλάμε στο μυαλό μας
θα σέρνουμε το πεπρωμένο μας
με βαριές αλυσίδες στο λαιμό μας.
Επένδυσε στη Γνώση του Εαυτού σου
και απόρριψε τις ακάνθινες ιδιότητες του νου σου,
κουβάλα τις ανάλαφρες ιδιότητες της Καρδιάς,
να βιώνεις Ειρήνη και Ελευτεριά.
Το χάσμα της φτώχειας και του πλούτου
προέρχεται από την απληστία
και μπορούμε να το κλείσουμε,
αν επενδύσουμε στη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
óóó
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Η Υπομονή

Ά

λλο ένα εσώτατο Ευλογημένο Δώρο,
το όπλο της Υπομονής,
σε καθιστά πάντα Νικητή,
σ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, στο ταξίδι της Ζωής.
Μην εγκαταλείπουμε ποτέ το όπλο μας,
τη Δυναμική Υπομονή,
γιατί έρχονται οι λύκοι
και ξεσκίζουν το αρνί.
Η Μητέρα μας Ζωή
μας αναπτύσσει την Υπομονή,
για να παραμένουμε Αξιοπρεπείς
απ’ τα δέλεαρ της υποταγής.
Η Γλυκύτατη Υπομονή
θα σε γλιτώνει από πολλά δεινά,
με τη Ζωή σου ως Καθοδηγητή σου
θα ’ναι τα πάντα δυνατά.
Η Θεία Υπομονή
είναι απίστευτα μαγευτική,
σε γλιτώνει απ’ τη ρομποτοποίηση
και οποιαδήποτε ντροπή.
óóó
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Η ανυπομονησία

Μ

ην κάνεις φίλη σου την ανυπομονησία,
θα σε κερνάει πάντα δυστυχία,
θα σ’ έχει πάντα στο κυνηγητό
και θα χάνεις τον πιο ουσιαστικό σκοπό.
Στην απουσία της Υπομονής σου
θα ξεφυτρώνει δυστυχώς η υποταγή σου,
όπου θα δημιουργείς
μόνος την καταστροφή σου.
Η ανυπομονησία θα σε κάνει
άρπαγα και ανικανοποίητο
και η κάθε σου η μέρα
θα ’ναι ένα μαρτύριο.
Η ανυπομονησία
σου γεννάει τη ρομποτοποίηση,
ώστε όπου κι αν βρίσκεσαι
θα δημιουργείς τη σύγχυση.
Οι ανυπόμονοι βρίσκονται πάντα στη δυσάρεστη δυσαρμονία,
αυτοτιμωρούνται διότι αδιαφορούνε
να αναζητήσουν μέσα τους τη Θεία Αρμονία,
που την προσφέρει η Γλυκύτατη Αυτογνωσία.
óóó
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Το Θάρρος

Τ

ο Αληθινό Θάρρος εκπορεύεται
μόνο απ’ τη Μητέρα μας Ζωή
και για να μην το χάνουμε,
χρειάζεται Εστίαση στη Θεϊκή Αναπνοή.
Όταν είσαι μες στο Θάρρος της Ζωής,
δεν αποδέχεσαι στην ψυχή συμβιβασμούς και καταπιέσεις,
ώστε με τον Εαυτό σου πάντα
θα ’σαι σε ωραίες σχέσεις.
Το Δώρο του Θάρρους
θα σε κρατάει πάντα Αξιοπρεπή,
δεν θα πέφτεις σε παγίδες
και δεν θα νιώθεις την ντροπή.
Όλοι μας μέσα μας έχουμε τα αντίθετα,
και το θάρρος και το φόβο,
οι εγωιστές για να δείξουν ότι δεν φοβούνται,
αυθαιρετούν, σκοτώνουνε και λεηλατούνε.
Μόνο το Θάρρος της Ζωής, που εκπορεύεται
μόνο απ’ την Ύψιστη Αυτογνωσία,
εμπεριέχει την Ελευθερία
και όποιοι βιώνουν αυτή την Εμπειρία
επιδιώκουν να το κάνουνε γνωστό στην Παγκόσμια Κοινωνία.
óóó
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Ο φόβος

Ό

ταν απουσιάζεις απ’ το Θάρρος,
παρουσιάζεται μέσα σου ο φόβος,
όπου γίνεσαι ευάλωτος
και σε κατέχει ο τρόμος.
Δύο φόβοι διαφορετικοί,
ο ένας αθώος, νιώθεις σαν αρνί,
διότι δεν βρήκες ακόμη μέσα σου
την Πανίσχυρη Μητέρα μας Ζωή.
Ο δεύτερος φόβος
είναι ο δουλοπρεπής,
που εξαγοράζεσαι απ’ το χρήμα ή τη δόξα
και σε βάζουν να εγκληματείς.
Τώρα άλλοι εγκληματούν
στης παιδείας τα μυαλά
κι άλλοι εγκληματούν με αλκοόλ,
με πολέμους, τζόγους και ναρκωτικά.
Οι δειλοί το φόβο τους
ως θάρρος τον εκδηλώνουνε,
εκμεταλλευόμενοι τους άκακους
για να εκτονώνονται.
Τα θρασύδειλα μυαλά
κακοποιούνε τους άκακους Ανθρώπους,
επιδιώκουν να τους υποδουλώνουν
και ύπουλα τους εξοντώνουν.
óóó
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Ο Σεβασμός

Ά

λλο ένα Ύψιστο Δώρο εσωτερικό
ο Γλυκύτατος Σεβασμός,
όπου δεν μπορεί να σε καταβάλει
κανένας πειρασμός.
Όταν έρχεσαι σε επαφή
μέσα σου με τη Θεϊκή Ζωή,
σέβεσαι αφάνταστα τον Εαυτό σου
κι οτιδήποτε στη Γη.
Ο Σεβασμός σε καθιστά ακέραιο,
δεν προκαλείς έριδες και μοιχείες,
δεν συμμετέχεις σε αθλιότητες
και σε δολοφονίες.
Όταν γεμίζουμε από Ύψιστο Σεβασμό
προς τη Μητέρα μας Ζωή,
μόνο τότε αισθανόμαστε
Αντάξιοι Ανθρωποθεοί.
Όταν ο Άνθρωπος ανακαλύψει μέσα του
το Θείο Σεβασμό,
μόνο τότε θα νιώθει τον καθένα
ως Αγαπημένο Αδελφό.
óóó
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Η ασέβεια

Ό

ταν δεν βιώνεις μέσα σου
το Θείο Σεβασμό,
δεσπόζει η ασέβειά σου
σε κάθε σου λεπτό.
Η ασέβεια σε καθιστά αυθαίρετο,
υποκριτή, κακοπροαίρετο
και αναζητάς την εξουσία,
γιατί σε εξουσιάζει η αλαζονεία.
Η ασέβεια σε συμπαρασύρει
σε συνεχή οξύτητα
και εκδηλώνεις γύρω σου
την άθλια θρασύτητα.
Οι ασεβείς είναι ασύδοτοι,
προκαλούν λεηλασίες
και εύκολα δημιουργούν
τις αιματοχυσίες.
Η ασέβεια έχει κι αυτή τη διαβάθμισή της,
παντού και μες στα πάντα επιδιώκει τη χυδαία προβολή της.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου
μπορεί να διαμορφώσει Ευγενέστατο το νου σου.
óóó
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Ο Θαυμασμός

Ά

λλο ένα Απαράμιλλο Θείο Δώρο μέσα μας
ο μηχανισμός του Θαυμασμού,
και ενεργοποιείται μόνο με τη Γνώση του Εαυτού.
Γιατί αναφέρω μόνο με τη Γνώση του Εαυτού;
Γιατί τότε θα μπορέσεις να θαυμάζεις
την Απερίγραπτη Τέχνη του Δημιουργού.
Ο θαυμασμός του μυαλού
είναι για το τσίρκο του κόσμου αυτού.
Ο Θαυμασμός απ’ την καρδιά
είναι για την Ύψιστη Ομορφιά.
Από τα μάτια της Ψυχής ο Θαυμασμός
είναι απίστευτα Μαγευτικός,
με τα υλικά μάτια του μυαλού
δεν βλέπουμε την Άυλη Φωτόχρωμη Μαγεία του Θεού.
Ο Θαυμασμός εμπεριέχει την Αληθινή Μαγεία,
σου ενεργοποιεί την Ευδαιμονία
και γεμίζεις από Θεία Ευγνωμοσύνη
προς το Θεσπέσιο Δωρητή του Δώρου του Αυτογνωσία.
Συλλογιστείτε την αδιαμφισβήτητη
συνειδητοποίησή μου αυτή,
για τα ανεκτίμητα Δώρα του σώματός μας,
που μας έχει υφάνει η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.
Εκτός της Πρωταρχικής Εξάρτησής μας, της Θεϊκής Αναπνοής μας,
εάν σας έδιναν αμέτρητα βουνά από διαμάντια
και ζήταγαν ως ανταλλαγή τα χέρια σας και τα μάτια,
ποτέ δεν θα τα δίνατε, γιατί είναι τα πάντα.
Μήπως είναι ο καιρός ν’ αρχίσουμε να συλλογιζόμαστε,
για ν’ αφυπνιστούμε στα Δώρα
που μας έχει δώσει η Μητέρα μας Ζωή;
Και τρέχουμε να φιλάμε τους πισινούς των αλόγων από δω κι από κει;
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Η αδιαφορία

Ε

άν δεν νιώθεις μέσα σου το Θαυμασμό
για τη Ζωή που σου ’χει προσφερθεί,
η ασυνείδητη αδιαφορία σου
θα προξενεί καταστροφή.
Η αδιαφορία δημιουργεί σκουπίδια
και τα σκουπίδια δημιουργούν τη σήψη
και ο αδιάφορος αρρωστημένος
όλα θέλει να τα συντρίψει.
Οι αδιάφοροι καταστρέφουν τη Θεία Φύση,
που μας συντηρεί με τους καρπούς,
γιατί δεν ενδιαφέρονται καθόλου
για τους νεοφερμένους Υιούς.
Η αδιαφορία σου
σε κάνει ασυνείδητο και ανεύθυνο,
ενώ ο Θαυμασμός για τη Ζωή
σε κάνει συνειδητότατο και υπεύθυνο.
Η αδιαφορία προς την Ομορφιά
είναι καρκινογενής,
δημιουργεί μεταστάσεις στον περίγυρο
και πολλαπλασιάζονται οι σκοτεινοί φορείς.
óóó
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Η Αποδοχή

Ε

ίναι πάρα πολύ δύσκολο
ν’ αποδεχτείς κάποιον ως καθαρότερό σου,
γιατί είναι ο καθρέπτης
για το βρώμικο μυαλό σου.
Για ν’ αποδεχτείς
έναν ευγενή Συνάνθρωπό σου
πρέπει να είναι ευγενές
επίσης και το μυαλό σου.
Εάν δεν συμμετέχεις στο απίστευτο έργο
του Ζωντανού Αληθινού Διδάσκαλου που έρχεται στη Γη,
αναρωτήσου γιατί έχουμε έρθει,
να βόσκουμε σαν τα ζωάκια μόνο για σέξι και τροφή;
Όταν αποδέχεσαι
οποιονδήποτε ευγενή
επιτρέπεις στην καρδιά σου να ελκύεται
και ταυτόχρονα εξυψώνεσαι κι εσύ.
Αποδέξου και επένδυσε
στη Γνώση του Εαυτού σου
για να ’χεις καθαρό το θολωμένο νου σου,
ώστε να ’ναι χαρούμενο και σοφό όλο το ταξίδι της Ζωής σου.
Το Υπέρτατο Μαγευτικό Δώρο της Ζωής
μάθαινε να το αποδέχεσαι,
γι’ αυτό σου έχει προσφερθεί,
για να εξελίσσεσαι και να εκπληρώνεσαι.
óóó
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Η απόρριψη

Η

απόρριψη είναι πάρα πολύ εύκολη
προς κάποιον ευγενή,
εμπεριέχει ζήλια και εγωισμό
και ως εκ τούτου όχι διαυγές μυαλό.
Όταν απορρίπτεις
οποιονδήποτε ευγενή Συνάνθρωπό σου,
η πράξη σου σε καθιστά τελματωμένο στο μυαλό
και στο ρηχό περίγυρό σου.
Μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι οι σκέψεις και οι πράξεις
σου διαμορφώνουνε το πεπρωμένο
θα σ’ έχει πάντα το μυαλό
ισχυρά αλυσοδεμένο.
Κι όταν το συνειδητοποιήσεις,
ασχολήσου με το Γνώθι Σαυτόν,
διότι μόνο η Γνώση απελευθερώνει
το μαθητή απ’ το μυαλό.
Μάθε σιγά-σιγά για τη βελτίωσή σου
τι να απορρίπτεις και τι να αποδέχεσαι,
γιατί αυτός ο κόσμος σ’ έμαθε
μόνο τα σκουπίδια του να δέχεσαι.
Τα σκουπίδια γνωρίζεις
μυρίζουν αποσύνθεση
κι όχι μόνο εσύ θα υποφέρεις
αλλά και στους γύρω σου δυσοσμία θα προσφέρεις.
Γι’ αυτό σου συνιστώ
το Γνώθι Σαυτόν,
εάν επιθυμείς κάποτε να έχεις
ένα υγιέστατο και ευγενέστατο μυαλό.
óóó
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Η Ταπεινότητα

Ά

λλο Θείο Δώρο,
η Γλυκύτατη Ταπεινότητα,
που την κατέχουν όλα τα παιδιά,
γιατί είναι έμφυτη μέσα στην Καρδιά.
Κοιτάξτε την Ταπεινότητα στα παιδιά,
πόσο πολύ είναι Ελκυστική,
διότι καθόλου δεν το προσπαθούν
στους άλλους να υποκριθούν.
Καθώς μεγαλώνουμε,
μας έχουν προετοιμάσει τη μετάλλαξη,
μας θάβουν τη Θεία Ταπεινότητα
και μας παραμορφώνουν με την υποκριτικότητα.
Για να κρατήσουμε τις μάσκες της υποκρισίας,
βαθμιαία γινόμαστε αλαζόνες
και συμμετέχουμε στο καρναβάλι
με τους τρελούς και τους απατεώνες.
Ευτυχώς που ξανάρθε ο Αληθινός Διδάσκαλος
και μας έδειξε μέσα μας τη Θεία Ταπεινότητα
και προσφέρει τη Γνώση του σε όσους θέλουν
να ξαναγυρίσουμε στην Αγνή μας παιδικότητα.
óóó
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H αλαζονεία

Ο

ι γνώσεις αυτού του κόσμου
σε διαμορφώνουν αλαζονικό,
εμπεριέχουν αγοραπωλησία
και σου προξενούν χαώδη διχασμό.
Προσπαθείς να παρουσιαστείς
ως κάποιος που δεν είσαι,
η τάση του μυαλού είναι η προβολή
και κάνει τη συμπεριφορά σου τόσο διχαστική.
Οι φαντασιώσεις του μυαλού σου
δημιουργούν ψευδολογίες
και προσπαθείς να τις υποστηρίξεις
μ’ ένα σωρό ανοησίες.
Το αγκάθι που κατέχεις, η αλαζονεία,
σ’ εμποδίζει να σπουδάζεις την Αυτογνωσία,
γιατί συνηθίσατε στην παπαγαλία
και λατρεύετε μόνο τη θεωρία, που την κλέβετε απ’ τα βιβλία.
Είναι όμορφη η θεωρία,
όταν συνοδεύεται με πρακτική εμπειρία.
Επίτρεψε στη Γνώση του Εαυτού να φωτίσει το μυαλό σου,
να εμπνέεις προς τη Θεία Ομορφιά πάντα τον περίγυρό σου.
óóó
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Η Αφύπνιση

Ό

ταν γίνεις μαθητής
της Ύψιστης Ζωής,
θα σ' έχει πάντοτε αφυπνισμένο
και ταυτόχρονα Ευτυχισμένο.
Η Γλυκύτατη Αφύπνιση
σ' έχει συνέχεια συνειδητό,
να παρατηρείς μέσα σου διάχυτη τη μαγεία της Ζωής
και να βιώνεις και τον Εσώτατο Χορό.
Το Ύψιστο Δώρο της Αφύπνισης
σου ομορφαίνει το ταξίδι στη Ζωή
και είσαι γεμάτος από Ευγνωμοσύνη
στην κάθε Θεϊκή στιγμή.
Όταν εκφράζω Αφυπνισμένος,
δεν εννοώ αφυπνισμένος μόνο στου κόσμου τα προβλήματα,
αυτή η αφύπνιση δεν σε χαροποιεί, αντιθέτως σε απογοητεύει,
Αφύπνιση μέσα σου προς τη Ζωή, ώστε να σε μαγεύει.
Την αφύπνιση την ενεργοποιεί
μόνο η μάθηση με τη Γνώση του Εαυτού σου,
μην αυτοκοροϊδεύεσαι ότι είσαι αφυπνισμένος,
επειδή λειτουργεί όλο το 24ωρο ο νους σου.
óóó
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Ο ύπνος

Ε

άν δεν έχεις μέσα σου επαφή
με τη Μητέρα σου Ζωή,
ζεις ζωντανός νεκρός,
εφόσον κοιμάσαι στο πιο Ύψιστο Μαγευτικότατο γεγονός.
Νομίζετε επειδή οδηγάμε
ή όταν μιλάμε καθιστοί ή περπατάμε,
ότι είμαστε στ' αλήθεια ξυπνητοί;
ατυχώς κοιμόμαστε, πολύ μακριά απ' τη Ζωή.
Όταν δεν βιώνεις Ελευθερία και Χαρά
οποιαδήποτε στιγμή απ' τη Θεϊκή Ζωή,
λυπούμαι, Αδελφέ, αφυπνίσου,
γιατί έχεις ύπνο πάρα πολύ βαθύ.
Επένδυσε στη Γνώση του Εαυτού σου,
να συνειδητοποιείς μέσα σου τη Ζωή,
για να σ' έχει πάντα Αφυπνισμένο
και χαρούμενο κάθε στιγμή.
óóó
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Η Συνειδητότητα

Η

Γλυκύτατη Συνείδηση
είναι ο Αλάνθαστος Καθοδηγητής,
μας προφυλάσσει απ’ τις αναρίθμητες παγίδες
και νιώθουμε πάντα αξιοπρεπείς.
Η Θαυμαστή Συνείδησή μας
είναι του Θεού η βαθύτερη φωνή μας,
που μιλάει στο μυαλό μας,
μην κάνουμε κακό στο Συνάνθρωπό μας.
Όποιος την υπακούει
νιώθει Νικητής και Ευτυχής
κι όποιος αδιαφορεί να υπακούει,
πάντοτε χαμένος και δυστυχισμένος.
Η Προστάτιδα Συνείδησή μας, μες στο ταξίδι της Ζωής μας,
είναι φρένο στο μυαλό,
όπως το φρένο στο αυτοκίνητό μας,
για να μην πέφτουμε σε χαράδρες απ’ το ανόητο μυαλό μας.
óóó
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Η ασυνειδησία

Τ

ελικά, Φίλοι μου Αγαπημένοι,
εφόσον τα γνωρίζουμε τα προβλήματά μας,
ν’ αναγνωρίσουμε από πού προέρχονται τα παθήματά μας
και με τη Σοφία μας να μην επαναλαμβάνουμε
τα ίδια σφάλματά μας.
Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας
την Υπέρτατη Σοφία,
όπου τη βιώνουμε με την Αυτογνωσία,
θα μας προφυλάσσει από την ασυνειδησία.
Αν δεν ποτίσουμε με την Αυτογνωσία
τους σπόρους στην Παιδεία,
θα σας βασιλεύουν τα αγκάθια,
η υποκρισία και η δυστυχία.
Όταν προωθήσουμε την Αυτογνωσία,
απ’ τα Αγνά νηπιαγωγεία θα βγαίνουν Άνθρωποι Αξιοπρεπείς,
γεμάτοι Ευσυνειδησία,
και θα βασιλεύει η προσφιλής μας Ειρήνη και Ευτυχία.
Όταν θα επενδύσουμε
στη Γνώση του Εαυτού μας,
βαθμιαία θα εξαφανιστεί η ασυνειδησία
του κουτοπόνηρου μυαλού μας.
óóó
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Η Αποφασιστικότητα

Κ

ι άλλο έμφυτο Θείο Δώρο
και όπλο ισχυρό, η Αποφασιστικότητα,
κι όποιος την εξασκεί για εξέλιξη εσωτερική
του προσφέρει τη Μαγεία της η Παντοδύναμη Ζωή.
Η Δύναμη της Αποφασιστικότητας
για μάθηση της ίδιας της Ζωής
θα σε καθιστά πάντα Αξιοπρεπή
και σ’ όλες τις αντιξοότητες θα σε βγάζει Νικητή.
Η Γλυκύτατη Αποφασιστικότητα,
να διαθέσω τον Εαυτό μου στη Μητέρα μου Ζωή,
με καθιστά κάθε ημέρα Ελεύθερο
και απερίγραπτα Ειρηνικό και Ευτυχή.
Τα Θαυμαστά Εφόδια και Δώρα
που μου έχει βάλει μέσα μου ο Δημιουργός μου
μπορώ να τα χρησιμοποιώ για το καλό μου,
όπου έχουνε αντίκτυπο σε κάθε Συνάνθρωπό μου.
Αυτή την Απίστευτη Ενεργοποίηση την πέτυχα
μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μου,
γι’ αυτό είμαι αδιάκοπα Ευγνώμων
για τον ερχομό του Πολυαγαπημένου Διδάσκαλού μου.
óóó

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΥΑΛΟΥ 233

Η αναποφασιστικότητα

Η

αναποφασιστικότητα για μάθηση προς τη Ζωή
θα σου δημιουργεί αγκύλωση νοητική
και όχι μόνο προκαλεί κακό στον Εαυτό σου,
ίσως γίνεσαι εμπόδιο εξέλιξης και στον περίγυρό σου.
Όσο θα παραμένεις αναποφάσιστος
για να βρεις μέσα σου την Αλήθεια,
θα είσαι έρμαιο των ξένων σκέψεων
και τελματωμένος μες στα παραμύθια.
Η αναποφασιστικότητα για τη Γνώση του Εαυτού σου
θα σου υφαίνει την εσώτατη σκλαβιά σου
και σ’ όλο το ταξίδι της Ζωής σου
θα υποφέρει όλη η Ύπαρξή σου.
Η αναποφασιστικότητά σου
θα σ’ έχει πάντα διχασμένο,
θα σου δημιουργεί απογοήτευση και απελπισία
και θα σ’ έχει χιλιομπερδεμένο.
Χρησιμοποίησε σωστά
τα όπλα σου τα Θεϊκά,
διότι η λανθασμένη χρήση
φέρνει δυσάρεστες συνέπειες στο χρήστη.
óóó
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Η Διαύγεια

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο κι Όπλο μέσα μας
της Μητέρας μας Ζωής,
όταν περπατάς μαζί της,
θα ’σαι πάντα Διαυγής.
Η Γλυκύτατη Διαύγεια
σ’ έχει πάντα αφυπνισμένο,
σε προφυλάσσει απ’ τις παγίδες
και σε κάνει Ευτυχισμένο.
Η Διαύγεια σε βοηθάει αφάνταστα
στο ταξίδι της Ζωής,
όπως οι τζαμοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου
στο ταξίδι της βροχής.
Η Διαύγεια σε μαθαίνει
τι ουσιαστικά να θέλεις,
για ν’ απορρίπτεις τα σκουπίδια τους,
που σε διαμόρφωσαν για να τα θέλεις.
Όταν επενδύουμε
στη Γνώση του Εαυτού μας,
αισθανόμαστε Ειρήνη, Ελευθερία, Ευτυχία
και μας γεμίζει με Διαύγεια το νου μας.
óóó
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Η σύγχυση

Σ

την απουσία της Διαύγειας
θα ’σαι πάντα συγχυσμένος
κι απ’ τις λανθασμένες σου επιλογές
γίνεσαι δυστυχισμένος.
Η σύγχυση θα σ’ έχει
πάντοτε διχασμένο,
θα λες ότι όλοι σού φταίνε γύρω σου
και σ’ έχουν αδικημένο.
Η σύγχυση θα σε οδηγεί
στου κόσμου τα σκοτάδια
και το ταξίδι σου θα είναι
στρωμένο με αγκάθια.
Αντικατάστησε τη σύγχυση
με τη Θεϊκή Διαύγειά σου,
ώστε θα ωφελείσαι τώρα εσύ,
γίνεσαι και θεμέλιο για την επερχόμενη γενιά σου.
Όσο θα αδιαφορείς
για την Εσώτατη Θεία Διαύγειά σου,
λυπούμαι, θα ’σαι έρμαιο μέσα στον κόσμο,
γιατί δεν θ’ ανακαλύψεις τα Μαγευτικά Εφόδιά σου.
óóó
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Η Αναγνώριση

Ά

λλο Θείο Επιπρόσθετο Δώρο
η Γλυκύτατη Αναγνώριση,
σε κάνει Συνειδητό κάθε στιγμή,
να ’σαι σ’ επαφή μέσα σου με τη Ζωή.
Η Αναγνώριση χρειάζεται πρώτα
απ’ το θαύμα Σώμα σου να ξεκινήσει,
μαθαίνοντας Εστιασμό στη Θεϊκή Αναπνοή,
όπου εκεί πάλλεται η Μητέρα μας Ζωή.
Εκτός απ’ το θαύμα Σώμα μας,
βρισκόμαστε ανάμεσα
σε θαύματα Αναρίθμητα,
κι όταν τα αναγνωρίζεις,
η Ευγνωμοσύνη σου γίνεται βασίλισσα.
Η Γλυκύτατη Γνώση του Εαυτού
προσφέρει τη Φώτιση στο Νου,
ώστε όπου κι αν κοιτάζεις, μέσα σου και έξω σου,
τη Μαγεία του Θεού θαυμάζεις.
Η Αναγνώριση προς τη Μητέρα μας Ζωή
μας ενεργοποιεί τη Θεία Ευγνωμοσύνη,
η Ευγνωμοσύνη μάς ενεργοποιεί τη Θεία Ευδαιμονία
και η Ευδαιμονία σε γεμίζει από Υπέρτατη Σοφία.
óóó
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Μη αναγνώριση

Σ

την απουσία της Αναγνώρισης
υπάρχει μέσα μας αφάνταστο κενό,
είμαστε χαμένοι στον Πλανήτη
χωρίς Υπέρτατο Σκοπό.
Αν δεν αναγνωρίσεις τη Μητέρα μας Ζωή,
που είναι συνέχεια μαζί σου, στην Αναπνοή,
σε ρωτώ, Αγαπημένε Αδελφέ,
γιατί ήρθαμε στη Γη;
Για να αναγνωρίσουμε
τα ανθρώπινα νεκροπαίχνιδά μας;
που δημιούργησαν στην Ανθρωπότητα
τον πρόωρο θάνατό μας;
Αποσύρουμε την Αναγνώρισή μας
απ’ το Πανύψιστο Θαύμα, τη Ζωή μας,
και την επενδύουμε στ’ ανθρώπινα θαυματάκια,
όπου για το Δημιουργό είναι σαν των μωρών τα παιχνιδάκια.
Όταν αναγνωρίζεις και επενδύεις
στου κόσμου την υποκρισία και ανοησία
και τα έχεις ως προτεραιότητά σου, να θυμάσαι,
μόνο η Γνώση μπορεί να σε βγάλει από την ποντικότρυπά σου.
óóó
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Η Εκτίμηση

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο μέσα μας
και όπλο ταυτόχρονα μαζί
είναι η Εκτίμησή σου,
το Αόρατο Σπαθί σου.
Συνέχεια χρειάζεσαι να το ακονίζεις
στον Τέλειο Ακονιστή,
που είναι η Μητέρα μας Ζωή,
ώστε να σε νικήσει κανένας δεν μπορεί.
Πρέπει να μάθεις να εκτιμάς
πρώτα τη Ζωή σου,
να μη σου κλέβουν το χρόνο τα σκουπίδια
μέσ’ απ’ την προσοχή σου.
Μη σου πάρουνε τη δύναμη της Εκτίμησής σου
από την Υπέρτατη Ζωή σου,
εύκολα θα σου πουλάνε τα επίχρυσά τους,
ως πανάκριβα χρυσαφικά τους.
óóó
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Η ρομποτοποίηση

Σ

την απουσία της Εκτίμησης
γεννιέται η ρομποτοποίηση,
σε κατευθύνουν άλλοι
εκτός του εαυτού σου όλοι οι παπαγάλοι.
Μεταλλάσσεται η Ανθρωπότητα
απ’ τα νήπια και στα σχολεία,
τάχα ότι θα τους δώσουνε σοφία,
μεγαλώνοντας να βρουν εργασία κι ευτυχία.
Τους διαμορφώνουν να εκτιμούνε
των ανοήτων τα σκουπίδια
και όταν βγουν στο στίβο της Ζωής,
γίνονται δηλητηριώδη φίδια.
Φίλοι μου Αγαπημένοι, εάν δεν εκτιμήσετε την ίδια τη Ζωή,
αυτοί κι αυτά που σας διδάξανε είναι η πιο ύπουλη καταστροφή,
διότι στήνονται ως εμπόδια
να μην αναζητήσουμε τη Μητέρα μας Ζωή.
óóó
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Η Εκτίμηση

Ό

ταν εκτιμάς πρώτα τη Ζωή σου,
θα είναι το λυχνάρι μέσα στην αυλή σου,
για να σου δείχνει τα κόλπα των μυαλών
και πού κρύβονται οι εχθροί σου.
Όταν θέτεις την Εκτίμηση με προτεραιότητά σου τη Ζωή,
και στην κόλαση εξωτερικά να ζεις,
ταυτόχρονα βιώνεις και την Εσώτατη Γιορτή.
Όταν έχεις σε Εκτίμηση πρώτα τη Μητέρα σου Ζωή,
τίποτε δεν θα σε πτοεί σ’ οποιαδήποτε καταστροφή.
Από έλλειψη Υγιούς Εκτίμησης
υποφέρουν οι Ανθρώποι,
έδωσαν την εκτίμηση αλλού,
στο χρήμα, στη δόξα και στο φαγοπότι.
Την εκτίμηση επίσης μόνο η Γνώση του Εαυτού
τη μετατρέπει ως προτεραιότητα προς τη Ζωή,
για να κάνει το μαθητή απερίγραπτα Ευτυχή,
διότι μας φέρνει μέσα μας σε επαφή,
για να βιώνουμε όποτε θέλουμε την ίδια τη Ζωή.
óóó
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Η Κατανόηση

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο μέσα μας
και σωτήριο όπλο η Κατανόησή μας,
που μας έχει εφοδιάσει
η Πανύψιστη Ζωή μας.
Όταν σου μεταλλάξουν την εκτίμησή σου,
ταυτόχρονα μειώνεται και η Κατανόησή σου.
Πώς να κατανοήσεις την Αλήθεια,
όταν όλοι τους από μικρό σού λένε παραμύθια;
Χρειάζεται να ακούσουμε ξανά
με ταπεινότητα, όπως ήμασταν παιδιά,
να αφουγκραστούμε την Αλήθεια
και βαθμιαία ν’ απορρίπτουμε τα παραμύθια.
Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε
τη Μητέρα μας Ζωή,
γιατί μόνο έτσι θα φωτιστούμε
και θα φύγει η σκοτεινότερη εποχή.
óóó
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Η αμφιβολία

Σ

την απουσία της Κατανόησης
γεννιέται η αμφιβολία,
όπου γίνεται η παγίδα σου
στην προσωπική σου ιστορία.
Η συνεχόμενη αμφιβολία
γεννάει την παράνοια,
όταν σου προσφέρουνε τη Γνώση,
εσύ να προτιμάς την άγνοια.
Η έλλειψη Κατανόησης
του Ύψιστου Δώρου της Ζωής
θα σ’ έχει μπερδεμένο
και σ’ όλο το ταξίδι της Ζωής απογοητευμένο.
Η αμφιβολία δεν σου επιτρέπει να εκπληρωθείς
μη ανακαλύπτοντας τη Ζωή σου,
που μόνο Αυτή προσφέρει
την πολυπόθητη λύτρωσή σου.
Σήμερα στον καθένα μας προσφέρεται μια Απίστευτη Επιλογή,
πού να επενδύσουμε την Ελπίδα,
την Εκτίμηση και την Κατανόησή μας,
πάνω στον κόσμο αυτόν,
ή μέσα μας, στο Θεϊκό Εαυτόν.
óóó
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Η Κατανόηση

Χ

ρειάζεσαι την Επιστροφή μέσα σου,
να ανακαλύψεις τη Θεϊκή Ζωή σου,
γιατί μόνο με τη Ζωή παρέα
θ’ αυξάνεις την Κατανόησή σου.
Όταν θα σου ειπωθούν
τα Λόγια της Αλήθειας,
να επιδιώκεις να τα κατανοήσεις,
γιατί αυτά θα σε οδηγούν πώς να ευτυχήσεις.
Όταν ακονίζεις την Κατανόησή σου
στη Γλυκύτατη Ζωή σου,
γλιτώνεις απ’ τη λερναία ύδρα, την αμφιβολία,
γιατί βιώνεις την Εσώτατη Ευδαιμονία.
óóó
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Η Πειθαρχία

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο
και όπλο Ακαταμάχητο
μας προσφέρει η Θεσπέσια Ζωή,
την Πειθαρχία, που σε βγάζει πάντα Νικητή.
Η Πειθαρχία σού υφαίνει
εσωτερικά φτερά,
για να μην προσκολλιέσαι
στα νεκροπαίχνιδα τα υλικά.
Η Πειθαρχία στο καθημερινό σου πεπρωμένο
θα σ’ έχει πάντα απαγίδευτο
και το ταξίδι της Ζωής
θα γίνεται μαγευτικό, απίστευτο!
Το πεπρωμένο σου δεν βρίσκεται στο μέλλον,
βρίσκεται μέσα σου στο σήμερα,
σου συστήνω να γνωρίσεις τη Ζωή,
που προσφέρει τα Μαγευτικά της Σύνεργα!
óóó
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Η απειθαρχία

Σ

την έλλειψη της Σωτήριας Πειθαρχίας
χορεύει η καταστροφική απειθαρχία
κι έτσι στηθήκανε οι φυλακές
και τα τρελοκομεία.
Ο απειθάρχητος εφόσον
δεν έχει τάξη στον εαυτό του,
κατ’ επέκταση δημιουργεί την αταξία
και στον περίγυρό του.
Και η απειθαρχία επίσης
έχει τη διαβάθμισή της,
από ατομική μέχρι παγκόσμια,
σπέρνει την καταστροφή της.
Η απειθαρχία οδήγησε την Ανθρωπότητα
σε εξαθλιωμένη πτώση,
που μόνο η Γνώση του Εαυτού
μπορεί να την εξυψώσει.
Όταν αναφέρομαι στην Ανθρωπότητα,
ισχύει και για το άτομό σου,
δεν εξαιρείσαι εσύ
από το «Γνώρισε τον Εαυτό σου».
óóó

248 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Πειθαρχία

Α

πίστευτο Δώρο και Συναρπαστικό
που μας μαθαίνει η Ζωή, την Πειθαρχία,
για να βγαίνουμε Νικητές από την αυταπάτη,
νιώθοντας κάθε ημέρα Ευδαιμονία.
Δεν μπορεί να φανταστεί ποτέ ο νους
τι μάθηση προσφέρει στο μαθητή η Πειθαρχία,
εξελίσσεσαι μέσα σου καθημερινά με τη Σοφία
και ζεις σε μια Εσώτατη Απίστευτη Μαγεία.
Της Ζωής ο μαθητής είναι ακριβώς σαν το πουλί,
περπατάει πάνω στη Γη,
μόλις πάει να το πιάσει ο παγιδευτής,
έχει Δώρα τα Φτερά
και του φεύγει μακριά.
óóó
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Η Συνέπεια

Κ

ι άλλο Θεσπέσιο Δώρο της Ζωής,
η Γλυκύτατη Συνέπεια,
που όταν εκτελείς το κάλεσμα της Καρδιάς,
αισθάνεσαι γεμάτος Αξιοπρέπεια.
Για να γίνεις Συνεπής,
στη Γνώση του Εαυτού σου γίνε μαθητής,
είναι η πιο κατάλληλη μαθητεία,
θα σε μαθητεύει να ’χεις στα πάντα ισορροπία.
Όταν θα ’σαι Συνεπής
προς το Θεϊκό Εαυτό σου,
θ’ αυξάνεις τη Συνέπεια
προς κάθε Συνάνθρωπό σου.
Γι’ αυτό επισημαίνω πάλι
ότι όλα ξεκινάνε από τη σχέση που έχουμε με τον Εαυτό μας,
όταν σέβεσαι και εκτιμάς τον Εαυτό σου,
αυτά θα προσφέρεις στον περίγυρό σου.
Γίνε συλλέκτης των ιδιοτήτων της Καρδιάς,
για να νιώθεις πέρα από κάθε φαντασία,
αυτή είναι η τέλεια Συνέπεια
και η Υπέρτατη Μαθητεία.
óóó
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Η ασυνέπεια

Η

ασυνέπεια με τη συνάντηση του Αληθινού μας Εαυτού
είναι η πιο τραγική,
διότι συνηθίζουμε να ζούμε
με συμφέροντα και υποκριτική.
Ο ασυνεπής προς την εκπλήρωση της Καρδιάς
είναι συνεπής προς τον περίγυρό του
μόνο όταν είναι να ικανοποιήσει
τον ιδιοτελή σκοπό του.
Το πονηρό μυαλό πάρα πολύ καλά γνωρίζει
πότε πρέπει να είναι ψευτοσυνεπές,
γιατί σ’ όλη του τη ζωή σπουδάζει απ’ τον πονηρό τον κόσμο
την πειθώ και πότε να είναι ψευτοευγενές.
Βλέπετε, τα παιχνίδια του μυαλού όποιος τα παίζει
τον οδηγούν σε ανισορροπία
κι ο σκοπός της Ζωής του γίνεται
ν’ αποκτήσει περισσότερα προσωπεία.
Όλο και περισσότερο διχάζεται
από τον Εσώτατο Αληθινό Εαυτό του
και η ασυνέπεια ενσωματώνεται
στο ασεβέστατο μυαλό του.
óóó

