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Ένα  Προκαθορισμένο 

Απρόσμενο Ραντεβού

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Το Υπέρτατο Μήνυμα 
για το πιο Ευγενές 

Εγχείρημα (ποιήματα)

Οι διαφορές και οι 
ομοιότητές μας

Οι Οραματιστές του 
Γενικού Καλού

Πώς θα απαλλαγούμε 
από την Παγκόσμια 
Οικονομική Μαφία

Η ιδανική κοινωνία

Το Υπέρτατο Μήνυμα

Ήρθε ο καιρός να 
νιώσουμε πρεσβευτές 

της Ειρήνης

A Predetermined
Unexpected Encounter

Γεννήθηκα σε μια φτωχογειτονιά, 
στην παλιά λαχαναγορά Αθηνών. 
Τον πατέρα μου μου τον στέρησαν 
στον εμφύλιο των ασυνείδητων πο-
λιτικών. Άλλαξα πολλά επαγγέλματα 
αναζητώντας καλύτερο μεροκάματο, 
ναυτικός και μετανάστης στα 18 μου, 
με τελικό επάγγελμα οδηγός ταξί 38 
χρόνια, αποκτώντας εμπειρίες από 
την επαφή μου με δια φορετικές ψυ-
χοσυνθέσεις. 

Τα γράμματα στο σχολείο τα θε-
ωρούσα κούφια, γιατί δεν εμπεριέ-
χουν αληθινή αγάπη, σεβασμό και 
αξιοπρέπεια. Είμαι σαν ένα ελεύθερο 
πουλί, δεν χωράω σε κανένα από τ’ 
αμέτρητα κλουβιά αυτού του κό-
σμου, της άγνοιας και της αυταπά-
της. Όμως με απόλυτο σεβασμό και 
υπακοή στους εσωτερικούς νόμους 
του Εαυτού μας και στους υγιείς νό-
μους της παγκόσμιας κοινωνίας. 

Αισθάνομαι απερίγραπτα ευγνώ-
μων προς τον πολυαγαπημένο μου 
Διδάσκαλο, που μου έδειξε να σπου-
δάζω στο υπέρτατο πανεπιστήμιο 
της Γνώσης του Εαυτού, που με βο-
ήθησε να αποφοιτήσω ακέραιος και 
από το πανεπιστήμιο του δρόμου. Γι’  
αυτό  η Γνώση για μένα ήταν και είναι 
το ακλόνητο θεμέλιο και η αχώριστη 
πυξίδα μου.

Η πιο καταστροφική και διαιωνιζόμενη 
μέχρι τώρα πανδημία στην ανθρωπότη-
τα είναι η άγνοια του Εαυτού μας, που μας 
σέρνει στην ασυνειδησία και η ασυνειδησία 
μάς ωθεί στην τρέλα και στην εγκληματι-
κότητα. Όλες οι άλλες πανδημίες ωχριούν 

μπροστά στην άγνοια του Εαυτού μας. Αυτή είναι η αιτία 
της μιας πλευράς του νομίσματος. Ή άλλη πλευρά είναι 
το «ουδέν κακόν αμιγές Καλού», που μας άφησαν κληρο-
νομιά οι φωτισμένοι πρόγονοί μας. Μας επαναφέρει στην 
ελπίδα, ότι υπάρχει μέσα μας το αντίδοτο της άγνοιας, η 
Θεραπεύτρια Γνώση του Εαυτού μας! Μόνο Αυτή μάς προ-
σφέρει την Εκπλήρωση και τη Διαύγεια, για να αισθανό-
μαστε Ειρηνικοί και Ευσεβείς, σαν αντάξια πλάσματα του 
Δημιουργού μας. Ο κόσμος πλάθει το παιδί με πλαστικό 
πιστόλι στο χέρι. Κι όταν μεγαλώσει, του δίνει το αληθινό 
για να σκοτώσει. Ενώ ο Θεός το πλάθει ως Θεία Αγνότητα 

ενσαρκωμένη.
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Πόσο απερίγραπτα Σας ευγνωμονώ 
Πολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε, που 
μου υφάνατε τη Μαγευτική και Απί-
στευτη Ιστορία της Ζωής μου, απο-
καλύπτοντάς μου ότι Είσαστε ο Κύ-
ριός μας που περιμέναμε οι περισσό-
τεροι, και με χρίσατε να συνειδητο-
ποιήσω ότι είμαι ένα αιώνιο πλάσμα 
σας και κληρονόμος της Θείας Αιω-
νιότητάς Σας! 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστώ θερμότατα τους Αγαπημένους συμμαθητές και αδελ-
φούς μου στη Γνώση Κώστα Παναγόπουλο, στοιχειοθέτη, και Ελέ-
νη Σεργίου, μεταφράστρια, για την ευγενή συνεργασία να ολοκλη-
ρωθεί αυτό το βιβλίο κι ελπίζω να είναι εποικοδομητικό για τις 
καρδιές των συνανθρώπων μας. 
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Λίγα λόγια για τον υπογράφοντα 
 

 
τυχε να γεννηθώ χριστουγεννιάτικα το 1947 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 Α-
θηνών) και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια μέσα στα καφενεία 
της περιοχής, όπου έμαθα το τσιγάρο και τον τζόγο, και στα 
ταβερνεία και στα μπαράκια, όπου έμαθα το αλκοόλ και τη 
λαγνεία. Ο τζόγος και το αλκοόλ με είχαν συνεπάρει τόσο πο-
λύ, που είχαν γίνει δεύτερη φύση μου —ενσωματωμένα εντε-
λώς στις καθημερινές συνήθειες τόσων χρόνων— που ούτε ο 
γάμος μου ούτε και τα παιδιά μου δεν μπορούσαν να με απο-
τραβήξουν απ’ αυτή την άθλια ζωή!  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι που απολύθηκα από το 
στρατό, μπορούσα να καταμετρήσω πως είχα περάσει από εί-
κοσι δύο τουλάχιστον επαγγέλματα. Ψάχνοντας όλο και για 
καλύτερο μεροκάματο, άλλαζα συνέχεια δουλειές, κι άρχισα 
από μικρό παιδί να ξεσκονίζω τους κουρεμένους στον κουρέα 
για πουρμπουάρ, παγοπώλης με γαϊδουράκι και άμαξα, παντο-
πώλης, σερβιτόρος, εμποροϋπάλληλος, φωτογράφος, υπάλλη-
λος σε σφαιριστήριο, κηροπλάστης, χρωματοπώλης, ναυτικός 
στα 16, μετανάστης δυόμισι χρόνια στην Αυστραλία, εργάτης 
σε εργοστάσιο που κατασκεύαζε σήτες, εργάτης σε αυτοκινη-
τοβιομηχανία, ζαχαροπλάστης, κατασκευαστής σάκων γυμνα-
στηρίων, σιδερωτής υποκαμίσων, μπογιατζής, σιδεράς, οικοδό-
μος, διανομέας νημάτων με φορτηγό, σε υδροφόρα δημοσίων 
έργων οδηγός, διανομέας ορθοπεδικών, διανομέας φυλλαδίων, 

Έ 
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ώσπου αποφάσισα μετά το γάμο μου 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 κάστες αυτού του κόσμου, ιδιαιτέρως λόγω της τε-
λευταίας μου αυτής δουλειάς ως οδηγός ταξί, για διάστημα 38 
χρόνων! Φανταστείτε ένα παιδί που από 7 ετών ανυπομονούσε 
κάθε μέρα πότε θα τελειώσει το σχολείο, για να τρέξει να πετά-
ξει την τσάντα σπίτι και να πάει ν’ αρχίσει την μπάλα και τον 
τζόγο! Είχα γίνει εξπέρ στο στριφτό, που ήταν τότε η εποχή 
του, 1960, και επειδή δεν είχαν ανοίξει πολλά καφενεία και 
σφαιριστήρια, παίζαμε έξω στους δρόμους με τα κέρματα κο-
ρώνα-γράμματα, στριφογυρίζοντάς τα στο πίσω μέρος της πα-
λάμης 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 στην Αληθινή μου Φύση.  

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 πολύ αστυνόμευση εκείνα τα 
χρόνια, άρχισα να παίζω χαρτιά στο τραπέζι με την πράσινη 
τσόχα. Για ένα παιδί ήταν τόσο δελεαστικές οι τράπουλες αλλά 
και το τάβλι, που το πάθος που είχε αναπτυχθεί από το «στρι-
φτό» και την αναγκαιότητα του κέρδους με οδήγησε πολύ 
γρήγορα να γίνω χαρτοπαίκτης αφάνταστα παθιασμένος. Φα-
νταστείτε 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 πώς είχα γίνει 
τόσο εθισμένος, που όταν κέρδιζα τα χρήματα από το μπαρ-
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μπούτι (ζάρια) ή από τα χαρτιά, δάνειζα τους χαμένους συ-
μπαίκτες μου, για να συνεχίζουμε να παίζουμε και, ως μπούμε-
ρανγκ, 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 κλείνο-
ντας το καφενείο της συνοικίας, είχαμε βρει καφενείο ξενυχτά-
δικο στο Θησείο και πηγαίναμε να συνεχίσουμε. Έλειπα από το 
σπίτι μου για 30ωρα ή 48ωρα, ιδιαιτέρως τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων. Από την ντροπή μου που έχανα όλο μου το βδο-
μαδιάτικο, όταν πληρωνόμουν το Σάββατο, πήγαινα κατευ-
θείαν στο καφενείο και δεν είχα να δώσω λεφτά στη γυναίκα 
μου, πηγαίνοντας Κυριακή πρωί στο σπίτι.  

Δύο φορές ήθελα να εξαφανιστώ, να μην αισθάνομαι ότι 
υπάρχω, αλλά με κράταγε η ύπαρξη των παιδιών μου και υπο-
σχόμουν συνέχεια στον εαυτό μου και τη γυναίκα μου ότι θα τα 
κόψω, αλλά η μια υπόσχεση διαδεχόταν την άλλη. Ήταν αδύ-
νατη η απεξάρτησή μου από την ενσωματωμένη —δεύτερη 
φύση μου— καταστρεπτική συνήθεια του τζόγου. Φανταστεί-
τε, 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 θυμά-
μαι πως στην πλάτη του κρεβατιού μου έπαιρνα τη 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. Όλες τις ώρες της ημέρας, είτε όταν 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 ανυπό-
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φορα, έπαιρνα χαπάκια για προσωρινό σταμάτημα του πόνου, 
οι πονοκέφαλοι και ο συνεχής τσιγαρόβηχας με ταλαιπωρού-
σαν αφάνταστα. Τα ακατάπαυστα χυδαία υβρεολόγια, η α-
κράτητη λαγνεία και η αποσύνθεσή που ένιωθα με είχαν κάνει 
να ντρέπομαι τόσο βαθιά μέσα μου τον εαυτό μου, βλέποντας 
την ολοένα και περισσότερο εντεινόμενη εξαθλίωση και την 
υποβάθμισή μου από άνθρωπος σε υπάνθρωπο. 