252 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Επιμονή

Ά

λλο ένα έμφυτο Θείο Δώρο της Μητέρας μας Ζωής,
η Γλυκύτατη και Νικητήρια Επιμονή,
που όταν θα την εξασκείς,
θα καταλήγεις πάντα Νικητής.
Τη Δυναμική Επιμονή σου,
να την ασκείς για την Εσώτατη Εξέλιξή σου,
διότι έχουμε έρθει εδώ,
για έναν Ύψιστο και Ευγενέστατο Σκοπό.
Ο Υπέρτατος Σκοπός μας
να γνωρίσουμε μέσα μας το Δημιουργό μας,
που θα μας καθιστά επίμονους στην ομορφιά,
για να προσφέρουμε ίχνη ευγενικά
σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη γενιά.
Κάνε την Επιμονή σου
εύκαμπτη και σταθερή,
όπως το Νερό κόβει τα βράχια
και τους δίνει διαφορετική μορφή.
Για ν’ αυξάνεις την Επιμονή σου
γίνε μαθητής της Γνώσης του Εαυτού σου,
θα σου αποκαλύπτει τη Θεία Ομορφιά
και κάθε μέρα θα σου προσφέρει Ειρήνη, Ευτυχία και Ελευθεριά.
óóó
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Η παραίτηση

Ο

κόσμος προτού να γεννηθούμε
μας έχει το κακάσχημο τσίρκο του στημένο,
όπου κανείς δεν μπορεί για να ξεφύγει
απ’ το προδιαγραμμένο πεπρωμένο.
Το σχέδιό τους είναι να σου κόψουν τα φτερά,
για να μην έχεις επαφή με την Καρδιά,
να ζεις μόνο για το σώμα σου και το μυαλό
και να ’σαι χαμένος πάντοτε μες στο διχασμό.
Ο σκοπός τους να παραιτηθείς
απ’ την αναζήτηση της Θεϊκής σου Φύσης,
για να εκτελείς την άθλια Ιστορία
και να τη διαιωνίζεις.
Σου διαμορφώνουνε την επιμονή σου
ν’ αναζητάς τα καθημερινά σκουπίδια,
ώστε μεταλλάσσουν τους Ανθρώπους
και παραιτούνται να μάθουν την Αλήθεια.
Και αναρωτιέται η Ανθρωπότητα, γιατί αυξάνεται συνέχεια το κακό;
Κι εγώ ταπεινά σάς απαντώ:
όποιος παραιτείται απ’ τη Γνώση του Εαυτού,
λυπούμαι, συνέχεια θα ζει μέσα στην τρέλα
και στην ασχήμια του μυαλού.
óóó
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Το Πάθος

Τ

ο Αληθινό Πάθος ως Υγιές
δημιουργείται μόνο απ' το Μήνυμα το Ευγενές
«Γνώρισε το Θεϊκό Εαυτό σου»
για να εναρμονίσεις το Σώμα, την Ψυχή και το μυαλό σου.
Αύξανε το πάθος σου κάθε ημέρα
για το Υπέρτατο Δώρο της Ζωής
και η Ζωή σου θα σε μαθητεύσει,
πώς να απελευθερωθείς!
Το πάθος σου για να γνωρίσεις τη Μητέρα μας Ζωή
πρέπει να παραμένει άσβεστο,
διότι όταν θα το σβήσεις, λυπούμαι,
ως επακόλουθο, σ’ όλο το ταξίδι σου θα δυστυχήσεις.
Το πάθος σου για τη Ζωή
θα σ' έχει πάντα Διαυγή,
θα σε γεμίζει από ψυχική Υγεία
και θα ζεις με Ειρήνη και απερίγραπτη Ευδαιμονία.
Αυτό το Απίστευτο Θείο Δώρο
μας προσφέρει η Ζωντανή Γνώση του Αληθινού Διδάσκαλου,
μας φέρνει μέσα μας σε επαφή
με την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας, Αιώνια Ζωή.
óóó
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Η «απάθεια» για τη Ζωή

Ό

ταν το πάθος σου θα απουσιάζει
για τη Μητέρα σου Ζωή,
θα περιβάλλεσαι απ’ την απάθεια
και θα σου κτίζει την καταστροφή.
Οι απαθείς προς μάθηση
για την Παντοδύναμη Ζωή,
πολλαπλασιάζουνε τα καρκινώματα
στον Πλανήτη Γη.
Το πάθος που επενδύετε
σε τόσα άχρηστα πράγματα,
εάν το εστιάζετε μέσα στη Ζωή σας,
θα ζείτε μες στα Θαύματα.
Μη μένεις απαθής
για τη Γνώση του Εαυτού σου,
γιατί θα γίνεσαι αιτία πτώσεως
και του περίγυρού σου!
óóó
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Η Θέληση

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο μέσα μας
και ακαταμάχητο όπλο
απ’ το Δημιουργό μας,
η Θέληση για τον Υπέρτατο Σκοπό μας.
Τη Θέληση μας μαθαίνουν να τη χρησιμοποιούμε
να θέλουμε συνέχεια σκουπίδια
και στο εσωτερικό μας σπίτι του μυαλού
γεμάτο από δηλητηριώδη φίδια.
Θέλουμε να ’χουμε παρέα μέσα μας
την έπαρση, τη ζήλια και το μίσος,
το ψεύδος, την απληστία, την αχαριστία,
τη λαγνεία, την πονηριά και φουλ υποκρισία.
Φίλοι μου, βλέπετε ξεκάθαρα και από εμπειρία
με ό,τι κάνουμε παρέα
έχει άμεση αλληλεπίδραση
για να ’χουμε άσχημη ή όμορφη ημέρα.
Οι απρόσωποι φίλοι σου είναι οι ιδιότητες του μυαλού σου,
που όσο θα θέλεις να τις κουβαλάς παρέα
δεν θα σου επιτρέψουνε ποτέ
να βιώνεις ούτε μια Αληθινή Ευτυχισμένη μέρα.
Μάθε να θέλεις τις ιδιότητες της Καρδιάς σου
να σου κάνουνε παρέα,
μόνο αυτές θα σου προσφέρουνε Ειρήνη και Ευτυχία
κάθε καινούργια Ευλογημένη σου ημέρα.
Ποιο νομίζεις είναι το πυρ το εξώτερο,
που σου ερμηνεύουν για τη μετά θάνατο
κόλαση της φαντασίας τους;
Η κόλαση είναι συνέχεια μες στο μυαλό σου,
όσο θα είσαι έξω απ’ της Καρδιάς τον Παράδεισό σου.
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Η άρνηση/απόρριψη της Ζωής

Ά

λλη μια Ευλογία Εσωτερική
από τη Μητέρα μας Δημιουργό Ζωή
είναι η «άρνησή» μας
προς την καταστροφή μας.
Δεν μας δίδαξαν από μικρούς
για τη Γνώση του Εαυτού μας,
ώστε να χώνουν τα σκουπίδια τους
στο σπίτι του μυαλού μας.
Απ’ τον ανελέητο βομβαρδισμό των σκουπιδιών
μας μετάλλαξαν τον Αληθινό μας Εαυτό
και αντί τα σκουπίδια ν’ απορρίπτουμε
μας έμαθαν στα πάντα να υποκύπτουμε.
Το πρόβλημα γεννιέται
που θέλουμε πράγματα να μας καθηλώνουν
και απορρίπτουμε τα πράγματα
που θα μας εξυψώνουν.
Απ’ τη συνήθεια, η πρέπουσα απόρριψή μας
μετατράπηκε σε αποδοχή,
ώστε αποδεχόμαστε την καταστροφή μας
και αρνούμαστε να μάθουμε τη Δημιουργό Ζωή μας.
Πρέπει να μάθεις τι να θέλεις
για την εξύψωσή σου
και τι πρέπει να απορρίπτεις
για την καθήλωσή σου
και αυτό σ’ το μαθαίνει η Γνώση του Εαυτού σου.
óóó
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Η Απλότητα

Μ

όνο η Μητέρα μας Ζωή και οι εκδηλώσεις της
εκφράζουν τη Θεσπέσια Απλότητα,
που η Απερίγραπτη Μαγεία της μετασχηματίζεται
μες στην Ανεξιχνίαστη Ολότητα!
Δεν έχω λόγια να εκφραστώ
απ' το Δέος κι απ' το Θαυμασμό
και μόνο που συνειδητοποιώ
ότι είμαι ένα Θαύμα της κι εγώ.
Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε απλοί,
προσεγγίζοντας τη Μητέρα μας Ζωή
με τη Γνώση του Εαυτού μας
κι ας γίνει η Γλυκύτατη Καθοδηγήτρια του Νου μας.
Όσο γινόμαστε πιο απλοί
γίνεται απίστευτο το ταξίδι στη Ζωή,
δεν αγχώνεσαι να φθάσεις κάπου ή να γίνεις κάτι,
διότι βρήκες τη Μάνα σου Ζωή, το Αιώνιο Διαμάντι.
óóó
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Η πολυπλοκότητα

Σ

την απουσία της θαυμαστής Απλότητας
ξεπηδάει η ανόητη πολυπλοκότητα,
όπου οι τάχα «επιστήμονες» της θεωρίας
τρελάνανε την Ανθρωπότητα.
Ο καθένας εύκολα γράφει
οποιαδήποτε θεωρία,
την τυπώνει σε βιβλία
και την πουλάει στην παιδεία.
Ο καθένας με τη θεωρία του
δημιουργεί και μία μάζα
κι όταν οι όχλοι έρχονται σε μάχη
καταλήγουνε στα μπάζα.
Τα εγκλήματα που έχουν κάνει
οι Άνθρωποι της πολυπλοκότητας και της θεωρίας
στην Παγκόσμια Ιστορία
ξεπερνούν κάθε κτηνώδη φαντασία.
Αυτοί που κατέχονται απ’ την πονηρία
επιδιώκουνε μόνο τη θεωρία
και δεν τους ενδιαφέρει
καθόλου η πρακτική εμπειρία.
óóó

260 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Αγνότητα

Ά

λλο ένα Ευλογημένο Θείο Δώρο
της Μητέρας μας Ζωής,
η Παιδική Αγνότητα,
όπου απαιτείται Απόλυτη Συνειδητότητα.
Μόνο η Θεϊκή Ζωή
είναι η αφ’ εαυτής Αγνότητα
και για να τη βιώνουμε μόνο η Γνώση του Εαυτού
μας παρέχει τη Δυνατότητα.
Μόνο όταν βρίσκεσαι συνειδητά
στη Θεϊκή Αναπνοή,
τότε αισθάνεσαι Αγνός,
γιατί γίνεσαι ένα με την Πάναγνη Ζωή.
Η Θεία Ζωή σε εξαγνίζει
και νιώθεις σαν Αγνό Παιδί.
Τότε του κόσμου όλα τα παιδιά
τ’ αγαπάς αγνά από την Καρδιά.
Η Θεία Αγνότητα σε προστατεύει
από τη σαρκολατρία
και δεν γίνεσαι πρόξενος ποτέ
ούτε σε εγκλήματα ούτε σε μοιχεία.
óóó
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Η ανηθικότητα

Σ

την απουσία της Αγνότητας
είσαι δούλος της ανηθικότητας,
τα πάντα θα κάνεις για το άτομό σου,
εκμεταλλευόμενος τον κάθε Συνάνθρωπό σου.
Με τα λόγια τάχα
τους υπηρετείς,
όμως με τις πράξεις
τους δολοφονείς.
Ο καθένας έχει
τις διαβαθμίσεις του
άλλος έναν υπηρέτη
κι άλλος λαούς στο δίχτυ του.
Όταν δεν εξαγνίζεσαι
απ’ τη Γνώση του Εαυτού,
θα σε εκμηδενίζουν
οι διάφοροι πειρασμοί του φιλήδονου μυαλού.
óóó
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Η Ανιδιοτέλεια

Η

Γλυκύτατη Ζωή μας
είναι η αφ’ εαυτής Ανιδιοτέλεια
και μαθαίνει τα Δημιουργήματά της
να ζούμε με Αξιοπρέπεια.
Όπως βιώνεις την Ελευθερία,
όταν βρίσκεσαι με τη Ζωή,
έτσι αισθάνεσαι Ελεύθερος,
όταν γίνεσαι Ανιδιοτελής.
Όταν είσαι Ανιδιοτελής,
δεν αισθάνεσαι ποτέ ντροπή,
είσαι και ταυτόχρονα
απίστευτα ευτυχής.
Η Γενναιόδωρη Ανιδιοτέλεια
δημιουργεί ειρηνικές συνθήκες.
Οι Άνθρωποι της Γνώσης συνεργάζονται ευσεβώς
για να ξαναλάμψει της Ζωής μας το Φως.
Η Ευγενέστατη Ανιδιοτέλεια, όταν θα τη βιώνουμε,
μπορεί να εξαφανίσει όλες τις σκοτεινές φωλιές
που δημιούργησαν οι Άνθρωποι
και γεμίσαν άπειρες συμφορές.
óóó
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Η ιδιοτέλεια

Ό

πως στην απουσία του Φωτός
υπάρχει το σκοτάδι,
έτσι στην απουσία της Ανιδιοτέλειας
η Ανθρωπότητα είναι στο μαύρο χάλι.
Της ιδιοτέλειας το πρόσωπο
είναι μέσα σε κάθε ανθρώπινο μυαλό
κι ο καθένας το καλύπτει
μ’ έναν τρόπο διαφορετικό.
Είναι η παγκόσμια αρρώστια
που διέφθειρε την Ανθρωπότητα
και δουλεύει ο ένας τον άλλο με τόση σοβαρότητα,
όπου υποβόσκει η ψυχρή εγκληματικότητα.
Όπως ο καρκίνος
το σώμα το εξαφανίζει,
έτσι η ιδιοτέλεια τον Άνθρωπο
τον εκμηδενίζει.
Η εκμετάλλευση, η διαστροφή και η διαφθορά
προέρχονται απ’ την ιδιοτέλεια,
γι’ αυτό η Ανθρωπότητα υποφέρει,
γιατί κοιτάει ο ένας τον άλλο πώς να του βάλει χέρι.
Να θυμόσαστε, όταν υποφέρετε,
η αιτία είναι η ιδιοτέλειά σας,
εάν θελήσετε και επενδύσετε στη Γνώση του Εαυτού
είναι η μόνη που εξαφανίζει
όποιο ύπουλο καρκίνωμα του κάθε ανθρώπινου μυαλού.
óóó
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Η Ειλικρίνεια

Η

Γλυκύτατη Καρδιά του κάθε Ανθρώπου
είναι Μεγαλοπρεπέστατη και Ειλικρινής
κι όταν υπακούς στην καθοδήγησή της,
θα ’σαι συνέχεια απίστευτα Ευτυχής.
Παρατηρήστε στα αγνά παιδιά
τον αυθορμητισμό που έχουν στην Καρδιά,
ξεχειλίζουν από Χαρά και Ειλικρίνεια,
για να μας υπενθυμίζουν την όμορφη Ευθύτητα.
Η Θαυμαστή Ειλικρίνεια
φέρει άμεμπτη επικοινωνία
και κατ’ επέκταση δημιουργεί
μια Υγιέστατη Κοινωνία.
Για να γίνουμε όμως ειλικρινείς,
χρειάζεται επαφή μέσα μας με το Θεό,
που μόνο Αυτός μας καθαρίζει
το βρώμικο και ψεύτικο μυαλό.
Όταν επενδύεις στη Γνώση του Εαυτού,
θα σε καθιστά όλο και περισσότερο Ειλικρινή,
διότι είναι η Μοναδική Πηγή
που σε κάνει Άνθρωπο Αξιοπρεπή.
óóó
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Η ανειλικρίνεια

Τ

ο ψέμα σταδιακά ενσωματώθηκε
στην παγκόσμια κοινωνία,
ώστε την κάθε επερχόμενη γενιά
τη φορμουλάρουνε σε ανέντιμη πορεία.
Μεταλλάσσονται οι Άνθρωποι σε ανειλικρινείς,
και γίνεται δύσκολη η κάθε επικοινωνία,
διότι εμπεριέχει ψεύδος και υποκρισία
κι έτσι γράφουμε μια άσχημη Ιστορία.
Η ανειλικρίνεια θα στερεί την εξέλιξή σου
δεν θ’ ανακαλύψεις την Όμορφη Ψυχή σου,
θα σ’ έχει πάντα υποδουλωμένο
και κάθε Άνθρωπο θα τον νιώθεις ξένο.
Το μυαλό σου δυστυχώς
θα επιδιώκει πάντα να σου φέρει πτώση,
και σου επισημαίνω να θυμάσαι
μόνο η Γνώση του Εαυτού μπορεί να σ’ εξυψώσει.
Χρειάζεται να δουλέψεις
ν’ αποβάλεις την πιο ύπουλη ιδιότητα,
η ανειλικρίνεια επιβάλλει στους Ανθρώπους
να ζουν μες στην απάτη και μέσα στη ρηχότητα.
óóó
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Η Αξιοπρέπεια

Ά

λλο ένα Θείο Δώρο Ευλογημένο
μας προσφέρει η Ύψιστη Ζωή,
όποιος μαζί της μαθητεύει
τον κάνει Αξιοπρεπή.
Η Γνώση του Εαυτού μάς μαθητεύει
ο ένας τον άλλο να μην ενοχλεί,
διότι όλοι απ’ τη Μάνα μας Ζωή
έχουμε δημιουργηθεί.
Μας μαθητεύει επίσης,
ότι όλοι είμαστε περαστικοί,
να μην καταστρέφουμε τίποτε
στο βασίλειό της Γη.
Συνέχεια έρχονται επισκέπτες,
μην κάνουμε καταστροφές,
ας είμαστε αξιοπρεπείς,
αντάξιοι της Θεϊκής Μητέρας μας Ζωής.
Όπως σε κάθε χώρα διαφυλάσσουμε
ένα αξιοθαύμαστο έργο των προγόνων,
ως πόλο έλξης για τους ξένους επισκέπτες,
έτσι ας διαφυλάσσουμε
τον Αξιοθαύμαστο Πλανήτη του Δημιουργού
για τους ευλογημένους καινούργιους επισκέπτες.
óóó
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Η αναξιοπρέπεια

Σ

την απουσία της Αξιοπρέπειας
εκδηλώνεται η αναξιοπρέπεια,
κουτσομπολιά, συκοφαντία
και φουλ η κουτοπονηρία.
Το καθημερινό ταξίδι σου
γίνεται και πιο ευτελές,
διότι όλες οι παρέες σου
είναι πολύ ρηχές.
Όποτε θέλεις να σταματήσεις
την κατηφόρα του μυαλού σου,
σου συνιστώ να επενδύσεις
στην Υπέρτατη Γνώση του Εαυτού σου.
Η μοναδική παρέα
για να βιώνεις Αξιοπρεπής,
γίνε μαθητής ειλικρινής
της Υπέρτατης Μητέρας μας Ζωής.
óóó
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Η Ατομική Δικαιοσύνη

Η

Παντοδύναμη Ζωή,
όταν θα γίνεις μαθητής της,
θα σου διδάσκει τη Δικαιοσύνη,
για να αισθάνεσαι πάντοτε Ειρήνη και Ελευθερία.
Όταν υπακούς τη Δικαιοσύνη,
δεν θα νιώθεις τύψεις,
να ’σαι αγκαλιά με τη Συνείδησή σου
καθ’ όλο το ταξίδι της Ζωής σου.
Όπως απεχθάνεσαι την αδικία
προς τον Εαυτό σου,
να αποφεύγεις πάντα κι εσύ να αδικείς
οποιοδήποτε Συνάνθρωπό σου.
Έχε ως βασίλισσα
τη Δικαιοσύνη στην Καρδιά σου
και θα σ’ έχει πάντα βασιλιά
με την Αξιοπρέπειά σου.
óóó
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Η αδικία

Σ

την απουσία της Εσώτατης Δικαιοσύνης
χορεύει ο ποντικός της αδικίας,
που όπου κι αν τρυπώνεις
όλους σκέπτεσαι να τους δαγκώνεις.
Μη γράφεις στο καθημερινό τεφτέρι σου
αδικίες προς τους Συνάνθρωπούς σου,
διότι ατυχώς επισημαίνω, αδελφέ,
θα σ’ οδηγήσουν στη σήψη του μυαλού σου.
Το μυαλό σου νομίζει, είσαι νικητής
από τις αδικίες που μπορείς ν’ ασκείς,
αλλά η εσωτερική σου πτώση εδραιωμένη
σ’ όλο το ταξίδι της Ζωής.
Αισθάνομαι ήρθε ο καιρός απ’ την παιδεία να μαθαίνουν
ότι απ’ τις σκέψεις και τις πράξεις τους
τα ανθρώπινα όντα αρρωσταίνουν,
γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη Γνώση του Εαυτού,
διότι μας θεραπεύει απ’ τα καρκινώματα του νου.
óóó
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Η Ελπίδα

Η

Ελπίδα είναι ένα όπλο ισχυρό,
ως έμφυτο Δώρο του Θεού,
και για να μην ξεχνάμε την πολυτιμότητά του,
χρειάζεται να επενδύεις στη Γνώση του Εαυτού.
Σε παραπλανούν για να τοποθετήσεις
στους ηγέτες την ελπίδα σου,
τάχα ότι θα σου φτιάξουν καλύτερη ζωή
και σ’ το παπαγαλίζουν όλοι ως την τελευταία σου Αναπνοή.
Γι’ αυτό πρέπει να επαναποκτήσεις
πάλι την Ελπίδα σου,
να την τοποθετήσεις μέσα σου,
να είναι η Πανοπλία σου.
Άνθρωποι που δανείζουνε ή πουλάνε
την Ελπίδα τους στους άλλους
θα ’ναι πάντα εξαρτημένοι
σαν τους άμοιρους τους σκλάβους.
óóó
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Η απελπισία

Ε

πίσης στην απουσία της Ελπίδας
ξεφυτρώνει η απελπισία,
όπου εκδηλώνεται το χάος
και η αναίσχυντη λεηλασία.
Αγαπημένε φίλε, παρατήρησε
τα δύο άκρα αντίθετα,
η απελπισία είναι ποτό της δυστυχίας,
η Ελπίδα, το Θείο Νέκταρ της Ευτυχίας.
Η απελπισία ατυχώς
αφαιρεί Ζωές,
παγιδεύει τους Ανθρώπους
σε απρόσμενες συμφορές.
Η απελπισία σε οδηγεί ως υποχείριο του καθένα,
γι’ αυτό σου συνιστώ η Ελπίδα σου είναι μόνο μέσα σε σένα
και θα την ξανααισθανθείς για να ευτυχείς
στη Γνώση του Εαυτού σου, όταν θα αφοσιωθείς.
óóó
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Η Ελπίδα

Η

Ελπίδα είναι σαν τα χρήματά σου
και παρουσιάζονται κάποιοι παπαγάλοι
για να σ’ τα διαχειριστούνε άλλοι
κι ώσπου να πάρεις είδηση, σ’ έχουνε ξεκάνει.
Όταν αποσύρεις την Ελπίδα σου
από το Θεϊκό σου Εαυτό,
θα σε κατασπαράξουν, το δικό σου
και του καθένα το μυαλό.
Οι παπαγάλοι επιδιώκουνε
την πιο εγκληματική ανταλλαγή,
να σου κλέβουν την Ελπίδα
με την ανεύθυνη και υποκριτικότατη ρητορική.
Ώστε για να μην παγιδευτείς,
την Ελπίδα σου και την προσοχή
χρειάζεται να μάθεις πού να τα προσφέρεις,
εκεί απ’ όπου μας έχουνε δοθεί.
Πού; Στη Μητέρα μας Ζωή,
που μόνο Αυτή θέλει να μην είμαστε φτωχοί.
óóó
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Η Ελπίδα

Τ

ην Ελπίδα σου όπου την προσφέρεις
συνέχεια θα μειώνεσαι,
όταν την προσφέρεις στη Ζωή σου,
θα αναζωπυρώνεσαι.
Όταν σου κλέψουν την προσοχή και την Ελπίδα,
σ’ έχουν στη χειρότερη παγίδα,
δεν θα σε αφήσουν να φύγεις από κει,
σου ’φτιαξαν το κελί μες στου μυαλού τη φυλακή.
Τι άλλο είναι, νομίζεις,
η παγίδα ή το κελί,
εκτός απ’ τις ανάγκες που σου δημιούργησαν
και τις κουβαλάς στο μυαλό και στο κορμί.
Ώστε για ν’ απελευθερωθείς,
χρειάζεται μέσα σου Επιστροφή,
εκεί που μας περιμένει η Ελευθερία,
η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.
óóó
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Η Ειρήνη

Η

Υπέρτατη Μητέρα μας Ζωή
είναι η αφ’ εαυτής Ειρήνη
και αυτοί που τη βιώνουν
νιώθουνε απερίγραπτη Ευγνωμοσύνη.
Η Εσώτατη Ειρήνη της Ζωής
θα σου τελειώσει τον πόλεμό σου,
διότι θ’ αγαπήσεις την Ύψιστη Ζωή
και κάθε Συνάνθρωπό σου.
Σ’ αυτούς που επενδύουν
στην Υπέρτατη Αρμονία
τους προσφέρει η Ζωή
αστείρευτη Ψυχική Υγεία.
Η Γλυκύτατη Αρμονία
σε γλιτώνει απ’ τα φρενοκομεία,
σε γλιτώνει απ’ την οπλοφορία
και γενικά από κάθε φασαρία.
Λυπάμαι, η εξωτερική ειρήνη
θα παραμένει πάντοτε μια ουτοπία
μέχρι να βρουν οι Άνθρωποι μέσα τους την Ειρήνη
απ’ τη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
Μη ζητάτε από έξω κι από κανέναν την Ειρήνη
γιατί είναι ιδιότητα της ίδιας της Ζωής
και την προσφέρει μόνο η Γνώση του Εαυτού,
για να τη βιώνει έκαστος στην ψυχή, στο σώμα και στο νου.
Το Υπέρτατο Αίσθημα της Ειρήνης κατοικεί μες στην Καρδιά,
όσα ουρλιαχτά κι αν κάνεις προς τα έξω είναι περιττά.
óóó
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Ο πόλεμος

Σ

την απουσία της Εσώτατης Ειρήνης
μαίνεται ο πόλεμός σου ο εσωτερικός,
ώστε ο διχασμός σου
κάνει πόλεμο σε κάθε Συνάνθρωπό σου.
Ο εσωτερικός σου διχασμός
είναι μια κρυφή χειροβομβίδα
και ταυτόχρονα κάθε στιγμή
μια θανάσιμη παγίδα.
Ο διχασμός έχει κι αυτός
ατυχώς τη διαβάθμισή του,
που είναι αγιάτρευτη πληγή
για ατομική ή παγκόσμια καταστροφή.
Γι’ αυτό οι ηγέτες των λαών,
αναγκαιότατο να σπουδάζουν την Αυτογνωσία,
να εμπνέουν τους λαούς
για Εσωτερική Ειρήνη και Ευημερία.
Πόσοι ηγέτες από βάθους αιώνων και μέχρι σήμερα
που ήταν και είναι διχασμένοι
οδήγησαν τους λαούς
σε πόλεμους φρικιαστικούς!
óóó
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Η Αρμονία

Ά

λλη Γλυκύτατη Ευλογία,
η Εσωτερική Θεία Αρμονία,
δεν χρειάζεσαι τραγούδια, χορό και μουσική,
όταν είσαι Εστιασμένος στη Θεϊκή Αναπνοή.
Η Υπέρτατη Ζωή
είναι η ίδια Μουσική
και χορεύει με το Μαθητή
στη Θεϊκή Αναπνοή.
Μη βλέπετε εμείς,
επειδή δεν είμαστε στην Εσώτατη Αρμονία,
φτιάχνουμε τραγούδια, μουσική, χορούς, ποτά,
για να δημιουργήσουμε την ψεύτικη Ευτυχία.
Όσο θα προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε την εξωτερική ευτυχία
δεν θα νιώσουμε ποτέ
τι είναι η Ύψιστη Εσώτατη Αρμονία.
Η Θεία Αρμονία
σου επιτρέπει να ζεις σε ισορροπία,
ανάμεσα στα ασύδοτα
και κοινωνικά τρελοκομεία.
Για να μην κουράζεστε απ’ το χορό
της τρελής δυσαρμονίας,
ξεκουραστείτε στο ρυθμό
της Θεϊκής σας Αρμονίας.
Η Εσωτερική Αρμονία
είναι η Ψυχική Υγεία,
όπου χωρίς αυτή
το μυαλό σχιζοφρενεί.
óóó
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Η δυσαρμονία

Ό

ταν δεν είσαι εναρμονισμένος μέσα σου
με τη Μητέρα σου Ζωή,
το ταξίδι σου θα συνοδεύεται
με μια μόνιμη πληγή.
Η δυσαρμονία σου
προκαλεί τη δυστυχία σου
κι όχι μόνο στο άτομό σου
αλλά και σ’ όλο τον περίγυρό σου.
Όσο βρίσκεσαι στη δυσαρμονία
θ’ αναζητάς συνέχεια τη φασαρία
και η κάθε σου μέρα θα ’ναι
μια άθλια ιστορία.
Γι’ αυτό συστήνω ως Λυτρωτή
τη Γνώση του Εαυτού σου,
για να διδάσκεσαι Εναρμόνιση
σώματος, ψυχής και του μυαλού σου.
óóó
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Η Πραότητα

Κ

ι άλλο Ευλογημένο Όπλο και Δώρο,
η Γλυκύτατη Πραότητα,
που όποιος τη βιώνει γνωρίζει,
είναι της Καρδιάς Θεσπέσια Ιδιότητα.
Η Πραότητα ελκύει
και στους γύρω εκπέμπει τη Γαλήνη
και όσοι τη σπουδάζουνε
απίστευτα το ταξίδι το καθημερινό θα ομορφύνει.
Η Πραότητα απορρέει
από την Εσωτερική Θεία Αρμονία,
που προσφέρει στο μαθητή
Ελευθερία και Αστείρευτη Ευδαιμονία.
Η Πραότητα είναι
σαν το Μαγευτικότατο Γαλήνιο Ωκεανό,
που προσελκύει τους ταξιδιώτες με την Ομορφιά του
και διαποτιζόμαστε με την ανακουφιστικότατη δροσιά του.
Αγαπημένοι μου Συνταξιδιώτες,
σήμερα προσφέρεται μια Απίστευτη Επιλογή,
ή ζούμε με τ’ αγκάθια των ιδιοτήτων του μυαλού,
ή εφοπλιζόμαστε με τις Ύψιστες Ιδιότητες της Γνώσης του Εαυτού.
óóó
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Ο θυμός

Σ

την απουσία της Πραότητας
παραφυλάει ο δικτάτορας θυμός,
είναι η ενεργή ύπουλη χειροβομβίδα,
που μπορεί να βάλει τους πάντες στην παγίδα.
Ο θυμός είναι επικίνδυνο καρκίνωμα
και υποφέρει αυτός που τον κατέχει
και ψάχνει να τον εκτοξεύσει όπου μπορεί,
διότι είναι δυσβάστακτο το βάρος και δεν το αντέχει.
Ο θυμός γκρεμίζει
και τις πιο θεμελιώδεις σχέσεις,
ο θυμωμένος τυφλώνεται τόσο πολύ
και είναι ικανός για οποιαδήποτε καταστροφή.
Ο θυμός ξεκινάει τόσο ύπουλα,
όπως το ηφαίστειο κάτω απ’ τη Γη,
αιφνιδιάζει και τον πιο Γαλήνιο
και τον φέρνει στην αναταραχή.
Όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά,
ο θυμωμένος αυτοκαταστρέφεται,
ο πράος μετά την αναταραχή που του προκαλούν
έχει το εσωτερικό του καταφύγιο
της Γνώσης του Εαυτού και πάλι επανέρχεται.
óóó
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Η Ελευθερία

Η

Αληθινή Ελευθερία
είναι η αφ’ εαυτής Μητέρα μας Ζωή
και εάν δεν γίνεις μαθητής,
ποτέ δεν θα την αισθανθείς.
Οι Άνθρωποι παρερμηνεύουν
τη Θεϊκή Ελευθερία,
κάνοντας οτιδήποτε
μες στην ασυνειδησία.
Αγαπημένοι μου Συνάνθρωποι,
η Ύψιστη Μαγευτική Ελευθερία
δεν έχει απολύτως καμία σχέση
με την ανθρώπινη ασυδοσία.
Μες στις απεχθείς και εγκληματικές
πράξεις μας και σκέψεις
βάζουμε ως προκαλύμματα
τις Θείες ευγενέστερες λέξεις.
Μόνο η Θεσπέσια Αυτογνωσία
μπορεί ν’ αλλάξει την Ανθρώπινη Ιστορία,
διότι προσφέρει την Ειρήνη, τη Σοφία, την Ελευθερία
την Αγάπη, το Σεβασμό και την Ευδαιμονία.
Επειδή ο κάθε ανόητος έχει την επιλογή
να είναι ελεύθερος και ασεβεί στον εαυτό του,
με την ίδια διαστροφική συνήθεια
ασχημονεί αυθαίρετα σε κάθε Συνάνθρωπό του.
óóó
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Η σκλαβιά

Η

Ελευθερία και η σκλαβιά
υπάρχουν μέσα μας και τα δυο.
Η Ελευθερία είναι η ίδια η Ζωή
και η σκλαβιά είναι το ίδιο το μυαλό.
Οι απρόσωποι δυνάστες
της δυστυχίας και της φυλακής σου
είναι οι σκέψεις του μυαλού
ως παντοτινοί εχθροί σου.
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού σου
θ’ αποφυλακίζεσαι από το νου σου,
θα ζεις συνειδητά με τη Ζωή στο μαγευτικό παρόν,
που αυτή δημιουργεί το μέλλον και το παρελθόν.
Τι άλλο νομίζεις είναι η σκλαβιά
εκτός από τις σκέψεις σου,
που σε πάνε στο μέλλον και στο παρελθόν
και σε κλέβουνε απ’ το Γλυκύτατο Θεϊκό παρόν;
Όπου κι αν ζεις, ό,τι κι αν κάνεις,
εάν δεν είσαι στο παρόν,
που εκδηλώνεται η Ζωή στη Θεϊκή σου Αναπνοή,
θα ’σαι πάντα σκλάβος στου μυαλού τη φυλακή.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου
θα σε οδηγήσει στην Ελευθερία
και θα βιώνεις κάθε μέρα
Εσωτερική Ειρήνη και Ευδαιμονία.
óóó
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Η Ελευθερία

Ο

κάθε Άνθρωπος
έχει δύο Κυβερνήτες,
έναν Κυβερνήτη, το Θεό,
και τον άλλο κυβερνήτη, το μυαλό.
Ο Θεός σού υποδεικνύει
πώς να κάνεις πειθαρχία,
είσαι πάντα Νικητής
και νιώθεις την Εσώτατη Ελευθερία.
Το μυαλό σε παροτρύνει
να κάνεις ό,τι θέλεις,
οδηγείσαι στην ασυδοσία
και κάθε μέρα στο κυνήγι και στη δυστυχία.
Ο Θεός λοιπόν με την πειθαρχία,
– βιώνεις συνέχεια Ελευθερία –,
το μυαλό με την ασυδοσία,
– βιώνεις συνέχεια σκλαβιά και δυστυχία.
Εδώ κι αν χρειάζεσαι τώρα τη Σοφία!
óóó
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Η σκλαβιά

Η

σκλαβιά είναι η απουσία της Ελευθερίας,
όπως η δυστυχία η απουσία της Ευτυχίας.
Η σκλαβιά και η δυστυχία μέσα σου διαδραματίζονται
κι όταν ανακαλύψεις μέσα σου τη Ζωή,
ως επακόλουθο, εξαφανίζονται!
Όπως η παρουσία του Φωτός
εξαφανίζει το πιο βαθύ σκοτάδι,
έτσι εξαφανίζει τη μαυρίλα από μέσα μας η Ζωή
ως Υπέρτατο και Φωτεινότερο Διαμάντι.
Η σκλαβιά δεν είναι μόνο
μέσα στη φυλακή,
την κουβαλάει μέσα του ο καθένας
στου μυαλού του το κλουβί.
Οι αόρατοι καταδρομείς
είναι οι σκέψεις του μυαλού σου,
θα επιδιώκουν συνεχώς
να ’χουν σκλάβα την Ψυχή σου.
óóó
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Η Ελευθερία

Γ

ια να ασκείς την Πειθαρχία,
πρέπει ν’ ακούς την Εσώτατη Σοφία,
όπου είναι η ίδια η Ζωή
και αισθάνεσαι την Ύψιστη Ελευθερία.
Γι’ αυτό, Φίλοι μου Αγαπημένοι,
μην ταυτίζετε ποτέ
τη Θεσπέσια Ελευθερία
με του κάθε ανόητου την αυθαιρεσία και την ασυδοσία.
Η Θεϊκή Ελευθερία
είναι η ίδια η Ζωή
και για να τη βιώσεις,
μυαλό, ψυχή και σώμα χρειάζεται να δώσεις.
Αλίμονο αν η Ύψιστη Ζωή
δεν είναι η αφ’ εαυτής Ελευθερία,
δεν θα είχε μαθητές της να κάνουνε ομολογία
και ούτε θα λαλούσαν για Ειρήνη και Ευδαιμονία.
óóó
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Η Ελευθερία
ο Ανεξήγητο Θαύμα της Μητέρας μας Ζωής,
η Υπέρτατη Ελευθερία,
ξεπερνάει κάθε φαντασία.
Για να αξιωθείς να την απολαμβάνεις
και ποτέ να μη τη χάνεις,
χρειάζεται να γίνεις μαθητής
της Παντοδύναμης Ζωής.

Τ

Όταν επενδύσεις μέσα σου
να αναγνωρίσεις τη Ζωή σου,
τότε η Ελευθερία σου η καθημερινή
θα είναι της ψυχής σου η τροφή.
Αυτή η Απίστευτη Εκπλήρωση της Ανθρώπινης Ψυχής
επιτυγχάνεται με τη Μαθητεία της Ζωής,
όταν εστιάζεσαι μονάχα
στον παλμό της Θεϊκής Αναπνοής.
óóó
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Η σκλαβιά

Σ

την απουσία της Εσωτερικής Ελευθερίας
τι άλλο υπάρχει εκτός απ’ τη σκλαβιά,
όπου άδικα κάνεις τα πάντα
για να νιώσεις την Ελευτεριά.
Την Ελευθερία την αναζητούν
όλα τ’ ανθρώπινα πλάσματα,
αλλά ψάχνουν να τη βρουν
μέσα σε άσχετα πράγματα.
Οι Άνθρωποι επειδή δεν γνωρίζουν
πώς να βιώνουν την Εσωτερική Ελευθερία,
πράττουν απάτες και εγκλήματα
με φρικιαστικότατη αυθαιρεσία.
Την Ευγενέστατη Ελευθερία
τη μετατρέπουν σε ασυδοσία
και συμβιβασμοί παντού
με πολυπρόσωπη υποκρισία.
óóó
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Η Ευδαιμονία

Ά

λλη μια Θεία Ευλογία,
η Υπέρτατη Ευδαιμονία,
αλλά για να τη βιώσεις
μέσω της Γνώσης του Εαυτού πρέπει τη Ζωή να νιώσεις.
Όταν η Ανθρώπινη Ψυχή
ενωθεί μέσα της με τη Ζωή,
τότε ο Άνθρωπος συνειδητά
μπορεί να Αναστηθεί.
Η Χαρά που βιώνει η Ψυχή,
όταν συναντήσει μέσα της τη Μητέρα της Ζωή,
είναι πέρα από κάθε φαντασία,
σας εύχομαι να φτάσετε στην Υπέρτατη Εμπειρία.
Μετά η Ψυχή γνωρίζει
το Θεϊκό Χορό
και χορεύει με την Αναπνοή της
στον παλμό της Μαγευτικής Ζωής της.
óóó
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Η σχιζοφρένεια

Α

πό πού νομίζετε προέρχεται
η διαιωνιζόμενη αρρώστια σχιζοφρένεια;
Επειδή οι Άνθρωποι δεν βρίσκουν
την Υπέρτατη Συγγένεια.
Και η σχιζοφρένεια έχει τη διαβάθμισή της,
είναι και μεταδοτική
και πολύ εύκολα δημιουργεί
την παγκόσμια καταστροφή.
Βιώστε τη Γλυκύτατη Ευδαιμονία
από τη Θεϊκή Αυτογνωσία,
που θα σας γεμίζει πάντα με την Ψυχική Υγεία
και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί η άθλια ιστορία.
Τη σχιζοφρένεια δυστυχώς οι Άνθρωποι
μόνοι τους την προκαλούν,
αδιαφορούν για τη Γνώση του Εαυτού τους
και τρέχουν στο τσίρκο της αυταπάτης για να εκπληρωθούν.
óóó

290 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η Ευδαιμονία

Έ

χουμε μέσα μας
Απίστευτα Δώρα και Ευλογίες,
που είναι πέρα
κι απ’ τις πιο γλυκές μας φαντασίες.
Πάμε παντού και κάνοντας τα πάντα
ζητιανεύοντας την Ευτυχία
και μέσα μας μας περιμένει
η Υπέρτατη Ευδαιμονία.
Όσο κακάσχημο κι αν είναι
του κόσμου το παιχνίδι,
όταν γνωρίσεις μέσα σου τη Ζωή,
θα σ’ το μεταμορφώσει σε πανέμορφο Ταξίδι.
Η Μητέρα μας Ζωή
είναι η εφ’ εαυτής Ευδαιμονία
κι όταν της προσφέρεις ψυχή, σώμα και μυαλό,
το Εσωτερικό Χαμόγελό σου θα ’ναι Παντοτινό.
Η Θεία Ευδαιμονία
είναι το αποτέλεσμα της Συνάντησης
της ορφανής Ψυχής
με την Αγάπη της Μάνας μας Ζωής.
óóó
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Η Σοφία

Ά

λλη μια Θεία Ιδιότητα, η Σοφία της Παντοδύναμης Ζωής,
και για να γίνεται το ταξίδι σου Μαγεία,
είναι αναγκαιότατη η Γλυκύτατη Αυτογνωσία,
για να συνειδητοποιήσεις τη Μητέρα σου Σοφία.
Παρακάλεσε να γίνει
μέσα στο ταξίδι
η μόνιμη Σύντροφός σου
και θα ευδαιμονεί το σώμα, η ψυχή και το μυαλό σου.
Η Ύψιστη Σοφία της Ζωής
είναι απίστευτα απλή,
προσφέρεται γενναιόδωρα κάθε στιγμή
στη Θεϊκή σου Αναπνοή.
Η Ένσαρκη Σοφία επιδιώκει,
τρέχοντας ακατάπαυστα σ’ όλο τον Πλανήτη Γη,
να υπενθυμίσει στους Ανθρώπους πώς να ζουν
με Αγάπη, Ειρήνη, Ελευθερία και Αξιοπρέπεια
και συνέχεια να ευδαιμονούν.
óóó

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΥΑΛΟΥ 293

Η ασοφία ή «φιλο-σοφία»

Τ

ην έλλειψη
της Εσωτερικής Σοφίας
την επικάλυψαν με σφραγιδόχαρτα
ως πτυχία της φιλοσοφίας.
Στην Ιερότατη και Μαγευτικότατη λέξη Σοφία
έβαλαν μπροστά ένα φιλο-σοφία
και σπουδάζουν θεωρία στου κόσμου τα σχολεία,
αλλά δεν μπορούν να έχουν εμπειρία τη Θεϊκή Σοφία,
επειδή σπουδάζουν την ανθρώπινη φιλοσοφία.
Άλλο η Θεϊκή Σοφία
και άλλο η ανθρώπινη ασοφία,
που αρέσκεται στη θεωρία,
διαβάζοντας βιβλία για να πάρουνε πτυχία.
Δεν έχει καμία σχέση απολύτως
η Θεϊκή Σοφία με την ανθρώπινη φιλοσοφία.
Η Σοφία είναι η Ύψιστη Εσώτατη Εμπειρία,
που προσφέρεται μόνο με την πρακτική Αυτογνωσία,
ενώ η ανθρώπινη φιλοσοφία είναι θεωρία.
Η Σοφία προσφέρεται απ’ το Δημιουργό
και η φιλοσοφία απ’ τον Άνθρωπο τον κυνικό.
óóó
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Η Εξέλιξη/Ανάπτυξη

Η

Εσωτερική Εξέλιξη
είναι ένα απίστευτο Θείο Δώρο
που έχει ο Άνθρωπος την επιλογή
όπως αυτός θέλει να διαμορφωθεί.
Για να εξελίσσεσαι εσωτερικά
χρειάζεται να γνωρίσεις την Καρδιά.
Για να γίνει όμως εφικτό
πήγαινε στο Διδάσκαλο τον Αληθινό,
που προφέρει έναν τρόπο πρακτικό
για το Γνώθι Σαυτόν.
Εάν δεν γίνεις μαθητής
της ίδιας της Ζωής,
λυπούμαι πάρα πολύ,
δεν μπορείς να εξελιχθείς.
Η Γλυκύτατη Εσωτερική Εξέλιξη
πηγάζει μόνο απ’ την ίδια τη Ζωή
και την προσφέρει γενναιόδωρα
σε κάθε μας στιγμή.
Δεν μπορεί να φαντασθεί
Ανθρώπινο μυαλό
την εξελικτική πορεία που προσφέρει η Ζωή
στο διψασμένο αφοσιωμένο μαθητή.
óóó
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Η υποβάθμιση/πτώση

Η

μη εσωτερική εξέλιξή σου
θα σε οδηγεί στην υποβάθμισή σου,
η Ανάπτυξή σου είναι τόσο αναγκαία
όπως τρως και κοιμάσαι κάθε μέρα.
Μην παγιδεύεσαι να αναζητάς
εξέλιξη μόνο εξωτερικά
πουλώντας τη συνείδησή σου για βαθμοθηρία
ή για χρήματα πολλά.
Η Εξέλιξη η Εξωτερική
εμπεριέχει μια μολυσματική πληγή,
άγχος, ψεύδος, έπαρση και ζήλια
κι όλοι γίνονται δηλητηριώδη φίδια.
Γιατί αυξάνεται συνέχεια
η παράνοια και η εγκληματικότητα,
διότι οι Άνθρωποι αδιαφορούν
για εξελικτική συνειδητότητα.
Ο καθένας μας φέρει ευθύνη
για την ανθρώπινη πτωτική πορεία,
που θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο
για όσους δεν θ’ ασχολούνται με την Αυτογνωσία.
óóó
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Η Ευτυχία

Η

Γλυκύτατη Ευτυχία είναι η ίδια η Ζωή
και για να τη βιώνεις, χρειάζεται να γίνεις
στη Γνώση του Εαυτού σου αφοσιωμένος μαθητής,
που σε φέρνει σ’ επαφή για να αισθάνεσαι ευτυχής.
Την Υπέρτατη Ευτυχία
κανείς δεν μπορεί να την εξαγοράσει,
ούτε να τη δημιουργήσεις,
γιατί δεν είναι ύλη να τη μορφοποιήσεις.
Η Θεία Ευτυχία
είναι ο έμφυτος ενσωματωμένος πλούτος του Θεού,
που έχει προικίσει το κάθε Δημιούργημά του,
ώστε όπου κι αν βρίσκεται να νιώθει την Αληθινή Χαρά του.
Ο Ανεκτίμητος Πλούτος
που υπάρχει μέσα μας
δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί
και μόνο η ψυχή μπορεί να τον αισθανθεί.
óóó
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Η δυστυχία

Σ

την απουσία της Ευτυχίας
δεσπόζει η δυστυχία,
αισθάνεσαι μέσα σου τόσο κενός
και τρέχεις παντού σαν κυνηγός.
Το κενό μέσα μας
δημιουργεί την τρέλα,
γι’ αυτό θέλει ο ένας τον άλλον
να τον φάει σαν σαρδέλα.
Οι δυστυχισμένοι γεννούν
αγιάτρευτη συμφορά
και τα βλέπουν όλα γύρω τους
τόσο σκοτεινά.
Η βασίλισσα της δυστυχίας
έφερε βαθύτατο σκοτάδι,
παντρευτείτε τη Βασίλισσα της Ευτυχίας, τη Ζωή,
και η Ανθρωπότητα θα ξαναλάμψει πάλι.
Αυτή την Υπέρλαμπρη Εποχή
προσφέρεται η Ύψιστη Ευκαιρία,
που ήρθε ο Ζωντανός Αληθινός Διδάσκαλος
και προσφέρει τη Γνώση του Εαυτού,
για να εξαφανίσουμε το σκότος και τη δυστυχία του μυαλού.
óóó
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Η Αφοσίωση

Ά

λλο θεσπέσιο Δώρο και Όπλο Ισχυρό
της Μητέρας μας Ζωής,
σε διδάσκει πώς ν’ αφοσιωθείς,
για να απελευθερωθείς.
Η Μαγευτική Αφοσίωση
είναι Θείο Αίσθημα Εσωτερικό
και προσφέρεται ως Δώρο αν το αναζητήσεις
απ’ το Θεϊκό σου Εαυτό.
Η Αφοσίωση δεν είναι
υποτιμητική δουλεία,
αλλά αντιθέτως είναι η Υπέρτατη Ελευθερία,
που σ’ την ενεργοποιεί η Γλυκύτατη Αυτογνωσία.
Άσχετα απ’ το επάγγελμά σου,
αφοσιώνεσαι ολοκληρωτικά στο Θείο Έργο της Ζωής,
να ’σαι ταχυδρόμος του Αληθινού Διδάσκαλου
και το Μήνυμά του να διαλαλείς,
για να συνενωθούν οι λαοί της Γης.
óóó
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Η ανευθυνότητα

Ά

μα ταξιδεύεις μέσα στη Ζωή
χωρίς Ύψιστο Σκοπό,
ατυχώς το ταξίδι θα ’ναι επίπονο,
ρουτινιασμένο και απογοητευτικό.
Εύκολα αναλαμβάνουμε
απίστευτα ρηχές αποστολές
και έρχονται ως μπούμερανγκ
συμφορές βαθιές.
Η ανευθυνότητα για την Ψυχική Εξύψωση
οδηγεί τον Άνθρωπο στη σήψη,
γι’ αυτό ο πλανήτης Γη
απερίγραπτα έχει βογκήξει.
Η ανευθυνότητα επίσης
έχει τη διαβάθμισή της,
από το να σε ταΐζουν οι γονείς σου
μέχρι πολυτελείς λεηλασίες σ’ όλη τη Ζωή σου.
Γι’ αυτό σου συνιστώ να επενδύσεις
στη Γνώση του Εαυτού,
για να γίνεις πιο υπεύθυνος
και με Φωτισμένο νου.
óóó

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κοινωνικά

Α

ς βασιλεύσει το Όραμα
της Μητέρας μας Ζωής,
της Αγάπης της και της Ειρήνης της,
σ’ όλο το πρόσωπο της Γης.
Ας εξαφανιστούν οι σκέψεις
που δημιουργούν στην Ανθρωπότητα τη δυστυχία,
ώστε να ζει όλη η Ανθρωπότητα
με Απίστευτη Αγάπη, Ειρήνη και Ελευθερία.
Ας απορρίψουμε τα όπλα,
που προκαλούν θανάτους και αναπηρίες,
και ας ευαισθητοποιηθούν οι αρχηγοί κρατών,
να μην υπακούν να γίνονται πρόξενοι δεινών.
Υπακούστε στο Ύψιστο Μήνυμα
του Σημερινού Αληθινού Διδάσκαλου της Εποχής,
που δείχνει στους Ανθρώπους πώς να γίνουν
Ειρηνικοί και Ευτυχείς.
óóó
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Η

πιο ουσιαστική βοήθεια
προς κάθε Συνάνθρωπό μας,
να πάψουμε να δίνουμε ασχήμια
απ’ το πολυπρόσωπο μυαλό μας.
Για να μην έχουμε όμως βρωμιές
στο σπίτι του μυαλού μας,
προϋποθέτει κάθε ημέρα πλύσιμο
από τη Γνώση του Εαυτού μας.
Διότι, εάν δεν έχουμε
μέσα μας σκουπίδια,
θα έχουμε τα Δώρα του Θεού,
Αγάπη και Ελπίδα!
Με τη Γνώση του Εαυτού μας
θα σεβόμαστε τους πάντες
κι αντί με τα μυαλά να εχθρευόμαστε,
με τις καρδιές θα αγαπιόμαστε.
óóó

302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ό

σοι πιστεύετε στη Δύναμη της Αλήθειας,
ότι τον κόσμο μπορεί να τον αλλάξει,
χρειάζεται πρώτα να τη γνωρίσετε,
για να μπορεί να σας διδάξει.
Όσο κι αν πιστεύεις στην Αλήθεια,
εάν δεν τη γνωρίσεις,
θα παραμένεις ανεκπλήρωτος,
διότι δεν έλαβες το ρόλο σου για να την τιμήσεις.
Η πίστη χωρίς τη γνωριμία
είναι μια διαδικασία,
σαν το ταξίδι του τυφλού,
που δεν γνώρισε της Φύσης τη Μαγεία.
Απλά επισημαίνω και προτρέπω,
τώρα που μας προσφέρεται η ευκαιρία,
κάντε την πίστη σας με γνωριμία,
για να ζείτε Ελεύθεροι, με Ειρήνη και Ευδαιμονία.
óóó
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Α

μέτρητοι παρουσιάζονται
ότι υπηρετούνε την Αλήθεια,
στο βαθύτερο όμως είναι τους
γνωρίζουν ότι λένε παραμύθια.
Προτού γνωρίσεις την Αλήθεια,
θα ’σαι πάντα στο δυαδισμό,
άλλα θα λαλεί η γλώσσα σου
κι άλλα θα πράττουν το σώμα σου και το μυαλό.
Για να κλείσεις το δυαδισμό σου,
οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν εξασκείς,
με μυαλό, ψυχή και σώμα
την Αλήθεια μπορείς να την υπηρετείς.
Για να γίνεις όμως Υπηρέτης της Αλήθειας,
χρειάζεται να τη συναντήσεις
και μαζί της να συνομιλήσεις,
να σου δείχνει πότε είσαι ξεκάθαρος για να την υπηρετήσεις.
Την Αλήθεια όμως για να τη συναντήσεις
πρέπει τον Αληθινό Διδάσκαλο να αναζητήσεις.
Η Ζωή είναι η αφ’ εαυτής Ανιδιοτέλεια
και σ’ όσους επιτρέπει να την εκπροσωπούν
τους ξεβρωμίζει από την ιδιοτέλεια.
óóó
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Δ

εν μπορούν οι άνθρωποι να συνενωθούν
από κανένανε θεσμό,
αν δεν αναγνωρίσουνε τα ύψιστα δώρα της Ζωής,
τη Θεία Αγάπη και το Θείο Σεβασμό.
Μόνο και μόνο η αναγνώριση
του Υπέρτατου δώρου της Ζωής,
θα δημιουργήσει τους κρίκους της αδελφοσύνης
σε όλο τον πλανήτη Γη.
Με την Ύψιστη Αγάπη
και τον υπέροχό μας σεβασμό
θα εξαφανίσουμε ανάμεσά μας
την υποκρισία, τα μίση, τη ζήλια και το διχασμό.
Η μη συμμετοχή μας στην κατηφόρα της ντροπής
εξυψώνει τον εαυτό μας, εμπνέονται κι οι διπλανοί,
κι υλοποιούμε το όραμα ΤΩΡΑ,
της Φωτεινής μας Εποχής.
óóó
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Η

μεταμόρφωση η κοινωνική δεν γίνεται σε μια στιγμή·
δεν υπάρχει μέσα μας αυτόματο κουμπί.
Πιστεύω ότι όλα γίνονται με βαθμιαία εξέλιξη
και πρόοδο ατομική για αφύπνιση κοινωνική.
Όταν εσύ κάνεις την αρχή,
θα ξυπνήσεις το φιλότιμο
και στην άλλη την ψυχή
και θα κάνει το βήμα της κι αυτή.
Όλοι έχουμε μαγνητισμό
και θα έλξει ο ένας τον άλλον για Ανώτερο Σκοπό,
ώστε να γνωρίσουμε το Θεϊκό μας Εαυτό,
για να επικοινωνούμε επιτέλους με Αγάπη και με Σεβασμό!
óóó

306 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η

γλώσσα και η μουσική μας
ας λαλούν για την Ύψιστη Αποστολή μας,
πρώτα για τη Γνώση του Εαυτού μας
και συμπόνια για τους Συνάνθρωπούς μας.
Με την Ύψιστη Αυτογνωσία
ανακαλύπτεις μέσα σου τη Θεϊκή Ουσία,
κι όταν τη συνειδητοποιήσεις,
τα έργα σου πάνω στην ουσία θα τα κτίζεις.
Τώρα, ενός κακού μύρια έπονται,
αδιάκοπες συμφορές μάς έρχονται,
γιατί συνέχεια πάνω στα λάθη κτίζουμε,
εφόσον το Φως το απορρίπτουμε.
Όλοι παραπονιόμαστε για την Ανθρωπότητα,
ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά,
κι όλοι βγάζουν την ουρά τους έξω,
ότι θα ’ρθει το καλύτερο, με αυτόματα κουμπιά.
Εάν αδιαφορεί ο κόσμος να αλλάξει,
άλλαξε εσύ τον εαυτό σου,
μη συμμετέχεις στη βρωμιά του κόσμου
και με τη Γνώση κάθε μέρα πλένε το μυαλό σου.
óóó
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Ό

λες οι οργανώσεις αυτού του κόσμου
που διατυμπανίζουν ότι υπηρετούνε την Αλήθεια
σας κλέβουνε το χρόνο τον πολυτιμότατο
και σας πουλάνε παραμύθια.
Η Αλήθεια δεν είναι κτήμα κανενός
για να σας τη δώσει,
είναι μέσα στον καθένα μας
για όποιον επιθυμεί να τη βιώσει.
Το μυαλό μας δεν μπορεί μέσα μας
την Αλήθεια να την ανακαλύψει,
γι’ αυτό πάντα έρχεται ο Ζωντανός Διδάσκαλος
να μας την αποκαλύψει.
Η Αλήθεια για τους Γνήσιους Αναζητητές της
στέλνει το Μοναδικό Εκπρόσωπό της,
για να συστήσει σε αυτούς
το Θεϊκό Εαυτό της.
Ώστε όσοι αναζητάτε την Αλήθεια,
μη χάνετε το χρόνο σας στα φιλοσοφικά τους παραμύθια,
διότι μας περιμένει μέσα μας η Αλήθεια,
για να βιώνουμε Ειρήνη, Ελευθερία,
Διαύγεια, Αγάπη και Υπέρτατη Ευτυχία.
óóó

308 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο

ι διαμορφωτές του κόσμου τελικά
γιατί συμπεριφέρεστε τόσο εχθρικά,
διαιωνίζετε πολέμους, ποτά, ναρκωτικά
και αδιαφορείτε για κάθε επερχόμενη γενιά.
Οι κυβερνήσεις, ως προστάτες των λαών,
γιατί επιτρέπετε εγκλήματα;
Πότε θα βάλετε φραγμό
σε κάθε έργο εξοντωτικό;
Ας ξαναμιλήσουμε με τη συνείδησή μας,
να μας εξανθρωπίσει,
για να απορρίψουμε τη δεύτερη,
τη διαβολική μας φύση.
Δείτε τους Εαυτούς σας
ως μέρη του συνόλου
και αλλάξτε σκεπτικό, μη ζείτε
εις βάρος κάθε Ανθρώπου.
óóó

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 309

Κ

ι εσείς Αγαπημένα μου Παιδιά,
που πάτε στα δημοτικά,
σας περιμένουν στα γυμνάσια οι τάχα φίλοι
να σας δώσουνε ποτά και ναρκωτικά.
Έχετε πολύ μεγάλη Ευθύνη,
γονείς και καθηγητές,
να νουθετείτε κάθε μέρα τα παιδιά
για τους αδίστακτους παγιδευτές.
Γι’ αυτούς που έχουν
το χρήμα για θεό τους,
ανταλλάσσουνε ως χρήμα
κάθε Συνάνθρωπό τους.
Βλέπετε, ο φαύλος κύκλος
έχει απίστευτα εδραιωθεί,
για να καλύψει η κάθε εξουσία την ανεργία,
πρέπει να κτίζει κι άλλες φυλακές και τρελοκομεία.
óóó

310 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τ

α χέρια που δουλεύουν για όπλα και ναρκωτικά
εάν στραφούν στη Μάνα Γη με τη γεωργία,
θα εξαφανίσουν την παράνοια
να πεθαίνουν Άνθρωποι από την ασιτία.
Εσείς που βοηθάτε για όπλα και ναρκωτικά
δεν θέλετε κάποιοι να σας πάρουν τη Ζωή,
εσείς όμως για το μεροκάματο
κάθε μέρα σπέρνετε την καταστροφή.
Εξετάστε πιο βαθιά
στη διαιώνιση της τρέλας και την ανοχή σας,
μήπως εμπεριέχεται και η συνένοχή σας;
σίγουρα δεν θέλετε να σκοτώσουν το παιδί σας.
Εάν δεν συμβάλετε,
στα όπλα και στα ναρκωτικά θ’ απομονωθούν τ’ αφεντικά
και ίσως ξυπνήσουν και αυτοί
να συνειδητοποιήσουν τη Μαγευτική Ζωή,
που θα ήθελαν τόσο πολύ να την ξαναποκτήσουν οι νεκροί.
Οι ασθενείς που ’ναι μέσα στα τρελοκομεία
δεν ενοχλούν απέξω άλλους,
οι αναρίθμητοι όμως που είναι έξω
καταστρέφουν και τους άλλους.
óóó
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Κ

ι εσείς αγαπημένοι μου,
που κόβετε το χρήμα στις μηχανές,
η πονηρή σκέψη σας δημιουργεί στεναχώρια ψυχική
προς όλους τους Συνάνθρωπούς σας
και βάζετε θηλιές στους στολισμένους σας λαιμούς σας.
Υποδουλώνετε όλη την Ανθρωπότητα
ως προς τι αυτή η ματαιότητα;
να τρέχει και να παραμιλάει
αφού και για εσάς ο θάνατος κάθε στιγμή παραφυλάει.
Γιατί μεταχειρίζεστε την Ανθρωπότητα
και τη μεταλλάσσετε σε ρομποτάκια;
Ξεχάσατε ότι σας γέννησαν μανάδες
και ήμασταν ελεύθερα παιδάκια;
Τα έργα σας ενάντια στους Ανθρώπους
σας κάνουν να νιώθετε δυστυχισμένοι
η Γνώση του Εαυτού μεταμορφώνει το σκεπτικό
πώς να γίνετε ευτυχισμένοι.
Οι σκέψεις της εκμετάλλευσης
προς τους Συνάνθρωπούς σας
σας απομονώνουν από την εσώτατη χαρά
και τρώτε τους πικρούς καρπούς σας.
Επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού
για να συμβάλετε στην εξύψωση του κόσμου,
διότι η Γνώση θα σας εξυψώσει
και σε θεραπευτές του πόνου θα σας μεταμορφώσει.
óóó

312 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ε

φόσον εξομοιώνουν τη νοημοσύνη μας
με το άψυχό τους χρήμα,
εφόσον εξομοιώνουν την υγεία μας
με το σκουπιδόχαρτο το χρήμα,
εφόσον εξομοιώνουν τη συνείδησή μας
με το θεό τους χρήμα,
εφόσον εξομοιώνουν το χρόνο της κάθε μας στιγμής
με το δικτάτορά τους χρήμα,
εφόσον εξομοιώνουν την Υπέρτατη Ζωή μας
με δέλεαρ το χρήμα,
εφόσον εξομοιώνουν όλα τα δημιουργήματα και την ίδια Φύση
με το εκβιαστικό τους χρήμα,
τι άλλο έχει απομείνει που ποτέ δεν θα κατακτήσετε
με το παραπλανητικό σας χρήμα;
Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει
μόνο η Παντοδύναμη Αδιόρατη Ζωή,
που δημιουργεί και συντηρεί τα πάντα
και όποτε επιθυμεί τα μετασχηματοποιεί.
Τα περιορισμένα μυαλουδάκια μας
είναι από μόρια υλικά,
έχουνε κι αυτά ημερομηνία λήξης
και καταλήγουμε πάλι στης γης την αγκαλιά.
Δεν υπάρχει πιο θλιβερότατο κρίμα
να αποδέχεσαι να ζεις μόνο για το χρήμα
και να μην αναγνωρίσουμε τη Δημιουργό Ζωή,
που μας ύφανε στην κοιλιά της μάνας μας
και μας προσφέρει ανεξάντλητα δώρα και τη Θεϊκή της Αναπνοή.
óóó
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Ε

φόσον τ’ ανθρώπινα μυαλά εξομοίωσαν τη Ζωή,
τη Φύση και τον Άνθρωπο με το χρήμα,
είναι η πιο διεφθαρμένη-διεφθαρμένη προσβολή,
δεν υπάρχει πιο εγκληματική ασχημοσύνη προς τη Μάνα μας Ζωή.
Μυαλοκίνητοι εξομοιωτές,
γιατί γίνεστε εξολοθρευτές
του Μαγευτικότατου Πλανήτη Γη
και σ’ ό,τι δημιουργεί η Πάνσοφη Μητέρα μας Ζωή;
Η Παντοδύναμη Ζωή τα πάντα μας προσφέρει
για να ’μαστε συνέχεια ευγνώμονες
κι εμείς απ’ την άγνοια, ασέβεια και απληστία
γίναμε αλλόφρονες.
Αντί να γινόμαστε εργάτες
της πρόληψης του εγκλήματος,
γινόμαστε φονιάδες της Ύψιστης Ζωής
του κάθε δημιουργήματος.
Πότε θ’ αναγνωρίσουμε την τρωτότητά μας,
πόσο είμαστε μηδενικοί,
εφόσον δεν κατανοήσαμε και δεν γνωρίσαμε
την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή!
Όλη την αχρηστία της αυταπάτης μας
θα τη συνειδητοποιήσουμε την τελευταία μας στιγμή,
όταν θα εκλιπαρούμε την Παντοδύναμη Ζωή
να μας δώσει άλλη μια Θεϊκή Αναπνοή.
óóó
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Α

πό βάθους αιώνων
κάποιοι έφτιαξαν το χρήμα,
για να υποδουλώνουν τους Ανθρώπους,
ώστε να έχουν της Ζωής τους το νήμα.
Το κόλπο με το χρήμα
το σκεφτήκανε πολλοί
και δημιούργησαν το λόμπι για την παγκόσμια οικονομία
και φορμουλάρησαν τον κόσμο σε απίστευτη ανισορροπία.
Οι ασυνείδητοι δημιουργήσαν ένα φαύλο κύκλο
που είναι πέρα από κάθε φαντασία,
ταΐζουν για να ζήσουνε τα μωρά
κι όταν μεγαλώσουν, τα σκοτώνουνε με όπλα και ναρκωτικά.
Μην αλληλοκοροϊδεύεστε,
καμιά τεχνολογία και καμιά οικονομία
δεν μπορούν να προσφέρουνε στον Άνθρωπο
την Εσώτατη Ειρήνη και την Αληθινή Ευτυχία.
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Την Ανθρωπότητα, μη σας κοροϊδεύουν πλέον,
δεν μπορεί να τη σώσει η οικονομία,
μπορεί να σωθεί μονάχα με την Υγιή Συνεργασία,
που δημιουργείται μόνο με την Ευγενέστατη Αυτογνωσία.
Οι γκουρούδες της οικονομίας
επιδιώκουν να χαζέψουνε την Ανθρωπότητα τόσο πολύ,
να τους διαμορφώσουν να πιστεύουν
ότι οι σωτήρες μας είναι αυτοί.
Οι γκουρούδες της οικονομίας ως εξπέρ της παραπλάνησης
παρουσιάζονται πιο δυνατοί από τη Μάνα Φύση,
ότι προσφέρουν στην Ανθρωπότητα τη σωτηρία,
δυο μέρες να τους απομονώσεις απ’ το φαγητό και το νερό,
θα τους πάνε σηκωτούς στα νοσοκομεία,
γιατί δεν τους κρατάνε ζωντανούς τα χρήματά τους κι η υποκρισία.
Όλα τα δεινά προέρχονται
απ’ την άγνοια του Εαυτού μας,
η άγνοια ως βασίλισσα του σκότους
σκοτείνιασε το νου μας.
óóó
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Τ

ο θαυμαστό σώμα και μυαλό μας είναι το πιο μαγευτικό όργανό μας,
αλλά πρέπει να μάθουμε να το κουρδίζουμε,
για να συνειδητοποιήσουμε
ότι όμορφα λόγια της Καρδιάς μπορούμε να τραγουδήσουμε.
Με τη Γνώση του Εαυτού μας
βαθμιαία θα μάθουμε την εναρμόνιση
της ψυχής, του σώματος και του μυαλού μας
και δεν θα είμαστε αγκάθια στους Συνάνθρωπούς μας.
Οτιδήποτε άσχημο πράττουμε ενάντια στον Εαυτό μας
και σε κάθε Συνάνθρωπό μας
είναι επειδή δεν μάθαμε
να κουρδίζουμε το σώμα και μυαλό όργανό μας.
Οι δημαγωγοί το εκμεταλλεύονται αυτό
και μεταμορφώνουν τους Ανθρώπους σε ρομπότ,
τους κάνουν εκτελεστικά όργανά τους
και αυτοί πάντα αφανείς υλοποιούν τα σχέδιά τους.
Έτσι διαμορφώνουνε τους καμικάζι,
σκορπίζοντας φόβο και σκοτάδι
κι αυτοί δε μπορούν να αρνηθούνε,
διότι την Αγάπη μέσα τους και το Σεβασμό παντελώς τα αγνοούνε.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη στην παιδεία
η Θεσπέσια Αυτογνωσία,
για να μαθαίνουνε οι Άνθρωποι την Εναρμόνισή τους
και να γλιτώνουν απ’ την αλληλοκαταστροφή τους.
óóó
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Α

ν δεν ανακαλύψουμε το Θεϊκό Εαυτό μας,
δεν θα ολοκληρωθεί το παζλ το προσωπικό μας,
θα παραμένουμε ανικανοποίητοι σαν τα παιδιά,
που δεν ξέρουνε να φτιάξουν το μικρό τους παζλ.
Εάν δεν μάθεις να εκπληρώνεσαι
από τη Γνώση του Εαυτού σου,
όσα χρήματα κι αν μαζεύεις
είναι οι μπάρες και τα βαρίδια του μυαλού σου.
Το κομμάτι που σου λείπει
για να μπορέσεις να εκπληρωθείς
σ’ το έχει μέσα σου ο Δημιουργός
για να ευδαιμονείς όσο θα ζεις.
Σταμάτησε την παραπλάνησή σου,
μην τρέχεις συνέχεια έξω στο τσίρκο,
σε αποστερούν να βρεις την Αληθινή Χαρά
που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός μέσα στην Καρδιά.
Όλοι τους έξω στο τσίρκο
προσφέρουν ψεύτικη χαρά,
σε εξαρτητοποιούν σιγά σιγά
και απομονώνεσαι απ’ της Καρδιάς τη συντροφιά.
óóó
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Ο

ι Άνθρωποι νιώθουν μοναξιά
γιατί δεν έχουν επαφή με την Καρδιά,
δεν της δίνουνε καμιά σημασία,
παραπλανιόνται στου κόσμου τα αστεία.
Εφόσον ξεχάσεις την Καρδιά,
την πιο Αληθινή και Σημαντική Φιλία,
όλο το πεπρωμένο σου θα εξαρτάται
απ’ του καθένα τα ηνία.
Όταν δεν εμπιστεύεσαι
την Καθοδήγηση απ’ την Καρδιά,
μην περιμένεις από τα μυαλά
να σ’ οδηγήσουνε σε καθαρά νερά.
Η Γνώση του Εαυτού σου
σε οδηγεί μες στην Καρδιά,
για να μαθαίνεις να εκπληρώνεσαι
απ’ τη Γλυκύτερη Αγκαλιά.
Όταν θα ’χεις επαφή με την Καρδιά σου,
θα αισθάνεσαι σαν βασιλιάς,
δεν θα γίνεσαι ζητιάνος πουθενά
και δεν θα νιώθεις ποτέ τη μοναξιά.
óóó
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Ό

λοι μας είμαστε ζητιάνοι
κι ο καθένας μ’ ένα ιδιαίτερο προκάλυμμα δικό του
και υποκρινόμαστε ο ένας προς τον άλλον
ώσπου να πετύχει ο καθένας το σκοπό του.
Ακόμη και οι πάμπλουτοι της αυταπάτης
ζητούν όλο και περισσότερο πλούτο,
διότι δεν βρήκαν της Καρδιάς
τον Αιώνιο και Αληθινό της Πλούτο.
Κανένας ζητιάνος δεν αισθάνεται
Υπερηφάνεια Αληθινή,
παρά μονάχα αυτοί που ζητιανεύουν
Εκπλήρωση από τη Θεϊκή Πηγή.
Η πιο Αξιοπρεπής ζητιανιά κι Αληθινή
είναι να αναζητάς τη Μάνα σου Ζωή,
που μας πρόσφερε μυαλό, ψυχή και σώμα
και μας έφερε στο Μαγευτικό Πλανήτη Γη.
Εάν θέλεις λοιπόν να ζητιανεύεις
και ταυτόχρονα να αισθάνεσαι υπερήφανος,
γίνε μαθητής ειλικρινής
της Παντοδύναμης Ζωής.
Και για να γίνει το αδύνατο δυνατό,
σας συστήνω το Διδάσκαλό μου τον Αληθινό,
που προσφέρει την πρακτική του Γνώση,
να γνωρίσουμε μέσα μας το Θεό.
óóó
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Στους γονείς

Τ

α παιδιά είναι σαν το ζυμάρι
και θα πάρουν το σχήμα που ανάλογα τους δίνεις.
Γι’ αυτό, Αγαπημένοι μου γονείς, φέρετε μεγάλη ευθύνη
για των παιδιών σας την οδύνη ή την παραφροσύνη.
Με την απασχόληση και των δυο γονιών στην εργασία
αυτομάτως τα παιδιά γίνονται ορφανοτροφεία,
κι έτσι αφού διακόπηκε η επικοινωνία,
πάρα πολύ εύκολα όλοι οι εκμεταλλευτές μπήκανε στην παιδεία.
Παρατηρήστε τις διαστάσεις του εγκλήματος
των επιτήδειων στην παιδεία.
Μετάτρεψαν τους χώρους μάθησης
σε ρινγκ και σε σφαγεία.
Διχασμένα άτομα,
διχασμένη οικογένεια,
διχασμένη κοινωνία,
τι άλλο χειρότερο περιμένετε
απ’ αυτή την άθλια και βασανιστική ιστορία!
óóó
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Η

καρδιά μου συνιστά
οι γονείς ν’ αρχίσετε να επενδύετε
στη Γνώση του Εαυτού,
για να επικοινωνήσετε με την ψυχή κάθε παιδιού.
Όταν επικοινωνήσετε με το Θεϊκό Εαυτό σας
και με τα παιδιά,
τότε θ’ απομονωθούνε οι αλεπούδες
στα δικά τους μαντριά.
Τότε πραγματικά
θα πετύχουμε τη διαφορά,
για μια ομορφότερη κοινωνία,
αρχίζοντας μια Ύψιστη Ιστορία.
Κοιτάχτε πόσο απλό και αληθινό είναι το γεγονός αυτό.
Πότε ο Άνθρωπος είναι ευχαριστημένος;
Όταν δεν είναι διχασμένος,
διότι με τον Εαυτό του είναι Ενωμένος.
Πότε μια οικογένεια χωρίζει; Όταν είναι διχασμένοι,
ο ένας πάει από δω κι ο άλλος από κει.
Πότε μπορεί να ξανασμίξουνε; Όταν κλείσουνε το διχασμό τους
κι επιστρέψουνε στο σπίτι, να ξαναζήσουνε μαζί.
Πότε μια κοινωνία μπορεί να ζήσει με Αγάπη,
Κατανόηση, Σεβασμό και Αξιοπρέπεια αναμεταξύ τους;
Όταν επιστρέψουνε στο σπίτι της Ψυχής τους,
εκεί όπου κατοικεί η Ψυχή δεν υπάρχουν διχασμοί,
είναι όλα σε Θαυμαστή Αρμονία
κι όσοι δεν το γνωρίζουν είναι σε δυσαρμονία.
óóó
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Στους εκπαιδευτικούς

Μ

εγάλη προσοχή προς τα σχολεία,
που τα μετέτρεψαν σε διαφθορεία,
συμμοριούλες, τσιγαριλίκια και ναρκωτικά,
παρασύροντας όλα τα αγνά παιδιά.
Με των υπουργών κι εκπαιδευτικών την αδιαφορία,
που δεν επιδιώκεται η Αυτογνωσία,
έχουμε ως αποτέλεσμα
κοινωνική πανωλεθρία.
Οι ασυνείδητοι,
που ζουν μόνο για τα λεφτά,
έχουν φορτώσει τα μικρά παιδιά
με μια τσάντα βιβλία που ’ναι πιο βαριά απ’ αυτά.
Τους περνάνε πολύ περιττή μάθηση
και τα βάρη ως φυσιολογικό,
για να συνηθίσουνε από μικροί
καθ’ όλο το κοινωνικό τους σκηνικό.
óóó
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Έ

τσι πετυχαίνεται η ανθρώπινη μετάλλαξη
με περιττή μάθηση και ακρισία,
και όταν μεγαλώσουν,
ζουν όλοι τους σε παραλογισμό κι ασυνεννοησία.
Ο παραλογισμός οδηγεί
στην αυθαιρεσία και υποκρισία,
που παρατηρείται ξάστερα
σ’ όλη την κοινωνία.
Στ’ Αληθινά Λόγια της Ζωής
δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η Ανθρωπότητα εκμηδενίζεται,
αφού αδιαφορεί για την Αυτογνωσία.
Εάν δεν πάρετε οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρωτοβουλία,
περιμένετε να σταματήσουν τα ναρκωτικά και η παρανομία;
ή περιμένετε απ’ τα παιδάκια σας
να πάρουνε αυτά την πρωτοβουλία;
óóó
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Σ

ιγά-σιγά μεταλλάσσουν τα παιδιά,
όπου μόνο των γραμμάτων η μάθηση
τα μετατρέπει σε ασεβή και οκνηρά
και τους έχουν ετοιμάσει τσιγάρο, αλκοόλ και ναρκωτικά.
Μαθαίνουν κι έναν ψευτοσεβασμό,
επιδιώκοντας καρέκλα στον κρατικό μηχανισμό,
κι όταν τακτοποιηθούν στο μηχανισμό,
το λαό απ’ τη δυσαρέσκεια τον κάνουνε τρελό.
Η απεχθής κατάσταση μας μαρτυράει,
δεν είναι μόνο γράμματα για την παιδεία,
χρειάζεται να σπουδάζουνε και την Αυτογνωσία,
ώστε μόνο τότε θα ’χουμε Άψογη Κοινωνία.
Συνειδητοποιήστε γιατί διαιωνίζεται
αυτή η άθλια τραγωδία,
διότι στην παιδεία
δεν σπουδάζουν την Αυτογνωσία.
óóó
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Χ

ρειάζονται οι εκπαιδευτικοί
να εκπαιδευθούνε,
με τη Γνώση του Εαυτού
πρωταρχικά ν’ ασχοληθούνε.
Ώστε πρώτα μέσα τους
είναι ανάγκη να εξυψωθούν,
με επακόλουθο συνειδητοί,
Ανθρωποθεοί να αισθανθούν.
Μόνο τότε θα έχουμε Υγιή Παιδιά,
όταν θα τα εμπνέουμε με Αγάπη και με Σεβασμό,
ώστε να ανακαλύψουνε κι αυτά,
μέσα τους το Θεϊκό τους Εαυτό.
Η Παιδεία είναι το Πρωταρχικό,
εάν οραματιζόμαστε κόσμο πιο Αγνό,
πρέπει ένας ένας να μεταμορφωθούμε,
ώστε έναν κόσμο πιο αξιοπρεπή να δούμε!
óóó
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ίλοι μου Αγαπημένοι, γίνετε μαθητές
της Μητέρας μας Ζωής,
για να αισθάνεστε κάθε ημέρα
Ελεύθεροι και Ευτυχείς.