 
 

H 
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Αφιέρωση 
 
 

ισθάνομαι να σας εκφράσω γιατί έχω αφιερώσει τη Ζωή 
μου στον Αληθινό Διδάσκαλό μας και στο Υπέρτατο 

έργο του. Διότι μου έδειξε έναν πρακτικό τρόπο πώς να έρχο-
μαι σε επαφή μέσα μου με την Αδιόρατη Θεία Ενέργεια, την 
ίδια την Ζωή (Θεό)! Στη συνέχεια, η ίδια η Ζωή μού έδειξε 
πως Αυτή με ύφανε μες στην κοιλιά της Μάνας μου, χωρίς 
καμία παρέμβαση της βιολογικής μητέρας μου, κατά την ύ-
φανσή μου. Ως εκ τούτου, απ’ την Εσωτερική μαθητεία που 
μου προσφέρει η Ζωή μου, μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω 
ότι Αυτή είναι η Πρωταρχική Μητέρα μου, που με ύφανε με 
ασύλληπτο θαυμαστό τρόπο. Απλά τους γονείς μας τους χρη-
σιμοποιεί ως συνεργάτες και διάμεσά 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 εκπλήρωση και εξέλιξή μας! 

Ώστε όταν συνειδητοποίησα ότι είμαι Δημιούργημά της 
και δεν έχω φτιάξει απολύτως τίποτε στο σώμα μου με τα δι-
κά μου χέρια, ούτε τον Ήλιο, το Νερό, τον Αέρα και τη Γη, 
που μας συντηρούν αδιάκοπα επί αιώνες, άρα είμαι καθ’ ολο-
κληρία 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! Διότι και τα δάχτυλα 
που έχω τώρα για να σας γράψω οτιδήποτε γι’ Αυτήν, και οι 
εμπειρίες και συνειδητοποιήσεις που μου προσφέρονται τόσο 
ευγενικά και γενναιόδωρα, είναι όλα δικά της. Άρα, αναγνω-
ρίζοντας ότι τα πάντα είναι δικά της, μη έχοντας απολύτως 

Α 
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τίποτε δικό μου να της προσφέρω, το μόνο που μπορώ να κά-
νω με το Δώρο της, την Επιλογή που μου έχει δώσει, είναι 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! 

Ως φυσικό επακόλουθο, 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. Ελπίζω κι εύχομαι με 
την τεχνολογία να φθάσουν τα γραπτά μου και στο πιο απο-
μακρυσμένο 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 μας! Ο Σημερι-
νός Ζωντανός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ το κάνει εφικτό 
σε όσους το επιθυμούν ειλικρινά σ’ αυτή την Απίστευτη Επο-
χή που ζούμε κι εμείς ΤΩΡΑ μαζί του! Σ’ αυτό το βιβλίο, συ-
στήνω τον τρόπο που μπορεί να απελευθερωθεί και να σωθεί 
ο Άνθρωπος, κατ’ επέκταση η Ανθρωπότητα. 

Η δήλωσή μου προέρχεται εκ της εμπειρίας επενδύσεως 
προς τη Γνώση του Εαυτού μας. Μόνο μέσω της Ζωντανής 
Γνώσης του Ζωντανού Διδάσκαλου η Απελευθέρωση και η 
Σωτηρία του Ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί τώρα που ζει. 
Όχι μετά θάνατο, που υποστηρίζουν οι διάφορες θρησκείες.  

Που, εξυπακούεται, απαιτεί την επένδυση μέρους του χρόνου 
μας, ώστε να γίνουμε μαθητές της ίδιας της Ζωής, γιατί μόνο 
Αυτή προσφέρει την Υπέρτατη Εμπειρία που αναζητούμε όλα τ’ 
ανθρώπινα όντα, άλλοι συνειδητά κι άλλοι ασυνείδητα. (ΚΑΤΑ 
ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. η΄ 32: «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η 
αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» και κεφ. η΄ 36: «Εάν λοιπόν ο 
Υιός σάς ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι»).  

Καμία θρησκεία δεν μπορεί να σώσει τον Άνθρωπο με τους 
κανόνες και τους τύπους της. Και ξέρετε γιατί; Διότι η Ζωή 
(Θεός) δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με τις θρησκείες. Είναι 
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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 Διδά-
σκαλο 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 της 
Επιλογής. 

Δεν προσπαθώ να αντικαταστήσω με δικά μου λόγια τα 
Σωτήρια και Ευλογημένα Λόγια του. Απλά, ομολογώ την Α-
περίγραπτη Αγάπη, Αφοσίωση, Ευγνωμοσύνη και Σεβασμό 
προς τον Πολυαγαπημένο μας Διδάσκαλο και παράλληλα ε-
ξορίσω την εσοδεία που έχω αποκομίσει απ’ την θεσπέσια μα-
θητεία της Γνώσης του Εαυτού μας! 

Σας τον συστήνω, για να ενδιαφερθούμε να βιώσουμε την 
Απίστευτη Μαγεία που είναι έμφυτη μέσα στον καθένα μας. 
Μας προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο για να την ανακαλύ-
ψουμε, ώστε να κάνουμε όσο μπορούμε ομορφότερο το κα-
θημερινό μας ταξίδι! 

 
 

H 
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Πρόλογος 
 
  

 Γνώση του Εαυτού μας είναι καθαρά προσωπική Εσω-
τερική Πρακτική Ύψιστη Εμπειρία και μάθηση της Τέ-

χνης πώς να εξοικειώνεσαι με την ίδια τη Ζωή μέσα σου, που 
περιβάλλεται μες στην ολότητά της με τις πιο Θαυμαστές ι-
διότητες της Θείας Αγάπης, της Θείας Ειρήνης, της Θείας Ε-
λευθερίας, της Θείας Ευδαιμονίας, της Θείας Σοφίας και ό,τι 
ευγενές και όμορφο απορρέει απ’ την Πάναγνη Πηγή της μέ-
σα μας! Αυτές οι Θείες ιδιότητες δεν εδρεύουν στο πεδίο του 
μυαλού. Το μυαλό, είναι η έδρα των αισθήσεων, της φαντασί-
ας, της σκέψης και της αντίληψης μόνο για μάθηση του υλι-
κού κόσμου που μας περιβάλλει. Η Ύψιστη Μάθηση της Γνώ-
σης του Εαυτού μας, έχει την έδρα της στον Αδιόρατο Παλμό 
κάθε ΑΝΑΠΝΟΗΣ, και παρέχεται η απίστευτη Επιλογή, Ευ-
καιρία και Δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να τη βιώνει. Ο 
Δημιουργός μας, που υφαίνει τα οικοδομήματά του = σώματά 
μας, μες στις κοιλιές των Μητέρων μας, χωρίς καμία παρέμ-
βασή τους ούτε και δική μας, έχει τοποθετήσει έναν Εσωτερι-
κό μηχανισμό Αδιόρατο για τους εξωτερικούς οφθαλμούς, 
αλλά Εσωτερικά υπαρκτό, για να μπορεί ο Άνθρωπος - το 
Δημιούργημά του, να βιώνει όποτε επιθυμεί Το Θείο Αίσθημα 
με το βαθύτερο μηχανισμό του, που έχει προσδιοριστεί με 
διαφορετικές ονομασίες των Ανθρώπων: ή 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 μόνο αυτός 
που το βιώνει! 

Η 
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Αισθάνομαι να σας ενημερώσω με την ελπίδα των γρα-
πτών λόγων μου, μήπως εμπνεύσω έστω και μία καρδιά, διότι 
ένας αν 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 54 χρόνια. Το πρωτάρχισε τοπικά στην Ινδία 
από 9 ετών παιδάκι, όταν ο Πατέρας του πρώην Τιμημένος 
Διδάσκαλος τον άφησε διάδοχο του πριν αναχωρήσει και στα 
13 του ξεκίνησε σε Παγκόσμια Κλίμακα, όπου με βρήκε κι ε-
μένα και μου έδειξε μία Απερίγραπτη Εσωτερική Πορεία, διό-
τι γνώριζα μόνο εξωτερικές πορείες πριν τον Γνωρίσω! 

Επιτρέψτε μου να εκφράσω μια απ’ τις σημαντικότερες συ-
νειδητοποιήσεις της Εσωτερικής Μάθησης, απ’ τη Θεσπέσια 
Γνώση του Εαυτού μας. Εάν Η Υπέρτατη Δύναμη, δεν έστελ-
νε στις εκάστοτε εποχές τούς εκάστοτε Ένσαρκους Αληθινούς 
Φωτοφόρους Διδάσκαλους, το Ανθρώπινο Γένος θα είχε εξα-
φανιστεί από την άγνοια, από τη σαρκολατρεία, από την ασέ-
βεια, από την έπαρση, απ’ το μίσος, κι απ’ τη σχιζοφρένεια 
του νου, παρασυρόμενοι ο ένας απ’ τον άλλον! Αλλά Ευτυ-
χώς, με τη Χάρη της Άπειρης Καλοσύνης του Δημιουργού 
μας, μάς έρχονται οι Ζωντανοί Αληθινοί Διδάσκαλοι σαν σω-
σίβια στους ναυαγούς, και σαν φάροι στο σκοτάδι μας, προ-
σφέροντάς μας το πιο ΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ, τη «ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥ-
ΤΟΥ», που εξαφανίζει την άγνοια με όλα τα κακά που απορ-
ρέουν απ’ αυτήν και μας εκμηδενίζουν. Με τη βοήθεια απ’ τη 
δύναμη της Ψυχικής Πειθαρχίας, κυριαρχείται η σαρκολα-
τρεία κι ανακαλύπτει μέσα του ο μαθητής το Ύψιστο Αίσθημα 
του Σεβασμού, κι εξαφανίζει την ασέβεια, συνειδητοποιώντας 
μέσα του την Αφ’ Εαυτής Απλότητα της Ίδιας της Ζωής. Εξα-
φανίζει την έπαρση και, αισθανόμενος μέσα του απερίγραπτη 
Ψυχική Υγεία, γεμάτος από βαθύτατη Ευγνωμοσύνη, εξαφα-
νίζει τη σχιζοφρένεια του μυαλού! Αυτή η απίστευτη Εσωτε-
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ρική κατάσταση, μπορεί να συμβαίνει στους μαθητές που ε-
πενδύουν στην Ύψιστη Μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας! 