Φ

Μας παίρνουν οι επιτήδειοι από βρέφη
τάχα στα μαθητικά θρανία,
για να μας διδάσκουνε τις διαφορές
και να μας βάζουνε ηνία.
Άλλους τους διαμορφώνουνε αμόρφωτους
κι άλλους μορφωμένους,
άλλους εξουσιαστές
και άλλους υποδουλωμένους.
Αυτοί οι ανόητοι διαχωρισμοί,
που δημιούργησαν το χάος,
ας ανήκουν στο πεθαμένο παρελθόν
κι ας μαθητεύσουμε απ’ το Θείο Ζωντανό Παρόν.
Εάν οραματίζεστε έναν κόσμο αξιοπρεπή,
ειρηνικό, ελεύθερο κι ευτυχισμένο,
σπουδάζετε τη Γνώση του Εαυτού,
να σας κάνει φωτισμένους και ανιδιοτελείς στο νου.
óóó
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Στους κοινωνικούς λειτουργούς

Κ

ι εσείς Αγαπημένοι μου,
ως κοινωνικοί λειτουργοί,
γίνετε πιο υπεύθυνοι
και πιο συνειδητοί.
Ιδιαίτερα εσείς με τόσο σοβαρό σκοπό
πρέπει να επενδύσετε στο Γνώθι Σαυτόν,
γιατί θ’ αναπτυχθεί η συνειδητότητά σας
και ταυτόχρονα η ειλικρίνειά σας.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
αποβάλλει τη νωχέλεια, την έπαρση, την υποκρισία,
κι όταν απορρίψουμε τις μάσκες του μυαλού,
μόνο τότε κάνουμε Αληθινή Υπηρεσία.
Ώστε μόνο όταν θα μάθετε τη μέθοδο,
για την Εσωτερική Εξύψωσή σας,
τότε θα είναι διαυγής και ειλικρινής
προς τους Συνανθρώπους σας η κάθε συμβουλή σας.
Βλέπετε ατυχώς
η θεωρία δεν έχει τέλος με την πλανεύτρα υποκρισία,
φτιάξαμε την ψυχολογία μετά την παραψυχολογία,
τώρα την παιδοψυχολογία, αργότερα τη νηπιοψυχολογία,
και για να καλύπτουμε την ανεργία,
θα βγάλουμε πτυχία και για την εμβρυοψυχολογία.
Το παγκόσμιο σύστημα θα δημιουργεί προβλήματα και τρελούς,
για να δίνουνε δουλειά σε δικηγόρους και γιατρούς,
θα πολλαπλασιάζονται οι αρμεχτές,
πονηρεύουν οι ανθρώποι και γίνονται «ψυχοθεραπευτές».
óóó
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Στους διανοούμενους

Ε

πανήλθε η προσφιλής μας Γνώση
την Ανθρωπότητα ν’ απελευθερώσει,
που την έχουν σκλαβωμένη
οι τάχα σούπερ μορφωμένοι.
Την είχαν στείλει σ’ εξορία,
την αντικατέστησαν με αναρίθμητα βιβλία
κι οι φιλόσοφοι δημαγωγοί
δημιούργησαν μια αποχαυνωμένη κοινωνία.
Οι γνώσεις του μυαλού
χωρίς την Αυτογνωσία
τρελαίνουν όλη την παιδεία
με κούφια γράμματα κι αλαζονεία.
Όπως οι γεωπόνοι δηλητηριάζουνε τη Γη
και στη συνέχεια τους Ανθρώπους,
έτσι κι η εκπαίδευση χωρίς την Αυτογνωσία
δηλητηριάζει τους Ανθρώπους.
Μην ξεχνάμε, οι σούπερ μορφωμένοι,
που κυβερνούν την Ανθρωπότητα,
την οδήγησαν στη σήψη,
στην τρέλα και στην εγκληματικότητα.
óóó
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Τ

ο Γνώθι Σαυτόν δεν είναι θεωρία.
Αυτοί που το ελάλησαν είχαν την Υπέρτατη Εμπειρία.
Κάποιοι άλλοι που δεν είχαν εμπειρία,
εκμεταλλεύτηκαν την πληροφορία,
και σχημάτισαν συγγράμματα σε αμέτρητα βιβλία,
κι έτσι έγινε μία θεωρία.
Των εκμεταλλευτών η πληροφορία
βγήκε εν μέρει και σε καλό,
γιατί αρκετοί είναι ενήμεροι,
για το Γνώθι Σαυτόν.
Τώρα, όσοι θέλουν θεωρία ας διαβάζουνε βιβλία
κι όσοι θέλουν την Υπέρτατη Εμπειρία,
ας κλείσουν τα βιβλία,
τώρα προσφέρεται η Ύψιστη Ευκαιρία!
óóó
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Μ

η διασύρετε την Ιερότατη Αυτογνωσία
μες στα κομψά σας τα βιβλία με τη ρητορική σας θεωρία
και παρουσιάζεστε στους αδαείς
με σοφο-άσοφα προσωπεία.
Η Ιερή Αυτογνωσία
είναι μόνο «Εσωτερική Υπέρτατη Εμπειρία»
και υπάρχει ο Αληθινός Διδάσκαλος
που προσφέρει την Ύψιστη Ευκαιρία.
Γιατί κλέβουμε την Υπέρτατη Επιστήμη
και την τοποθετούμε στα υποκριτικά μας χείλη,
και παριστάνουμε τους δασκάλους,
σε τι διαφέρουμε από τους παπαγάλους;
Λόγω του βιοποριστικού όλα τα περνάμε στο πεδίο του μυαλού
και μέσα από τη θεωρία δημιουργούμε και εργασία,
γιατί πουλάμε σε βιβλία
την Ύψιστη Αυτογνωσία.
óóó
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Η

Γνώση του Εαυτού
είναι η Γνώση του Θεού,
που δεν έχει καμία σχέση
με τα πονηρά τεχνάσματα του νου.
Και εκτός ότι δεν προωθούν
του Αληθινού Διδάσκαλου το Σχέδιο,
έχουνε προσχέδιο
να γίνονται κι εμπόδιο.
Γιατί ο κόσμος όταν γνωρίσει
τον Αληθινό Διδάσκαλο,
αυτοί δεν θα ’χουν μαθητές,
να παριστάνουνε το δάσκαλο.
Ώστε τον Αληθινό Διδάσκαλο
θα τον δυσφημίζουν,
για να μπορούν τη θεωρία
και τα προσωπεία τους να διαφημίζουν.
Μερικοί πήραν τη Γνώση απ’ το Διδάσκαλο
και δεν κάνουν Πρακτική,
για να μπορούν με στόμφο να ομολογούν
ότι δεν έχουν εμπειρία, είναι απλά μια τεχνική
καθόλου ουσιαστική και χωρίς καμιά προοπτική.
Μήπως αποκτήσουν κάποιο μαθητή,
για να του διδάξουν, όπως πάντα,
του μυαλού τους τη ρητορική
κι έτσι διαιωνίζεται η ανισορροπία και οι διχασμοί!
óóó
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Α

ς επενδύσουμε στη Γνώση του Εαυτού μας,
να γίνει ο Φωτοδότης του μυαλού μας,
για να εκλείψει κάθε σκοτεινή φωλιά,
που δημιουργεί μόνο την απανθρωπιά.
Αγαπημένοι διανοούμενοι του πνεύματος μεγάλοι,
αντιγράφοντας των αρχαίων σοφών μας τα βιβλία
αρκείστε μόνο στη θεωρία,
μένετε όμως παντελώς άδειοι από Θεία Εμπειρία.
Όπως το βιβλίο αυτό
οποιοσδήποτε μπορεί να το ρητορεύσει
και να το παρερμηνεύσει,
αλλά από εμπειρία του Εαυτού απολύτως καμιά σχέση.
Το τρομερό είναι γι’ αυτούς που παριστάνουν τους δασκάλους,
βάζουν όρια στην εξέλιξη για τον εαυτό τους
και ατυχώς βάζουνε φραγμό
και σ’ όλο τον περίγυρό τους.
Όπως πάρα πολλοί οικειοποιούνται το λαό
κι αναρίθμητοι οικειοποιούνται το Θεό,
έτσι πολυάριθμοι φιλόσοφοι του κόσμου
οικειοποιούνται το Γνώθι Σαυτόν.
Η καλλιέργεια μόνο του μυαλού
κάνει τον άνθρωπο εκμεταλλευτή κι αλαζονικό,
ενώ η καλλιέργεια της καρδιάς
διαμορφώνει τον Άνθρωπο γνήσιο, αξιοπρεπή και ταπεινό.
óóó
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Στους γιατρούς

Κ

ι εσείς αγαπημένοι μου γιατροί,
προσπαθήστε να γίνετε πιο συνειδητοί.
Παραιτηθείτε απ’ τις παγίδες της κερδοσκοπίας
με τα δέλεαρ της κάθε φαρμακοβιομηχανίας.
Πρέπει πρώτα εσείς
ν’ αποκτήσετε ψυχική υγεία
με εσωτερική μαθητεία
απ’ τη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
Για να συμμερίζεστε
των Συνανθρώπων σας τον πόνο,
ώστε να μην τους βλέπετε
ως πορτοφόλι μόνο.
Γιατί μόνο με τη Γνώση
αρχίζουμε να σεβόμαστε το Θεϊκό Εαυτό μας
και κατ’ επέκταση σεβόμαστε
τον κάθε Συνάνθρωπό μας.
Η Γνώση του Εαυτού
βαθμιαία εξαφανίζει
τις κατώτατες σκέψεις
και την ιδιοτέλεια του νου.
óóó

334 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γ

ια τους Αγαπημένους ασθενείς,
μη συγκρούεστε με την αρρώστια σας
στου πόνου το κρεβάτι,
γίνετε μαθητές της Ζωής σε κάθε μονοπάτι.
Μέσα στον κόσμο τον παροδικό
έχουμε το θάνατο και το χορό,
έχουμε την Υγεία και την αναπηρία,
όλα είναι αντίθετα, αλλά και μαθητεία.
Ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή
μπορεί η ψυχή ν’ αφυπνισθεί,
και με τη Μητέρα της Ζωή να ενωθεί
και να αναχωρήσει χαμογελαστή.
Γι’ αυτό μην προσκολλάστε στο σώμα το θνητό,
όσο έχετε συνείδηση, αναζητήστε μέσα σας το Θεϊκό.
Ο Διδάσκαλος με τα πάντα τη Γνώση θα διαδώσει,
και σ’ όσους περισσότερους τις πληγές θα επουλώσει.
óóó
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Γ

ια τους Αγαπημένους που αισθάνεστε μοναξιά,
σάς κατανοώ απόλυτα,
γιατί δεν βρήκατε ακόμη τον Αληθινό σας Σύντροφο
μέσα στην Καρδιά.
Κανένας Άνθρωπος στην πραγματικότητα
δεν είναι μοναχός,
διότι μέσα στην Καρδιά του,
αλλά δεν το γνωρίζει, κατοικεί ο Θεός.
Αλλά πρέπει κάποιος να μας δείξει
πώς να ’ρχόμαστε σε επαφή μέσα μας με την Ύψιστη Ζωή
και θα βιώσουμε ότι ποτέ δεν ήμασταν μονάχοι,
ούτε μια στιγμή.
Βαθμιαία, η Ανθρώπινη Ψυχή θ’ αναγνωρίσει το Διδάσκαλο
που σύστησε τη Μάνα μας Ζωή,
γιατί θα ξέρει πλέον πως δεν είναι μοναχή
και μπορεί να εκπληρωθεί σε κάθε της στιγμή!
óóó

336 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους τζογαδόρους
ρος τους αγαπημένους τζογαδόρους,
που είναι συνέχεια στου μυαλού τη φυλακή,
γιατί του τζόγου η αυταπάτη
είναι αρκετά ισχυρή.

Π

Σου έχει σκλαβώσει την ψυχή
να σκέπτεσαι κάθε στιγμή
ιππόδρομο, μπαρμπούτι, στοιχήματα,
ρουλέτες και τσόχα για χαρτί.
Σε υποβαθμίζει τόσο ύπουλα,
να χάνεις την αξιοπρέπειά σου,
να γίνεσαι τεμπέλης
και κλέφτης στη δουλειά σου.
Συνέχεια στα δανεικά
και ούτε φαΐ για τα παιδιά,
να χρωστάμε και στα πουλιά,
και στεγνοί από χρήμα και από Χαρά.
Κάποτε έρχονται και οι χωρισμοί,
παραφυλάνε και οι σκοτωμοί,
με πρώτη αμοιβή τη νευρασθένεια,
και τελική τη σχιζοφρένεια.
Οι παγιδευτές που σκαρφίστηκαν τους τζόγους
κατέχουν τους εγκεφάλους των ανθρώπων
και τους οδήγησαν στο παραμιλητό
και κάθε μέρα ονειρεύονται το όνειρο το απατηλό,
τους φυτέψανε την πιο ύπουλη ψευτοελπίδα
και τους χώσανε στην πιο γλυκοφάρμακη παγίδα.
óóó
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Ο

τζόγος είναι τόσο πανούργος,
που σου λέει δεν υπάρχει επιστροφή,
για να στα παίρνουν οι γκανιότες
σ’ όλη σου τη ζωή.
Σας γνωστοποιώ,
γιατί ήμουν των άκρων τζογαδόρος κι εγώ.
Όποτε θελήσετε ν’ απελευθερωθείτε,
να ελπίζετε ότι μπορείτε.
Με τη Γνώση του Εαυτού,
εάν επενδύσετε αληθινά,
υπάρχει Απερίγραπτο Δυναμικό της Μεταμόρφωσης
μέσα σε κάθε Ανθρώπινη Καρδιά.
Ζήστε
την Εσωτερική σας Μεταμόρφωση,
για να γιορτάζετε συνέχεια
και την Ανθρωπο-Θέωση.
óóó

338 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους αλκοολικούς

Γ

ια τους αγαπημένους μας αλκοολικούς,
εάν αναζητείτε απεξάρτηση και υγεία,
αντικαταστήστε τσιγάρο και ποτό
με οποιοδήποτε φρουτοχυμό.
Και σ’ ένα χρόνο το πολύ,
το αίμα σας θα γίνει αλκαλικό
και δεν θα θέλει δηλητήρια,
όπως το αγνό μωρό.
Ευτυχώς υπάρχει πάντα επιλογή
για όποιον θέλει ν’ απελευθερωθεί,
για τα πάντα έχει φροντίσει
η Γλυκιά Μητέρα Φύση.
Επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
να γίνετε ηγέτες του μυαλού,
να μάθετε εσείς να το καθοδηγείτε,
για να μπορέσετε ν’ απελευθερωθείτε.
óóó
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Στους εκδιδόμενους/εκδιδόμενες

Κ

ι εσείς που το σώμα σας το εμπορεύεστε,
εύχομαι σε καλύτερη μοίρα να πορεύεστε,
σκεπτόμενοι την εσωτερική στροφή,
ν’ ακούσουμε τη Θεϊκή Φωνή.
Μην ξεχνάτε,
όλοι γεννηθήκαμε πάναγνα μωρά,
αλλά μας αλλοτρίωσαν οι γύρω μας
και τα ρηχά μας τα μυαλά.
Όλοι μας λίγο-πολύ
μαθαίνουμε από τα λάθη,
για να στραφούμε μέσα μας,
να ψάξουμε στης Καρδιάς τα βάθη.
Μας προσκαλεί όλους
η Γνώση του Εαυτού,
να βιώσουμε την Υπέρτατη Εμπειρία
της Επιστροφής του Άσωτου Υιού.
Να συνειδητοποιήσουμε τα Θεία Δώρα,
που μας δόθηκαν για ωραία χρήση,
και μην επιτρέπουμε στα μυαλά μας
να μας κάνουν άσχημη και λανθασμένη χρήση.
óóó

340 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους φυλακισμένους

Έ

να μήνυμα προς τους αγαπημένους
που είναι στα πρόθυρα και για τους φυλακισμένους.
Σας σκέπτομαι στη δύσκολη ζωή που στη φυλακή περνάτε,
γιατί δεν έτυχε να μάθετε το σώμα σας και το μυαλό
πώς να το κυβερνάτε.
Οι σκέψεις σάς πλέξαν την παγίδα
και σας την φύλαγαν κάποια στιγμή,
αργά ή γρήγορα, να σας χώσουνε στη φυλακή.
Όσο ζείτε, μην εγκαταλειφθείτε
από την ισχυρή Ελπίδα,
ότι μπορείτε ν’ απελευθερωθείτε
κι από την πιο τραγική παγίδα.
Έχει έρθει ο Ζωντανός Αληθινός Διδάσκαλος
και προσφέρει κάποια Γνώση,
που όποιος επενδύσει σ’ αυτήν,
Ελεύθερος μπορεί να νιώσει.
Η Ελευθερία είναι εσωτερική,
κι αυτός που τη βιώνει
αισθάνεται Ελεύθερος
και μες στη φυλακή!
óóó

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 341

Κ

ι εσείς που ’στε στα πρόθυρα,
εάν διαβάσετε το μήνυμά μου,
ξεκόψτε απ’ τις σκέψεις τις αρνητικές,
γιατί το αποτέλεσμά τους είναι μόνο συμφορές.
Παραιτηθείτε απ’ τις απάτες
και τους σκοτωμούς,
γιατί πάντα τ’ αποτελέσματά σας
θα τα ’χετε αμείλικτους εχθρούς.
Δεν κατακτάται η Ευτυχία και η Ελευθερία
με την υλική, ψεύτικη χλιδή,
αφού, γρήγορα ή αργά,
καταλήγετε στη φυλακή.
Μέσα απ’ όλα τα μέσα πληροφόρησης
θα προσφερθεί η Παγκόσμια Ευκαιρία,
να νιώσουν όσοι αναζητούν, χωρίς κανένα υποκατάστατο,
Ειρήνη, Ευτυχία και Εσωτερική Ελευθερία.
Μόνο όταν θα διαποτιστούμε μέσα μας
από τις Ιδιότητες του Θεϊκού,
σταδιακά θ’ απαρνηθούμε
τα σκοτάδια του μυαλού!
óóó

342 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους εμπόρους των Συνανθρώπων μας

Π

ρος τους αγαπημένους και αγαπημένες
που εκδίδετε τους Συνανθρώπους σας,
για ν’ αποκτήσετε εύκολα χρήματα κι ακίνητα,
κότερα κι αυτοκίνητα.
Όταν εκδίδετε έναν Συνάνθρωπο,
ας σας έρθει μια αναλαμπή,
δε θα θέλατε οι άλλοι τα ίδια να κάνουνε στη Μάνα σας,
στα Παιδιά, στην Αδελφή και στη Γυναίκα σας!
Μετά χάνετε την αξιοπρέπεια
επιδιώκοντας την εσωτερική φυγή,
ακόμα κι αν εξαγοράζετε τους πάντες,
θα ζείτε στου μυαλού τη φυλακή.
Ελπίζω να σας ταρακουνήσει αυτή η αποτρόπαια εικόνα,
να σας αλλάξει σκεπτικό,
να ξαναγυρίσετε στη συνείδηση,
για να ’χετε υγιές μυαλό.
Η αποσύνδεση του μυαλού από το Θεϊκό
θα σε κάνει να διαπράξεις
οποιαδήποτε απεχθέστατη πράξη
και θα σου λέει, είναι φυσιολογικό.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία
η Γνώση του Εαυτού,
για ν’ αποκτήσετε Διαύγεια
έναντι του ασυνείδητου μυαλού!
óóó
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Κ

ι εσείς που εγκληματείτε στις ανυπεράσπιστες,
πάναγνες παιδικές ψυχές,
δεν θα θέλατε ποτέ τη βία ή την εξαγορά
να την ασκήσουνε σε σας ή στα παιδιά σας,
γι’ αυτό απαρνηθείτε το εγκληματικό μυαλό
και επιστρέψτε στην Καρδιά σας.
Η φαντασία και η λαγνεία του μυαλού
θα σ’ έχει πάντα υποδουλωμένο,
όπου θα σε οδηγεί να καταστρέφεις
κάθε παιδί ευλογημένο.
Για να γλιτώσετε κι εσείς
και τα παιδιά – τα θύματά σας,
επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
να διδαχθείτε Ευσέβεια και Σοφία για το νου.
óóó

344 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους κυνηγούς

Κ

ι εσείς, αγαπημένοι κυνηγοί,
γίνετε στο Θείο Δώρο της Ζωής πιο συνειδητοί,
γιατί σκοτώνετε ζώα και πτηνά,
αυτά δεν δικαιούνται της Ζωής την όμορφη χαρά;
Παραιτηθείτε απ’ των προγόνων μας
τα έργα του εγκλήματος που ’ναι παρανοϊκά,
και αφήστε ήσυχα όλα τα Ευλογημένα Ζωντανά,
που τα ’πλασε ο Δημιουργός για Ελευθερία και Χαρά.
Μες στη συνείδησή σου λίγο στρέψου
και με ειλικρίνεια κάτσε και σκέψου,
θα ’θελες κάποιο Ζώο ή Πουλί να σου αφαιρέσει τη Ζωή;
Εσύ γιατί αγοράζεις όπλα να τα σκοτώσεις στη στιγμή;
Αντιστάσου στο καταστροφικό μυαλό, που ό,τι βλέπει ζων και χαρωπό,
μηχανεύεται διάφορες παγίδες για να προκαλεί αφανισμό.
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Και στο σκύλο σου που έχεις συντροφιά
ποτέ δεν θα ’θελες να του ρίξει κάποιος τουφεκιά.
Εύχομαι όταν για κυνήγι πας ξανά, σκέψου τα λόγια μου αυτά,
όλα τα ζώα και πουλιά έχουν κι αυτά τη δικιά τους συντροφιά,
ας τ’ αφήσουμε λοιπόν κι αυτά να ζούνε της Ελευθερίας τη Χαρά.
Όλα τα ευλογημένα ζώα και πουλιά
με λαχτάρα περιμένουν της αυγής την αγκαλιά
και οι κυνηγοί ονειρεύονται με τα όπλα τους τα εγκληματικά
πώς να τους αφαιρέσουν τη Ζωή και τη Χαρά.
Επισημαίνω και υπενθυμίζω για τα σκοτωμένα ζώα,
τα υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια
προτού έρθουνε στα στόματά σας
και δερμάτινα και γούνες για τα φορέματά σας.
Ασχοληθείτε με τη Γνώση του Εαυτού σας,
για να μπορέσετε να εκτιμήσετε το Θείο Δώρο της Ζωής
και θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχουμε δικαίωμα
να σκοτώνουμε οποιαδήποτε μορφή Ζωής.
óóó

346 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους καμικάζι
γαπημένα μου αδέλφια καμικάζι,
εάν κάποτε βρεθεί το μήνυμα αυτό στο δρόμο της ζωής σας,
διαβάστε το με προσοχή
και ίσως να ευφρανθεί η ψυχή σας.

Α

Όταν οι αρχηγοί σού δίνουν εντολή να πας
για να σκοτώσεις άλλους αφαιρώντας τη ζωή σου,
δεν θα ’θελες ποτέ και κάποιοι άλλοι να σκοτώσουν
τη Μάνα σου και το παιδί σου.
Για να δεις κατάματα την πλάνη, που σ’ τη φυτέψανε από μικρό παιδί,
αφού έτσι κι αλλιώς θα σκοτωθείς σε μια ανόητη αποστολή,
για πες στους αρχηγούς σου αντί για σένα να πάνε αυτοί,
δεν θα προλάβεις να το πεις, για να μην αφυπνίσεις κι άλλους,
θα σε σκοτώσουνε σαν το σκυλί.
Αλλά αξίζει αυτή η θυσία
να κάνεις πρώτος την αρχή,
ν’ αντισταθείς στην πλανεμένη εντολή,
και να μην πας στην εγκληματική επιδρομή.
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Θα βάλεις πρώτος το λίθο,
μην υπακούοντας στους κανόνες
των πονηρών πλανεμένων αρχηγών,
και θα συμπαρασύρεις κι άλλους στην όχθη των σοφών.
Οι πεπαλαιωμένες αντιλήψεις
περί αφαιρέσεως του Ύψιστου Δώρου της Ζωής
χρειάζεται βαθμιαία να εκλείψουν
απ’ το Ευλογημένο Πρόσωπο της Γης.
Αδελφέ μου καμικάζι, δεν έχεις την ευθύνη,
αφού σε σχηματοποίησαν έτσι από μικρό παιδί,
αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου
ν’ αντισταθείς στη λαθεμένη τους ροή.
Μόνο τότε και μόνο τότε αξίζει η θυσία της ζωής,
όχι με το να σκοτώνω άλλους,
αλλά να μη συμμετέχω
στις γενοκτονίες της καταστροφής.
Δώσε έναυσμα στους αρχηγούς της καταστροφής,
ελπίζοντας κάποτε κι αυτοί
να σκεφθούν και να συμμορφωθούν
για το Απαράμιλλο Θείο Δώρο της Ζωής!
óóó

348 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στους έμπορους όπλων και ναρκωτικών

Κ

ι εσείς αγαπημένοι έμποροι των όπλων και των ναρκωτικών,
ελλείψει συνειδητοποίησης
του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής,
η ασυνειδησία σάς κατάκλεψε κάθε ίχνος λογικής.
Φανταστείτε λίγο την εικόνα αφαιρέσεως της Ζωής σας,
ή, εάν έχετε, και των παιδιών σας,
και ελπίζω να παραιτηθείτε κάποτε
απ’ το ρηχό μυαλό σας.
Μην κλείνετε τα εσωτερικά αυτιά,
στης συνειδήσεώς σας τη φωνή.
Επιτρέψτε της να σας διδάξει
για το Θείο Δώρο, την Ανεκτίμητη Ζωή.
Ο σκοπός, εσείς θα ωφεληθείτε
και από τους σκοτωμούς των Συνανθρώπων σας
σταδιακά θ’ αποσυρθείτε, με αφάνταστο αποτέλεσμα,
Ειρήνη, Ευτυχία και Ελευθερία μες στην Καρδιά θα βρείτε!
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Λυπάμαι, σας έχει χώσει σε μια τρομακτική παγίδα
το ασυνείδητο μυαλό
σας φόρεσε μέσα σας την κόλαση συνέχεια
σαν αχώριστο παλτό.
Σκορπίζετε αδιάκοπα τον όλεθρο παντού,
διότι μέσα σας υποφέρετε,
σκοτώνετε τους Συνανθρώπους σας
και το μυαλό σας χαίρεται.
Αυτή είναι η μετάλλαξη που αναφέρομαι,
μεταλλάσσουν το μυαλό να χαίρεται εναντίον του Συνανθρώπου
και η αμετάλλακτη Καρδιά
χαίρεται υπέρ του Συνανθρώπου.
Όπως επενδύσατε στο χρήμα και σας έφτιαξε την κόλαση,
επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού σας
να βιώνετε καθημερινή Υπέρτατη Απόλαυση.
óóó
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Σ

τέλνω ένα αγαπημένο μήνυμα
στους ναρκομανείς:
Ας κάνετε μιαν αρχή προσπάθειας σεβασμού,
προς το Θείο Δώρο της Ζωής.
Κατανοώ την παγίδα σας,
και ποθώ να αναζωπυρώσω
τη Γλυκιά και Σωτήρια
Υπαρκτή Ελπίδα σας.
Μόνο η Ζωή μπορεί να μεταμορφώσει
τον οποιονδήποτε άσωτο, σαν Άγιος να νιώσει.
Αρκεί ο άνθρωπος να πει το ΝΑΙ μέσα του να γνωρίσει,
και η Ύψιστη Ζωή αποκαλύπτεται στον άσωτο
για να την αναγνωρίσει.
Κι όταν ο άσωτος τη Ζωή του
αναγνωρίσει κι εκτιμήσει,
τότε τίποτε πια, μα τίποτε πια
δεν μπορεί να τους χωρίσει.
Πρέπει να το κατανοήσετε,
η Σωτηρία και η Απελευθέρωση υπάρχει για τους πάντες,
αλλά πρέπει να το θελήσετε
και ταπεινά να το αναζητήσετε.
Αγαπημένα μου αδέλφια, με τα χρήματα που μαζεύετε
μην αγοράζετε αλκοόλ και ναρκωτικά,
αγοράζετε φρούτα και χυμούς
για θεραπεία προς το δικό σας Εαυτό,
διότι μόνο η Φύση έχει της Απελευθέρωσης το μυστικό
για το σώμα το θνητό.
óóó
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Στους πολιτικούς

Π

ολύ περισσότερο χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί
από εσάς, μπροστάρηδες πολιτικοί,
ότι είναι αναγκαία η σπουδή της Γνώσης του Εαυτού,
για να καθαρίζετε τις βρωμιές του νου.
Εάν δεν σπουδάσετε την Ανιδιοτέλεια
της Γνώσης του Εαυτού,
θα εκμηδενίζεστε από την ιδιοτέλεια
του πολυπρόσωπου μυαλού.
Όπως κι έτσι έγινε
και κρύβεστε παντού
σας έκανε αποδιοπομπαίους τράγους
η σπουδή του πονηρού και υποκριτικού μυαλού.
Γνωρίστε την Αλήθεια μέσα σας,
για να σας κάνει Ανιδιοτελείς,
ώστε να συμμετέχετε στο κτίσιμο
ενός καινούργιου κόσμου αυτής της Εποχής.
Η ιδιοτέλεια βαθμιαία θα εξαφανιστεί
απ’ την Εθελοντική Συνεργασία,
διότι μόνο έτσι οικοδομείται
μια Αξιοπρεπής καινούργια κοινωνία.
Το παρελθόν έχει τον τρόπο του πώς να εξαφανιστεί κι αυτό,
διδασκόμενοι απ’ το Γνώθι Σαυτόν το συνειδητό παρόν,
ώστε πάντοτε να έχουμε
ένα Υπέροχο Μέλλον Φωτεινό.
óóó
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Ε

σείς αγαπημένοι μου μπροστάρηδες πολιτικοί,
πρέπει να προωθήσετε την Αυτογνωσία,
να διδάσκετε σε όλη την παιδεία
και βαθμιαία θα εξαλειφθεί η κάθε μορφής παρανομία.
Σταδιακά μπορούν να μεταμορφωθούν
οι φυλακές, τα τρελοκομεία και τα νοσοκομεία
σε υγιέστατους χώρους μάθησης της Γνώσης του Εαυτού,
ώστε να εξαλειφθούν τ’ αρρωστημένα έργα του μυαλού.
Γιατί να μην παραδίδουμε Παράδεισο
σε κάθε Ευλογημένη επερχόμενη Γενιά
και να τους παραδίδουμε κόλαση
με ανεξίτηλα έργα παρανοϊκά;
Το κάθε Πάναγνο Μωρό έρχεται να μας διδάξει
τα ανόητα φρικτά μας λάθη,
πώς ήμασταν κάποτε κι εμείς
κι όλα μας μετάλλαξαν σε σκοτεινούς φορείς.
Αντί να μαθαίνουμε μέσ’ απ’ αυτά
πώς να ξαναγίνουμε πιο Αγνοί,
εμείς τα μαθαίνουμε πώς να γίνουν ψεύτες,
απατεώνες, εγκληματίες και παρανοϊκοί.
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Μέχρι να ξεμεθύσετε απ’ το λικέρ των υποσχέσεων
θα αυξάνεται η διαφθορά
και θα πέφτουν μες στις παγίδες σας συνέχεια
τα νέα δύστυχα παιδιά.
Φίλοι μου καλοί, για να ηγηθείτε ενός λαού,
χρειάζεστε σπουδή με τη Γνώση του Εαυτού,
για να μάθετε πρώτα να ηγείστε του σώματος και του μυαλού,
απορρίπτοντας όλα τα σκουπίδια του κόσμου αυτού.
Οι προτιθέμενοι ως ηγέτες του λαού
απαραίτητο να σπουδάζουν με τη Γνώση του Εαυτού,
για να εμπνέουν το λαό προς εξελικτική πορεία,
ώστε ν’ αλλάξει επιτέλους
η δύσοσμη παρελθούσα και παρούσα ιστορία,
για ν’ αρχίσουμε με τη Γνώση τη Φωτεινή Καινούργια Ιστορία!
óóó
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Α

γαπημένοι μου ηγέτες των χωρών
κι όλοι του κόσμου οι καθοδηγητές,
διανοούμενοι και επιστήμονες κάθε μορφής,
αναγνωρίστε μέσα σας το Θείο Δώρο της Ζωής.
Δεν βλέπετε ότι γεμίσαμε
από καρκινογόνες μολυσματικές πληγές,
την ιδιοτέλεια και την υποκρισία,
όπου εδραιώθηκε η σήψη κι η δυστυχία;
Ας πετάξουμε τις μάσκες
των εγωιστικών μυαλών,
δεν ταιριάζουνε στη φύση
των Ανθρωποθεών.
Νομίζετε ότι υπάρχει άλλο φάρμακο
προς εξάλειψη για τη σήψη και τη δυστυχία
εκτός από τη Θεραπεύτρια,
την Υψιστότατη Αυτογνωσία;
Εάν ο Άνθρωπος δεν μαθητεύει
με τη Γνώση του Εαυτού του,
λυπούμαι, αλλά θα τον τρώει ως γάγγραινα
η ιδιοτέλεια του μυαλού του.
Μόνο η Θεία Ζωή είναι Ανιδιοτελής
και θα σε διδάσκει πώς ν’ απελευθερωθείς
απ’ την υπάνθρωπη ιδιοτέλεια του νου,
που είναι η βασίλισσα του πονηρού και του κακού.
óóó
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Ε

άν ηγέτες και λαός ποθείτε την εξύψωση,
επενδύστε στη Θεία Γνώση του Εαυτού σας,
διότι μόνο η Γνώση διδάσκει πώς να σωθούμε,
γιατί κατέχει το Δυναμικό πώς να μεταμορφωθούμε.
Όλοι ερχόμαστε αγνά μωρά, ως Ανθρωποθεοί,
και μας μεταμορφώνουν σε ανθρωποδιαβόλους,
μας κάνουν από φιλαράκια διχασμένους,
αμόρφωτους και μορφωμένους σε κλέφτες κι αστυνόμους.
Αισθάνομαι ήρθε η Απίστευτη Εποχή
όσοι θέλουμε να ξανανιώσουμε Ανθρωποθεοί,
επιστρέφοντας μέσα μας στη Θεϊκή μας Φύση,
αποτινάσσοντας τη διαβολάνθρωπη δεύτερή μας φύση.
Δεν στέκει καμία αμφισβήτηση
ότι η Πρωταρχική μας Φύση είναι Θεϊκή,
όπου μας φέρνει ως Πάναγνα Μωρά
και σταδιακά μας μεταλλάσσουν κάποιων ανοήτων τα μυαλά.
Για να διαιωνίζουν την απαίσια κατάσταση,
οι τάχα επιστήμονες πρωτεργάτες της μετάλλαξης,
ως προκάλυμμα για τα εγκληματικά μυαλά τους,
δηλώνουν τα τρελά συμπεράσματά τους
ότι γεννιούνται οι Άνθρωποι κακοί
και τους λέω ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ, γεννιόμαστε άκακοι Ανθρωποθεοί!
Όσο οι Άνθρωποι θα παραμελούν
ν’ ασχοληθούν με τη Γνώση του Εαυτού τους
θα γίνονται συνέχεια απορροφητήρες σκουπιδιών
του σώματος και του μυαλού τους.
óóó
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Ό