Ελπίζω, όταν ερευνήσετε στις ιστοσελίδες μερικές ομιλίες 
και αποσπάσματα του Παγκόσμιου Συναρπαστικού Έργου 
του PREM RAWAT, ότι θα είναι ο χρόνος της παρακολούθη-
σής σας εποικοδομητικότατος. 

ΤΩΡΑ, είναι η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΠΟΧΗ μας, ν’ αλλάξουμε 
προσωπικά για ν’ αλλάξουμε την Ιστορία του Ανθρώπινου 
Γένους, νιώθοντας ο καθένας μας συμμέτοχος, για ν’ αφήσου-
με Ευσεβέστατα και Αξιοπρεπέστατα Ίχνη προς τις Ευλογη-
μένες Επερχόμενες Γενιές μας. Η Ευκαιρία, η Δυνατότητα και η 
Απρόσμενη Επιλογή, είναι ΤΩΡΑ ΕΔΩ! Μας Εμπνέει  Δυναμικό-
τατα το Απερίγραπτο Πανανθρώπινο Έργο του Διδασκάλου 
μας, που είναι ήδη Εκδηλωμένο σε όλο τον Πλανήτη μας! 

Ας Συνενωθούμε όλοι οι οραματιστές του «Γενικού Κα-
λού», προς υλοποίηση του Μαγευτικότερου και Ευγενέστε-
ρου  Οράματος της Μητέρας μας Ζωής! Η Παγκόσμια Συνέ-
νωση των Δημιουργημάτων της, για  την εξάλειψη της υπο-
δούλωσης, πόνου, δυστυχίας και πολέμων! Σαν την Μητέρα 
και τον Πατέρα, που επιδιώκουν να συμφιλιώσουν τα παιδιά 
τους να ξανά Αγαπηθούν, διότι κάποιοι μισάνθρωποι μπήκαν 
στη μέση και τους δίχασαν, με σκοπό να τους μοιράζουν όπλα 
και όλα τα παρεμφερή, για να μισούνται και να αλληλοσκο-
τώνονται.  

Τώρα, ήρθε η στιγμή για αφύπνιση, ν’ ακούσουμε τα δια-
σκορπισμένα αδέλφια το ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ του Διδά-
σκαλου, για να συνενωθούμε και να μην ξανά επιτρέψουμε σε 
εγκληματίες χειραγωγούς να μας επιβάλουν το «διαίρει και 
βασίλευε». 

 
ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ! 
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Όχι θρησκευτικώς, αλλά για κάθε Ανθρώπινη Ύπαρξη  
πάνω στο πρόσωπο της Ευλογημένης Γης μας! 

 
ΒΙΩΣΤΕ ΤΟ, ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΩΡΑ!  

ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΗ ΕΠΟΧΗ,  
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ! 

  
 Ένας αφοσιωμένος μαθητής 
 ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 ΤΟΥ PREM RAWAT 

 
 

H 
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Κοινωνικοπολιτικά θέματα 
Συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες  

 
 

 Γνώση του Εαυτού μας κυριαρχεί στο ενδιαφέρον για 
το Γενικό Καλό, για τη Δικαιοσύνη και την Προσφιλή 

μας Ειρήνη και Ελευθερία! Μην νομίσετε ότι η Γνώση μάς α-
πομονώνει απ’ τα κοινά, αλλ’ αντιθέτως, μάς ωθεί ως ξέχωρη 
μονάδα για αφύπνιση και εδραίωση της Ειρήνης και της Θείας 
Ομορφιάς μέσα μας και έξω μας!  
 
Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη 

Έχετε υπόψη σας, μ’ αυτούς που ψηφίζετε, έχετε πολύ με-
γάλη ευθύνη, γιατί παίρνετε στο λαιμό σας και τα παιδιά σας 
και τους άλλους που δεν ψηφίζουν! Μία ευχή, δεν έχω άλλη 
πιο σημαντική! Επιστρέψτε στη συνείδησή σας ν’ αρχίσετε 
την αφύπνιση, να συνειδητοποιήσετε την απόρριψη των δι-
χαστικών κομμάτων σας, γιατί το μυαλό σας, που το έχετε 
δώσει στα μυαλά τους, θα σας στείλει ή στην αυτοκτονία ή 
στην τρέλα, όπως πολλούς συνανθρώπους μας. 

Όλα λειτουργούν σαν ΝΤΟΜΙΝΟ, κανένας δεν μπορεί να 
ξεφύγει, κάποτε αργά ή γρήγορα το κακό θα μας χτυπήσει και 
τη δική μας πόρτα. Σας υπενθυμίζω ότι όλοι οι σημερινοί κυ-
βερνήτες είναι οι πρόωροι νεκροθάφτες μας. Κατανοήστε την 
αναγκαία συνένωσή μας! 

Να ξεμάθουμε να ψηφίζουμε αυτούς που μας έχει προετοι-
μάσει το σάπιο σύστημα με τις καραμέλες του ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ, 
για να μάθουμε μετά να ψηφίζουμε τους εαυτούς μας στο συ-

Η
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νενωτικό και ανθρωπoκεντρικό κίνημα των Οραματιστών του 
Γενικού Καλού. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε καινούργιες 
ράγες, για να πηγαίνουμε το τρένο όπου θέλουμε εμείς ο συ-
νενωμένος λαός, και όχι να μας πηγαίνουν οι φτιαχτές αντι-
πολιτεύσεις πάνω στις ράγες τις δικές τους συνέχεια, με την 
παραπλάνηση των «καινούργιων Μανολιών που βάζουν τις 
μάσκες τους αλλιώς», για να μας έχουν πάντα σε διχασμούς. 
Οι διχασμοί επιφέρουν όλα τα τραγικά δεινά στους λαούς και 
μέσα απ' αυτό το πανούργο κόλπο διαιωνίζεται το παγκόσμιο 
σκοτεινό σύστημα. 

 
Tο πανούργο παγκόσμιο σύστημα 

Το κάθε κράτος, ή πολιτεία ή εξουσία, ξεχωρίζει τους πιο 
ευάλωτους, τους πιο φιλόδοξους, τους πιο ανασφαλείς, τους 
πιο εγωιστές, τους πιο υποκριτές, τους πιο ελκυστικούς σω-
ματικά, τους πιο ασυνείδητους, τους πιο υποδουλωμένους, 
και τους βάζει μέσα στο δίχτυ του παγκόσμιου σάπιου συστή-
ματος. Τους τοποθετεί στις θέσεις-κλειδιά με δέλεαρ το χρή-
μα και την προβολή και τους μεταμορφώνει σε ρήτορες παγι-
δευτές, κι’ αυτοί με τη σειρά τους παγιδεύουν κάθε γενιά, κι 
έτσι γιγαντώνεται και διαιωνίζεται η παγκόσμια μαφία. Και με 
την εδραίωση των παρακάτω καμουφλαρισμένων βιομηχα-
νιών, τάχα «προς όφελος των λαών», καταστρατηγεί με την 
αποχαύνωση και την εξάρτηση το πεπρωμένο των όχλων. 

Η βιομηχανία της μουσικής, του θεάματος, του αθλητι-
σμού, των MME, η βιομηχανία της «εκπαίδευσης», του χρήμα-
τος, του τζόγου, του αλκοόλ, η βιομηχανία της πορνείας, των 
ναρκωτικών, της ιατρικής - ασθενειών, της διατροφής, η βιο-
μηχανία της πολιτικής, των κλασικών επιστημών, των φιλο-
σοφιών, του «πνεύματος», η βιομηχανία της τεχνολογίας, των 
όπλων, των συμμοριών κ.ο.κ. 
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Τώρα, οι παγιδευμένοι οπαδοί κάθε βιομηχανίας να γνωρίζε-
τε το στημένο εγκληματικό παιχνίδι τους, κι αν θέλετε κάποτε 
να αποπαγιδευτείτε, σας συστήνω την Απελευθερώτρια Γνώση 
του Εαυτού μας. Αν δεν θέλετε εσείς, τουλάχιστον ας είναι ενη-
μερωμένες οι νέες γενιές να μην παγιδεύονται, για να σταματή-
σει η γιγάντωση των εγκληματικών κολοσσιαίων οργανώσεων. 

 Δεν ερχόμαστε εδώ στον Μαγευτικότατο Παράδεισο απ’ 
τον Δημιουργό μας για να είμαστε σκλάβοι και δυστυχισμέ-
νοι, αλλά για να είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ κι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ! Η 
απόδειξη της Αληθινής Χαράς είναι έμφυτη μέσα σε όλα τα 
ευλογημένα μικρά παιδιά όπως ήμασταν κι εμείς, αλλά μας 
την έθαψαν μέσα μας και μας μεταμορφώνουν σε ανθρωπο-
διάβολους, ενώ η ανθρώπινη φύση μας είναι ότι είμαστε ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΘΕΟΙ! Μπορούμε σήμερα, με τη Γνώση του Εαυτού 
μας, να ξανανιώσουμε αληθινά ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΙ!  

 
Με το χρήμα που έχουν οι ασυνείδητοι  
υποδουλώνουν τους λαούς και τους διαφθείρουν 

Το χρήμα επεμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή μας. Πώς 
είναι δυνατόν να μην μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας 
χωρίς χρήμα; τον πολιτισμό μας χωρίς χρήμα; την κοινωνία μας 
χωρίς χρήμα; Πώς είναι δυνατόν να μη βλέπουμε την ευκαιρία 
που μας έχει δώσει η τεχνολογία; Ήρθε ο καιρός να σταματήσει 
το Εμπόριο και να αρχίσει η Διανομή. Ήρθε ο καιρός να σταμα-
τήσουμε να πουλάμε και να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε. Η τε-
χνολογία και οι επιστήμες μάς το επιτρέπουν.  

Ποτέ δεν βρέθηκε τέτοιο κακό για τους ανθρώπους σαν το 
χρήμα. Αυτό καταστρέφει πολιτείες, οδηγεί ανθρώπους μα-
κριά απ’ τα σπίτια τους στην τυχοδιωκτική ζωή, δελεάζει και 
διαφθείρει τους τίμιους και τους σπρώχνει σε πρόστυχες πρά-
ξεις. «Το χρήμα δίδαξε στους ανθρώπους τον δόλο και την α-
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σέβεια» (Σοφοκλής, αρχαίος τραγικός, 496-406 π.Χ.). Πόσο 
απόλυτα συμφωνώ! 

Η αναγκαία και επιβαλλόμενη επιδίωξη του χρήματος έχει 
φέρει την ατομική και παγκόσμια καταστροφή, με απερίγρα-
πτες τραγωδίες. Η πιο μεγάλη τραγωδία: προσκολληθήκαμε 
τόσο πολύ στο κυνήγι του χρήματος και αποξενωθήκαμε ο-
λοκληρωτικά απ’ τον Θεό μέσα μας και τώρα βρισκόμαστε 
ισοβίτες στους τυράννους μας και ψηφίζουμε συνέχεια αυτούς 
που μας έχουν σαν κουνούπια και μας παρουσιάζονται ως εκ-
πρόσωποί μας, γιατί μας «αγαπούν» πολύ. Έχουνε να μας 
πιουν ακόμη το αίμα με το καλαμάκι σιγά σιγά, κι όταν θα έ-
χουμε εξασθενήσει ολοκληρωτικά, θα βλαστημάμε την ημέρα 
που γεννηθήκαμε, για όσους δεν θα έχουν επαφή με τη Σωτή-
ρια Γνώση του Εαυτού μας. Αλλά θα είναι πλέον αργά!  
 

 
 

Γιατί να έχουν κάποιοι το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδί-
δουν χρήμα και να μας το δανείζουν για να ζούμε; Συνεπώς, 
θα είμαστε πάντα υποδουλωμένοι εμείς και τα παιδιά των 
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παιδιών μας στους τοκογλύφους με τους δικούς τους όρους, 
όπου θα θέλουν την εξαθλίωσή μας και όλη τη χώρα μας να 
την κατακτήσουν, όπως ήδη έχει γίνει από τους δικούς τους, 
που μας τους έχουν βάλει ως «κυβερνήτες μας». 

Άρα, απομένει να εκδίδουμε δικό μας χρήμα. Και για να γίνει 
αυτό, πρέπει να τους αντικαταστήσουμε με γνήσιους, έντιμους 
υπηρέτες του λαού, για να πάρουμε τα ηνία της ζωής μας και να 
απαλλαγούμε απ’ τους ψευτοηγέτες μας! Γι’ αυτό δημιουργήσα-
με ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα, των «Οραματιστών του Γενι-
κού Καλού», για να βρούμε αληθινούς ανθρώπους, να συνεργα-
στούμε γι’ αυτό τον ευγενή σκοπό της απαλλαγής μας και για το 
Γενικό Καλό! Γι’ αυτό νοικιάσαμε μία αίθουσα για να γνωρι-
στούμε από κοντά, να συγκεντρωνόμαστε τακτικά, να ανταλ-
λάσσουμε απόψεις και να συνεργαστούμε με ειλικρίνεια και υ-
πευθυνότητα για ένα καλύτερο κόσμο! 

Ας είναι ο καινούργιος χρόνος η ΑΡΧΗ συνεχούς προσπά-
θειας γεμάτης πάθος, συνειδητότητα, αξιοπρέπεια, για ν’ αποτι-
νάξουμε τη σκοτεινή ιστορία που μας έχουν επιβάλει από βά-
θους αιώνων,  και να δημιουργήσουμε μία καινούργια Φωτεινή 
Ιστορία για εμάς και τις ευλογημένες επερχόμενες γενιές μας!  

Αυτοί κόβουν χρήμα για τη σκλαβιά των λαών. Εμείς θα 
τυπώνουμε χρήμα για την απελευθέρωση του λαού μας και θ’ 
αφυπνίσουμε κι άλλους λαούς να το υιοθετήσουν. Κι όταν ε-
πιτευχθεί η παγκόσμια αδελφοσύνη, τότε δεν θα το χρειαζό-
μαστε το χρήμα, διότι τα πάντα τα φτιάχνουν τα χέρια μας 
και όχι το χρήμα. 

Σήμερα μπορούμε να κάνουμε τη Διαφορά! Η Ισχύς εν τη 
Ενώσει! 
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Οι ωφέλειες της κοπής χρήματος από την αληθινή  
κυβέρνηση των Οραματιστών του Γενικού Καλού 

Ας δούμε τώρα τα θαυμάσια αποτελέσματα που μπορούν 
να προκύψουν απ’ την υποχρέωση και τη φροντίδα της και-
νούργιας πολιτείας προς τον λαό. 

Πρώτα απ’ όλα, εξάλειψη του άγχους για την αυριανή ημέρα, 
που δεν θα τους κυνηγάει κανένα χρέος, γιατί θα έχουν τα βασι-
κά τους εξασφαλισμένα. Ενοίκιο, τροφή, ένδυση, απ’ τον  μισθό 
κοινωφελούς εργασίας, νερό, φως, θέρμανση, τηλέφωνο, μέσα 
μεταφοράς δωρεάν, για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια. Επανά-
κτηση της ελπίδας μέσα τους ότι υπάρχουν και κάποιοι εκπρό-
σωποι του λαού επιτέλους που επιθυμούν να μειώνουν μέχρι ε-
ξαφάνισης τα προβλήματα, και όχι να τα δημιουργούν και να τα 
αυξάνουν, όπως έκαναν οι πρώην υποκριτές ασυνείδητοι πο-
λιτικοί με τις αρπακτικές κλίκες τους. 

Δεν θα έχουν ούτε άγχος ως προς τις σπουδές τους, ούτε 
θα σκέφτονται να μεταναστεύσουν, αλλά θα έχουν την επιλο-
γή τους. Οι μισθοί όλων των υπαλλήλων συνεργατών θα είναι 
βιώσιμοι, για αξιοπρέπεια. Δεν θα αναγκάζονται να καταφεύ-
γουν σε πορνεία, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά, απάτες και ε-
γκλήματα για εξεύρεση των φυσικών τους αναγκών, με απο-
τέλεσμα όλο και θα μειώνονται οι αυτοκτονίες, οι χωρισμοί, 
οι φυλακές, τα νοσοκομεία, τα τρελοκομεία και οι πόλεμοι. 

Τα ΜΜΕ της καινούργιας πολιτείας, θα προβάλλουν καθη-
μερινά προγράμματα για τη Γνώση του Εαυτού μας και εκ-
παίδευση για την Ειρήνη, για να προάγουμε την εξύψωση της 
καρδιάς και την πραγμάτωση της Ειρήνης, της Αγάπης, του 
Σεβασμού, της Ελευθερίας, της Ευημερίας και της Αξιοπρέ-
πειας. Αντί για πληρωμές ανέργων, θα έχουμε κοινωφελή ερ-
γασία παντού, ιδιαίτερα για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη 
ασφάλεια των πολιτών.  
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Η κάθε γειτονιά θα έχει το αστυνομικό της τμήμα σε χω-
ριά, νησιά, εξοχικά, προάστια, πόλεις με συνεχείς περιπολίες 
24ώρου βάσεως για πρόληψη κλοπών, οικιών, καταστημάτων, 
αυτοκινήτων, μηχανών κλπ., που οδηγούν στο έγκλημα. Θα 
αναπτύξουμε την ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥ και θα εξατμί-
ζεται ο ατομισμός και «η ζωή μου ο θάνατός σου». Και στα-
διακή εξαφάνιση ολοκληρωτικά όλων των «συμμοριών κρατι-
κών κυκλωμάτων», που παρουσιάζονται τάχα για την προ-
στασία του «κράτους» ως υπουργεία, εφορίες και κρατικά 
παιχνίδια, γιατί δεν θα έχει ανάγκη η πολιτεία να αρμέγει τον 
λαό, εφόσον θα τυπώνουμε δικό μας χρήμα.  

Και στην παιδεία ως προτεραιότητα θα βάλουμε τη Σω-
τήρια Αυτογνωσία για Εσωτερική Εξέλιξη. Και μετά επακο-
λουθεί και η ευγενής συλλογική εξέλιξη. Όταν ανακαλύψουμε 
μέσα στην καρδιά μας την Αγάπη, την Κατανόηση, και τον 
Σεβασμό, μπορούμε αβίαστα να αντικαταστήσουμε το μίσος, 
την ασυνειδησία, και την ασέβεια του μυαλού, που κυριαρ-
χούν μέχρι τώρα λόγω άγνοιας του Εαυτού μας! Αγάπη, Ανα-
γνώριση, Εκτίμηση και Σεβασμό για τη Μητέρα μας Φύση, 
που είναι Συντηρήτρια όλων μας, και εκγύμναση του σώματος 
με υγιή διατροφή, για να μην παγιδεύονται τα νέα παιδιά στα 
εγκληματικά υποκατάστατα.  

Αυτός είναι ο πραγματικός άθλος και η αληθινή υπηρεσία 
ενός κυβερνήτη ως υπηρέτη του λαού. Και όχι που αλλάζουν 
συνέχεια οι Μανωλιοί κάθε 4 χρόνια, και με τα ΜΜΕ, που εί-
ναι δικά τους, αποχαυνώνουν όλο το 24ωρο τον λαό και τον 
ωθούν στον διχασμό, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στην πορνεία, 
στα ναρκωτικά, στην απάτη και στην εγκληματικότητα. Σή-
μερα μας παρέχεται η απίστευτη δυνατότητα να κάνουμε 
την αρχή ξεριζώματος της σάπιας ρίζας και να επανιδρύσουμε 
έναν Ειρηνικό και Δίκαιο Κόσμο, Αντάξιο του Δημιουργού 
μας και των Ευγενών Φωτισμένων Προγόνων μας!  



26 

Αυτά είναι τα αναντίρρητα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ανθρώπων που πρέπει να διασφαλίζονται από την πολιτεία.  