ταν ερχόμαστε ως Πάναγνα Μωρά,
δεν κρατάμε στα χεράκια μας όπλα εγκληματικά,
εσείς μας τα δίνετε πρώτα ως παιχνίδια πλαστικά
και μετά, τάχα για τις πατρίδες, σκοτωθείτε μαζικά.
Η ασυνειδησία και η εγκληματικότητα
πρέπει να εκλείψουν απ’ το πρόσωπο της Γης,
γι’ αυτό, σ’ αυτή την Απίστευτη Εποχή
προσφέρεται η Ευκαιρία και η Επιλογή
να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του
προς τα πού θα τοποθετηθεί.
Αυτή η απεχθής και άθλια τραγωδία
πρέπει κάποτε να σταματήσει
και αυτό μπορεί να γίνει ΤΩΡΑ με τη Γνώση,
από άθλιους σε Ανθρωποθεούς να μας μεταμορφώσει.
Οι Άνθρωποι δεν γεννιούνται με ετικέτες,
Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
Ο περίγυρος διαμορφώνει το παιδί
κι όποια γλώσσα θα του διδαχθεί,
με την ίδια θα ανταποκριθεί.
Όσοι έχετε γίνει εγκρατείς και αφυπνιστεί
ας παραμένετε σαν Φωτεινοί Δαυλοί,
να εμπνέετε τη νέα γενιά,
να λειτουργούν απ’ την Καρδιά.
Για να εμπνέουν και αυτοί των άλλων τα μυαλά,
να συνειδητοποιήσουνε σταδιακά
ότι είναι αφάνταστα πιο ευγενές
να λειτουργούμε απ’ την Καρδιά.
óóó
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Ο

ι οικονομικοί, εθνικοί και θρησκευτικοί πόλεμοι
πρέπει κάποτε να σταματήσουν,
αλλά προϋποθέτει την Ύψιστη Ζωή να εκτιμήσουν,
ώστε τα παιδιά μας να γίνουνε ειρηνικά
και να ευημερήσουν.
Όποιος θέλει αληθινά το καλό των Συνανθρώπων του
ήρθε η εποχή για να το πράξει
και όποιος δεν το κάνει
μήπως με το αντίθετο συμπράττει;
Οι αρχηγοί κομμάτων ας επενδύσετε
στου Αληθινού σημερινού Διδάσκαλου τη Γνώση.
Είναι ο μοναδικός κώδικας επαφής
που μπορεί να σας ενώσει.
Με τη συμπεριφορά σας θα εμπνέετε και το λαό,
πώς μπορούν να ενωθούν κι αυτοί,
ώστε βαθμιαία θα εξαφανίζονται οι διχασμοί
και θα εξυψώνεστε με το λαό μαζί.
óóó
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Ο

ι ηγέτες των λαών
χρειάζεται να επενδύσετε στη Γνώση,
διότι μόνο η Αγάπη της και ο Σεβασμός
μπορεί να σας ενώσει.
Με τη συμπεριφορά σας θα εμπνεύσετε και τους λαούς,
πώς θα βρουν μέσα τους την Αγάπη και το Σεβασμό,
ώστε να εξαφανιστούν οι πόλεμοι και τα ναρκωτικά,
που σκοτώνονται συνέχεια αθώοι και μικρά ευλογημένα παιδιά.
Οι ηγέτες των θρησκειών
χρειάζεται να επενδύσετε στη Γνώση,
γιατί θ’ ανακαλύψετε μέσα σας τον ίδιο Θεό
και Αυτός με την Αγάπη του μπορεί να σας ενώσει.
Κατ’ επέκταση με τη συμπεριφορά σας θ’ αφαιρέσετε
αυτό που δώσατε στους οπαδούς, το φανατισμό,
και σταδιακά θα σταματήσουν οι θρησκευτικοί πόλεμοι,
που σκοτώνονται για ένα διαφορετικό θεό.
Τώρα λοιπόν έχουμε όλοι μας τη δυνατότητα,
ας κάνουμε ό,τι μπορούμε,
δίνεται στον καθένα μας η επιλογή
σε ποια όχθη να τοποθετηθούμε.
Γίνανε επιτέλους δύο όχθες,
ούτε πάρα πολλές ούτε μία,
σας εύχομαι επιλέξτε με Σοφία.
Ο κόσμος της Γνώσης μία όχθη
και ο κόσμος της άγνοιας η άλλη όχθη.
óóó
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Π

άρα πολλοί διδάσκουνε τους νέους
ότι με βία και με αίμα θ’ αλλάξει η ιστορία.
Και απαντώ: αυτά διαιωνίζονται επί χιλιετηρίδες
ο κόσμος έχει ανάγκη για ν’ αλλάξει μόνο με την Αυτογνωσία.
Με τους πολέμους και τις επαναστάσεις,
δεν εξαφανίστηκαν η διαφθορά, η απληστία κι η ιδιοτέλεια,
πρέπει να εκβάλουμε τα καρκινώματα από μέσα μας,
να γίνουμε Ανιδιοτελείς με Αξιοπρέπεια.
Αυτοί που φωνάζουνε για ανατροπές
έχουνε κάνει στον Εαυτό τους αλλαγή
ή είναι βουτηγμένοι στην ιδιοτέλεια
και μέσα στην υποκριτική;
Όλοι μας φωνάζουμε ν’ αλλάξει ο κόσμος
και κανείς δεν κάνει την προσωπική του αρχή,
χαμογελάω, πώς θα επιτύχουμε
την πολυποθούμενη αλλαγή;
Χρειάζεται ν’ απαρνηθείς
τα πανούργα μισητά διδάγματα του κόσμου,
που διαιωνίζουνε το διχασμό και την ανισορροπία
κι αυτό το πετυχαίνεις αν μαθητεύεις με τη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
óóó
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Ε

ίναι ασύγκριτη του πιλότου η ευθύνη
απ’ του σερβιτόρου την ευθύνη,
που ο ρόλος του περιορίζεται
μόνο τα φαγητά να δίνει.
Του πιλότου όμως η ευθύνη
είναι των Ανθρώπων οι Ζωές,
η προσοχή του πρέπει να ’ναι στην πλοήγηση
και σ’ απόλυτη επαφή με τη συνείδηση.
Έτσι κι εσείς,
αρχηγοί των λαών,
είναι ασύγκριτη η ευθύνη σας
έναντι στην ευθύνη του πολίτη σας.
Ο πολίτης περιορίζεται να αναλάβει
το δικό του πεπρωμένο,
εσείς όμως παριστάνετε να αναλάβετε
ενός ολόκληρου λαού το πεπρωμένο.
Τώρα τίθεται το μέγα ερώτημα,
βιώνετε εσείς την Εσώτατη Ειρήνη και Ελευθερία,
την Αγάπη, την Ευτυχία και Σοφία;
Πώς θα οδηγήσετε ένα λαό για Ειρήνη και Ευημερία;
Οι κατώτατες ιδιότητες του νου
θα σας έχουν πάντοτε στην πτώση,
σας προτρέπω, ασχοληθείτε με τη Γνώση του Εαυτού,
που μόνο Αυτή θα σας απελευθερώσει.
Όταν θ’ απελευθερωθείτε εσείς
και στη συνέχεια θα εξυψωθείτε,
τότε μόνο προς τα πάνω θα ελκύετε το λαό
και θα μπορείτε να χαρείτε.
Όσο θα υποκρίνεστε
στους Συνάνθρωπούς σας
θ’ αποστερείτε την αληθινή χαρά
από τους εαυτούς σας.
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Τ

α εφόδια που μαζεύετε για το μυαλό σας
είναι ατυχώς για σας ιδιοτελή
και δεν γεύεστε την Εσώτατη Χαρά
που προσφέρει απ’ τα Ανιδιοτελή Εφόδια η Γλυκιά Καρδιά.
Με ό,τι ποιότητας εφόδια
φέρουμε μαζί μας,
δρομολογούμε ανάλογα
το ταξίδι της Ζωής μας.
Να θυμόμαστε, τα εφόδια του μυαλού,
είναι σαν τ’ αγκάθια και παραπλανητικά,
ενώ τα εφόδια της Καρδιάς,
είναι σαν τα τριαντάφυλλα και Αληθινά.
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας
θ’ αποβάλουμε τις μολυσμένες ιδιότητες του νου μας,
ώστε τα σκεύη να ’ναι όλα καθαρά,
το μυαλό μας και το σώμα, αγνά σαν την Καρδιά.
óóó
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Ο

ι δομές αυτού του κόσμου
είναι άχρηστες και σκοτεινές,
διαμορφώνουν τους Ανθρώπους
σε ρομπότ και εκμεταλλευτές.
Κι αν δεν το αποδεχθούμε,
οι επόμενες γενιές μες στην αποσύνθεση θα ζούνε,
γι’ αυτό αυξάνεται η δυσοσμία
μας απότρεψαν απ’ την Αυτογνωσία.
Όταν θα το αποδεχθούμε,
με τη λύση χρειάζεται ν’ ασχοληθούμε,
για να γράψουμε τη Φωτεινή Ιστορία
με τη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
Θλίβομαι γι’ αυτούς που σατιρίζουν,
που τραγουδούν ή φωνάζουνε για την ασχήμια,
είναι γεμάτοι υποκρισία, σηκώνουνε τα χέρια
όταν προσκαλούνται για υπηρεσία,
είναι απασχολημένοι μόνο με την παπαγαλία.
Η Λύση, Φίλοι μου Αγαπημένοι,
επιτυγχάνεται πρώτα προσωπικά,
μετά ενώνονται οι Οραματιστές
και εργαζόμαστε συλλογικά.
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Μην ψάχνετε έξω από σας
για να ’βρετε τη λύση,
να επενδύουμε στη Γνώση του Εαυτού μας
ώστε να μας φωτίσει.
Όταν φωτιστούμε,
μπορούμε εύκολα και αξιοπρεπώς να συνεργαστούμε,
διότι απορρίπτουμε το ψεύτικο εγώ μας,
που μας έχει διχασμένους το κουτοπόνηρο μυαλό μας.
Ενδιαφερθείτε να σπουδάσετε τη Γνώση,
για να προωθούμε σε όλη την παιδεία
τη Γλυκύτατη Αυτογνωσία,
που είναι αδιαμφισβήτητα του κάθε λαού η Σωτηρία.
Δεν εννοώ να σπουδάσετε την Αυτογνωσία
με μπλα μπλα και από βιβλία,
προσφέρει ο Διδάσκαλος τρόπο πρακτικό
για την Εσώτατη Πανύψιστη Εμπειρία.
Οι Εκπαιδευτές της Γνώσης,
οι Εκπαιδευτές του Σώματος
και της Περιβαλλοντολογίας
πρέπει να είναι τα πρώτα Φώτα της παιδείας.
óóó
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Κ

ι εσείς νέοι πολιτικοί,
που οραματίζεστε έργα πιο ανθρωπινά,
μες στην πάροδο του χρόνου
τα έργα σας θα συμβιβαστούν με τα προηγούμενα μυαλά.
Παραιτηθείτε βαθμιαία
απ’ το δέλεαρ το χρήμα και την προβολή,
διότι αυτά είναι που κλέβουν
των Ανθρώπων την τιμή.
Η Ζωή και η Τιμή για μένα είναι ένα
και φυσικά με Ανεκτίμητη Αξία,
και όμως τα ποδοπάτησαν τόσο πολύ,
που η Ανθρωπότητα έπαθε σηψαιμία.
Τώρα επιτέλους ήρθε η Φωτεινή Εποχή
να επανεκτιμήσουμε τη Μητέρα μας Ζωή
και στους πάντες δίνεται η ευκαιρία
για μια ατομική Υγιή, Καινούργια Ιστορία.
Βάλτε στα νήπια και σ’ όλη την παιδεία
ως πρώτο μάθημα την Υπέρτατη Αυτογνωσία,
ως εκ τούτου θα βγαίνουνε Άνθρωποι αξιοπρεπείς,
ώστε η κάθε γενεά επιτέλους να έχει υπηρέτες υγιείς.
óóó
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Σ

τον πλανήτη Γη ερχόμαστε από τη Μάνα μας Ζωή
για το πιο απίστευτο μαγευτικό ταξίδι
κι επειδή από άγνοια οι ταξιδιώτες υποφέρουνε πολύ,
κάνουν κι αυτοί στους επερχόμενους επισκέπτες δύσκολη τη Ζωή.
Προσέχτε, οι φανφαρόνοι έγιναν πάρα πολλοί
και σε υποχρεώνουν κιόλας με την πρόσκλησή σου,
αλλά ο σκοπός τους είναι να σου κλέψουνε το χρόνο
και να αυξάνουν την αποχαύνωσή σου.
Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε με ιδιοτέλεια
τις καλύτερες γνωριμίες,
και σαν αυτοτιμωρία δεν επιδιώκουμε την Υπέρτατη Γνωριμία,
που η Ζωή προσφέρει μόνο, Ειρήνη, Ελευθερία και Αληθινή Ευτυχία.
Όποιος είναι υπερτυχερός
και γνωρίσει μέσα του την ίδια τη Ζωή,
τότε θα συνειδητοποιήσει την Απερίγραπτη Τιμή
που γι’ αυτό έχουμε έρθει στον Πλανήτη Γη.
Ξαναήρθε επιτέλους η Γνώση του Εαυτού
ως Παγκόσμια Καμπάνα,
για να ξυπνήσει τους κοιμώμενους,
να γνωρίσουνε τη Δημιουργό Ζωή, την Αληθινή μας Μάνα.
óóó
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Τ

ην Αληθινή και Ουσιαστικότερη Επανάσταση
χρειάζεται να την κάνεις στο μυαλό σου,
να αποτινάξεις όλα τα σκουπίδια του καθένα,
που σ’ τα δίνανε από παιδί σαν ωραία καραμέλα.
Κάθε ημέρα ζεις
με τις δανεικές σκέψεις του μυαλού
και σε αποστερούν απ’ την Ύψιστη Μάθηση
της Γνώσης του Εαυτού.
Βγάλε πρώτα τα σκουπίδια
απ’ το πολυπρόσωπο μυαλό σου,
που σου θάψαν με τα παραμύθια
τον Υπέρτατο Εαυτό σου.
Σε βάζουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους
να φωνάζεις τάχα για επανάσταση:
γιατί εσύ που θ’ αναλάβεις
θα φέρεις στους άλλους την Ανάσταση;
Την εκτόνωση των σκουπιδιών μας
τη ρίχνουμε με προκαλύμματα,
ευκολότατα υπακούμε στους χειραγωγούς
για εγκληματικά συνθήματα.
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Όταν μάθεις ν’ αδειάζεις το δοχείο σου,
θα συνειδητοποιήσεις ότι τίποτε δεν είναι δικό σου,
είναι κατασκευάσματα των χειραγωγών,
για να κατευθύνουν το μυαλό σου.
Επί αιώνες έχουνε
τον κόσμο διχασμένο,
τον διαμορφώνουν εξαρτημένο
και πλήρως υποδουλωμένο.
Αληθινός Επαναστάτης θα ’σαι
όταν επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού σου,
για να βγεις απ’ το τέλμα του μυαλού σου,
να ελευθερώσεις την ψυχή,
αλλιώς το μυαλό θα σ’ οδηγεί στην καταστροφή.
Να μάθεις να λειτουργείς απ’ την καρδιά,
να μη γίνεσαι δουλοπρεπής,
ανακάλυψε τη θεϊκή σου φύση,
να αισθάνεσαι πάντα Αξιοπρεπής.
óóó
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Τ

ου Ανθρώπου η Αληθινή Επανάσταση
είναι να πετύχει της ψυχής του την Εσωτερική Ανάσταση,
γιατί η ανθρώπινη ψυχή θάβεται κάθε στιγμή
από τις αισθήσεις και τις κατώτατες σκέψεις του μυαλού,
που την τρέχουνε παντού
και κηλιδώνεται στις ηδονές με εναλλασσόμενες μορφές.
Γι’ αυτό ο άνθρωπος αναζητάει επανάσταση,
ν’ αλλάξει τη ζωή του.
Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το σώμα του και το μυαλό
είναι η φυλακή του.
Καμιά εξωτερική επανάσταση
δεν έφερε στην Ανθρωπότητα ανάταση,
ούτε στις ανθρώπινες ψυχές
την Εσωτερική Ανάσταση.
Τα πολιτικά συστήματα
δεν ανασταίνουν την ψυχή μας,
η ψυχή θ’ αναστηθεί
μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας.
óóó

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 369

Ο

ι δομές αυτού του κόσμου
δημιουργούν στην Ανθρωπότητα την τρέλα
κι ο κάθε πονηρός παριστάνει το θεραπευτή,
ότι θα κάνει καλά τον ασθενή.
Οι αναρίθμητοι ηγέτες συνέχεια δηλώνουν
ότι θα σώσουνε την Ανθρωπότητα,
αυξάνονται συνέχεια οι αρρώστιες, τα ναρκωτικά,
η φτώχεια, οι φυλακές, τα τρελοκομεία
και αναπόφευκτα εξαπλώθηκε η παγκόσμια πανωλεθρία.
Αποστέρησαν τις πρωτογενείς ανάγκες
της Γνώσης του Εαυτού και της Μάνας Γης,
τους φορμουλάρησαν ένα σωρό ψεύτικες ανάγκες
και μεταμόρφωσαν τους Άνθρωπους σε δουλοπρεπείς.
Μ’ αυτά τα λίγα λόγια συμπυκνώνω
του παρελθόντος και παρόντος την άθλια ιστορία,
και σας «επισημαίνω» για να την «αποτινάξετε»,
βάλτε στις Ζωές σας τη Σωτήρια Αυτογνωσία.
Συνάνθρωποί μου Αγαπημένοι,
για να πάψετε να είστε διχασμένοι,
σπουδάζετε τη Γνώση του Εαυτού σας,
για ν’ αντικαταστήσει η Σοφία το χάος του μυαλού σας.
Οι παγιδευτές, εάν θέλετε να μεταμορφωθείτε,
μόνο αν επενδύσετε στη Γνώση θ’ απελευθερωθείτε.
Οι παγιδευμένοι, για να μην παγιδεύεστε,
μόνο με την Αυτογνωσία θα μάθετε να πορεύεστε.
Τώρα απευθύνομαι κατ’ άτομο,
εάν οραματίζεσαι αληθινά Ομορφότερη Ιστορία,
εσύ πρώτα κάνε την αρχή κι επένδυσε
στην Υπέρτατη Αυτογνωσία.
óóó
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Θρησκείες

Α

γαπημένοι μου θρησκευτικοί ηγέτες
των διαφόρων θρησκειών,
προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε,
αυτό που δεν μπορείτε να πετύχετε.
Δεν θα δεχθούν οι λαοί ποτέ,
να γίνουν μια ονομαστική θρησκεία,
διότι είναι στη Θεϊκή μας Φύση
η αναζήτηση για Ελευθερία.
Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι εβραίοι,
άθεοι ή ιεχωβάδες,
ινδουιστές ή μωαμεθανοί,
βουδιστές ή χριστιανοί.
Μη διαιρείτε τους Ανθρώπους,
οι διαιρέσεις διαιωνίζουν τους πολέμους,
δεν θα θέλατε ποτέ να δείτε
τους εαυτούς σας σκοτωμένους.
Το Θείο Έργο εκδηλώνεται
και το σκοτάδι θα παραμερισθεί,
για να αισθανθούν οι άνθρωποι
ότι είναι Ανθρωπο-Θεοί!
óóó
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Ο

ι θρησκείες εκτοπίζουν
την Ύψιστη Αυτογνωσία,
ενώ είναι η μόνη Μαθητεία
προς την Αληθινή Θεογνωσία.
Το Θεϊκό είναι μονάχα
ατομική, εσωτερική Υπέρτατη πρακτική Εμπειρία,
και μέσα από την Αυτογνωσία
σου παρέχεται η Θεογνωσία.
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό:
ο Θεός δεν είναι θεωρία.
Δεν μπορείς να τον έχεις εμπειρία,
επειδή διαβάζεις αμέτρητα θρησκευτικά βιβλία.
Η πρακτική Αυτογνωσία είναι η Ύψιστη Μαθητεία,
που σε οδηγεί απλά και ευγενικά
στη γλυκύτατη Θεογνωσία.
óóó
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Ο

ι θρησκείες υποστηρίζουν
ότι θα ’ρθει ο Αντίχριστος
και σας ερωτώ, μέχρι τώρα,
ποιος βασίλευε, ο Ιησούς Χριστός;
Ο Αντίχριστος και τα διάμεσά του
είναι σε αναρίθμητες λεγεώνες
και κατέχουν τον πλανήτη ΓΗ
από άγνωστους αιώνες!
Δηλώνουν ότι ο Αντίχριστος δεν είναι εδώ
και σας ερωτώ, ποιος έκανε τη μετάλλαξη
στης Ανθρωπότητας το μυαλό,
να ζούνε μόνο για χρήμα, σεξ και για φαγητό;
Αντίχριστος είναι του κάθε ανθρώπου το μυαλό,
όταν δεν έχει μέσα του επαφή με το Θεό
και θα ’ναι προς τους πάντες και στα πάντα οι καταστροφείς
γιατ’ είναι αυθαίρετοι και ασεβείς,
αφού αγνοούν τους νόμους της Ζωής!
óóó
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Ο

Αντίχριστος θα βασιλεύει πάντα
στα ανθρώπινα μυαλά,
όσο οι άνθρωποι θ’ αναζητούν τις ηδονές
και απ’ τα νεκροπαίχνιδα να βρούνε τη χαρά!
Αισθάνομαι να σας γνωστοποιήσω
ότι η κόλαση και ο Αντίχριστος είναι στο μυαλό,
όσο θα παραμένει σε αποσύνδεση
και χωρίς την καθοδήγηση μέσα του απ’ το Θεό!
Ο Αντίχριστος και ο Μεσσίας
είναι πάντοτε πάνω στη Γη,
για να έχουνε οι άνθρωποι
τη δυνατότητα για Επιλογή!
Εξαρτάται από τους Ανθρώπους
πού επιθυμούν να τοποθετηθούν,
θέλουν να φαντάζονται το μέλλον και το νεκρό παρελθόν;
ή θέλουν να βιώνουν, με τη Γνώση, τη Χαρά στο Θεϊκό Παρόν;
Οι μαθητές του Αντίχριστου, αγαπημένοι μου,
τον ξεπέρασαν στην πανουργία του τόσο πολύ,
και μην τον περιμένετε ποτέ, ντρέπεται να ’ρθεί,
γιατί οι μαθητές του γίνανε πολύ πιο πονηροί.
óóó
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Π

ρος τ’ αγαπημένα αδέλφια
όλων των θρησκειών,
για να κλείσουμε τα χάσματα
των προαιώνιων φανατισμών.
Σήμερα για μας είναι άλλη εποχή
και οι περισσότεροι λαοί έχουνε αφυπνιστεί.
Γιατί να διαιωνίζουμε τους διχασμούς
και μεταξύ μας σκοτωμούς;
Εφόσον ο Θεός είναι η Υπέρτατη Αγάπη
και είναι Ένας και Μοναδικός,
γιατί να μας σκοτώνουνε οι ετικέτες
των ανόητων διχασμών;
Ήρθε σήμερα η Φωτεινή Εποχή
να ξανανιώσουμε Ανθρωποθεοί.
Ας σπουδάζουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας
ν’ ανακαλύψουμε μέσα μας την Υπέρτατη Αγάπη του Θεού μας.
óóó
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Ο

Χριστός μας δεν έδωσε ποτέ παραγγελιά
όσοι πιστεύουν να κλειστούνε στα κελιά,
αντιθέτως διατύπωσε,
ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά.
Εφόσον μεταφέρουμε
μέσα μας το Θεό,
γιατί να μας παραπλανάει
το διχασμένο μας μυαλό.
Ο Θεός δεν κατοικεί μόνο στα μοναστήρια,
η Κατοικία του δεν έχει κλειδαριές,
διότι κατοικεί
μες στις Ανθρώπινες Καρδιές.
Δεν έχω πρόθεση να σας διαταράξω
τα ήσυχα νερά,
αλλά την Αλήθεια που σπουδάζω
θα τη λαλώ και στα γραπτά.
Επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
για να ’χετε Επίγνωση του Δημιουργού.
Αν ασκητεύετε για πειθαρχία,
η Γνώση του Εαυτού παρέχει τα ηνία.
Μπορείτε να ζείτε μέσα στην κοινωνία,
να μη νικιέστε μες στης πόλης τους πειρασμούς,
αλλά να εμπνέετε και τους απολωλούς.
óóó
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Δ

εν δημιούργησε ο Θεός
σύνορα και σημαίες,
αυτά τα δημιούργησαν
οι ανθρώπινες παρέες.
Δεν δημιούργησε ο Θεός
δόγματα και θρησκείες.
Γι’ Αυτόν όλα του τα πλάσματα
είναι εικόνες θείες.
Ένας είναι ο Θεός για όλους,
μία είναι η Θρησκεία,
να ’σαι πάντα συνειδητός κι αμόλυντος,
και μόνο σ’ Αυτόν Λατρεία.
Διότι, όταν λατρεύεις το Θεό,
σέβεσαι και αγαπάς όλη του τη Δημιουργία!
óóó
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Η Αληθινή Προσωπική Ανάσταση

Η

Ανθρωπότητα ασχολείται μόνο
με το «σώμα της κουτί»,
που έτσι κι αλλιώς κάποτε
θα αποσυντεθεί.
Δεν ασχολείται καθόλου με το περιεχόμενο
του «σώματος κουτιού»,
την ανακάλυψη της Ψυχής,
το Αθάνατο μέρος του Θεού.
Εφόσον δεν βιώνετε την επαφή
με την Αθάνατη Ψυχή σας,
χωρίς συμμετοχή της είναι σαν νεκρή
μέσα στο κορμί σας.
Μόνο με την Ανακάλυψη μέσα σας
υπάρξεως της Αθάνατης Ψυχής σας
μπορείτε να βιώνετε
την προσωπική Ανάστασή σας.
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Όσες Αναστάσεις εθιμοτυπικές
κι αν κάνεις μες στις εκκλησιές,
αν δεν βιώσεις την Εσώτατη Ανάσταση της ψυχής σου,
σ’ όλο το ταξίδι θα υποφέρει η ύπαρξή σου.
Αυτό είναι το Άγγελμα του Θεάνθρωπου Χριστού μας
για την Ανάστασή του,
δήλωσε «ο Θεός είναι εντός υμών»,
ας βρούμε την Παγκόσμια Ψυχή του.
Όποιοι νομίζουν ότι είναι δάσκαλοι
θ’ αμφισβητήσουν τον Αληθινό Διδάσκαλο
κι έτσι χάνουνε την απίστευτη ευκαιρία
να γνωρίσουν μέσα τους την Υπέρτατη Εμπειρία.
Γι’ αυτό έρχεται ο Αληθινός Διδάσκαλος,
ν’ αποκαλύψει στον καθένα τη Θεία Εμπειρία
γιατί γνωρίζει, αλίμονο,
οι Άνθρωποι το Θεό τον έχουνε στη φαντασία.
óóó
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Στους δυσφημιστές

Ε

σείς που δυσφημίζετε
το Διδάσκαλο τον Αληθινό,
δεν προβάλλετε τίποτ’ άλλο,
παρά μόνο τη ρηχότητά σας στο μυαλό.
Το ρηχό μυαλό είναι και ασεβές,
θα σας ρίχνει πάντα σε παγίδες,
με τη συμπεριφορά σας μες στον κόσμο,
θα γίνεστε σαν τις τσουκνίδες.
Συλλογιστείτε τα λόγια μου αυτά:
όποιοι δεν εξελίσσονται εσωτερικά,
θα είναι ικανοί για οποιαδήποτε ασχήμια
και τ’ αποκρουστικά τους έργα, θα τα εκδηλώνουν ως φυσιολογικά.
Γι’ αυτό, Αγαπημένοι φίλοι μου,
σας συνιστώ να λάβετε τη Γνώση,
κι όταν ειλικρινά θα επενδύσετε,
μόνο Αυτή, εάν θέλετε, θα σας μεταμορφώσει.
Η οποιαδήποτε δυσφήμισή σας
ποτέ δεν θα μπορέσει ν’ αποτρέψει,
αναρίθμητων Ανθρώπων την Αγάπη και το Σεβασμό
προς τον Prem Rawat, το Διδάσκαλό μας τον Αληθινό.
Σας εύχομαι ολόψυχα
να βιώνετε κι εσείς την Υπέρτατη Εμπειρία,
γεμάτο το υπόλοιπο ταξίδι της Ζωής σας,
με Εσώτατη Ειρήνη, Αγάπη και Ελευθερία.
óóó
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Ί

σως τα κίνητρά σας και οι επιδιώξεις σας
να εμπεριείχαν την ιδιοτέλεια
και να εκδιωχθήκατε από μόνοι σας,
γιατί σκοντάψατε στης Γνώσης την Ανιδιοτέλεια.
Από μικρό παιδί ο Διδάσκαλος,
προωθεί το Ευγενέστατο Μήνυμά του,
πάρα πολλοί προσπάθησαν να το φορμουλάρουν,
ο καθένας με τα κόλπα τα δικά του.
Στην απουσία όλων των Ζωντανών Διδάσκαλων
παρεμβαίνουν τα πονηρά μυαλά
και μολύνουν την Αγνή Διδασκαλία,
διότι ο σκοπός τους είναι μόνο η κερδοσκοπία.
Στην παρουσία των Διδάσκαλων
δεν μπορούν να υλοποιήσουνε τα σχέδιά τους,
οπότε καταλήγουνε σε μίσος και δυσφήμηση,
που φανερώνουνε τα κίνητρά τους.
Όταν ζει ο Αληθινός Διδάσκαλος,
προφυλάσσει το Ευγενές Μήνυμά του
απ’ τις βαθμοθηρίες, τα παιχνίδια τα πολιτικά,
τα φιλοσοφικά και τα κοσμοθεωρητικά.
Από εμπειρία μου δηλώνω, οι Άνθρωποι που έλαβαν τη Γνώση
και σταμάτησαν την πρακτική, εφόσον δεν εξελίσσονται εκ των έσω,
η πορεία στο ταξίδι γίνεται απογοητευτική
και ξεσπάνε οπουδήποτε αλλού,
αποφεύγοντας ευθύνες του δικού τους του μυαλού.
Η Γνώση του Εαυτού δεν υπόσχεται κανένα κέρδος υλικό,
σε φέρνει σ’ επαφή μέσα σου με το Θεό,
για να εκπληρώνεσαι από Ειρήνη, Ελευθερία,
Αγάπη, Διαύγεια και Υπέρτατη Ευδαιμονία.
óóó
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Γ

ια να κατανοήσουμε περισσότερο
την πολυτιμότητα του Διδάσκαλου του Ζωντανού,
ας ερευνήσουμε του έργου του τη συναρπαστική πορεία
και ας τη συγκρίνει έκαστος με την προσωπική του ιστορία.
Εάν κατά τη σύγκριση ξεπηδάει από μέσα
η ζήλια και η έπαρσή μας,
ίσως μας βοηθήσουνε να δούμε τα εμπόδια για την απόρριψή του
και δεν μας προωθούν για την εξέλιξή μας.
Αν θέλουμε να ξεριζώσουμε τα επικίνδυνα αγκάθια
της καρκινογόνου ζήλιας και του εγωισμού,
το θεραπευτικότερο και ανώδυνο νυστέρι σας συστήνω,
τη Γνώση του Εαυτού.
Αγαπημένοι μου, οι ιδιότητες του μυαλού
είναι το τέλμα για την εξέλιξή μας,
ενώ της καρδιάς οι ιδιότητες
είναι τα εσωτερικά φτερά για την απελευθέρωσή μας.
Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε ν’ αποκτήσουμε της καρδιάς τις ιδιότητες,
διότι απορρέουν απ’ τη Γνώση του Εαυτού μας,
κι εφόσον απορρίπτουμε το Θεϊκό Εαυτό μας,
δυστυχώς θα ’μαστε συνέχεια σκλάβοι στο μυαλό μας.
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Η μολυσμένη σκέψη της δυσφήμησης
συμπαρασύρει εύκολα τους ρηχούς,
γιατί δεν έχουνε θεμέλιο την εμπειρία
και κλυδωνίζονται με τους τυφλούς.
Πάρα πολλοί πολέμιοι
θα δυσφημίζουν το Διδάσκαλο,
γιατί δεν θα μπορούν να ’χουν υποχείριο
της Γνώσης τον ξυπνητό τον Άνθρωπο.
Και το Χριστό μας τότε –ακόμη μέχρι σήμερα–
τον αποκάλεσαν μάγο, εραστή και βλάσφημο
και τον σκότωσαν, γιατί ήταν ο καθρέφτης των πράξεών τους,
και έσπασαν τον καθρέφτη,
για να μη βλέπουν το μουντζουρωμένο πρόσωπό τους,
γιατί δεν ήθελαν ν’ απαρνηθούν τον πονηρό σκοπό τους.
Επίσης και το Σωκράτη μας
είπαν και λένε οι πολέμιοί του και οι ανόητοι
ότι διέφθειρε τους νέους
και τον σκότωσαν κι αυτόν,
γιατί ήθελαν να διαμορφώνουνε κοιμώμενους
και όχι να ξυπνάνε με το Γνώθι Σαυτόν.
óóó
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Στα ΜΜΕ

Ε

πικίνδυνα όπλα καταστροφικά
είναι τα μαζικά μέσα ενημερωτικά.
Διότι αυτά δρουν διαρκώς και δραστικά,
διαμορφώνοντας στα μέτρα τους την κάθε γενεά.
Γι’ αυτό έχει παλαντζάρει η ζυγαριά
προς τον εκφυλισμό και την εγκληματικότητα,
γιατί μ’ αυτά ταΐζουν κάθε μέρα
όλη την Ανθρωπότητα.
Ιδιοκτήτες καναλιών, εφημερίδων και περιοδικών,
φέρετε αφάνταστη ευθύνη,
που προκαλείτε την αποχαύνωση,
τον τρόμο και την παραφροσύνη.
Πρέπει ν’ αλλάξετε το υλικό,
ξεκινώντας πρώτα απ’ το δικό σας το μυαλό,
από πού παίρνετε αυτό το δικαίωμα
να ’χετε ακόμη τον κόσμο στο μεσαίωνα;
Επιδιώξτε να αναβαθμίσετε την ποιότητά σας,
διότι δεν θα θέλατε να ζούνε έτσι τα παιδιά σας,
γιατί αργά ή γρήγορα ως μπούμερανγκ όλα θα επιστραφούν
σε όσους τα καταστρατηγούν.
óóó
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Μ

ην ανησυχείτε, φίλοι μου καλοί,
υπάρχει άφθονο υλικό αναβάθμισης αυτή την εποχή.
Από εσάς αρκεί να αναζητηθεί
κι αμέσως γενναιόδωρα θα σας παραδοθεί.
Αναρωτιέμαι γιατί να προωθείτε
όλο και κατώτερη ποιότητα,
ανταγωνιζόμενοι το ένα κανάλι το άλλο,
για μεγαλύτερη ακροαματικότητα.
Εφόσον μπορούμε να το πετύχουμε
με διαφορετικό, σοφό και υγιέστατο σκοπό.
Αναζητώντας όλο και καλύτερη ποιότητα,
θ’ αυξάνετε την ακροαματικότητα.
Και όλος ο λαός θα σας επικροτεί,
διότι θα παρατηρούν ότι τα κανάλια σας,
συλλογικά όλοι μαζί,
θα επιδιώκετε προσφέροντας προγράμματα Υγιή.
Μπορούμε να μεταμορφώσουμε το χάος
σε μια απίστευτη Αρμονία,
αρκεί να μαθητεύσουμε ειλικρινά και σοβαρά
στη Θεσπέσια Αυτογνωσία.
óóó
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Τ

α μέσα δημόσιας ενημέρωσης και προβολής
δεν επιτρέπεται να περιέρχονται σε καταχραστές,
διότι διαμορφώνουν τη νοημοσύνη των Ανθρώπων
και γίνονται εξουσιαστές.
Μεθοδικά γαντζώνουνε την περιέργειά σου,
να σου περνάνε οτιδήποτε ως αναγκαιότητά σου
κι έτσι σου κλέβουν όλη τη Ζωή
μέσα από εφημερίδες, περιοδικά κι ένα πολύχρωμο κουτί.
Η οποιαδήποτε δημόσια προβολή και ενημέρωση
χρήζει έμπνευσης για την Ανθρώπινη Εξύψωση.
Ας ελπίζουμε βαθμιαία να μεταμορφωθούνε,
αλλά χρειάζεται πρώτα εμείς να μεταμορφωθούμε.
Για όσους θέλουν, με τη Γνώση του Εαυτού
μπορεί να γίνει η Μεταμόρφωση,
για να μην παίζετε ρόλους δοχείου
για του καθένα την εκτόνωση.
Τι άλλο χειρότερο έγκλημα καθημερινό,
βομβαρδίζετε με ασυναρτησίες τον εγκέφαλό μας,
για να μην έχουμε καθόλου χρόνο
ν’ ανακαλύψουμε τον Αληθινό Εαυτό μας.
Τα ασήμαντα γεγονότα
τα προσφέρετε ως σημαντικά.
Όταν θ’ ανακαλύψουμε μέσα μας την Αλήθεια,
θα κλείσουν τα αυτιά ερμητικά.
Και για όλους γενικά
που εξασφαλίζετε δουλειά
δουλεύοντας τους Συνάνθρωπούς σας,
λυπούμαι, βάζετε θηλιές γύρω στους λαιμούς σας.
Τη δημοσιογραφία τη μετέτρεψαν
σ’ ένα ανόητο επίσημο κουτσομπολιό
και βλέπεις τους περισσότερους δημοσιογράφους
να κουβαλάνε την αλαζονεία με υποκριτικό μυαλό.
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Τ

α Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης
διαμορφώνουν τ’ ανθρώπινα μυαλά
πώς να ’ναι συνέχεια παθητικά.
Διότι όταν δεν μπορείς αυτοστιγμεί
ν’ απαντήσεις στου καθένα την ανοησία,
σου περνάνε τα μηνύματά τους στον εγκέφαλο
και σου δημιουργούν βαθμιαία αφασία.
Κάθονται απέναντί σου στο γυαλί
κι εσύ νομίζεις ότι έχεις διάλογο μαζί τους,
αλλά σου κλέβουνε το χρόνο και την προσοχή
και το πιο πολύτιμο, σου θάβουν την ψυχή.
Το καθημερινό βομβάρδισμα των ΜΜΕ
με τ’ ακατάπαυστα σκουπίδια
αποσυνθέτει την Ανθρωπότητα
και την εκμηδενίζει στην παθητικότητα.
Ο ανόητος ανταγωνισμός για την κερδοσκοπία
διαιωνίζει την παρανοϊκή και άθλια ιστορία.
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Αναζητήστε τη Γνώση του Εαυτού,
που είναι ο Φωτοδότης του μυαλού,
βαθμιαία θα εκβάλετε όλα τα σκουπίδια
και θα μάθετε να λαλείτε μόνο την εσώτατη Αλήθεια.
Μη δίνετε το χρόνο σας τον πολυτιμότατο
στους έξω πομποδέκτες της ασυναρτησίας,
ασχοληθείτε με τη Γνώση του Εαυτού σας,
τον Εσώτατο Πομποδέκτη της Καρδιάς, της Υπέρτατης Σοφίας.
Όταν θ’ ασχολείστε με της Καρδιάς σας τη Σοφία,
σιγά σιγά θα κλείνετε τους έξω πομποδέκτες με τα ανόητα αστεία.
Έτσι θα χάνουνε την πελατεία απ’ την απεχθή τους φλυαρία
και θα ελκύετε κι αυτούς να βρούνε την Εσώτατη Σοφία.
Θα αντικαταστήσουμε την ασχημοσύνη κάθε ασυνείδητου
με την εγκρατή αποχή μας.
Η Δύναμη της αποχής είναι μέσα μας,
στη Μαγευτικότατη και Διαυγέστατη Συνείδησή μας.
óóó
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Α

ισθάνομαι ήρθε ο καιρός
να μεταμεληθούμε,
να βρούμε την Αλήθεια μέσα μας
και απ’ την υποκρισία να παραιτηθούμε.
Έχουμε ν’ ασχοληθούμε
με τόσα πράγματα ουσιαστικά,
την παιδεία, το δουλεμπόριο και τα ναρκωτικά,
τη φτώχεια και τα οικολογικά.
Το παιχνίδι του κόσμου το υποκριτικό
δείτε το ως προστάδιο πειραματικό,
δεν μας οδηγεί στην εξύψωσή μας,
όλοι συμμετέχουμε στην καθήλωσή μας.
Τώρα που προσφέρεται η Απίστευτη Ευκαιρία
να μαθητεύσουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας,
ας μπούμε στο Στάδιο της Φώτισης
να ξεσκοτίσουμε το νου μας.
Η δημοσιογραφία δεν θα ’πρεπε να είναι,
μόνο για κερδοσκοπία,
αλλά να παροτρύνει για αφύπνιση,
προς Υγιή Πορεία.
Μάθε από τη Γνώση του Εαυτού σου
να λαλείς και να γράφεις δημόσια
για την Εσωτερική σου Αλήθεια
και θα καθαρίσεις το δοχείο σου
απ’ τα σκουπίδια κι απ’ τα παραμύθια.
óóó
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Στους καλλιτέχνες

Κ

ατανοώντας το κίνητρο των καλλιτεχνών,
εντοπίζουμε το πιο σημαντικό,
που είναι τόσο θλιβερό
που προξενούν οι καλλιτέχνες σ’ οποιοδήποτε λαό.
Και μόνο το χρόνο που τους κλέβετε
και συνέχεια την προσοχή να τους την παίρνετε,
ποτέ δεν θα τους επιτρέψετε
να γνωρίσουν μέσα τους τη Μητέρα μας Ζωή,
διότι από εσάς έχουν εξαρτηθεί.
Λυπούμαι, παγιδευτές και παγιδευμένοι,
που θα νιώθετε ορφανοί,
δίνατε συνέχεια αλλού την προσοχή
και παραμελήσατε να ψάξετε πού βρίσκεται η Μητέρα μας Ζωή.
Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό και θλιβερό
να ’ρθουμε στο Θεσπέσιο Πλανήτη Γη
και να μη γνωρίσουμε τη Δύναμη που μας δημιούργησε,
τη Μητέρα μας Ζωή.
Όσοι λοιπόν επεξεργαστείτε τα λόγια μου αυτά,
με τη Γνώση του Εαυτού
γνωρίστε μέσα σας την Αληθινή Χαρά
και σταδιακά απεξαρτηθείτε
απ’ όλους τους καταλύτες.
óóó
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Ε

κμεταλλευόμαστε την αγανάκτηση του κόσμου,
τη μεταπλάθουμε σε σάτιρες και πολιτικά τραγούδια,
τάχα ενάντια στην εξουσία,
γεμίζουνε των σατιριστών και τραγουδιστών τα πορτοφόλια,
και ο λαός σε πλήρη υπνηλία.
Εκμεταλλευόμαστε τα περιστατικά των άλλων,
αν χώρισαν ο Γιώργος κι η Μαρία,
κανάλια, εφημερίδες και περιοδικά
με ρηχότητα, χωρίς ουσία.
Συνενωθείτε οι τραγουδιστές,
αν είστε οραματιστές του Γενικού Καλού,
να γράφετε τραγούδια απ’ τη Γνώση του Εαυτού
και αντικαταστήστε τα τραγούδια του μυαλού.
Ο Κώδικας για τη Συνένωσή σας
είναι η Αγάπη και ο Σεβασμός της Γνώσης του Εαυτού σας,
όσοι δεν θέλετε ν’ ασχοληθείτε
αρέσκεστε να προσποιείστε.
óóó
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Π

αρακαλώντας τη Μητέρα μας Ζωή
να μου προσφέρει λέξεις της να γράψω στο χαρτί,
να τα προσφέρω με τη σειρά μου στους ανιδιοτελείς τραγουδιστές
κι αυτοί με τη σειρά τους να τα προσφέρουν στους ακροατές.
Τα Θεία Λόγια που γράφω στα χαρτιά
απευθύνονται σε κάθε Ανθρώπινη Καρδιά
κι αν δεν τα διαβάσει αυτή η Γενιά,
γιατί τους έφτιαξαν κλουβιά τα ίδια τους μυαλά,
επειδή είναι διαχρονικά,
θα τα τραγουδήσει κάποια επερχόμενη Γενιά.
Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
δύσκολα να βρω ανθρώπινο αυτί,
για να συζητήσουμε για τη Χάρη, τη Σοφία σας,
τη Θεία Ειρήνη σας και την Ελευθερία σας.
Πόσο απερίγραπτα Σας ευγνωμονώ,
που μου δώσατε έναν Υπέρτατο Σκοπό,
να μαθητεύω το Θεϊκό Σας Εαυτό
και μου στείλατε το Διδάσκαλό μου τον Αληθινό!
óóó
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Α

ς μάθουνε οι χορευτές το Θείο Χορό της Ζωής,
που μαθητεύεται μονάχα στο ρυθμό της Αναπνοής.
Ας μάθουνε κι οι τραγουδιστές την Εσωτερική τους Μουσική,
για να τραγουδάνε Ύμνους προς τη Μαγευτικότατη Ζωή.
Οι καλλιτέχνες έχουν υποχρέωση να γνωρίσουν
τον Εσωτερικό Πλούτο της Ζωής,
ώστε να εμπνέουν για εξύψωση
τους ακροατές της Μουσικής.
Οι αμέτρητοι τραγουδιστές του Έρωτα και του πόνου
αποστερούν την περισυλλογή για την εξέλιξή σου.
Διότι σου κλέβουνε το χρόνο
και σε διατηρούν στην αυταπάτη μόνο.
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Α

ς μιλήσουμε υπεύθυνα και αληθινά
μ’ αυτούς που φωνασκούν μέσα απ’ τα μηνύματα τα καλλιτεχνικά
ότι σκέπτονται συνειδητά και συλλογικά
για μια καλύτερη Γενιά.
Ο κάθε Άνθρωπος για το βιοποριστικό του
ενδύεται μια τέχνη,
για να ’χει πάγιο κάθε Συνάνθρωπό του.
Άλλοι τα παίρνουνε πολιτικά,
άλλοι απ’ τα συστήματα τα οπλικά,
κι άλλοι απ’ τον τζόγο, την πορνεία,
το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
Ἀλλοι τα παίρνουνε εκπαιδευτικά,
άλλοι συγγραφικά και ποιητικά
άλλοι τα παίρνουν ιατρικά
άλλοι δικαστικά και δικηγορικά.
Άλλοι τα παίρνουνε δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά,
άλλοι σεναριογραφικά και άλλοι σκηνοθετικά,
άλλοι ηθοποιίστικα και θεατρικά,
Άλλοι τα παίρνουνε σατιρικά,
κι άλλοι τραγουδιστά.
Αυτοί είναι οι κρίκοι της βαριάς αλυσίδας
για την αποχαύνωση και πτώση ενός λαού,
γιατί είναι οι δημαγωγοί
του κάθε ανθρώπινου μυαλού.
Όλοι αυτοί παρουσιάζονται ότι προσφέρουν υπηρεσία,
πίσω απ’ το προκάλυμμά τους
δεσπόζει ιδιοτέλεια, αλαζονεία και υποκρισία.
Κι όλοι δηλώνουνε: «δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
«Για ποιο πράγμα όμως;» τους ρωτώ.
Για ένα πράγμα μόνο, ν’ αρμέγουν τον λαό.
óóó
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Ε

σείς που επηρεάζετε
μεγάλο μέρος του λαού,
είναι αναγκαίο να σπουδάζετε
με τη Γνώση του Υπέρτατου Εαυτού.
Έχετε υποχρέωση να γίνεστε
φωτεινοί φορείς,
αλλιώς παραιτηθείτε από τις καίριες θέσεις,
εάν είσαστε αναξιοπρεπείς.
Τώρα όσοι συμβιβάζεστε με τα αφανή αφεντικά σας,
για να μη χάσετε οποιαδήποτε δουλειά σας,
δεν πράττετε σε έργα αυτά που τραγουδάτε
ή λαλείτε στα μηνύματά σας.
Επενδύστε στη Γνώση,
να ανακαλύψουμε το Θεϊκό Εαυτό μας,
να προσφέρετε Ελπιδοφόρα Λόγια της Καρδιάς,
για να εξυψωθεί ο λαός μας.
óóó
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Α

γαπημένοι μου τραγουδιστές,
στιχουργοί και μουσικοί,
επιθυμώ κι εγώ να σας τραγουδήσω
ελπίζοντας τις καρδιές σας να αγγίξω.
Όσοι επιθυμείτε αληθινά ο λαός να χαρεί και να εξυψωθεί
ασχοληθείτε και με τη Γνώση του Εαυτού σας,
να σας προσφέρει την Αληθινή Χαρά,
για να τους τραγουδάτε από την Καρδιά.
Τα λόγια της Καρδιάς
δεν απορρέουν απ’ το μυαλό,
θα δίνουν έμπνευση και ελπίδα
σ’ οποιοδήποτε λαό.
Όχι να αυτο-ονομάζεστε,
αλλά όσοι θέλετε να αισθάνεστε καλλιτέχνες αληθινοί και ποιοτικοί
χρειάζεστε μέσα σας επαφή με τη Μητέρα μας Ζωή,
ώστε η ψυχή σας να εξυψωθεί και ν’ απελευθερωθεί.
óóó
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Ό

λοι οι καλλιτέχνες που παρουσιάζεστε
ως τροφοδότες της Χαράς
κουβαλάτε μεγάλη ευθύνη πάνω στους ώμους σας
για την καθήλωση του κάθε Συνανθρώπου σας.
Τους προσφέρετε τάχα τη χαρά
και τελικά την ανταλλάσσετε
με κλέψιμο του χρόνου
και αρκετά εισπρακτικά.
Πέρα απ’ το χρόνο και το χρήμα
που τους παίρνετε,
τους συνηθίζετε με τα τραγούδια σας
πώς να τους κατέχετε.
Προσφέροντάς τους απ’ το πάλκο
πάθος και χαμόγελα ιδιοτελή
με την πολυπρόσωπη υποκρισία,
για να τους έχετε κι εσείς μόνιμη πελατεία.
Ποια η διαφορά δημιουργίας
οπαδών κομμάτων και αθλητισμού,
εφόσον καταστρώνετε εξάρτηση,
για να ’χετε κι εσείς οπαδούς του τραγουδιού;
Μήπως τα συλλογικά μηνύματα λοιπόν
αποσκοπούνε σε ιδιωτικό σκοπό,
ώστε να κάτσουμε να συλλογιστούμε για να εξαγνιστούμε,
μαθητεύοντας με το Γνώθι Σαυτόν;
óóó
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Α

ισθάνομαι να σας τραγουδήσω
και στις καρδιές σας να αναγγείλω
ότι είναι η εποχή μας
να γνωρίσουμε και τη Θεϊκή Ζωή μας.
Δεν ήρθαμε να κάνουμε τα πάντα
στον Πλανήτη Γη
και να αγνοήσουμε
τη Μητέρα μας Ζωή.
Ήρθε η Χιλιοευλογημένη Εποχή
να μαθητεύσουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας,
για ν’ αποτινάξουμε την τρέλα
του σκοτεινού μυαλού μας.
Μην ξεχνάμε, έρχονται συνέχεια
Νέες Ευλογημένες Γενεές
και πρέπει να εξαφανίσουμε απ’ τα μυαλά μας
τις προαιώνιες μολυσματικές φωλιές.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους Συνανθρώπους μας
τι πρέπει αληθινά να αναζητήσουν,
για να μπορέσουν να ελευθερωθούν,
ώστε να ευτυχήσουν.
Τους μεταλλάξανε τόσο πολύ,
να τρέχουνε άλλοι εδώ, άλλοι εκεί
και δεν αναζητούν πλέον το Αληθινό,
να γνωρίσουνε το Θεϊκό τους Εαυτό.
Δημιούργησαν τεχνητούς παράδεισους,
να προσφέρουν τάχα τη χαρά, κι όχι έγινε μόνο το αντίθετο,
αλλά έγιναν ρομπότ και τους κόψαν τα φτερά,
ώστε δεν μπορούν να βγουν απ’ τα μυαλά-κλουβιά.
Καλά που ήρθε ο Διδάσκαλος
να μας προσφέρει τη Ζωντανή του Γνώση,
ώστε όσοι θα επενδύσουν σε αυτήν
θα τους απελευθερώσει.
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Α

γαπημένοι μου τραγουδιστές και στιχουργοί,
εύχομαι οι γλώσσες των μυαλών σας
να μεταμορφωθούν ως σάλπιγγες
για όμορφα λόγια των Καρδιών σας.
Τα τραγούδια των Καρδιών σας
θα είναι εξυψωτικά,
διότι τα τραγούδια των μυαλών
είναι για ποτά και καταθλιπτικά.
Αντί με τα τραγούδια του μυαλού σας,
που επηρεάζονται για τσιγαροποτά,
με τα τραγούδια της Καρδιάς σας
θα πίνουνε το αίσθημα απ’ τη Χαρά.
Όταν οι Άνθρωποι γνωρίσουν μέσα τους
τον Απερίγραπτο Πλούτο της Καρδιάς τους,
τότε θ’ απορρίψουν όλα τα υποκατάστατα
που δημιούργησαν ως καταλύτη της Χαράς τους.
Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξουμε επαγγέλματα,
απλά ν’ αλλάξουμε την ποιότητά μας,
για να επικοινωνούμε αξιοπρεπώς
με το Ύψιστο Θεμέλιο, την Αγνή Καρδιά μας.
Τα τραγούδια σας και η μουσική
χρειάζεται να εμπνεύσουνε τον κόσμο
πώς να εξυψωθεί
μόνο με την Εσώτατη Επιστροφή.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας
μπορεί τα πάντα να μεταμορφώσει,
όλα τ’ άσχημα και τα υποτιμητικά
να τα κάνει Όμορφα και Μαγευτικά.
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα πάντα
χορεύουν στο ρυθμό της ιδιοτέλειας,
ας τ’ αλλάξουμε τώρα να χορεύουν
στο ρυθμό της Ανιδιοτέλειας.
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Τ

η μουσική ας τη χρησιμοποιήσουμε
για το προσκλητήριο Μήνυμα της Αδελφοσύνης,
να αγγίζει όλους τους Ανθρώπους
με λόγια Αγάπης, Ελευθερίας και Ειρήνης.
Οι στιχουργοί αυτή την Εποχή
θα γράφουν λόγια της Καρδιάς,
να σταματήσουν οι πόλεμοι από μέσα μας που εξωρίχνονται στη Γη
και ν’ αντικατασταθούν με δάκρυα Χαράς.
Ας εξαφανίσουμε τις σκέψεις του κακού,
να βασιλέψουν οι σκέψεις του Καλού,
η κακία φέρνει τη δυστυχία,
η Καλοσύνη εκπέμπει Ευτυχία.
Τώρα να βασιλέψει
η Ειρήνη και η Αγάπη
του Ζωντανού Διδάσκαλου του Αληθινού,
που γίνεται εφικτό με τη Γνώση του Εαυτού.
óóó
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γαπημένοι στιχουργοί και τραγουδιστές,
με τις λέξεις σας αυτές
απευθύνεστε σ’ ένα κοινό
που ζει μόνο για σεξ, ποτό και φαγητό.

Α

Δεν κάνετε μόνο σ’ αυτούς κακό,
αλλά και στο δικό σας εαυτό,
όπως η αράχνη στήνει την παγίδα της,
αλλά κι αυτή παγιδευμένη στον ίδιο της ιστό.
Είναι κρίμα τόσα χρόνια
να τραγουδάτε μόνο λόγια
για το σώμα το θνητό,
για να πίνουνε περισσότερο ποτό.
Χρειάζεστε ν’ αλλάξει η γλώσσα σας λαλιά,
γνωρίζοντας τον πλούτο σας μέσα στην Καρδιά,
ώστε όταν αφυπνιστείτε, πρώτα το άτομό σας και το κοινό μετά
απλά θα το σεβαστείτε.
óóó
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Α

ς αντικαταστήσουμε τα τραγούδια των μυαλών
με ελπιδοφόρα λόγια των Καρδιών,
αρκετούς αιώνες μάς θάψαν την Καρδιά,
ας της δώσουμε την ευκαιρία να ξανανιώσει την Ελευτεριά.
Συνέχεια τραγουδάμε
για τον έρωτα το σαρκικό
και παραμελούν οι Άνθρωποι ν’ αναζητήσουν
τον Εσώτατο Θεϊκό τους Εαυτό.
Επενδύστε και εμπνευστείτε
απ’ τη Γνώση του Εαυτού
και θα τραγουδάτε λόγια της Καρδιάς,
που ’ναι πέρα απ’ τις φαντασίες του μυαλού.
Ο πλούτος της Καρδιάς,
όταν εξορυχτεί με τη δύναμη του λόγου,
θ’ αναστήσει τους ζωντανούς νεκρούς,
που ’ναι σκλάβοι της αυταπάτης και του πόνου.
Θα τραγουδάτε στο λαό
την Εσωτερική Γιορτή σας,
γιατί η Γνώση του Εαυτού
θ’ αναστήσει την Ψυχή σας.
Ας διαφυλάξουμε τον ευγενή χώρο μουσικής
από ευτελείς στίχους της ντροπής,
προσβάλλουμε τους εαυτούς μας και τους ακροατές
κι εμείς το παίζουμε ως καταλύτες εμπνευστές.
óóó
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Κ

ι εσείς αγαπημένοι μου φίλοι
του θεάτρου και του κινηματογράφου,
μπλαστρώσατε πάνω σας
τη σύνθετη έννοια ήθος - ποιώ.
Αυτοαποκαλείσαι ηθοποιός
και έκτοτε σε καθοδηγεί
ο αχώριστος σύντροφός σου
ο διχασμός.
Εσείς προβάλλετε εντελώς το αντίθετο,
όχι μόνο το ευγενέστατο ήθος δεν ποιείτε,
αλλά αυτοσχεδιάζετε ή δέχεστε ρόλους ανάρμοστους,
που μόνο το διχασμό και την υποκρισία του μυαλού εκπροσωπείτε.
Για να πιάσετε δουλειά ή να προβληθείτε,
αποδέχεστε τη μετάλλαξή σας ως φυσιολογική
και για ν’ αποκτήσετε κι άλλα πρόσωπα,
σας μεταλλάσσουν ολοκληρωτικά στην υποκριτική σχολή.
Ώστε σ’ όλη σας τη ζωή
είσαστε διχασμένοι,
γιατί εσείς επιλέξατε από τη Θεϊκή σας Φύση
να παραμένετε αποκομμένοι.
Παρατηρείτε την τάση του μυαλού,
που αναζητάει συνέχεια την προβολή,
όταν τελειώσει ο ρόλος των ηθοποιών,
προωθούνται να παίξουνε το ρόλο των πολιτικών.
Οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι κι οι ηθοποιοί
δεν μπορούν χωρίς την προβολή.
Και στην τελική τους τρέχουν να λουφάξουν από «αγάπη»
στην αγκαλιά της «μάνας» τους, την Πολιτική.
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Απλά τώρα επισημαίνω
αυτό που πέτυχα κι εγώ,
πώς να εξαφανίσετε το ψεύτικο εγώ,
για να ελευθερωθείτε από το διχασμό.
Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξουμε επαγγέλματα,
αλλά μόνο της υποκρισίας και του ψεύδους τη συμπεριφορά,
ν’ ασχοληθούμε με τη Γνώση του Εαυτού μας,
για να ποιούμε της Θεϊκής Φύσης μας το Ήθος
και να παίζουμε έργα Αληθινά και Εξυψωτικά
από την Ανυπόκριτη Καρδιά.
Παρατηρήστε και αποδεχτείτε με ειλικρίνεια
όση σάτιρα κι επιθεώρηση να ρίξετε στην καθημερινότητα:
Χωρίς να εκπαιδευτούμε με την Αυτογνωσία,
δυστυχώς διαιωνίζεται και αυξάνεται
η θλιβερή και υποκριτική αποκρουστικότατη ιστορία.
Αφού έχουμε την απίστευτη δυνατότητα
να παίζουμε το Προσωπικό καθημερινό μας Έργο,
μέσα από οποιοδήποτε επάγγελμα
απίστευτα Χαρούμενο και Αληθινό,
δεν χρειάζεται να υποδυόμαστε κάποιους άλλους
θάβοντας το Θεϊκό μας Εαυτό.
Ώστε μπορείς να είσαι Αληθινός Πολιτικός και Ηθοποιός,
όχι όμως της ψευτιάς και της υποκρισίας,
αλλά ένας Αξιοπρεπέστατος Ταξιδιώτης
της Θεσπέσιας Αυτογνωσίας.
óóó
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Η φτώχεια

Μ

εγιστάνες του ψεύτικου πλούτου ευαισθητοποιηθείτε,
καθίστε και συλλογιστείτε
τη φτώχεια των Ανθρώπων και τη δυστυχία,
που τη δημιουργείτε από την απληστία.
Η Γενναιοδωρία εκπορεύεται
από την Ευτυχία,
η αδιαφορία και η τσιγκουνιά
συνοδεύεται από τη δυστυχία.
Όλοι οι Άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου,
βιώνουνε του μυαλού τη δυστυχία,
μέχρι ν’ ανακαλύψουν μέσα τους στην Καρδιά
την Υπέρτατη Ευτυχία.
Του δυνατού η δύναμη
δεν δίνεται για να χτυπάει,
αλλά τους σωματικά αδύνατους
να τους βοηθάει.
Οι δυνατοί στην οικονομία
ενδιαφερθείτε για της φτώχειας την αδυναμία,
θα μειώνονται οι απάτες και τα εγκλήματα
και θα κλείνει το χάσμα, για ισορροπία.
óóó

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 405

Υ

πάρχει του Διδάσκαλου το ίδρυμα,
με Ανιδιοτελείς Ανθρώπους,
να εξαφανίζουμε το θάνατο από την πείνα
σε εκατομμύρια Συνανθρώπους.
Σε πρώτη φάση, μια σκέψη απ’ την Καρδιά,
ας μειώσουμε τα πάγια σε τζόγους, τσιγάρα και ποτά
και ας τα μετατρέψουμε σε νερό και φαγητό,
για να μην πεθαίνουνε φτωχά παιδιά.
Όταν ευαισθητοποιηθούμε εμείς,
θα το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας,
και βαθμιαία θα κλείσουμε το χάσμα
με την όμορφη Συμπόνιά μας.
Τόσα χρήματα πάνε στα παιχνίδια
και καταλήγουν στα σκουπίδια
και μαθαίνουμε τα παιδιά στην απληστία
και αμέτρητα πεθαίνουν από ασιτία.
Όταν θα μαθητεύουμε τη Γνώση του Εαυτού
θ’ ανακαλύψουμε μέσα μας τη Ζωή,
κι όταν θα διαποτιζόμαστε από την Αγάπη της
η φτώχεια βαθμιαία θα εξαλειφθεί.
Όταν θα επιστρέψουμε στον Υπέρτατο Εαυτό μας και στη Φύση,
τότε μόνο δεν θα υπάρχουνε φτωχοί,
σ’ όλους τα ίδια μάς προσφέρει η Μάνα Γη,
αλλά η άγνοια του Εαυτού και η απληστία μάς έχει συσκοτίσει.
óóó
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Κρατική δικαιοσύνη

Ζ

ώστηκε η Ανθρωπότητα με μαρτύρια φρικτά,
εγκλήματα, ληστείες, πολέμους και ναρκωτικά,
φτάσαμε στον πάτο, ψάχνουμε την αιτία
πώς δημιουργήθηκαν αυτά.
Αυτοί που παρουσιάζονται
για ηγέτες των λαών,
βασικό κριτήριο, να μαθητεύουν
με το Γνώθι Σαυτόν.
Η Γνώση του Εαυτού μας
κατέχει όλη τη Σοφία.
Τη βρωμιά και την ασυδοσία
τη μεταμορφώνει σε καθαρότητα και πειθαρχία.
Χρειάζεται εκ νέου
η μάθηση της Γνώσης του Εαυτού,
οι λύκοι ξεσκίζουν τα αρνιά,
σκοτώνουν και βιάζουν γέρους και παιδιά.
Έτσι και σ’ αυτούς που καταστρέφουν
το σπίτι μας Πλανήτη Γη,
χρειάζεται να κατανοήσουν ότι δεν έχουν το δικαίωμα
να καταστρέφουν τον Πλανήτη Γη,
διότι έρχονται συνέχεια επισκέπτες περαστικοί.
óóó
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Δ

εν μπορεί ο κάθε ασύδοτος
να μολύνει το Νερό, τον Αέρα και τη Γη
και να οδηγεί την Ανθρωπότητα
σε αμείλικτη καταστροφή.
Τα σχολεία δημιουργούνε τους Ανθρώπους
να ζούνε για το άτομό τους,
ώστε λίγοι ενδιαφέρονται
για το Συνάνθρωπό τους.
Κάντε μικρογραφία τον Πλανήτη μας σαν πλοίο,
το πλοίο για να μη βουλιάξει χρειάζεται συνεργασία,
αλλά όχι επειδή θα βουλιάξουμε εμείς, συνεργασία από φοβία,
αλλά εκτιμώντας και το πλοίο μη βουλιάξει, γιατί μας δίνει εργασία.
Έτσι κι εμείς οι Άνθρωποι
ας έχουμε ως πλοίο την Αυτογνωσία,
που θα επικοινωνούμε πάντα με εκτίμηση
για Αξιοσέβαστη Συνεργασία
και θα φροντίζουμε το Μαγευτικότατο Πλανήτη Γη,
που παρέχει στους πάντες και στα πάντα το Θείο Δώρο, τη Ζωή.
óóó
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Ε

άν προωθήσετε την Αυτογνωσία
στα πανεπιστήμια και στα σχολεία,
θα μειωθεί μέχρι ολοσχερώς
το έγκλημα και η ληστεία.
Εάν παγιδευτήκατε και δεν κάνατε καλό
στη γενιά που ζείτε,
φυτέψτε σπόρο για την επερχόμενη γενιά
και απ’ το καθήκον σας θα ανακουφιστείτε.
Οι υπεύθυνοι της Δικαιοσύνης περισσότερο
χρειάζεστε εσωτερική σπουδή,
γιατί θα σας κάνει αδιάφθορους
η Παντοδύναμη Ζωή.
Με την Αξιοπρέπειά σας και τη Νουθεσία
θα εμπνέετε το λαό,
πώς να βρουν τον Αληθινό τους Εαυτό,
ώστε να έχουν και αυτοί αδιάφθορο μυαλό.
Έτσι σταδιακά και όμορφα
η σάπια ρίζα θα ξεριζωθεί,
γιατί ο καθένας μας κάνει μια αρχή,
ώστε η Ανθρωπότητα να εξυψωθεί.
óóó
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Π

όσο μεγαλύτερη ευθύνη
έχετε οι φύλακες της Δικαιοσύνης,
που αναλαμβάνετε καθήκοντα στην πολιτεία
για να εκδικάσετε το έγκλημα και τη ληστεία.
Τα εγκλήματα και οι ληστείες
έφθασαν στο αποκορύφωμα,
ήρθε ο καιρός να επιδιώξουμε
της σάπιας ρίζας το εκρίζωμα.
Βλέπετε η σήψη δεν δημιουργείται μόνη της,
κάποιοι την προκαλούν,
αυτοί που υπηρετούν στην εξουσία
ας ευαισθητοποιηθούν.
Απλά επισημαίνω ότι η ανοχή σας
σας συμπαρασύρει στη συνενοχή σας,
είναι καιρός να μιλήσετε
με τη Συνείδησή σας.
Στη Δικαιοσύνη επείγει η θεραπεία,
γι’ αυτό βασιλεύει η ασυδοσία.
Παγιδεύεστε ο ένας με τον άλλον
στους συμβιβασμούς και στην αδιαφορία.
óóó
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Δημοτική Αστυνομία

Π

αρατηρώ απ’ το ταξί
μια αδιανόητη αδικία,
η πολιτεία να κυνηγάει πραματευτές
με τη δημοτική αστυνομία.
Εάν με τόσο πάθος
που κυνηγούν την εργατιά
κυνηγάνε την παρανομία,
ο κόσμος δεν θα είχε τόση τρομοκρατία.
Να κυνηγούν την εργατιά
και ν’ αφήνουν ελεύθερα τα ναρκωτικά,
μεταλλάσσουν τους Ανθρώπους
να πράττουν παρανοϊκά.
Τ’ αφεντικά που σας παρέχουν αυτοκίνητα πολυτελή,
σας εξασφαλίζουν και δουλειά,
σας ερωτώ, οι Συνάνθρωποί σας που κυνηγάτε
δεν έχουνε στομάχι, δεν έχουνε παιδιά;
Στην παρουσία σας τρέχουν τρομοκρατημένοι,
μην τους κατάσχετε την πραμάτειά τους,
γιατί έχουνε στο νου τους πώς να επιβιώσουν
και να ταΐσουν τα παιδιά τους.
Κάθομαι και συλλογίζομαι με απερίγραπτη θλίψη
ως πότε οι Άνθρωποι
θα κλείνουνε τα μάτια
και για εξέλιξη να ’χουνε τη σήψη!
óóó
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Μ

ες στο ταξί μου έχουν μπει
γιαγιάδες και παππούδες,
που τους έκαναν ανάπηρους για πάντα
οι τσαντάκηδες οι αλεπούδες.
Μην ξεχνάτε κι εσείς τσαντάκηδες,
πως ήρθατε από Γιαγιά, Παππού και Μάνα,
δεν θα θέλατε να τους βλέπετε ανάπηρους
και το πρόσωπό τους με θλίψη και με κλάμα.
Μες στα λεωφορεία και στις στάσεις
δρούνε οι πορτοφολάδες,
σαν να ’ναι στα χωράφια τους
κι αρμέγουν αγελάδες.
Τις πόλεις και τα εξοχικά
τα έχουνε ρημάξει
κι όλος ο κόσμος πια
έχει κατατρομάξει.
Μήπως τελικά έχουν μπει
οι λύκοι να φυλάν τα πρόβατα
και οι τάχα κυβερνήτες
κλείνουν συνέχεια τα όμματα;
óóó
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Παραολυμπιάδα

Δ

εν θα εστιαστώ στην παραολυμπιάδα,
έχω να σας πω για την Εσωτερική Φρεσκάδα,
δεν έχω να πω τίποτα για τ’ αθλήματά σας,
αλλά μια υπενθύμιση για την Αληθινή Χαρά σας.
Αγαπημένοι μου, ό,τι κι αν πράττουμε εξωτερικά,
εάν δεν βρούμε την Εσωτερική Χαρά,
θα υποφέρουμε σαν τα ψάρια,
που τα βγάζουν στη στεριά.
Προσφέρεται απ’ το Δάσκαλο μια πρακτική
να ’ρχόμαστε μέσα μας σε επαφή
με την Παντοδύναμη Ζωή,
όπου μας προστατεύει απ’ την αυτοκαταστροφή.
Τα μυαλά μας λένε να συναγωνιστούμε
τάχα για να χαρούμε,
αλλά είναι αυταπάτη,
μας δείχνουν λάθος μονοπάτι.
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Καμιά εξωτερική προσπάθεια
δεν αντικαθιστά την Εσώτατη Χαρά,
χρειάζεται να δώσουμε την ευκαιρία
να εκπληρώσουμε και την Καρδιά.
Νομίζετε ότι οι αρτιμελείς είναι και Ευτυχείς,
επειδή χορεύουνε και κάνουνε γυμναστική;
Δεν ικανοποιείται απ’ τα έξω η ψυχή.
Είναι μέσα τους κενοί.
Σας συνιστώ πρώτα να μάθετε
την Εσώτατη Γυμναστική,
να ανακαλύψει η ψυχή σας
τη Μητέρα μας Ζωή.
Δεν λέω μην κάνετε γυμναστική,
αλλά φροντίστε πρώτα την ψυχή,
γιατί όλοι φροντίζουν τα κορμιά τους,
αλλά μέσα τους δυστυχάει η καρδιά τους.
óóó
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Η

Γνώση του Εαυτού σας
ας γίνει η καθοδηγήτρια του νου σας,
φωτίζει το ταξίδι στη Ζωή
κι από Ύψιστη Εκπλήρωση μαγεύεται η ψυχή.
Ας επενδύσουμε γι’ αυτό
στη Γνώση του Εαυτού μας,
είναι η Πηγή Εκπλήρωσης, Ειρήνης και Ελευθερίας
της ψυχής, του σώματος και του μυαλού μας.
Εάν μάθουμε να ’ρχόμαστε σε επαφή
μέσα μας με τη Ζωή,
δεν έχει καμία σχέση
ό,τι κι αν λείπει απ’ το κορμί.
Έτσι κι αλλιώς
το σώμα μας κάποτε θα φύγει,
ας μάθουμε ν’ απολαμβάνουμε
και το Εσωτερικό Ταξίδι.
óóó
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Α

γαπημένα μου Αδέλφια,
ο αθλητισμός, εφόσον είναι εμπορικός, είναι και ανταγωνιστικός,
κι έτσι έγινε το καμουτσί του Ανθρώπου,
παρατηρήστε την αγωνία κάθε προσώπου.
Η Ζωή, Αγαπημένοι μου, είναι Απόλαυση,
δεν είναι καθόλου ανταγωνισμός,
όσοι παλεύουνε σ’ αυτό
έχουνε χάσει το σκοπό.
Ο Ευγενής Αθλητισμός
δεν είναι κερδοσκοπικός,
είναι αφάνταστα απολαυστικός,
γιατί λείπει ο φανατισμός.
óóó
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Ο

οποιοσδήποτε ανταγωνισμός
αυξάνει τον εγωισμό,
ώστε ο καθένας βλέπει το Συνάνθρωπό του
μόνο ως εχθρό.
Όχι μόνο ο αθλητισμός,
αλλά όλο του κόσμου το αλισβερίσι
είναι ένας τζόγος,
ο ένας τον άλλον επιδιώκει να κερδίσει.
Λοιπόν, Αγαπημένοι μου,
έχετε να επιλέξετε
ή να παίζετε και να εχθρεύεστε
ή ν’ απολαμβάνετε να παίζετε.
Εμείς έχουμε την επιλογή
πώς θέλουμε να αισθανθούμε,
απόλαυση και αδελφικότητα
ή έπαρση και εχθρότητα.
óóó
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Το κυνήγι της ψεύτικης χαράς

Δ

ες την Ανθρωπότητα σε μικρογραφία
πάνω σ’ έναν Άνθρωπο για να κατανοήσεις
κι όλα που συμβαίνουν γύρω σου
σιγά σιγά θα τα συνειδητοποιήσεις.
Κοίταξε δυο Ανθρώπους διαφορετικούς,
αυτόν που κυνηγάει χρήμα
νομίζοντας ότι θα ’βρει τη χαρά,
κι αυτόν που του ’δειξε ο Διδάσκαλος
την Αληθινή Εσωτερική Χαρά.
Αυτός που δεν τη βίωσε μέσα του
ψάχνει με χίλιους τρόπους να τη βρει,
κυνηγώντας συνέχεια το χρήμα,
για να δοκιμάσει κάτι νέο να τον κάνει να χαρεί.
Αυτή η άπιαστη χαρά,
που κυνηγάει μες στα πράγματα τα υλικά
και φυσικά δεν μπορεί να βρει,
τον μετατρέπει δυστυχή και σιγά σιγά σχιζοφρενή.
Ο ένας παγιδεύει τον άλλον
ότι με το χρήμα και με τα υποκατάστατα
θα βρούνε τη Χαρά,
αλλά λείπει παντελώς απ’ του καθένα τη συμπεριφορά.
Το σύνθημα της κάθε χώρας
είναι για καλύτερη οικονομία
και όλοι οι πολίτες ζουν
συνέχεια στη δυστυχία.
Ταύτισαν τη Χαρά με την οικονομία,
ώστε ζητούν μόνο το χρήμα και ξέχασαν την Ευτυχία.
Ως εκ τούτου ο καθένας έχει παγιδευθεί,
διότι ενδιαφέρεται μονάχα οικονομικά ν’ αναπτυχθεί.