 
Η σημερινή παγκόσμια σκοτεινή ιστορία 

Η σημερινή παγκόσμια σκοτεινή ιστορία είναι τόσο τραγι-
κή, που από παντού μας φωνάζουν όλα τα γεγονότα να ΞΥ-
ΠΝΗΣΟΥΜΕ και να ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΜΕ για συλλογική προ-
σπάθεια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε, ώστε από κοινού να επιλύσουμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε απ’ την αδιαφορία των κυβερνήσεων, που 
μας έχουν εκτεθειμένους στις απάτες, στα ναρκωτικά, στα ε-
γκλήματα, στους πολέμους, στο ξεπούλημα όλης της χώρας 
—αν έχει μείνει κάτι— και γενικά σ’ ένα προσχεδιασμένο πιο 
σκοτεινό μέλλον. Και μόνο την ευθύνη που έχουμε ως γονείς 
για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αν έστω λίγο τη συνει-
δητοποιήσουμε, θα νιώσουμε μεγάλη ντροπή, αλλά ταυτό-
χρονα μπορεί να μας αφυπνίσει, για να σηκωθούμε απ’ την 
καρέκλα και ν’ αρχίσουμε να συναντιόμαστε σε χώρους για 
σοβαρή συζήτηση για μία εκ νέου Φωτεινή Ιστορία! Γιατί όσο 
μας κοιμίζουν ακόμη οι πολιτικοί με τις ψευτοϋποσχέσεις 
τους, και νομίζουμε ότι αυτοί θα μας αλλάξουν τη ζωή μας 
προς το καλύτερο, αυτό δηλώνει μετά λύπης μου την ανοησία 
μας. Και αισθάνομαι, δεν πρέπει τα ανθρώπινα όντα να απο-
δέχονται την αποχαύνωση και την υποδούλωση, μετά από 
τόσα τραγικά δεινά που μας έχουν προκαλέσει οι πρόωροι νε-
κροθάφτες μας. 

Όσο θα αδιαφορούμε για την τόσο αναγκαία συνένωσή 
μας, μη φωνασκούμε για τα δεινά που λαβαίνουμε και θα λα-
βαίνουμε όλο και περισσότερα. Εύχομαι να μην υλοποιείται η 
τόσο προφανής απλή προφητεία μου, αλλά ατυχώς είναι η 
μοίρα των ανόητων διχασμών μας, ώσπου να μάθουμε!  
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Οι σκοτεινοί σκαρφίζονται  
πολέμους για τα παιδομαζώματα 

Πόλεμοι γίνονται και για παιδομαζώματα, ως θυσία των 
δολοφόνων σκοτεινών αφεντικών τους, που έχουν ειδικές ορ-
γανώσεις και μαζεύουν τα ορφανά για χειραφέτηση αυτών με 
υπάνθρωπα κτηνώδη έργα προς τα ανήμπορα παιδάκια. Τα 
αφανή μεγάλα αφεντικά, που χρίζουν ως κυβερνήτες των λα-
ών δικούς τους πουλημένους, που τους έχουν προσφέρει όλη 
τη ζωή τους μυαλό ψυχή και σώμα στην «παγκόσμια σατανική 
οργάνωση», έρχεται κάποια ώρα που τους ζητούν ως αντάλ-
λαγμα του χρίσματος να θυσιάσουν απ’ τους λαούς όσους θέ-
λουν οι σκοτεινοί. Βάζουν τεχνηέντως τους κυβερνήτες τους 
διαφόρων χωρών ν’ αρχίσουν λογομαχίες, για να καταλήξουν 
σε πόλεμο προς εκπλήρωση της ζητούμενης θυσίας τους για 
τον θεό τους του σκότους, τον σατανά, ο οποίος κι αυτός εί-
ναι ενσαρκωμένος άνθρωπος, όπως έρχεται και η Θεία Ενέρ-
γεια (Θεός) σε ενσάρκωση ανθρώπου (Διδάσκαλοι). Κι αν δεν 
υπακούσουν, τους εκβιάζουν με θάνατο και τις οικογένειές 
τους, κι’ έτσι υποκύπτουν δικαιολογώντας την υπακοή τους, 
ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, αφού θα έχαναν όλη η 
οικογένεια τη ζωή τους.  

Γι’ αυτό υπάρχουν παντού σε κάθε χώρα στοές ως κέντρα 
αποφάσεων και σατανικές οργανώσεις θυσιών με αίμα και αν-
θρώπινη σάρκα, με δέλεαρ χρήμα, βαθμοθηρίες και δόξα. Φα-
νταστείτε τις τεχνητές φτώχιες που δημιουργούν για την εξα-
γορά συνειδήσεων και σάρκας. Και οι υπάλληλοι των οπλο-
βιομηχανιών με το προκάλυμμα ως «υπουργεία αμύνης» σε 
κάθε χώρα, πίνουν μπύρες και ουίσκι στην υγεία των αφεντι-
κών οπλοβιομηχάνων τους, επειδή τους παρέχουν εργασία, 
παρ’ όλο που τους υποβάλλουν να φτιάχνουν όπλα για την 
αλληλοεξόντωση των λαών.  
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Όπως ένας λαός παίρνει εντολές από έναν ψευτοκυβερνή-
τη, έτσι ο μικρός λαός, μία ομάδα των ψευτοκυβερνητών, 
παίρνει εντολές από άλλους κυβερνήτες, τους πιο κοντινούς 
στην πυραμίδα του «παγκόσμιου μυαλού», που είναι καθ’ ο-
λοκληρία αφανές, όπου διοικεί τους πάντες προς το σκότος 
και την ολοκληρωτική καταστροφή. Απόδειξη τα χημικά, τα 
ηλεκτρονικά και πυρηνικά όπλα, που έχει εμπνεύσει τους 
κλωνοποιημένους μαθητές του και τα έφτιαξαν, και τα έχουν 
έτοιμα ανά πάσα στιγμή, προς καταστροφή όλων των ειδών 
ζωής στον Ευλογημένο Πλανήτη μας. 

 Όπως η κλίκα των οικονομολόγων του κράτους, για να 
έχουν την εύνοιά τους και την εξασφάλιση της θέσης τους, 
φτιάχνουν κατ’ εντολή των κυβερνητών μισθούς πείνας και 
εξαθλίωσης, αδιαφορώντας πλήρως για τον φτωχό λαό, κι εν-
διαφέρονται μόνο για το τομάρι τους. Έτσι και οι ψευτοκυ-
βερνήτες, υπακούοντας τα αφανή αφεντικά τους για να έχουν 
την εύνοιά τους, την εξασφάλιση της θέσης τους, τα ταξιδά-
κια τους, τη χλιδή τους, τον παχυλό μισθό, τις μίζες τους και 
τους ανθρωποφύλακές τους, αδιαφορούν πλήρως για την ε-
ξαθλίωση του λαού τους, που την προκαλούν οι ίδιοι ως διά-
μεσα των σκοτεινών αφεντικών τους.  

Όπως λοιπόν υπάρχουν συμβόλαια δολοφονίας σε ατομικό 
και ομαδικό επίπεδο, έτσι υπάρχουν και συμβόλαια δολοφο-
νιών και καταστροφής διαφόρων χωρών της  σκοτεινής πηγής 
(μαφίας) με τους βαλτούς υπάνθρωπους ψευτοκυβερνήτες 
των άμοιρων λαών.  

Να γιατί έχει έρθει ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλός μας, 
για να σταματήσει την ανεπανόρθωτη καταστροφή της αν-
θρωπότητας, με τη Θεϊκή του Χάρη και Θεία Αγάπη του προς 
το Ανθρώπινο Γένος! 
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Οι θεμελιώδεις προτεραιότητές μας 

Οι θεμελιώδεις προτεραιότητές μας στο ατομικό πεδίο εί-
ναι να γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας! Και στο συλλογικό 
πεδίο, να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότατη συνένωση 
να συνεργαστούμε για το Γενικό Καλό! Ατυχώς, οι πανούργοι 
χειραγωγοί του συστήματος μας μαθαίνουν ως προτεραιότη-
τες ένα σωρό σκουπίδια και μας κάνουν μονάδες παραγωγής 
τους. Φτιάχνουν τις επίκτητες ανάγκες με αμέτρητα υποκα-
τάστατα της αληθινής έμφυτης χαράς μας και μας απομακρύ-
νουν όλο και περισσότερο απ’ τη «Γνώση του Εαυτού μας»! 
Και στο συλλογικό πεδίο, μας διχάζουν με τις θανατηφόρες 
ετικέτες τους, κομματικές, εθνικές, φυλετικές και θρησκευτι-
κές, και με πρόφαση που μας έχουν ως ετικέτες τους, μας εν-
σωματώνουν τον αρρωστημένο φανατισμό, δημιουργούν 
τους  βρώμικους πολέμους και αλληλοεξοντωνόμαστε σε όλο 
το πρόσωπο του Ευλογημένου Πλανήτη μας, για να διαιωνί-
ζουν τη σκοτεινή ιστορία τους. 

Αν δεν αφυπνιστούμε και δεν συνειδητοποιήσουμε τις δύο 
προαναφερόμενες πρωταρχικές προτεραιότητές μας, θα συμ-
μετέχουμε στην απερίγραπτη άθλια ιστορία και θα τη φορτώ-
νουμε σε κάθε ευλογημένη επερχόμενη γενιά μας. Θα αισθα-
νόμουν αφόρητη ντροπή και δεν θα ήθελα να ζω στον κόσμο 
αυτόν, αν δεν συμμετείχα στην προσπάθεια για να αλλάξουμε 
τις σκοτεινές και απάνθρωπες δομές αυτού του διεφθαρμένου 
παγκόσμιου συστήματος, που μας παρουσιάζονται ως πολιτι-
σμένοι ηγέτες των λαών. 

Σήμερα, προσκαλούμαστε να συμβρεθούμε, να συνενω-
θούμε για να συνεργαστούμε για την απελευθέρωσή μας και 
των παιδιών μας, και κλείνουμε τα αυτιά μας στην πιο ευγενή 
και αβίαστη πρόσκληση, και όταν μας προσκαλούν εκβιαστι-
κά χωρίς τη θέλησή μας οι πολεμοχαρείς δημαγωγοί να πολε-
μήσουμε τάχα για τη μάνα πατρίδα, τρέχουμε με φόβο και 
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ενωνόμαστε σαν τα πρόβατα και μας πάνε για σφαγή οι τάχα 
φιλοπάτριδες ηγέτες μας. Κι αυτοί που δημιουργούν τους πο-
λέμους, βλέπουν απ’ την τηλεόραση μέσα στα φρούρια-βίλες 
τους τους λαούς να αλληλοσκοτώνονται.  

Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα κοινωνικοπολιτικό κίνη-
μα, για όσους οραματίζονται έναν ειρηνικό και ελεύθερο κό-
σμο, να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής για ν’ απελευθερω-
θούμε απ’ την παγκόσμια δυναστεία του σκότους. 

Υπενθυμίζω, κοινοποίηση των αληθινών και αφυπνιστι-
κών μηνυμάτων, γιατί όσο περισσότεροι αφυπνιζόμαστε, 
τόσο πιο γρήγορα θα αποτινάξουμε απ’ το σβέρκο μας 
τους υποδουλωμένους υποκριτές ψευτοηγέτες μας και το 
συνάφι τους.  

 
Τα δύο κριτήρια των ψευτοηγετών  
του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος 

Αυτό το κείμενο, αν το μελετάς συνέχεια ώσπου να το κα-
τανοήσεις, μπορείς ν’ αλλάξεις το πεπρωμένο σου εμπνέοντας 
και τους γύρω σου, για ειρηνική κι ευτυχισμένη ζωή. Γι’ αυτό, 
προϋποθέτει να συνειδητοποιήσουμε τα δύο κριτήρια των 
ψευτοηγετών και του σιναφιού τους, για ν’ αφυπνιστούμε 
απ’ την παραπλάνηση, ώστε να γλυτώσουμε και τις επερχό-
μενες ευλογημένες γενιές μας. 

1) Κυβέρνηση που δεν απορρίπτει την ταμπέλα του κόμμα-
τός της και προτιμά  να έχει τον λαό διχασμένο για εμφύ-
λιους, δουλεύει για το «διαίρει και βασίλευε», που την 
έχουν υποβάλει σ’ αυτόν το ρόλο τ’ αφεντικά της. 

2) Και κυβέρνηση που δεν κόβει χρήμα για τον λαό της, να 
τον απελευθερώσει από τους τοκογλύφους, που πάνε 
τάχα σαν ζητιάνοι λιμοκοντόροι για δανεικά στ’ αφε-
ντικά τους, ώστε να έχουν πάντα την κάθε γενιά χρεω-
μένη και υποδουλωμένη, είναι υπάλληλοι του «παγκό-
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σμιου σάπιου απρόσωπου συστήματος». Τι άλλα κρι-
τήρια θέλουμε για να ξυπνήσουμε; 

Μήπως κοιμόμαστε πολύ βαθιά, και είμαστε άξιοι της μοί-
ρας μας; 

Και για να μην το παραδεχόμαστε, ρίχνουμε συνέχεια την 
ευθύνη σ’ αυτούς που ψηφίζουμε με τα ίδια μας τα χέρια; Ε-
φόσον είναι πάντα προεπιλεγμένοι απ’ την παγκόσμια μαφία. 

Για ν’ αλλάξουμε, φίλοι μου αγαπημένοι, τη σκοτεινή κα-
τάσταση, χρειαζόμαστε αφύπνιση και ειλικρίνεια. Οι ουτοπι-
στές, οι αδιάφοροι, οι απελπισμένοι και οι βολεμένοι του συ-
στήματος λένε ότι «ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη». 
Τους απαντώ, οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι κούκκοι; Άρα δεν 
είναι μόνο ένας κούκκος, μπορούμε να είμαστε αναρίθμητοι 
κούκκοι, για να φέρουμε την άνοιξη της πιο απίστευτης Φω-
τεινής Ιστορίας με τη βοήθεια του Σημερινού Διδασκάλου 
μας, που έχει προετοιμάσει πάρα πολύ καλά το έδαφος εδώ 
και 54 χρόνια σε όλο τον πλανήτη μας! 

 
Τα σκοτεινά συστήματα 

Τα σκοτεινά συστήματα διαμορφώνουν τις συνθήκες κατά 
τέτοιον τρόπο, για να πουλάει ο καθένας την πατέντα του, 
όσο καταστροφική κι αν είναι. Έχουν δημιουργήσει ένα πα-
νούργο σκεπτικό ως δεδομένο, σε όλους τους τομείς. Ότι αν 
δεν τον εκμεταλλευτώ εγώ, θα τον εκμεταλλευτεί κάποιος 
άλλος. Αν δεν τον κλέψω εγώ, θα τον κλέψει κάποιος άλλος. 
Οι έμποροι του αλκοόλ σκέπτονται ο καθένας, αν δεν τους 
σκοτώσω εγώ, θα τους σκοτώσει ο έμπορος ναρκωτικών. Και 
οι έμποροι ναρκωτικών σκέπτονται, αν δεν τους σκοτώσω 
εγώ, θα τους σκοτώσει ο έμπορος όπλων. Κι έτσι αιωρείται 
κάθε στιγμή ο θάνατος πάνω απ’ το κεφάλι του καθένα, σαν 
να είμαστε σε «φυλακές υψίστης ασφαλείας» με τους πιο εξ-
πέρ εκμεταλλευτές, απατεώνες κι εγκληματίες. Μάς ενσταλά-
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ζουν με τα καταστροφικά ΜΜΕ κάθε μέρα τον φόβο στο μυα-
λό μας, να εμπιστευόμαστε περισσότερο τα σκυλιά για προ-
στασία, τις κάμερες, τα σιδηρόφρακτα φρούρια, τους μπρά-
βους και τα όπλα, με αποτέλεσμα τραγικό, να φοβόμαστε ο 
ένας τον άλλον και έχουμε ξεχάσει το θάρρος της καρδιάς μας 
και την εμπιστοσύνη προς τον Θεό μέσα μας. 

Το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει στον άνθρωπο κάθε 
μέρα και όλη την ημέρα είναι η αποσύνδεση της επαφής μας 
απ’ τον Θεό μέσα μας! Και το παγκόσμιο μυαλό, με διάμεσά 
του τα κλωνοποιημένα μυαλά των ασυνείδητων ανθρώπων, 
το έχει επιτύχει με αναρίθμητους τρόπους και κυρίως με τον 
φόβο, παγιδεύοντας η μια γενιά την άλλη από βάθους αιώνων 
και διαιωνίζουμε το βαθύ σκοτάδι.  

 
Το κλέψιμο της ελπίδας μας,  
της εμπιστοσύνης μας και της προσοχής μας 

Όλοι μάς ζητούν την ελπίδα μας, την εμπιστοσύνη μας και 
την προσοχή μας, για να μας κάνουν οπαδούς-πελάτες στις 
ιδέες τους, στα τραγούδια τους, στα θέατρά τους, στ’ αθλή-
ματά τους, στον τζόγο τους, στο αλκοόλ τους, στα ναρκωτικά 
τους, στα κόμματά τους, στα δόγματά τους, στις αιρέσεις 
τους, στις φιλοσοφίες τους, μ’ ένα ξέχωρο δόλωμα ο καθένας 
τους. Έτσι και οι ψαράδες, ρίχνοντας διαφορετικά δολώματα, 
(η πρώτη εμφανής πράξη τους, κατά τα αθώα παιδάκια) πα-
ρουσιάζονται ως φίλοι των ψαριών τάχα να τα ταΐσουν. Δεν 
διαφέρει κανένας τους απ’ το πονηρό κίνητρο του μυαλού 
των ψαράδων, που ο σκοπός τους είναι να τα πιάσουν για να 
τα φάνε ή να τα πουλήσουν. Ο καθένας τους έχει ένα ιδιαίτε-
ρο προκάλυμμα για να μας δαγκώσει. Ώστε, για να γλυτώ-
σουμε απ’ όλους αυτούς τους λύκους με το ένδυμα του προ-
βάτου, πρέπει να αποκτήσουμε ειλικρινή σχέση με τον Εσω-
τερικό μας Σύντροφο και πιο Αληθινό μας Φίλο, που είναι η 



33 

Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, και μάς προσφέρει τέτοια 
Διαύγεια, για να μην πέφτουμε ποτέ στις παγίδες των λυκοα-
λεπούδων. Γι’ αυτό σας συστήνω τον Διδάσκαλό μας, που 
προσφέρει τον πρακτικό τρόπο πώς ν’ αρχίσουμε εσωτερική 
γνωριμία με τον Υπέρτατο Εαυτό μας! Κι έτσι σώνοντας τον 
Εαυτό μας, ενημερώνουμε τα παιδιά μας και τους γύρω μας αν 
θέλουν κι αυτοί να σωθούν. Αν δεν θέλουν, έχουμε εκτελέσει 
το καθήκον της καρδιάς μας και είμαστε ήσυχοι στη συνεί-
δησή μας! Εύχομαι να επωφεληθείτε εις το έπακρον! 

*** 
«Το πρόστιμο που πληρώνεις απ’ την αδιαφορία σου στα 

κοινά, είναι, ότι την τύχη σου την καθορίζουν οι ηλίθιοι».  
ΠΛΑΤΩΝ 

«Μάθε τι αξίζεις άνθρωπε, και γίνε Θεός του Εαυτού σου»!  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

*** 
Ό,τι σας γράφω δεν τα παπαγαλίζω, αλλά σας επιβεβαιώνω 

και υπενθυμίζω τα διαχρονικά λόγια των Πολυαγαπημένων Δι-
δασκάλων μας των τότε εποχών, διότι τα έχω εμπειρία απ’ τη 
Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας που μου πρόσφερε ο Πολυα-
γαπημένος μας Διδάσκαλος, αλλιώς δεν θα σας τα έγραφα. 