418 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ανατροπή της ασοφίας

Η

μια ιδέα θέλει να ανατρέψει την άλλη
και διαιωνίζεται η πάλη,
αλλάζοντας συνέχεια ιδέες,
η Ανθρωπότητα έγινε σαν το καρναβάλι.
Οι ιδεολόγοι του μυαλού παριστάνονται προστάτες
και κάνουν στους Ανθρώπους τη χειρότερη καταστροφή,
τους διαιρούν σε μάζες να γίνονται εχθροί,
για να εδραιώνουν την ιδέα τους την παρανοϊκή.
Δεν καταλαβαίνετε, όταν επιδιώκετε
των άλλων την ανατροπή,
ότι μετά από καιρό
το ίδιο θα σας κάνουν και αυτοί;
Μήπως ακόμη είμαστε σαν τα παιδάκια,
που πλακώνει το ένα το άλλο για τα παιχνιδάκια;
Το ίδιο πλακώνονται και οι μεγάλοι αλλά για χρήματα,
να εξαγοράζουνε Ανθρώπους για βιλίτσες και αυτοκίνητα.
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Μήπως χρειαζόμαστε διαφορετική ανατροπή,
ν’ αρχίσουμε να κάνουμε εσωτερική στροφή,
να ανατρέψουμε την ασοφία μας,
ανακαλύπτοντας τη Θεϊκή Σοφία μας;
Αυτή είναι η Αξιοπρεπής και Αληθινή Ανατροπή,
ν’ απορρίψεις τη χειραγώγηση την εχθρική,
που άθελά σου σ’ έφτιαξαν για την Ανθρωπότητα
μια μονάδα, παγίδα καταστροφική.
Χωρίς τα Αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού,
όλες οι ιδέες του μυαλού
είναι διχαστικές, εγωιστικές,
καταστροφικές και πολεμικές.
Λοιπόν, φίλοι μου καλοί,
μην ακούτε αυτούς που υποδομούν καταστροφή,
οι ιδεολόγοι του μυαλού
έχουν θάψει τα Αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού,
σπουδάστε τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού.
óóó
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Στους οικολόγους

Γ

νωρίζετε την αιτία του εκτροχιασμού μας
και την καταστροφή του Θεϊκού Σπιτιού μας;
Δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά όλα τα κακά προέρχονται
από την άγνοια του Εαυτού μας.
Τώρα, όπως όλα τα κακά προέρχονται
από την άγνοια του Εαυτού μας,
αντίστροφα, όλα τα καλά προέρχονται
από τη Γνώση του Εαυτού μας.
Την Ανθρωπότητα ως συνολικό πεδίο
φέρ’ την ως παράδειγμα στο ατομικό πεδίο,
από την άγνοια του Εαυτού έρχεσαι σε πτώση
και μόνο η Γνώση του Εαυτού μπορεί να σ’ εξυψώσει.
Ας ερευνήσουμε πρώτα
το Εσωτερικό μας Σπίτι
και θα παίρνουμε Σοφία
και για το εξωτερικό μας σπίτι.
Η καταστροφή του Πλανήτη Γη
μπορεί να επιδιορθωθεί
όταν επιστρέψουμε μέσα μας
στη Θεϊκή Πηγή και γνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή.
Μόνο η ίδια η Ζωή
μπορεί να μας διδάξει πώς να σωθεί ο Πλανήτης Γη,
διότι τ’ ανθρώπινα Δημιουργήματά της μεταλλάχθηκαν τόσο πολύ
και κάποιοι τα διαμορφώνουν με τάση καταστροφική.
óóó
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Ό

ταν είναι χάλια
το εσωτερικό σου περιβάλλον,
χάλια θα δημιουργήσεις
και στο εξωτερικό σου περιβάλλον.
Η Αυτογνωσία
σου αυξάνει το Σεβασμό και την Εκτίμηση
για την Οικολογία,
ώστε το ενδιαφέρον σου δεν είναι μόνο από φοβία.
Δεν νοείται Αυτογνωσία
χωρίς εκτίμηση στην οικολογία,
και δεν νοείται οικολογία
χωρίς αναζήτηση στην Αυτογνωσία.
Εάν ενδιαφέρεσαι μόνο για την οικολογία
και καθόλου για την Αυτογνωσία,
απορρίπτεις το Δημιουργό
και κοιτάς τη Δημιουργία.
Αυτό το μονόπλευρο στην οικολογία
υποδηλώνει τη φοβία,
μη χάσουμε τα φαγητά και τα ποτά
και πεθάνουμε από ασιτία.
Όπως ένας λαός ενώνεται
για πόλεμο από φοβία,
και μόλις τελειώσει ο πόλεμος,
τρώγονται από ζήλια και πλεονεξία.
Άλλο λοιπόν να σέβομαι
και να εκτιμώ κάποιο πράγμα ανιδιοτελώς,
κι άλλο να το εκτιμώ μόνο
από φόβο ιδιοτελώς.
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Στους οραματιστές

Α

γαπημένα μου Αδέλφια,
στο πρώτο πράγμα που πρέπει να εστιαστούμε
είναι να κατανοήσουμε
πως χρειάζεται να συνενωθούμε.
Αλλά για να το πετύχουμε αυτό,
προϋποθέτει πρώτα
να γνωρίσουμε το Θεϊκό μας Εαυτό,
για να κλείσουμε τον προσωπικό μας διχασμό.
Όταν επιτύχουμε την Ένωση
πρώτα με τον Αληθινό Εαυτό μας,
μετά γίνεται πολύ πιο εύκολο
ν’ αγαπήσουμε κάθε Συνάνθρωπό μας.
Μόνο η Γνώση του Θεϊκού Εαυτού μας
θα εξαφανίσει τους καρκίνους του μυαλού μας,
που μας αρρώστησαν με τις διαφορές μας,
μα τώρα θα γίνουμε Υγιείς,
ανακαλύπτοντας τις θεμελιώδεις ομοιότητές μας.
Και για τον Κώδικα
της Άμεμπτης Επαφής μας
χρειαζόμαστε με τη Γνώση του Εαυτού
να αναγνωρίσουμε μέσα μας την ίδια τη Ζωή μας.
Εάν οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
παραμένουμε διασκορπισμένοι,
λυπούμαι, είναι σαν να είμαστε
όλοι μας πεθαμένοι.
óóó
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Α

γαπημένοι Οραματιστές της Ομορφιάς,
γνωρίστε τον Αληθινό Διδάσκαλο της Εποχής
και μέσα απ’ το έργο του θα συνειδητοποιήσετε
το Ύψιστο Όραμα της Μάνας μας Ζωής.
Όταν συνειδητοποιήσουμε το Όραμα
της Μητέρας μας Ζωής,
μετά μπορούμε να συνεργαστούμε
με τον Αληθινό Διδάσκαλο της Εποχής.
Όταν οι Οραματιστές συνενωθούν,
βαθμιαία όλα τ’ άσχημα θα εξαλειφθούν,
να μη βιώνουν τα ευλογημένα μας παιδιά
πολέμους και ναρκωτικά.
Οραματιστές της ομορφιάς,
η αποστολή μας είναι μία,
να επανιδρύσουμε μέσα μας και στον Πλανήτη Γη
την Ειρήνη, την Αγάπη, την Αξιοπρέπεια και την Ευημερία.
Η δύσοσμη κατάσταση διαιωνίζεται
απ’ του εκάστου την αδιαφορία,
γι’ αυτό είναι αναγκαία η Συνένωση
για Παγκόσμια Συνεργασία.
óóó
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Α

γαπημένοι μου Οραματιστές,
είναι ο καιρός να συσπειρωθούμε,
ώστε έναν ομορφότερο κόσμο
να μπορέσουμε να δούμε.
Όπως είναι συνενωμένοι
οι παγιδευμένοι εκμεταλλευτές,
έτσι είναι αναγκαίο να συνενωθούν
οι Φωτεινοί Εθελοντές.
Η Ανθρωπότητα χρειάζεται να μεταμορφωθεί,
να οδεύει προς τα εκεί που ’ναι προορισμένη,
να ανακαλύψει τη Θεϊκή της Φύση,
την ξεχασμένη Μητέρα μας Ζωή την Πολυαγαπημένη.
Για να γίνει όμως εφικτό,
σας συστήνω το Διδάσκαλο τον Αληθινό,
να σπουδάσετε τη Γνώση του Εαυτού,
για να ξεφύγετε απ’ τα όρια του νου.
Μας περιμένει εσωτερική εξελικτική πορεία,
ανακαλύπτοντας της Ζωής την απερίγραπτη Μαγεία!
Αλλά αν είσαστε κολλημένοι στο μυαλό,
το Αληθινό θα σας το προβάλλει ουτοπία!
Κατευθύνουν το σκεπτικό της Ανθρωπότητας
να ζούνε μόνο για το χρήμα
κι έγινε τέτοια διαφθορά κι εκτροχιασμός,
που αναφωνώ, Θεέ μου, πόσο κρίμα!
óóó
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προτεραιότητα να γίνει
η μαθητεία με τη Γνώση του Εαυτού μας,
γιατί βομβαρδιζόμαστε ακατάπαυστα
από άχρηστες και άσχημες σκέψεις του μυαλού μας.

Η

Όταν μάθεις να μπαίνεις
στης καρδιάς το καταφύγιό σου,
δεν σε πειράζουν των άλλων τα μυαλά,
ούτε και το δικό σου.
Τη Γνώση του Εαυτού σου
κάν’ την Καθοδηγήτρια του Φωτισμού σου,
για να βιώνεις Ειρήνη, Ελευθερία,
Σοφία και Απίστευτη Ευδαιμονία.
Πρώτα χρειάζεται να μάθουμε
πώς να συνεργαζόμαστε με τον Αληθινό Εαυτό μας,
ώστε μόνο μετά μπορούμε υγιώς
να συνεργαζόμαστε με κάθε Συνάνθρωπό μας.
Μόνο η Υγιής Συνεργασία
του Γενικού Καλού
μπορεί να εξαφανίσει τα καρκινώματα
οποιουδήποτε σκοτεινού καιρού.
Μόνο η ανιδιοτελής συνεργασία
εξυψώνει μια κοινωνία,
όπου η ιδιοτέλεια την οδηγεί
στη ζήλια, στην πτώση και στην παρανομία.
óóó
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Α

γαπημένοι μου Συνάνθρωποι,
όσοι δεν συνειδητοποιήσατε ακόμη
την ευθύνη του καθένα μας
για τις ευλογημένες επερχόμενες γενιές,
τουλάχιστον μην εμποδίζετε να κάνουν κάτι
κάποιες άλλες υπεύθυνες Καρδιές.
Μη σας σοκάρει, φίλοι μου,
η αφύπνιση κάποιου άλλου,
επειδή δεν ακολουθεί τις ιδέες σας
ενός απαρχαιωμένου πλάνου.
Κοιτάξτε μήπως χρειάζεται εσείς
ν’ ακούσετε τις νέες ιδέες του αφυπνισμένου,
για να συνεργαστείτε στην οικοδομή
ενός κόσμου Σεβαστού και Αγαπημένου.
Όλοι έχουμε εμπειρευθεί
μέσα απ’ την καθημερινή ζωή,
με όποιους ανάλογα κάνουμε παρέα
δεχόμαστε την αντίστοιχη επιρροή.
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Άρα εδώ προσέξτε πάρα πολύ,
διότι μόνος του ο Άνθρωπος
τυλίγει στο λαιμό του το σκοινί.
Ό,τι σκέψεις δέχεσαι ή δημιουργείς
σ’ επηρεάζουν και σου διαμορφώνουν
την αντίστοιχη πορεία στη ζωή.
Αγαπημένοι μου Οραματιστές της Ομορφιάς,
είναι αναγκαίο να γνωρίσετε μέσα σας τη Μητέρα μας Ζωή,
να συνειδητοποιήσετε το Υπέρτατο Όραμά της
που επιθυμεί να ενώσει όλα τα παιδιά της.
Για να την αναγνωρίσετε,
πρέπει να μαθητεύετε στη Γνώση του Εαυτού,
γιατί θα νομίζει ο καθένας
ότι είναι προσωπική σας ιδέα του μυαλού
και θα παραμένει ο εγωισμός,
διότι έχει εμφυτευθεί ο ύπουλος ανταγωνισμός.
óóó
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Π

ροσκαλούμαστε όλοι σε παγκόσμια συμμετοχή,
για όποιον θέλει ο κόσμος να εξυψωθεί
και το σημείο επαφής μας
η Αγάπη και ο Σεβασμός προς την Ύψιστη Ζωή μας.
Μόνο ο Διδάσκαλος μπορεί να διδάξει τους Ανθρώπους
πώς να ’ρθούνε σε επαφή με τον Πυρήνα της Ζωής.
Όταν γνωρίσουμε μέσα μας τη Θεϊκή Ουσία,
τότε θ’ αρχίσει μεταξύ μας η αξιοπρεπής Επικοινωνία.
Ο Διδάσκαλος μάς περιμένει το Θείο Έργο του να δούμε,
για να εμπνευσθούμε ένας ένας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Να αποκολληθούμε από τη βάρκα της βρωμιάς,
που φέρει τ’ όνομα «ο κόσμος της ψευτιάς»,
να ξαναγίνουμε Αληθινοί
ΕΝΑ με το Διδάσκαλο, ΕΝΑ με τη Ζωή!
óóó
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Χ

ρειάζεται Άνθρωποι Αξιοπρεπείς και Ανιδιοτελείς
να εισέλθουν στην πολιτική,
να εμπνεύσουν τους παγιδευμένους
πώς να μεταμορφωθούν κι αυτοί.
Όταν διαποτιστούμε με Αγάπη, Σεβασμό και Κατανόηση
από τη Γνώση του Εαυτού μας,
μόνο τότε αληθινά δουλεύουμε
για την εξύψωση του λαού μας.
Όσο οι λαοί θα παραμένουν
με τα κομματικά τους διχασμένοι,
δυστυχώς δεν θα μπορέσουνε ποτέ
να συνυπάρξουνε Αγαπημένοι.
Ως εκ τούτου, για να εκλείψουνε
οι άθλιοι διχασμοί ενός λαού,
χρειάζεται οι Άνθρωποι να μαθητεύουν
με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού.
Μόνο με τη Σωτήρια Αυτογνωσία
μπορούμε να φέρουμε την Ευγενέστερη Ιστορία,
για να αισθανόμαστε ότι εκτελέσαμε την αποστολή μας
ως Δημιουργήματα της Υπέρτατης Ζωής μας.
óóó
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Η

συγκυβερνούσα πολιτική ηγεσία
πρέπει να κάνει πρακτική στην Αυτογνωσία.
Μόνο έτσι θα ευελπιστούμε
σε μια Άριστη Κοινωνία.
Η κάθε πολιτική ηγεσία
είναι παγιδευμένη απ’ την προηγούμενη ηγεσία,
ώστε είναι όλοι τους παγιδευμένοι
από αφανείς παγιδευτές, που ήταν άριστα εκπαιδευμένοι.
Όταν συνειδητοποιηθεί αυτό
και μόνο από έναν ειλικρινή πολιτικό,
μπορεί να γίνει η αρχή
ν’ αποπαγιδευτούν όλοι οι πολιτικοί.
Αν επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού,
έχει τη δύναμη απ’ όλες τις παγίδες του μυαλού
να σε απελευθερώσει
κι από την πιο σκοτεινή σου πτώση.
Επενδύστε να βιώσετε τη Μεταμόρφωσή σας
με την Ύψιστη Γνώση του Εαυτού,
να σας γλιτώσει απ’ το χταπόδι του μυαλού,
για να νιώθετε Ειρήνη, Ελευθερία
και καθημερινή Ευδαιμονία.
Αγαπημένοι φίλοι μου καλοί,
εάν δεν ανακαλύψετε την Ύψιστη Εσωτερική Ειρήνη
και την Υπέρτατη Αγάπη μέσα σας την Αληθινή,
όλα, μα όλα τα λόγια σας θα ’ναι άδεια
με την υποκριτική τέχνη σας, τη ρητορική.
óóó
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Ό

ποιοι οραματίζονται για να σωθεί
ο κόσμος από την πτωτική πορεία,
σήμερα ο Αληθινός Διδάσκαλος
προσφέρει στον καθένα την Ύψιστη Ευκαιρία.
Είναι απίστευτο και όμως δυνατό,
μπορεί ο κόσμος να ξεφύγει απ’ το σκοτάδι αυτό.
Ένας ένας ας κάνουμε την Αρχή
και όλος ο κόσμος θα εξυψωθεί.
Για να υλοποιηθεί το όραμά σου,
προϋποθέτει Ευθύτητα, Συνέπεια με την Καρδιά σου.
Η Εξύψωσή σου πρώτα πρέπει μέσα σου να συμβεί
και με τις πράξεις σου θα εμπνεύσεις και άλλους
να κάνουν την αρχή.
Ποτέ δεν μπορεί να εξυψωθεί ο Άνθρωπος
εάν δεν επενδύσει μέσα του στο Θεϊκό.
Γι’ αυτό όλοι οι Αληθινοί Διδάσκαλοι
δίδασκαν το «Γνώθι Σαυτόν».
Αλλά δεν το δίδασκαν θεωρητικώς·
έδειχναν τεχνικές στους μαθητές τους να το βιώνουν πρακτικώς.
Το ίδιο που κάνει σ’ αυτή την εποχή πρακτικώς
ο Διδάσκαλός μας ο Σημερινός.
óóó
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Μ

όνο με 150 Άνθρωπους δυναμικούς πυρήνες
Γνήσιους Οραματιστές της Ομορφιάς,
όταν εισέλθουν στην πολιτική,
μπορούμε ν’ αλλάξουμε στη χώρα την Ιστορία,
για να ζούμε με Αγάπη, Ειρήνη και Ευημερία.
Ελπίζω όπως 150 Γνήσιοι Οραματιστές
θ’ αλλάξουν σε μια χώρα τη σκοτεινή Ιστορία,
έτσι ακριβώς ένας λαός
μπορεί να εμπνεύσει για Φωτεινή Παγκόσμια Ιστορία.
Οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
χρειάζεται να επενδύουν στη Γνώση του Εαυτού,
διότι μόνο η Γνώση θα σας συντονίσει
και ταυτόχρονα θα σας εξελίσσει.
Όλοι πρέπει να λειτουργούμε απ’ την Καρδιά,
για να ξεβρωμίσουμε τα πονηρά μυαλά,
που κατέχονται από ζήλια, έπαρση κι ατομικό συμφέρον,
που είναι η αιτία για τους άλλους να μην έχουνε ενδιαφέρον.
Όσοι νομίζετε ότι δεν έχετε ανάγκη
απ’ το πλύσιμο της Γνώσης του Εαυτού
σταματήστε να υποκρίνεστε ως οραματιστές,
διότι τα παπαγαλητά είναι του μυαλού.
óóó
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Ο

ι Οραματιστές του Γενικού Καλού
χρειάζεται ν’ απορρίψουνε τις ετικέτες,
κομματικές και εθνικές,
διότι αυτές διαιωνίζουνε τις αγιάτρευτες πληγές.
Το Γενικό Καλό συμπεριλαμβάνει όλους τους Ανθρώπους,
αδιαφορώντας για τις ετικέτες,
ώστε αν δεν τις απορρίψεις πρώτα από εσένα,
ποτέ δεν θα μπορέσεις να βλέπεις ως αδελφό σου τον καθένα.
Γι’ αυτό είναι αναγκαιότατη η σπουδή
με τη Γνώση του Εαυτού μας,
για να μπορούμε βαθμιαία να εκβάλουμε
τις διχασμένες αντιλήψεις του μυαλού μας.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου
θα σου προσφέρει Σοφία και Διαύγεια,
για να κατανοήσεις ότι όλοι είμαστε του Ενός Δημιουργού
και δεν χρειάζονται οι ταμπελίτσες που μας μπλάστρωσαν στο νου.
Δώστε πίσω το φανατισμό τους
στους φορείς των διχασμών,
για να ξαναγίνει κατοικητήριο ο Πλανήτης μας
φωτισμένων Ανθρωποθεών.
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας
θα επανιδρύσουμε τον Παράδεισο στη Γη,
δεν θα μπορούν να δουλέψουνε πάνω μας οι χειραγωγοί
και σταδιακά θα εκλείψουν η κόλαση και οι διχασμοί.
Αρχίστε σιγά-σιγά να το διεργάζεστε,
δεν πρέπει οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
να κουβαλάνε φανατικές ιδέες του μυαλού,
του προγονικού σκοτεινού καιρού.
Όσο θα βλέπετε
τους Συνανθρώπους σας ως ετικέτες
θα παραμονεύουν ύπουλα
οι ζηλοφθονίες και οι έχθρες.
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Σ

αν μέλος της Ανθρωπότητας
κι όχι σαν μέλος μιας οργανωμένης παράταξης
επιθυμώ να σας εκφράσω το Όραμά μου,
που είναι τόσο Αληθινό, διότι εκπορεύεται από την Καρδιά μου.
Ο εξευγενισμός του Ανθρώπου
δεν επιτυγχάνεται από αλλού,
εάν δεν μαθητεύει μέσα του
στη Γνώση του Εαυτού.
Η επιδίωξη για χρήμα,
για παιχνίδια και χαρτοπτυχία
έφερε στον Πλανήτη μας
απερίγραπτη πανωλεθρία.
Εάν οι Οραματιστές του Γενικού Καλού
αδιαφορείτε για τη Συνένωσή σας,
θα σας συμπαρασύρουν το σκοτάδι και ο φόβος σας,
προξενώντας την καταστροφή σας.
Είναι αναγκαιότατη η Συνένωσή μας
προς δημιουργία και της Όχθης του Φωτός,
για να μπορούν οι Άνθρωποι να επιλέγουν
το σκοτάδι ή το Φως.
óóó
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Δ

ιαχωρίζω απόλυτα τη θέση μου,
δεν φέρω αυτού του κόσμου καμία ετικέτα,
είμαι ένα δημιούργημα του Δημιουργού μου
και αφοσιωμένος μαθητής στη Γνώση του Εαυτού μου.
Επιτέλους ας ξυπνήσουμε,
δεν έχουν σύνορα και σημαίες
οι τροφοδότες μας ο Ήλιος, ο Αέρας, το Νερό και η Γη,
όλοι είμαστε του Ενός Δημιουργού Ανθρωποθεοί!
Η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
που μας παρέχει τα πάντα και τη Θεία Αναπνοή,
δεν είναι εβραία, χριστιανή, μουσουλμάνα,
ούτε ελληνίδα, ρωσίδα, ιταλίδα ή αμερικάνα.
Τις ετικέτες στους λαούς,
για να διχάσουν τους Ανθρώπους,
τις τοποθέτησαν οι πονηροί,
προκαλώντας υποδούλωση και καταστροφή.
Όπως σε μια χώρα
τα κόμματα διχάζουν το λαό,
έτσι κάποιοι σκοτεινοί πρόγονοι διαίρεσαν
όλο τον κόσμο αυτόν.
Ήρθε τώρα ο καιρός να μάθουμε
απ’ τη Γνώση του Εαυτού μας
βαθμιαία ν’ απορρίψουμε τις ετικέτες,
να μην παραμένουμε θύματα ως μαριονέτες.
Το κάθε μυαλό επιθυμεί
να διαφέρει από το συνάνθρωπό του,
προτιμά να τον βλέπει ως εχθρό του,
για να εκτονώνει τον επίπονο διχασμό του.
Μέχρι ν’ ανακαλύψει ο Άνθρωπος
μέσα του τη Θεϊκή Ουσία,
θα νιώθει τον καθένα γύρω του
ως εχθρική του οπτασία.
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Π

ρέπει να προστατεύσουμε τα νέα ανθρώπινα μοντέλα,
όσοι έχουνε για απόσυρση σαράβαλα αυτοκίνητα
δεν ενδιαφέρονται αν θα στραπατσάρουν
των άλλων τα καινούργια αυτοκίνητα.
Έτσι και οι αποσυντεθειμένοι,
που είναι για απόσυρση,
δεν ενδιαφέρονται καθόλου αν θα μολύνουν
κάθε ανθρώπινη καινούργια γέννηση.
Δεν πρέπει στα νέα ανθρώπινα εξελικτικά μοντέλα,
που έρχονται να μας διδάξουν με την Αγνότητά τους,
να γεμίζουμε με αποσυντεθειμένες αντιλήψεις
τα ολοκάθαρα μυαλά τους, μολύνοντας και την αγνή καρδιά τους.
Κανένας δεν θα ήθελε στο αυτοκίνητό του,
ως καινούργιο εξελικτικό μοντέλο,
να του βάλουνε μια μηχανή σαράβαλο
και να πηγαίνει σαν το άλογο.
Κι όμως το παγκόσμιο σύστημα
το κάνει τόσο ύπουλα αριστοτεχνικά,
στην εκπαίδευση τους κάνει συγκοινωνούντα δοχεία
και βγαίνουνε όλοι με κλωνοποιημένα μυαλά.
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Γι’ αυτό δεν έχουμε Ανθρώπους
με υγιέστατα και ειλικρινή μυαλά,
διότι η μάθηση είναι μονάχα
να σε βγάλει ως παραγωγική μονάδα.
Και τους δουλεύουν τους Ανθρώπους τάχα
για τη μετάλλαξη τη διατροφική,
για να μην ξυπνήσουν και καταλάβουν
τη μετάλλαξή τους τη διανοητική.
Αφού λοιπόν η μόρφωση
είναι μόνο για μπίζνες,
γι’ αυτό αυξάνονται ραγδαία
οι υποκριτές και οι κηφήνες.
Για ν’ αλλάξουμε λοιπόν της μάθησης την ανεπίτρεπτη πορεία,
είναι αναγκαιότατη στην παιδεία
η Αξιοπρεπέστατη Ύψιστη Αυτογνωσία,
για να ελπίζετε σε μία Φωτισμένη Κοινωνία.
Όσο θα παραμελείτε ως πρώτη μάθηση την Αυτογνωσία,
λυπούμαι πάρα πολύ,
θ’ αρρωσταίνουνε οι Άνθρωποι
μες στο σκοτάδι και στην υποκρισία.
óóó
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Ύμνοι προς τους Πολυαγαπημένους
Διδάσκαλους όλων των εποχών

Ο

Σημερινός Αληθινός Διδάσκαλος
μας εμπνέει με τη συμπεριφορά του,
πώς να ζούμε συνειδητά και αληθινά,
λειτουργώντας από την Αγνή Καρδιά.
Η Γνώση του μπορεί να μας μαθητεύσει
για την Εσώτατη Εξελικτική Πορεία,
ώστε να γίνει το καθημερινό ταξίδι της Ζωής μας
μια απερίγραπτη Γλυκύτατη Μαγεία.
Το Ασύγκριτο Υπέρτατο έργο του,
να κάνει την Ανθρωπότητα Ειρηνική κι Ευτυχισμένη,
ξεπερνάει κάθε φαντασία
κι όμως είναι εν μέρει Εκδηλωμένο
για όσους θέλουν να το ’χουν εμπειρία.
Για τους σημερινούς Ανθρώπους είναι η απίστευτη εποχή,
που έχουμε την Υπέρτατη Τιμή να γνωρίσουμε
τον Αληθινό Διδάσκαλο, που μας ξανάρθε στον Πλανήτη Γη
και μας έδειξε να βιώνουμε μέσα μας
τον Παράδεισο σε τούτη τη Ζωή.
óóó
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Π

ολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
η Ευγνωμοσύνη μου δεν περιγράφεται,
που μου επιτρέψατε να σας αναγνωρίσω
και απ’ την αυταπάτη με βοηθήσατε να αποφοιτήσω.
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
δώσε μου λόγια για να σ’ εξυμνώ,
που με βοήθησες να αναγνωρίσω μέσα μου
το Γλυκύτατο Θεϊκό μου Εαυτό.
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
ευτυχώς που ήρθατε σ’ αυτήν την Εποχή,
γιατί η Ανθρωπότητα έχει παρατρελαθεί
και αναπόφευκτα θα είχαμε ολική καταστροφή.
Όταν συνειδητοποιηθεί το γεγονός αυτό
από κάθε Άνθρωπο ξεχωριστό,
η Ευγνωμοσύνη δεν θα έχει όρια
προς το Διδάσκαλο τον Αληθινό.
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
πόσο απερίγραπτα σ’ ευγνωμονώ
που με αξίωσες ν’ αφοσιωθώ
για τον Αφάνταστο Υπέρτατο Σκοπό.
Τέτοιο Δώρο Απρόσμενο
δεν το περίμενα ποτέ,
ότι θα ζω γεμάτος από Αγάπη και από Σεβασμό
προς τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο τον Αληθινό.
óóó
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επιρροή απ’ το νεκρό παρελθόν των σκοτεινών προγόνων
ήρθε ο καιρός σήμερα να σταματήσει.
ας διδαχθούμε την Αγάπη απ’ τη Γνώση του Εαυτού μας,
που εξαφανίζει τ’ αρρωστημένα μίση.

Η

Ας επαναφέρουμε την Ύψιστη Αιώνια Διδασκαλία
του φωτοδότη μας Σωκράτη, της Γνώσης του Εαυτού
και της Θεϊκής Αγάπης, Σεβασμού και Φωτισμού,
του επόμενου Θεανθρώπου μας Ιησού Χριστού.
Σ’ όλους τους Αληθινούς Διδάσκαλους
που ’ρχονται στον Πλανήτη Γη,
για να διδάξουν την Αγάπη και Αδελφοσύνη,
τους αποδίδουμε Απερίγραπτη Παγκόσμια Ευγνωμοσύνη.
Σ’ αυτή τη σκοτεινή εποχή,
αναγγέλλεται ταυτόχρονα η πιο Υπέρλαμπρη Εποχή,
που πάλι μας έστειλε Ζωντανό Διδάσκαλο,
η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή.
Αισθάνομαι να σας διατυπώσω,
χωρίς να θέλω κανένα να πληγώσω,
όλοι οι Αληθινοί Διδάσκαλοι
δεν έχουν σχέση απολύτως με καμιά θρησκεία,
προσφέρουνε μια πρακτική για την Ύψιστη Αυτογνωσία.
óóó
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Ο

ι Αληθινοί Διδάσκαλοι
δεν ακολουθούν θρησκεία,
δεν χρειάζονται μεσίτες
να τους διαβάζουνε βιβλία.
Οι Τέλειοι Διδάσκαλοι
είναι οι μόνοι μεσίτες του Θεού,
φέρνουν το Φως και την Αγάπη τους
και μας διώχνουν τα σκοτάδια του μυαλού.
Εξυμνώ όλους τους Αληθινούς Διδάσκαλους
που έρχονται στον Πλανήτη Γη
και γλιτώνουνε την Ανθρωπότητα
απ’ την ολική καταστροφή.
Δεν είμαι προσωπολάτρης των Δασκάλων,
αλλά λατρεύω το περιεχόμενό τους,
διότι όλοι το ίδιο προσφέρουνε,
την Αγάπη και το Φως τους.
Εάν δίδασκαν σ’ όλη την παγκόσμια παιδεία,
μαζί με την Αυτογνωσία, για υπενθύμιση και βίωση,
και του Χριστού μας το υπέρτατο και σοφότατο ρητό,
«μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν»,
θα ζούσε η Ανθρωπότητα με Ειρήνη, Αγάπη, Ευημερία
και δεν θα φτιάχναμε πολέμους, φυλακές και τρελοκομεία.
óóó

442 ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Α

ισθάνομαι κάθε μέρα να εξυμνώ
τους Πολυαγαπημένους μου Σωκράτη και Χριστό,
με το Γνώθι Σαυτόν με προετοίμασαν
να αναγνωρίσω το Διδάσκαλό μου το Σημερινό.
Σπουδάζω την ίδια Διδασκαλία τους πάρα πολύ καιρό,
απ’ το Διδάσκαλό μου τον Αληθινό,
ώστε γνωρίζω αυτό που δίδασκαν
και απερίγραπτα τους εκτιμώ.
Όσοι σπούδαζαν τη Γνώση του Εαυτού
είχαν απίστευτη Εσώτατη Χρυσή Εποχή,
οι άλλοι με μαχαίρια και κουμπούρια
σκορπίζαν την καταστροφή.
Βλέπετε, κάποιοι ανέκαθεν
μισούσανε το Φως
δηλητηρίαζαν και σταύρωναν τους Διδασκάλους
εγκαθιδρύοντας σκοταδισμό.
Το Διαχρονικό Μήνυμα επανήλθε Ζωντανό
απ’ το Διδάσκαλο το Σημερινό
και παρέχεται η Επιλογή
για όσους θέλουν να βιώνουν την Εσωτερική Χρυσή τους Εποχή!
óóó
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Ο

διαιωνιζόμενος σκοταδισμός
με την υποδούλωση Ανθρώπου απ’ το Συνάνθρωπό του
έφερε πάλι το Διδάσκαλο
για όσους ήθελαν το Φως του.
Σταύρωσαν το Χριστό μας,
για να ’χουν μία μόνο όχθη, του σκοταδισμού,
αλλά οι Διδάσκαλοι και με το θάνατό τους
δημιουργούν και την όχθη φωτισμού.
Στους Ανθρώπους πάντα
προσφέρεται η Επιλογή,
για να βιώνουν μέσα τους
τη Χρυσή Εποχή.
Ο Θεός είναι μόνο ατομική Εσώτατη Ύψιστη Εμπειρία,
που μπορείς να τον βιώνεις
με την Αυτογνωσία
στην Εσωτερική σου Εκκλησία.
óóó
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Μ

ε τη Γνώση του Εαυτού
μας αποκαλύπτει ο Διδάσκαλος
πώς να ’ρθουμε μέσα μας σε επαφή
με την Αιώνια Ζωή.
Το Αιώνιο κατοικεί μέσα στην Ανθρώπινη Καρδιά,
κι όταν με τη Γνώση του Εαυτού
ο Άνθρωπος αποκτήσει αυτή τη Θεϊκή Εμπειρία,
τότε το πεπρωμένο του το οδηγεί σε Πανύψιστη Πορεία.
Η Εσωτερική Θεία Εμπειρία
είναι πέρα από αντιλήψεις και από κάθε φαντασία,
κι αυτοί που θέλουν να την αποκτήσουν
πρέπει να πάνε στο Διδάσκαλο και να επενδύσουν.
óóó
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Ένα ποίημα που εμπνεύστηκα όταν ο Διδάσκαλός μας
προσκλήθηκε από μαθητές του στο Τελ Αβίβ...
ολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε, τώρα που βρίσκεστε στο Τελ Αβίβ,
ας διαχυθεί η Θεϊκή Αγάπη σας σ’ όλα τα μυαλά του Ισραήλ.
Πολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε, τώρα που ήρθατε στη Γη,
φωτίστε όλη την Ανθρωπότητα σ’ αυτή τη σκοτεινή εποχή.