 
Τα κριτήρια της ντροπής για κάθε κυβέρνηση 

Πώς είναι δυνατόν, οι μυαλοκίνητοι ηγέτες, εφόσον δεν 
μαθητεύουν με τη Γνώση του Εαυτού τους και αγνοούν το 
βασίλειο της καρδιάς, να εμπνέουν τον λαό προς ανακάλυψη 
του βασιλείου της καρδιάς, που εδρεύει ο αστείρευτος πλού-
τος της Σοφίας, της Αρμονίας και της Ελευθερίας μας; 
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 Πώς είναι δυνατόν, οι ιδιοτελείς ηγέτες να εμπνέουν 
τον λαό για ανιδιοτέλεια; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ανισόρροποι ηγέτες να εμπνέουν 
τον λαό για ισορροπία; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες του ατομικισμού να ε-
μπνέουν τον λαό στην ιδέα του Γενικού Καλού;  

 Πώς είναι δυνατόν, οι ασυνείδητοι ηγέτες και το συνάφι 
τους να καθοδηγούν τους συνειδητούς πολίτες, που δεν 
έχουμε καμία σχέση με το σύνδρομο του προβατισμού; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι αναξιοπρεπείς να εμπνέουν τον 
λαό για αξιοπρέπεια; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ασεβείς να εμπνέουν τον σεβα-
σμό στον λαό; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι αριβίστες να εμπνέουν την απλό-
τητα στον λαό;  

 Πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι που δυστυχούν μέσα τους 
να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική ευτυχία; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι παγιδευμένοι να αποπαγιδεύσουν 
τον λαό; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ανελεύθεροι να οδηγήσουν τον 
λαό στην ελευθερία; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ψεύτες να οδηγήσουν τον λαό 
στην αλήθεια; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι υποκριτές να εμπνεύσουν τη γνη-
σιότητα στον λαό; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι σκοταδιστές να οδηγήσουν τον 
λαό στο φως; 

 Πώς είναι δυνατόν, οι ηγέτες που έχουν άγνοια του Ε-
αυτού τους να εμπνέουν τον λαό για εσωτερική εξέλιξη 
με τη Γνώση του Εαυτού μας;  

 
Αν δεν επαρκούν αυτά τα κριτήρια, για τους ηγέτες και το 

συνάφι τους, που είναι πρόωροι νεκροθάφτες του λαού, τότε 
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κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα είμαστε τόσο μολυσμέ-
νοι κι εμείς, που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ποιότητα των 
ηγετών μας, ή θα είμαστε σε πλήρη αποχαύνωση, ή θα έχουμε 
την παγκόσμια καρκινοπαθή αρρώστια της αδιαφορίας. Ευ-
τυχώς όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα ε-
πιλογής μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, για όσους επιθυ-
μούμε θεραπεία και μεταμόρφωση!  

 

 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ  

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 

Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π α ρ ά ν ο μ ο ι :  Είσαστε οι διαχειρι-
στές της εξουσίας, που από πίσω σας δεσπόζουν αφανείς συμ-
μορίες και επιβάλλετε όποτε θέλετε παράνομους νόμους, κα-
θοδηγούμενοι απ’ τα μεγαλοαφεντικά σας.  

Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α υ θ α ί ρ ε τ ο ι :  Εσείς, οι διαχειριστές 
της εξουσίας, διότι έχετε υφαρπάξει την Ευλογημένη Γη και έ-
χετε κάνει τα εντός σχεδίου για το σύστημά σας και για τους 
πλουσίους, και τα  εκτός σχεδίου ως μικρά αγροτεμάχια και 
αυθαίρετα για τη στέγη των φτωχών, που είναι θεμελιώδες δι-
καίωμα του κάθε ανθρώπου. Κι εσείς τον καθιστάτε αυθαίρετο 
και τον τρέχετε σε όλη του τη ζωή με αρπαχτικά πρόστιμα μέ-
χρι τρέλας και αυτοκτονίας.  

Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α ρ χ ι α π α τ ε ώ ν ε ς :  Εσείς, οι δια-
χειριστές της εξουσίας, διότι ως «επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες» και ιδιαίτερα με την «εφορία», αντί της λέξης «μαφία», 
εκμεταλλεύεστε τους λαούς με αστρονομικά ποσά κάθε μήνα. 
Δισεκατομμύρια ευρώ απ’ τα τέλη κυκλοφορίας από εκατομ-
μύρια αυτοκίνητα, δισεκατομμύρια απ’ τα ποσοστά ενοικίων 
15 τοις εκατό από εκατομμύρια σπίτια και μαγαζιά, δισεκα-
τομμύρια απ’ τα διόδια, δισεκατομμύρια απ’ τον προωθούμενο 
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τζόγο, δισεκατομμύρια απ’ τον ΕΝΦΙΑ, δισεκατομμύρια απ’ τα 
καύσιμα, δισεκατομμύρια απ’ τα δημοτικά τέλη, δισεκατομμύ-
ρια απ’ τους δημόσιους δρόμους, που τους κάνατε ιδιωτικά 
πάρκινγκ, δισεκατομμύρια απ’ την εφορία, και τόσα άλλα ρα-
διούργα κόλπα, αρμέγοντας τον λαό με το έτσι θέλω και τόσο 
επίσημα, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να ταΐζουμε τους κη-
φήνες και να τους πλουτίζουμε με τον ιδρώτα μας ώσπου να 
πεθάνουμε.  

Μόνο με την κοπή δικού μας χρήματος, λοιπόν, Κυριάκο, 
θα μπορέσεις να πραγματώσεις τη δήλωσή σου να εξαφανίσεις 
τα «μαφιόζικα κυκλώματα», διότι η ευγενής πολιτεία δεν θα 
έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί τους πολίτες της ως εισπράκτορες 
των «μαφιόζικων κυκλωμάτων».   

Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ε γ κ λ η μ α τ ί ε ς :  είναι οι χρηματο-
κόπτες με συνεργούς τα εκτελεστικά όργανα τους πολιτικούς 
τους, που δημιουργείτε εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς 
πολέμους ανά την υφήλιο, και παραπλανάτε τους ανθρώπους 
με την επιβαλλόμενη εγκληματική βία της τεχνητής φτώχιας 
και τους εξαναγκάζετε να κάνουν αναρίθμητα κακά για να ε-
πιβιώνουν. Κι όλα αυτά συμβαίνουν λόγω έπαρσης, απληστίας 
σας και έλλειψη συνειδητοποίησης του Υπέρτατου Δώρου της 
Ζωής! 

 Ενώ αν θα μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση Του Εαυ-
τού μας, θα γίνουμε συνειδητοί και θα σεβαστούμε το Απαρά-
μιλλο Θείο Δώρο της Ζωής μας και σιγά σιγά θα απορρίψουμε 
την εγκληματικότητα και όλα τα συναφή, γιατί θα σεβόμαστε 
και τη Ζωή όλων των άλλων! Ποιος εκ της αφανούς παγκό-
σμιας οικονομικής μαφίας ή εκ των πολιτικών «κυβερνήσεων» 
θα απαντήσει, μέσα στη συνείδησή σας, στην καταγγελία μου; 
Ελπίζω να μην είναι άλλη μία φωνή βοώντος εν τη ερήμω!  

(ΠΕΤΡΟΥ Α΄, κεφ. γ΄ 13: «Και τις θέλει σας κακοποιήσει, 
εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;» 14: «Αλλ’ εάν και πάσχητε 
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δια την δικαιοσύνην, είσθαι μακάριοι, τον δε φόβον αυτών μη 
φοβηθείτε, μηδέ ταραχθήτε».)  

 
Μπορεί να τα διαβάζουμε, να τα βλέπουμε, αλλά θέλει και 

πρακτική προσπάθεια, για να βοηθήσουμε στην αποφυγή τέ-
τοιων άθλιων γεγονότων. Από την πλευρά μας, για να υλοποιή-
σουμε όσα λαλώ, έχουμε δημιουργήσει ένα κοινωνικοπολιτικό 
κίνημα, των «Οραματιστών του Γενικού Καλού», για να συνερ-
γαστούμε ν' αλλάξουμε την Άθλια κατάσταση στη χώρα μας, για 
να εμπνεύσουμε κι άλλες χώρες! Αλλά μέχρι τώρα, Φωνή βοώ-
ντος εν τη ερήμω! Θα ελπίζω μέχρι τέλους μου ότι θα βρεθούν 
κάποιοι που θα κατανοήσουν το μήνυμά μου.  

 
Εμπειρίες μες στο ταξί κατά την εργασία μου 

Σας εκφράζω και μερικές εμπειρίες στο ταξί που δούλευα και 
πούλησα μερικά βιβλία των διαχρονικών ποιημάτων που μου 
πρόσφερε ψιθυριστά μες στην ψυχή μου ο Διδάσκαλός μας. Εγώ 
ήμουν ο ακροατής κι ο συγγραφέας ταυτόχρονα και μου τα 
πρόσφερε με ομοιοκαταληξίες για να τραγουδηθούν από μαθη-
τές της Γνώσης, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. 

Για να μη μου λένε συνέχεια τα ίδια τροπάρια οι επιβάτες 
στο ταξί, που ήμουν αναγκασμένος να ακούω τόσα χρόνια —
πριν λάβω τη Σωτήρια Γνώση του Διδασκάλου μας— και γι-
νόταν κάδος σκουπιδιών το κεφάλι μου, απ’ το πάθος που αύ-
ξανε όλο και περισσότερο να μιλάω για το μήνυμά του, με ε-
νέπνευσε να φτιάχνω προσκλήσεις για να τους δίνω την πλη-
ροφόρηση. Κι όταν έμπαιναν μέσα, προτού μου ανοίξουν συ-
ζήτηση, τους έδινα, μηδενός εξαιρουμένου, την πρόσκληση κι 
αμέσως άρχιζαν τα σχόλια και ερωτήσεις. Έτσι γλύτωνα απ’ 
τη ρουτινιασμένη πολυλογία κι έδινα μια δυνατότητα επιλο-
γής να ερευνήσουν για κάτι απίστευτα σημαντικό για το υπό-
λοιπο της ζωής τους.  
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Παρατηρώντας με τη Χάρη του την προώθηση του μηνύ-
ματος που έκανε ο Διδάσκαλός μας, με ενέπνευσε να κάνω 
όσο μπορούσα τα ίδια, για να συμβάλω στην πιο γρήγορη ε-
νημέρωση. Έκανα 4 διαφορετικές μορφές προώθησης: Γραφή 
βιβλίων, CD με μουσική υπόκρουση για να ακούν στο αυτοκί-
νητό τους, ή στο DVD player στην τηλεόραση, για να έχουν 
και μία ουσιαστική επιλογή να ξεφεύγουν όσοι ήθελαν απ’ τα 
ρουτινιασμένα καψουροτράγουδα και ψυχοπλακώματα των 
ειδήσεων. Και μετά, όταν έμαθα και υπολογιστή, προωθώ μέ-
χρι σήμερα το ευγενέστατο μήνυμά του και στο Facebook και 
στο Youtube με πολλά βίντεο και έδωσα περίπου 300 χιλιάδες 
προσκλήσεις σε 38 χρόνια από 25 ως 35 κάθε μέρα με προφο-
ρική ενημέρωση τετ α τετ. Μερικοί ήρθαν και πήραν τη Γνώ-
ση και τι βαθιά χαρά αισθανόμουν, που μου προσφέρθηκε η 
Απίστευτη Τιμή να προωθώ το Ευγενές Μήνυμα του Διδα-
σκάλου μας!  