Π

Του Αληθινού Διδάσκαλου η παρουσία φέρνει την παλιγγενεσία,
φεύγει το σκοτάδι από τη Γη και μετατρέπεται σε Υπέρλαμπρη Εποχή.
Αν δεν ερχόσασταν αυτή την εποχή, ο Πλανήτης θα ’χε καταστραφεί
απ’ τη ζήλια, το μίσος, την ασέβεια, την παράνοια και την ιδιοτέλεια.
Οι Άνθρωποι δυστυχώς εκμεταλλεύονται
τις διδασκαλίες των Αγίων Διδασκάλων
και ο φανατισμός τούς καθιστά προσωπολάτρες
κι έτσι σε κάθε εποχή έχουμε αχρείαστες και θλιβερές διαμάχες.
Ενώ όλοι οι Αληθινοί Διδάσκαλοι των εκάστοτε εποχών
έρχονται να υπενθυμίσουν
και να δείξουν μέσα στους Ανθρώπους
τον Ένα και Μοναδικό Θεό.
Έρχονται να κλείσουν το χάσμα των διχασμών
με την ίδια Ευγενέστατη Ύψιστη Διδασκαλία,
την Εσώτατη Αγάπη και τον Εσώτατο Σεβασμό,
όπου χωρίς αυτά τα δυο οι Άνθρωποι οδεύουν σε εκτροχιασμό
και εξοντώνονται μεταξύ τους προς αφανισμό.
Οι Διδάσκαλοι δεν έρχονται ως ονόματα
αλλά έρχονται ως Σωτήρες,
αλλά οι άνθρωποι κολλημένοι στα ονόματα
χάνουν το προνόμιο για την ατομική τους Σωτηρία
απ’ την Ύψιστη Διδασκαλία, την Αυτογνωσία.
óóó
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Σ

την Εσωτερική Παρουσία
του Θεϊκού Εαυτού μου
η Αγάπη και το Φως του εξαφανίζουν
τα σκοτάδια του μυαλού μου.
Έτσι ακριβώς στην Παρουσία
του Ζωντανού Διδάσκαλού μου
λούζεται απ’ την Αγάπη του και το Φως
όλη η Ύπαρξή μου.
Χωρίς την Παρουσία
των Διδάσκαλων των Ζωντανών
οι Άνθρωποι παρερμηνεύουν τις διδασκαλίες
κι έτσι καταλήγουνε σε αιματοχυσίες.
Όπως η παρουσία του Ήλιου
είναι αναγκαιότατη για τη Γη,
έτσι για την Ανθρωπότητα είναι αναγκαιότατη
του Διδάσκαλου η Ζωντανή Μορφή.
óóó
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Α

ισθάνομαι να διατυπώσω έναν απόλυτο διαχωρισμό.
Ο Αληθινός Διδάσκαλος δεν αναζητάει οπαδούς για να εδραιωθεί,
προσφέρει τη Γνώση του στον καθένα, ώστε μέσα στην καρδιά του,
την Αρμονία και την Ελευθερία του ο Άνθρωπος να ξαναβρεί.
Όπως ο Ήλιος είναι Αυτόφωτος
και δεν χρειάζεται τις λαμπίτσες μας
και τα κεριά μας για να φωτιστεί,
και μεγαλόπρεπα προσφέρει σε όλους μας το Φως του,
για να μπορεί ο καθένας μας,
μες στο σκοτάδι του καλύτερα να δει.
Αυτό το ρόλο έχει ο Διδάσκαλος
με το Δώρο του τη Γνώση του Εαυτού,
να διαλύσουν όσοι θέλουν
τα σκοτάδια του μυαλού.
óóó
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Π

ολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
πόσο σ’ ευγνωμονώ
που μου ’δειξες πώς να ζω
στο Γλυκύτατο Θεϊκό Παρόν!
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
ξεχειλίζω από Ύψιστη Ευγνωμοσύνη,
δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ
τέτοιο Θείο Δώρο Αληθινό.
Μου ’δωσες κάτι πιο πάνω απ’ τη Ζωή,
τη «Γνώση» σου τη Ζωντανή,
για να μπορέσω να την αναγνωρίσω,
να την εκτιμήσω και να την αγαπήσω.
Πριν λάβω τη «Γνώση» σου,
επίσης είχα τη Ζωή,
μα δεν μπορούσα να την αναγνωρίσω,
για να την εκτιμήσω και να την αγαπήσω.
Γιατί κι αν έχεις τη Ζωή
και δεν ξέρεις να την εκτιμάς,
είναι Δώρο άδωρο
να ζεις και να πονάς.
óóó
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Μ

ε τον Ερχομό του Αληθινού Διδάσκαλου
ξεκαθαρίζει το τοπίο.
Επιτέλους η Ανθρωπότητα
έχει όχθες δύο.
Η μία όχθη των καρδιοκίνητων,
η άλλη όχθη των μυαλοκίνητων,
για να ’χει ο κόσμος να επιλέξει
κι όποιος επιθυμεί το Φως, ας μάθει να δουλέψει.
Ως δουλειά που αναφέρομαι
δεν εννοώ τη δουλειά του κόσμου αυτού,
αλλά να δουλέψεις εσωτερικά για την εξύψωση,
για να βιώνεις Απολύτρωση.
Υπάρχει άγραφος Νόμος,
όταν επιδιώκεις τη δική σου εξύψωση,
εμπνέεις και τους άλλους
και ζητούν την Απολύτρωση.
óóó
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Τ

α Θεία Λόγια του Διδασκάλου μου
είναι η γλυκύτατη τροφή για την ψυχή μου,
και όταν δεν τον ακούω απ’ έξω,
τον ακούω μες στην Αναπνοή μου.
Όταν εστιάζω την προσοχή μου
στη Θεία Αναπνοή μου,
αρχίζει η Θεία Συνομιλία
και γεμίζω Δέος και Ευδαιμονία.
Οι σκέψεις του μυαλού συνέχεια θα προσπαθούνε
να μου κλέψουνε την προσοχή
και το Αληθινό Έργο παίζεται μες στην Καρδιά
με τη Γνώση του Θεού ως συντροφιά.
Είμαι απίστευτα τυχερός που μου δόθηκε το Δώρο της Επιλογής,
για να μη ζω στου μυαλού τη φυλακή
και να βιώνω την παρουσία του Διδασκάλου μου
στη Θεϊκή μου Αναπνοή.
óóó
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Π

ολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
πόσο σ’ ευχαριστώ,
που μου αποκάλυψες μέσα μου
το Θεϊκό μου Εαυτό!
Η Αγάπη σου κι η Καλοσύνη σου δεν περιγράφεται,
η προσοχή μου πάντα σε σένα θα εστιάζεται,
γι’ αυτό πάντα θα προσπαθώ
κάθε στιγμή να σ’ ευγνωμονώ.
Με βρήκες μόνον
για τούτο το σκοπό,
μου έδειξες πώς κάθε ημέρα
να μπορώ να ευδαιμονώ.
Πόσο απερίγραπτα σ’ ευχαριστώ,
που μου ’δειξες πόσο υπέροχα να ζω,
εστιάζοντας την προσοχή μου
στη Θεϊκή Αναπνοή μου!
óóó
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Δ

εν μας δόθηκε το σώμα μόνο για δουλειά, φαΐ, σέξι και πιόμα,
και η κατάληξη στο χώμα!
Μας δόθηκε και για ανώτερο σκοπό,
να γνωρίσουμε μέσα μας το Θεϊκό μας Εαυτό.
Γι’ αυτό αυτή την Εποχή,
που ήρθε ο Αληθινός Διδάσκαλος
θ’ αναστηθούν οι ζωντανοί νεκροί,
και το ανθρώπινο γένος θ’ απολυτρωθεί.
Πόσο απίστευτα τυχεροί είμαστε αυτή την Εποχή,
που ήρθε ο Ζωντανός Διδάσκαλος,
για να δείξει στους ανθρώπους
την Εσωτερική Επιστροφή!
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Η

Επιστροφή στο Υπέρτατο Ραντεβού
του κάθε Άσωτου Υιού
να ξαναβρεί μέσα του το Θεό,
τον Πολυαγαπημένο του Δημιουργό.
Ο προ Χριστού Χριστός Σωκράτης μας προέτρεπε στην εποχή του
«Γνώρισε τον Εαυτόν σου»
και ο Χριστός μας διακήρυσσε στην εποχή του
«Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον Εαυτόν σου».
Παραθέτω μία νύξη του Ευαγγελίου*
«ουαί εις εσάς τους νομικούς,
διότι αφηρέσατε το κλειδίον της Γνώσεως:
σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε».
Όπως βλέπετε, του Χριστού μας η διδασκαλία
δεν ήταν μόνο θεωρία,
αλλά έδινε το κλειδί για τη Γνώση,
ώστε όσοι επένδυαν να τους απελευθερώσει.
Ο Κρίσνα, ο Ράμα, ο Κομφούκιος, ο Σωκράτης,
ο Χριστός, ο Μωάμεθ, ο Βούδας και ο Μαχαράτζι
έρχονται να μας δείξουν μέσα μας την ίδια Θεία Ουσία,
για να μη διχαζόμαστε από του κόσμου την πανουργία.
Όλοι οι Αληθινοί Διδάσκαλοι που ήρθανε
και θα ’ρχονται στον Πλανήτη Γη
θα υπενθυμίζουν πάντα στους Ανθρώπους
τη Θεία Εσώτατη Επιστροφή.
Όπως σ’ αυτή την Υπέρλαμπρη Εποχή
είμαστε απίστευτα τυχεροί,
που ήρθε ο Αληθινός Διδάσκαλος
και σώνει τους Ανθρώπους απ’ την καταστροφή.

* Κατά Λουκά (Κεφ. ΙΑ 52).
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Π

όσο απίστευτα τυχεροί είναι αυτοί
που τα Λόγια του Διδάσκαλου θα τα κατανοήσουν
και πόσο απίστευτα τυχεροί είναι αυτοί
που τη Σοφία του θα τραγουδήσουν!
Απερίγραπτα τυχεροί είναι αυτοί
που αφιερώνουν τη Ζωή τους στο Διδάσκαλό τους,
διότι βιώνουν Ειρήνη και Ελευθερία,
Αγάπη, Σοφία και καθημερινή Ευδαιμονία.
Τα Λόγια του Διδάσκαλου
θα πετάξουνε σαν τα πουλιά,
για να μπορέσει να τ’ ακούσει
η κάθε Ανθρώπινη Καρδιά.
Το Μήνυμα θα διαδοθεί
σ’ όλο τον Πλανήτη Γη
μέσα απ’ την τεχνολογία
για Ατομική Ειρήνη και Εσώτατη Ελευθερία.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας
θα μας οδηγήσει στην Εσωτερική Πηγή,
όπου κατοικεί η Γλυκιά Μητέρα μας Ζωή,
που εκπληρώνει την Ανθρώπινη Ψυχή.
óóó
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Ω

Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σ’ ευγνωμονώ,
που η Θεϊκή σου Γνώση με έμαθε να ζω!
Αν δεν ερχόσουν στη Ζωή μου, αφάνταστη θα ήταν η ντροπή μου,
ζούσα μόνο για το σώμα και για το μυαλό
μέσα στον κόσμο τον απατηλό
και δεν είχα μέσα μου επαφή
με την Πολυαγαπημένη Μητέρα μου Ζωή.
Όταν ήρθες στη Ζωή μου
και μου μίλησες για την Πνοή μου,
μου έδειξες μέσα μου το Θεό
και μου έδωσες τη Γνώση σου για να ενωθώ.
Είσαι ο Σωτήρας μου και ο Απελευθερωτής,
παντού θα το διαλαλώ με τη γραφή
και με τη σάλπιγγα της φωνής
και μέσα μου με τη σιωπή μου, στη Θεϊκή Αναπνοή μου.
óóó

456 Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο

ι άνθρωποι πρέπει να ενημερωθούν
πώς και πού μπορούν να εκπληρωθούν,
μέσα στην Καρδιά υπάρχει αληθινή Χαρά
και το μυαλό σε τρέχει σε ξενύχτια και ποτά ή ναρκωτικά.
Το Αληθινό Κέντρο Διασκέδασης
είναι ο Θείος Πυρήνας της Ζωής,
που μας επιτρέπει να υπάρχουμε
με το Αιώνιο Θαύμα της Αναπνοής.
Όποιος έχει ειλικρινά αποφασίσει
και δυσκολεύεται απ’ τα υποκατάστατα ν’ αποφοιτήσει,
υπάρχει η δύναμη της Γνώσης του Εαυτού
και, εάν επενδύσεις, σ’ ελευθερώνει απ’ την αυταπάτη του μυαλού.
Είμαστε απίστευτα τυχεροί
που ζούμε αυτή την Εποχή,
που είναι και ο Διδάσκαλος εδώ
και μας απελευθέρωσε από το μυαλό.
óóó
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Η

Γνώση του Αληθινού Ζωντανού Διδάσκαλου
μεταμορφώνει τον Άνθρωπο
από άγριο δέντρο και άκαρπο
σε Καρποφόρο, Ευγενή και Άκακο.
Ο Άνθρωπος πρέπει να το αναζητήσει,
για να μπορέσει να μεταμορφωθεί,
αλλιώς ποτέ δεν θα καρποφορήσει,
θα ζει στο φαύλο κύκλο που του έχουν στήσει.
Ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλος
είναι ο μοναδικός Εμβολιαστής,
προσφέρει τη Γνώση του ως εμβόλιο,
για να καρποφορήσεις και να ευδαιμονείς.
Ο Διδάσκαλος είναι το Φυτώριο
που προσφέρει λουλούδια γοητευτικά,
για να ομορφύνεις τον Εσωτερικό σου Κήπο
και κάθε καινούργια μέρα να ζεις μαγευτικά.
Απόλυτα απ’ τον καθένα εξαρτάται
τι λουλούδια στον κήπο σου θα τοποθετήσεις,
επιθυμείς να ζεις μες στην καθημερινή μαγεία
ή μες στην άγνοια και στη δυστυχία;
Οι δικές μας επιλογές
μας διαμορφώνουνε το πεπρωμένο,
αναζήτησε το Διδάσκαλο επισημαίνω,
γιατί ο κόσμος σ’ έχει αλυσοδεμένο.
óóó
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Ε

ίμαι μέλος στον κόσμο αυτόν
και αισθάνομαι να εκφραστώ.
Η πιο Υπέρλαμπρη Απίστευτη Εποχή,
που ξανάρθε ο Αληθινός Διδάσκαλος στη Γη,
μας οδήγησε μες στην Καρδιά
να ξανανιώθουμε Ειρήνη, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια και Χαρά.
Διακηρύσσω σ’ όλο τον κόσμο
και στους δασκάλους του Πλανήτη Γη
ότι ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλος
είναι εδώ μαζί μας, σ’ αυτή την Εποχή.
Όλοι οι δάσκαλοι του κόσμου
ζητήστε την Υπέρτατη Σοφία
του Διδάσκαλου του Αληθινού,
που προσφέρει σήμερα τη Γνώση του Εαυτού.
Εάν επιθυμείτε αληθινά
να βοηθήσετε την Ανθρωπότητα,
επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού,
για ν’ αποκτήσουμε την Καθαρότητα.
Χρειαζόμαστε πλύσιμο κάθε μέρα
από τη Γνώση του Εαυτού,
για να ξεβρωμίσουμε την πανουργία
του πολυπρόσωπου μυαλού.
óóó
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Ο

ι Άνθρωποι γνωρίζουν μόνο
ότι έρχεται η παγκοσμιοποίηση του σκοταδισμού,
ας γνωρίσουν τώρα ότι υπάρχει
και η παγκοσμιοποίηση του Θείου Φωτισμού.
Οι Άνθρωποι γνωρίζουν για το παγκόσμιο μάντρωμα.
Ας γνωρίσουν τώρα το Παγκόσμιο, Υπέρτατο Ξεφάντωμα.
Τα ασυνείδητα μυαλά έχουν καταστρώσει
να επιβάλουν παγκόσμια πτώση,
αλλά ο Ζωντανός Σημερινός Διδάσκαλος με τη Γνώση
τα μυαλά θα τα επιμορφώσει
και την Ανθρωπότητα θα την απολυτρώσει.
Είχαμε φθάσει στο χείλος του γκρεμού
από την ασυνειδησία του ανθρώπινου μυαλού,
αλλά με το Άπειρο Έλεος του Δημιουργού
ήρθε ο Διδάσκαλος ξαναζωντανεύοντας τη Γνώση του Εαυτού
και σιγά σιγά θα σβήσει η δύναμη του καταστροφικού μυαλού.
óóó
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Π

ολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σας ευχαριστώ
που μου επιτρέψατε να γράψω «το Υπέρτατο Μήνυμα»,
να ενημερώσω τους Συνανθρώπους μας να προετοιμαστούν
για το Αφάνταστο Τίμημα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή πάνω στον Πλανήτη Γη,
για τον Άνθρωπο να γίνει μαθητής
του Αληθινού Διδάσκαλου της εποχής.
Το Αληθινό και Ελπιδοφόρο Μήνυμα
το περιμένει κάθε ανθρώπινη καρδιά,
όπου μέχρι πριν βασίλευε ο τρόμος, η άγνοια και η απελπισιά.
Τώρα έχουμε τη Βασιλεία του Φωτός,
όλοι προσκαλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα εμπρός.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού
θα εξαλείψει το σκοτάδι του μυαλού!
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Η Ευγενέστερη Υπέρτατη Επιτυχία
Υπέρτατη Επιτυχία του Ανθρώπου
είναι να ανακαλύψει μέσα του τη Ζωή
και να παραμένει Αφοσιωμένος Μαθητής,
για να μαθαίνει συνέχεια τη Θεία Τέχνη της Ζωής.

Η

Η Θεία Τέχνη της Ζωής
εκδηλώνεται κάθε στιγμή
μέσα στο οικοδόμημά της,
στη Θεϊκή μας Αναπνοή.
Μέσα στη Θεσπέσια Αναπνοή μας
κρύβεται το Υπέρτατο Μυστικό,
να ζούμε μέσα στον Παράδεισό μας
στο κάθε μας λεπτό.
Φίλοι μου Αγαπημένοι,
για να γίνει όμως αυτό απόλυτα εφικτό,
σας συστήνω το Διδάσκαλο τον Αληθινό,
αλλιώς θα παραμένει όνειρο απατηλό.
Όσοι παπαγάλοι κι αν σου ερμηνεύουν
τον κατά φαντασία Θεό και παράδεισο στην άλλη τη Ζωή,
εάν τώρα αποτύχεις μέσα σου να τον βιώσεις,
την Απελευθέρωση και την Ευδαιμονία ποτέ δε θα τη νιώσεις.
óóó
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Θ

έλεις να Αισθάνεσαι Ανθρωπο-Θεός;
Μες στην καρδιά σου είναι ο Θεός.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Αγάπη;
Μες στην καρδιά σου είναι η Θεία Πηγή της Αγάπης.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Ευτυχισμένος;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Ευτυχίας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Γαλήνιος;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Ειρήνης.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Σοφός;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Σοφίας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Πλήρης;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Πληρότητας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Ελεύθερος;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Ελευθερίας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Πλούσιος;
Μες στην καρδιά σου είναι ο Απερίγραπτος Πλούτος της Ζωής.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Ευσεβής;
Μες στην καρδιά σου είναι
η Μεγαλοπρεπέστατη Πηγή του Σεβασμού.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Αξιοπρεπής;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Αξιοπρέπειας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Αγνός;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Υπέρτατης Αγνότητας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Ανιδιοτελής;
Μες στην καρδιά σου είναι η Πηγή της Ύψιστης Ανιδιοτέλειας.
Θέλεις να Αισθάνεσαι Επιστήμων;
Μες στην καρδιά σου είναι η Υπέρτατη Επιστήμη,*
χωρίς μελάνια, σφραγίδες και πτυχία.
Όσα πράγματα κι αν γνωρίζεις,
εφόσον δεν γνώρισες τον Υπέρτατο Εαυτό σου,
ωχριούν όλες οι επιστήμες σου
μπροστά στην Υπέρτατη Επιστήμη της Γνώσης του Εαυτού σου.
óóó

* Η λέξη επιστήμη προέρχεται απ’ το επίσταμαι = γνωρίζω.
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Τ

ο Υπέρτατο Μήνυμα τελικά
είναι Ένα και Μοναδικό,
για να εξυψωθούν όλοι οι λαοί,
χρειάζονται το Γνώθι Σαυτόν.
Αλλά εδώ είναι το Κλειδί
που πρέπει πάρα πολύ να προσεχθεί.
Η Υπέρτατη Αυτογνωσία
δεν έχει σχέση απολύτως με τη θεωρία.
Δεν έχει καμιά σχέση ούτε με φιλοσοφίες,
ούτε με θρησκείες,
ούτε με κοσμοθεωρίες κι ούτε με βιβλία,
διότι είναι μόνο Εσωτερική Ατομική Υπέρτατη Εμπειρία.
Όσο θα ζείτε μόνο
για το σώμα και για το μυαλό,
λυπάμαι, θα δεσπόζει μέσα σας
το απογοητευτικό κενό.
Όταν μάθετε με τη Γνώση του Εαυτού
να εκπληρώνετε και την ψυχή σας,
μόνο τότε θα ικανοποιείτε
όλη την ύπαρξή σας.

464 ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Όποιοι λοιπόν χρειάζεστε Ειρήνη, Ελευθερία κι Ευτυχία,
σας συνιστώ, σπουδάζετε την Πρακτική Ιερή Αυτογνωσία.
Να θυμόσαστε όσο μπορείτε ένα γεγονός χωρίς αμφιβολία,
όσοι δεν θα ασχολούνται με τη Γνώση του Εαυτού,
λυπάμαι, θα αυξάνεται η υποκρισία και η σχιζοφρένεια του νου.
Η «Γνώση του Εαυτού», ως Βασίλισσα όλων των γνώσεων,
θα παραμένει πάντοτε «Μοναδική»,
διότι είναι το Φως για το σκοτάδι
και η Πνοή για το κορμί.
Στην τελική όλοι είμαστε αναχωρητές
απ’ αυτό τον κόσμο τον παροδικό
και κάποιοι έγραψαν ένα παγκόσμιο ρητό,
με άδεια χέρια ερχόμαστε και με άδεια φεύγουμε,
το δήλωσαν και το δηλώνουν απ’ την εμπειρία τους,
επειδή δεν γνώρισαν μέσα τους το Θεϊκό.
Γι’ αυτούς όμως που αξιώθηκαν,
με τη Χάρη του Διδάσκαλού τους,
δεν ισχύει ότι ερχόμαστε άδειοι και άδειοι φεύγουμε,
αλλά αναχωρούμε από μέσα μας απίστευτα γεμάτοι
και με ένα αφανές για τους άλλους εσώτατο χαμόγελο παντοτινό,
που είναι το Μυστικό Υπέρτατο Δώρο απ’ το Δημιουργό.
Μέχρι να πάρουνε οι Άνθρωποι το Αληθινό Κλειδί
απ’ τον Αληθινό Διδάσκαλο της εκάστοτε εποχής,
για να αυτοεκπληρώνονται μέσα τους απ’ τη Μάνα μας Ζωή,
θα περιπλανώνται στους παραπλανητές,
για να βρούνε ματαίως το κλειδί.
óóó
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Η καθημερινή μου ευχαριστία προς το ΘΕΟ
και προς τη φυσική μορφή του Διδασκάλου μου
όσο Σας Ευχαριστώ, Πολυαγαπημένε μου ΚΥΡΙΕ και για τη σημερινή καινούργια Ευλογημένη Ημέρα Σας, που με Γεννήσατε και με Φιλοξενείτε μέσα στο
Άπειρο Μεγαλοπρεπέστατο Θεϊκό σας Βασίλειο, με όλα τα χιλιοευλογημένα Θεϊκά
σας Αγαθά για τη συντήρησή μου, και με Αποκαλύπτουσα τη Γλυκύτατη Θεϊκή σας
Δύναμη και Ομορφιά, που είναι διάχυτη παντού, μέσα μου και έξω μου!
Πόσο Σας Ευχαριστώ, Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, που ήρθατε στη Ζωή μου
και με βρήκατε πριν πολλά χρόνια, το 1975, μέσω δύο μαθητών σας, που μου έδωσαν
την πρόσκληση για ενημέρωση.
Πόσο Σας Ευγνωμονώ, που με απελευθερώσατε ολοκληρωτικά απ’ τους τεχνητούς παράδεισους αυτού του κόσμου, που είναι σαν βάλτοι αποσύνθεσης σε σύγκριση με τον Υπέρτατο Παράδεισο, που μου αποκαλύψατε μέσα μου τη Μητέρα μου Ζωή
στη Θεϊκή μου Αναπνοή και μου δείξατε τον πρακτικό τρόπο πώς να έρχομαι μέσα
μου σε επαφή, για να γεμίζω από Θεία Αγάπη, Θείο Σεβασμό, Θεία Ευγνωμοσύνη,
Θεία Αφοσίωση, Θεία Ειρήνη, Θεία Ελευθερία, Θεία Σοφία και Θεία Ευδαιμονία!

Π
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Η προσευχή μου
(Μετά από παράκληση στον Κύριό μου,
να μου βάλει λόγια στην καρδιά μου, για να προσεύχομαι καθημερινά!)
ύριέ μου, Σας παρακαλώ, ας γίνετε
ο Εσωτερικός Μαγνήτης όλων των σκέψεών μου, γιατί μόνο
στον Εσωτερικό Θεϊκό Σας Μαγνήτη της Αδιόρατης Αναπνοής μου υπάρχω.
Η κάθε σκέψη που έρχεται να με βγάλει
από το Εσωτερικό Θεϊκό Σας Καταφύγιο της Αναπνοής,
Σας παρακαλώ, ας μου τη μετατρέπετε σε εσωτερική υπόκλιση
βαθύτατης Αγάπης, Αφοσίωσης, Ευγνωμοσύνης και Σεβασμού,
εκφράζοντας όλο το δόσιμο της ύπαρξής μου σ’ Εσάς,
διότι είμαι δικός Σας!
Η κάθε μου ομιλία ας μεταφέρει στις ψυχές σας το Θεϊκό Σας Μήνυμα
και η κάθε μου πράξη ας εκφράζει την Πάναγνη Αγάπη Σας!
Η προσοχή μου και οι σκέψεις μου ας γίνουν ένα με Εσάς
και μες στην Αιώνια Ελευθερία Σας πάντα να Σας υπηρετώ!
Να υπάρχω πρώτα για τον Σατ Γκουρού Μαχαράτζι μου,
διότι όταν υπάρχω πρώτα για τον Σατ Γκουρού Μαχαράτζι μου,
μόνο τότε μπορώ να υπηρετήσω τους συνανθρώπους μου!
Διότι μέσα σε όλους τους συνανθρώπους μου κατοικεί
η ίδια Θεία Ουσία που κατοικεί μέσα στον Σατ Γκουρού Μαχαράτζι!*
Ουδείς θνητός γνωρίζει τι εστί
Αληθινή «Υπηρεσία προς την Ανθρωπότητα»,
παρά μόνον οι Αληθινοί Ζωντανοί Διδάσκαλοι που Την υπηρετούν,
τα Θεία Στοιχεία της Φύσης
και οι αφοσιωμένοι μαθητές Τους που Τους ακολουθούν.
Ω! Πόσο βαθύτατα σας ευχαριστώ για όλα, Πολυαγαπημένε μας Κύριε!
Τώρα… “επί γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία”,
όπως είχε διατυπώσει ο Πολυαγαπημένος Ιησούς Χριστός μας!

Κ

* ΣΑΤ (= Αλήθεια) ΓΚΟΥ (= σκοτάδι) ΡΟΥ (= Φως) ΜΑΧΑ (= Υπέρτατος) ΡΑΤΖΙ (= Βασιλιάς) (σύνθετες
σανσκριτικές λέξεις) είναι ο Αληθινός Διδάσκαλος, που σε βγάζει απ’ το σκοτάδι της άγνοιας απέξω
σου και σε οδηγεί στο Φως της Γνώσης μέσα σου. Και ως φυσικόν, έχουμε και αναρίθμητους αυτοτιτλοφορούμενους γκουρούδες, λόγω υπερπληθυσμού, σε κάθε γωνιά στην Ινδία, που παραπλανούν την
Ανθρωπότητα στα μπλα μπλα, στις προσευχούλες και στα κομπολόγια.

Επιλογοσ
Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες,
η επιδίωξή μου λοιπόν, που αποφάσισα να γράψω, είναι για να σας παροτρύνω
να λάβετε τη ΓΝΩΣΗ, να επενδύσετε σ’ αυτήν και να την ενσωματώσετε στο καθημερινό ταξίδι της ζωής σας. Σταδιακά και αναπόφευκτα η Γνώση του Εαυτού σας θα
σας περάσει στη βαθύτατη συνειδητοποίηση της Αυτοεκτίμησης, του Αυτοσεβασμού
και της Αυτοανακάλυψης του Εσώτατου Υπέρτατου Αισθήματος της Θείας Αγάπης,
όπου εκπληρώνεται ο Άνθρωπος και μεταμορφώνει τους ανθρωποδιάβολους σε Ανθρωποθεούς!
Η έλλειψη κατανόησης κάποιων, που θα τους οδηγήσει στην απόρριψη αυτού του
πιο Αληθινού και Ευγενούς Μηνύματος, δεν υποδηλώνει την ανυπαρξία της πραγματικότητας. Απλά δεν θα είναι ο καιρός σας. Επανεξετάστε το στο διάβα του ταξιδιού σας και ίσως έρθει η κατάλληλη κατανόηση για να το αφομοιώσετε.
Αυτά τα τραγούδια είναι για να κτίσουμε έναν κόσμο καινούργιο, αντάξιο της
Θεϊκής μας Φύσης, με τα αισθήματα της Αγάπης, της Αξιοπρέπειας, της Ειρήνης, της
Συμπόνιας, του Σεβασμού και της Ευτυχίας. Ο καινούργιος κόσμος προϋποθέτει το
ξεκίνημα της προσπάθειας του καθένα μας. Εμείς είμαστε ο κόσμος, ένα ένα μέλος
αποτελούμε τον κόσμο. Εάν δεν κάνεις την προσωπική σου αρχή, απλά χάνεις την
απερίγραπτη ευκαιρία και τη χαρά της συμμετοχής.
Ελπίζω να σας αγγίξει το Ευγενέστατο Έργο του Διδασκάλου μας και να σας εμπνεύσει, για να ομορφύνετε ο καθένας το έργο της Ζωής σας με τη Θεσπέσια Γνώση
του, που την προσφέρει σ’ όσους το επιθυμούν.
Σας εύχομαι ολόψυχα να επιτύχετε την Υπέρτατη Επιτυχία, που είναι η μοναδική,
η Εσωτερική Πρακτική Ένωση με το Θεϊκό Εαυτό μας.
Καλή Ευλογημένη τύχη σ’ όλους σας!
Αδράξτε τη Σπανιότατη και Υπέρτατη Ευκαιρία και Δυνατότητα σήμερα,
που ζούμε στο Μαγευτικότατο Πλανήτη Γη!

Με βαθύτατη Αγάπη, Εκτίμηση και Σεβασμό
Ο συνταξιδιώτης σας, ο φίλος σας και αδελφός σας
Νότης
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ισθάνομαι να σας επισημάνω, πρώτα προς τους συμμαθητές μου της Γνώσης, ελπίζοντας να εμπνευσθούν για το Υπέρτατο Γεγονός που μας συμβαίνει.
Όσο μπορείτε να θυμόσαστε όλο και περισσότερο κάθε καινούργια ημέρα ότι είμαστε μαθητές του πιο Αξιότιμου και πιο Αξιοσέβαστου Ανθρώπου του Πλανήτη μας,
στην Παρούσα Εποχή που ζούμε εμείς.
Ως εκ τούτου, θα αυξανόμαστε σε Συνειδητότητα, Υπευθυνότητα και Αξιοπρέπεια
και μόνον αγγίζοντας με την Ιδέα της Καρδιάς, ότι μας επέτρεψε να γίνουμε μαθητές του και να συμμετέχουμε στο Μεγαλοπρεπέστατο Έργο του, που εκτυλίσσεται
στη σημερινή ιστορία της πιο Υπέρλαμπρης Εποχής στον Πλανήτη μας. Διότι αυτό
συμβαίνει ζωντανά για τον καθένα μας σε παγκόσμια κλίμακα για πρώτη φορά, να
περιέρχεται ο Διδάσκαλός μας ακατάπαυστα σ’ όλον τον Πλανήτη από 13 ετών επί
45 χρόνια, για να προσεγγίσει το κάθε Ανθρώπινο Ον, χωρίς καμιά εξαίρεση.
Άρα, εύχομαι να βιώσετε και να συνειδητοποιήσετε βαθύτατα ότι είμαστε τα πιο
τυχερά και πιο τιμημένα άτομα, εφόσον είμαστε μαθητές τού πιο Αξιοσέβαστου και
πιο Αξιότιμου Ανθρώπου πάνω στον Πλανήτη μας αυτήν την εποχή. Στη συνέχεια,
ας εμπνευσθούν και οι μελλοντικοί Ενδιαφερόμενοι, απ’ τα γραπτά μου ή την απαγγελία μου, τι προνόμιο και τι απίστευτη τύχη τους περιμένει.
Εύχομαι ολόψυχα τον ακατάπαυστο πολλαπλασιασμό των Υπερτυχερών και Προνομιούχων, για την Υπέρτατη Επιτυχία σας και Υπέρτατη Εμπειρία σας!

Α
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απώτερος σκοπός αυτού του βιβλίου-μηνύματος είναι η απόκτηση δικού μας τηλεοπτικού σταθμού, για να ενημερώνουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε
γι’ αυτό το τόσο Υγιές και Ευγενές Παγκόσμιο Μήνυμα. Ατυχώς τα τηλεοπτικά κανάλια μέχρι τώρα δεν έχουν γνωρίσει το Θείο Έργο που εκδηλώνεται εδώ και 40 χρόνια σ’ όλο το πρόσωπο της Γης, ώστε δικαιολογημένα το κάθε κανάλι θα προσφέρει
στους διαφορετικούς τηλεθεατές του αυτά που μπορεί να παρουσιάσει.
Δεν κρίνω εάν είναι καλά ή άσχημα. Το κριτήριο το κατέχει ο ίδιος ο τηλεθεατής
απ’ το σημείο που βρίσκεται. Διότι κάτι άσχημο για κάποιον είναι καλό για κάποιον
άλλον, και κάτι καλό για κάποιον είναι άσχημο για κάποιον άλλον, ή κάτι σημαντικό για κάποιον είναι ασήμαντο για κάποιον άλλον, ή το αντίστροφο. Γι’ αυτό, ας προσέχουμε τις παγίδες των επικρίσεων, που δημιουργούν αναπόφευκτους διχασμούς
και συγκρούσεις. Ο κάθε άνθρωπος θα αναζητήσει και κάτι διαφορετικό από τον άλλον, ή να μάθει, ή να δει, ή ν’ ακούσει, ή να οσφρησθεί, ή να γευθεί. Δεν μπορούμε
ταυτόχρονα όλοι να είμαστε της ίδιας ηλικίας, της ίδιας ωρίμανσης και της ίδιας αναζήτησης. Χρειάζεται, προς όφελός μας, να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε την κάθε διαφορετική πορεία των συνανθρώπων μας. Και όποιος γνωρίσει κάτι όμορφο
στην πορεία του ταξιδιού του, εάν αισθάνεται, να το πληροφορήσει και στους άλλους συνταξιδιώτες του, ώστε όποιοι θέλουν να ερευνήσουν για την ενημέρωση να
έχουν τη δυνατότητα επιλογής τους.

Ο

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ έχει ετοιμάσει 5 DVD
για τους ενδιαφερόμενους, τα οποία ονόμασε «ΚΛΕΙΔΙΑ»
και μπορείτε να τα δανείζεστε χωρίς χρέωση.
Στο 6ο ΚΛΕΙΔΙ παρουσιάζεται και προσφέρεται
η Γνώση απ’ τον ίδιο τον Διδάσκαλο μέσω DVD.

Πληροφορίες: 2107488650, www.theartoflife.gr,
www.wopg.org, www.timelesstoday.tv
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Αυτή την Υπέροχη Ομορφιά θα προσπαθήσει το κανάλι μας να παρουσιάσει στους
συνανθρώπους μας, ώστε όσοι αγγιχθούν και θέλουν να τη βιώσουν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Επειδή είμαστε λίγοι οι εθελοντές και δεν μπορούμε να καλύψουμε το όραμα του τηλεοπτικού σταθμού «μέχρι τώρα», γι’ αυτό σκέφθηκα ότι με
το βιβλίο-μήνυμα, εάν εκδοθεί, θα προσέλθουν άνθρωποι, θα αυξηθούν οι εθελοντές
και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα του Διδασκάλου μας και των καρδιών
μας. Είναι θαυμάσια η πρώτη φάση, παγκόσμιες δημόσιες ομιλίες μέσω δορυφόρου
και τρεις φορές κάθε ημέρα μεταφρασμένες. Αλλά σκέφθηκα ότι δεν έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι δορυφορικό πιάτο και δεν γνωρίζουν ποιο Συναρπαστικό Απίστευτο
Έργο παίζεται κάθε ημέρα σ’ όλο τον πλανήτη μας. Ενώ τηλεόραση έχουν όλοι οι άνθρωποι και ψάχνοντας κανάλια θα βρουν και το κανάλι του Διδασκάλου μας.
Αρκετός βομβαρδισμός γίνεται απ’ όλους τους εκφωνητές των καναλιών για
πράγματα που δεν εμπνέουν τους τηλεθεατές για ελπίδα και εξέλιξη. Αισθάνομαι ότι
είναι ο καιρός να γνωριστούμε από πιο κοντά, όσοι αφυπνίστηκαν και συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα παγκόσμιας συνεργασίας, για την εξύψωση του ανθρώπινου γένους. Ελπίζω κι άλλες χώρες να εμπνευσθούν η μία απ’ την άλλη, για δικά
μας κανάλια, ώστε να βομβαρδιστούν οι άνθρωποι, όσοι περισσότεροι θέλουν, απ’
τη Θεία Αγάπη, Θεία Σοφία και Θεία Ελπίδα του σημερινού Αληθινού Ζωντανού Διδασκάλου μας, για να βιώσουν την Υπέρτατη Ελευθερία, την Υπέρτατη Ειρήνη, την
Υπέρτατη Ευδαιμονία, με την Ανάσταση της Ψυχής τους.
Ελπίζω πάρα πολύ στην ευαισθησία και στην αποφασιστική δύναμη των συγκοινωνούντων δοχείων των καρδιών μας, προς υλοποίηση του οράματός μας, για να
κτίσουμε ακλόνητα θεμέλια για τις επερχόμενες γενιές.
Σας ευχαριστώ απ’ το βάθος της καρδιάς μου, όσοι επιτρέψετε να ενσωματωθεί
στις καρδιές σας το όραμα της καρδιάς μου, όπου κι εγώ το ενσωμάτωσα, με τη Γλυκύτατη Αγάπη και Χάρη του Διδασκάλου μας.
Εάν σας αγγίζει ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ και θέλετε να συμμετέχετε, θεωρώ ότι το πιο ωφέλιμο και υπέροχο ΔΩΡΟ για τους γνωστούς σας, στη γιορτή τους
ή στα γενέθλιά τους, αντί πάστες ή ουίσκι, ας τους δωρίσετε αυτό το βιβλιομήνυμα,
που θα το έχουν παντοτινό σύντροφο μες στο σπίτι τους από γενιά σε γενιά, γιατί
υπενθυμίζει τη διαχρονικότατη αναζήτηση ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ του ανθρώπου.

Το Υπέρτατο Μήνυμα της Γνώσης του Εαυτού
δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την κερδοσκοπία.
Με την έκδοσή του όποια έσοδα προκύψουν θα χορηγούνται
για τις επισιτιστικές ανάγκες των συνανθρώπων μας.
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Ένας ένας ας κάνουμε μια προσπάθεια να συνευρεθούμε, να πολλαπλασιαστούμε, να συνεργαστούμε με τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ και
του Υπέροχου ΣΕΒΑΣΜΟΥ, για να προετοιμάσουμε μια αφάνταστη καινούργια ΠΟΡΕΙΑ με τα πιο αξιοπρεπή ίχνη, για τις ευλογημένες επερχόμενες γενιές.
Αυτή αισθάνομαι είναι η εσώτατη υποχρέωση κάθε ανθρώπινης καρδιάς, η έμπνευση για εξύψωση αντάξια της ΘΕΪΚΗΣ ΜΑΣ ΦΥΣΗΣ.
Δεν είμαι προσωπολάτρης, αφού έχω απόλυτη επίγνωση της φθαρτής ύλης, αλλά είμαι Περήφανος Λάτρης της ΘΕΙΑΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, που τη διαιωνίζουν με διαφορετικά Σώματα ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ της κάθε διαφορετικής εποχής.
Ή από μυρμήγκι ή από άνθρωπο – άσπρο, μαύρο, κίτρινο, άγγλο, γάλλο, πορτογάλο – διδαχθώ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, είναι για μένα αποδεκτή,
διότι μου δείχνει μέσα μου την ΕΙΡΗΝΗ, την ΑΓΑΠΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Οποιοσδήποτε θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μου μπορεί να τηλεφωνήσει στο
6932 565107, για ερωτήσεις και τυχόν σχόλια. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω πως ο χρόνος που αφιερώσατε στην ανάγνωση ή ακρόαση του παρόντος να ήταν πραγματικά
εποικοδομητικός για τις καρδιές σας.

 Το βιβλίο αυτό πωλείται στο κατάστημα τουριστικών ειδών:
Πειραιώς 6, Ομόνοια
 Έχει βγει επίσης και σε CD με μουσική υπόκρουση
και προσωπική μου απαγγελία και
 Σε διάφορα βίντεο στο Youtube
(πατάμε notiskontomichalos στην εύρεση).

υχαριστώ θερμά πρώτα τον Πολυαγαπημένο μου
Διδάσκαλο, που με αξίωσε, μέσω του ευγενέστατου Δώρου της Γνώσης του, να εκφράσω την εσωτερική μου εμπειρία για το Υπέρτατο Μήνυμα.
Στη συνέχεια Ευχαριστώ επίσης θερμά τους αγαπημένους μου φίλους Κώστα, στοιχειοθέτη, και Νίκο,
τυπογράφο και βιβλιοδέτη, που συνέβαλαν στην
υλοποίηση αυτού του ευγενούς έργου, ευχόμενος να
αποδειχθεί εποικοδομητικό για την Ανθρωπότητα.
Αυτό το βιβλίο ολόκληρο έχει βγει επίσης και σε CD
με μουσική υπόκρουση και δική μου απαγγελία. Για
τη συμβολή τους, Ευχαριστώ θερμά επίσης τους αγαπημένους μου Νίκο, μουσικοσυνθέτη, Βασίλη, εκτυπωτή των CD, και όλους τους συνανθρώπους που
πρόσφεραν τη μουσική τους μέσω του Internet.
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