Συνειδητοποίησα μετά από καιρό, ότι εκπαιδευόμουν χωρίς 
να το γνωρίζω, διότι γνώρισα όλες τις ψυχοσυνθέσεις κατατάσ-
σοντάς τες σε 4 κατηγορίες: Αποδέκτες, αρνητές, χλευαστές και 
πολέμιοι. Με απίστευτα σχόλια κι ερωτήσεις, με δάκρυα πελα-
τών, αρνητικά λόγια των παπάδων (η θρησκεία μας, όταν ήταν 
μικρός, τον είχε αποκαλέσει σατανιστή μέσω ρηχών δημοσιο-
γράφων), που όλα αυτά μου πρόσθεσαν μεγάλη εμπειρία και αύ-
ξησα την κατανόησή μου και την υπομονή μου. 

Κάποτε πήρα δεύτερη κούρσα έναν παπά, αφού ρώτησα 
πρώτα την κοπέλα που είχα επιβάτη. Έδωσα και σ’ αυτόν 
πρόσκληση, για να δει η κοπέλα ότι το μήνυμα είναι για όλους 
και για να μη μείνει κι αυτός ανενημέρωτος και υποτιμημένος. 
Όταν η κοπέλα με ρωτούσε και της απαντούσα (της είχα δώ-
σει βίντεο του Διδασκάλου μας και πρόσκληση για τις εκδη-
λώσεις μας), καθώς την κοίταζα απ’ τον καθρέφτη, έλαμπε 
από χαρά, γιατί αγγιζόταν η καρδιά της. Βλέποντας και τον 
παπά δίπλα μου, είχε κατακιτρινίσει κι ήταν έτοιμος για έκρη-
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ξη. Λίγο πιο κάτω κατέβηκε η κοπέλα και μ’ ευχαρίστησε με 
πολλή χαρά, που έλαβε αυτό το απρόσμενο μήνυμα.  

Ο παπάς κρατούσε την πρόσκληση και με ρωτάει: «Σε ποια 
αίρεση είσαι;» Του λέω: «Σε καμία απολύτως». «Άσ’ τα αυτά, 
αυτός ο χοντρούλης ο Μαχαράτζι που προσκυνάτε και του 
φιλάτε και τα πόδια είναι ο αντίχριστος κι εγώ είμαι υπεύθυ-
νος κατά των αιρέσεων και τον ξέρω». Του απάντησα: «Υ-
πάρχουν δύο διαφορετικά προσκυνήματα, το ένα μάς το μα-
θαίνουν από μικρά παιδάκια οι γονείς μας και φιλάμε τις εικό-
νες και τα χέρια σας. Και το άλλο είναι από την επιλογή της 
καρδιάς μου, να φιλάω και τα ζωντανά του πόδια από Βαθύ-
τατη Ευγνωμοσύνη, Βαθύτατο Σεβασμό, Βαθύτατη Αγάπη 
και Βαθύτατη Αφοσίωση». Κατάλαβα ότι φρικάρισε και σιώ-
πησε απ’ τη δύναμη των λόγων μου. Όταν φτάσαμε στον 
προορισμό του και κατέβηκε, μου πετάει την πρόσκληση στο 
ταμπλό και κραυγάζοντας μου λέει: «Το χαρτί στην τουαλέτα 
μου είναι καλύτερο!» Πρόλαβα να του απαντήσω: «Αυτά σε 
μαθαίνει ο Χριστός που υπηρετείς;» Έφυγε άρον άρον.  

Ένας άλλος παπάς, μετά τα μεσάνυχτα, μόλις μπήκε στο 
ταξί μπροστά, αντί για καλησπέρα, μου είπε: «Μόλις τελείωσα 
από ερωτική εξομολόγηση». Γυρίζω να τον δω και συνέχισε: 
«Ε, τι να κάνουμε, ρε φίλε μου, άνθρωποι είμαστε κι εμείς». 
Τον είδα νέο και του απάντησα: «Θέλει πειθαρχία η υπηρεσία 
προς τον Χριστό μας». Αυτός ήταν στις χαρές του και δεν 
μπήκε στο θέμα. Σκέφτηκα θα ήταν κάποιος ξέμπαρκος και 
πήγε για σίγουρη δουλειά, όπως και οι μόνιμοι στον στρατό.  

Παρατήρησα ότι οι περισσότεροι Έλληνες παπάδες ήταν 
αρνητικοί στο μήνυμά μου, ενώ οι αλλοδαποί παπάδες ήταν 
ανοιχτοί για έρευνα, παίρνοντας και την πρόσκληση και βί-
ντεο του Διδασκάλου μας.  

Κάποτε είχε μπει στο ταξί κι ένας αρχιμανδρίτης Θεόφι-
λος, που απ’ την Αθήνα τον πήγα στον Πειραιά και του ανέ-
φερα ότι έχει έρθει ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλος. Μην 
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τον περιμένουμε με τα θα, θα, θα, θα, θα έρθει. Του έδωσα και 
πρόσκληση να έρθει σε πρόγραμμα. Μου απάντησε με σεβα-
σμό και ταπεινότητα ότι δεν μπορεί να έρθει λόγω της θέσης 
που κατέχει και των κανόνων της εκκλησίας μας, που οτιδή-
ποτε εκτός εκκλησίας είναι αιρετικό. Μου πρότεινε να πάω να 
το πω στον Χριστόδουλο, αλλά δεν το ένιωσα μέσα μου όταν 
ζούσε και δεν πήγα. Ίσως δεν ήταν το πλήρωμα του χρόνου 
του, αφού δεν συναντηθήκαμε κι έφυγε πριν από μένα.  

Ένας μεγαλόβαθμος στρατιωτικός, όταν του έδωσα πρό-
σκληση, με ρώτησε αν τραβάμε βίντεο το κοινό, γιατί απαγο-
ρεύεται να παρευρίσκονται σε δημόσιες συναντήσεις, εκτός 
των συναντήσεων που τους έχουν καθορίσει.  

Μια φορά ρώτησα έναν παπά: «Όταν κάποιος σου αποκα-
λύψει μέσα σου τον Θεό, για να έρχεσαι σ’ επαφή πρόσωπο με 
πρόσωπο όπως εμείς τώρα, αλλά αδιόρατα μέσα μας, ποιος 
μπορεί να είναι αυτός;» Μου απάντησε αμέσως: «Μόνο ο 
Χριστός!» Του λέω κι εγώ αμέσως: «Αν θέλεις, πες μου με ει-
λικρίνεια, πώς θ’ αντιδρούσε η Εκκλησία, εάν ξαναρχόταν ο 
Χριστός μας;» Μου απάντησε κοφτά ότι θα τον ξανασταύρω-
ναν. Φυσικά από έναν αληθινό άνθρωπο, άσχετα από το ε-
πάγγελμά του, περίμενα απόλυτα αυτή την απάντηση, γιατί 
γνωρίζω το μένος που έχουν οι θρησκείες στον Διδάσκαλό 
μας. Διαισθάνονται τα μυαλά, ότι θα καταρρεύσει όλο αυτό 
το οικοδόμημα το θεωρητικό ότι θα, θα, θα, θα, θα έρθει η 
Δευτέρα παρουσία, όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν για την ύ-
παρξη του Ζωντανού Διδασκάλου μας. Ακριβώς σαν τους πο-
λιτικούς με τα θα, θα, θα, θα, θα σας βελτιώσουμε τη ζωή, και 
όλο την χειροτερεύουν περισσότερο με τα τυραννικά έργα 
του αρμέγματος, των διχασμών και των πολέμων. Κι αυτών 
το σάπιο οικοδόμημα θα εξαφανιστεί απ’ το Έργο του Διδα-
σκάλου μας, που εδραιώνεται, και από την εσωτερική αφύ-
πνιση των συνανθρώπων μας. 



41 

Πολλοί με ρωτούσαν: «Γιατί λες τον Δάσκαλό σου Αληθι-
νό ή Τέλειο;» Τους απαντούσα: «Διότι αισθάνομαι να το εκ-
φράσω. Γιατί απλά μού έχει αποκαλύψει μέσα μου την Αλή-
θεια, την Τελειότητα, το Θείο! Γι’ αυτό τον αναφέρω ως Αλη-
θινό ή Τέλειο Διδάσκαλο και σας εύχομαι ολόψυχα να το βιώ-
σετε κι εσείς το συντομότερο μέσα σας! Όπως ένας σε διδά-
σκει μαθηματικά, τον συστήνεις ως μαθηματικό στους άλ-
λους, αν θελήσουν να μάθουν μαθηματικά. Κι αν κάποιος σε 
μαθαίνει αυτοκίνητο, τον συστήνεις στους άλλους ως δάσκα-
λο οδήγησης, αν θέλουν να μάθουν να οδηγούν».   

Θυμάμαι μια κυρία μπήκε με λυπημένη φωνή και πρόσωπο. 
Είχα βάλει ένα CD στο οποίο απάγγελλα με μουσική υπό-
κρουση μερικά ποιήματα, που τα είχα ταξινομήσει σε ενότη-
τες, για τους κυριότερους τομείς της ζωής μας. Με ρώτησε: 
«Αυτά, σας παρακαλώ, πού μπορώ να τα βρω;» Την κοίταξα 
απ’ τον καθρέφτη. Ήταν δακρυσμένη. Της απάντησα ότι είναι 
δικά μου και τα έχω γράψει και σε βιβλία, τα οποία πουλάω σε 
προσιτή τιμή. Με ρωτάει: «Μπορώ να τα έχω κι εγώ;» «Φυσι-
κά», της απαντώ, «τιμή και χαρά μου». Κι έφυγε αμέσως η λύ-
πη και τα δάκρυα απ’ το πρόσωπό της κι έδειχνε πολύ χαρού-
μενη, σαν να ζωντάνεψε μέσα της η ελπίδα. Με χαιρέτησε πά-
ρα πολύ ευχαριστημένη, κι εγώ επίσης την ευχαρίστησα με 
μεγάλη μου χαρά, που έβλεπα ότι επιδρούσαν πολύ τα ποιή-
ματα της καρδιάς μου στις καρδιές τους.  

Μια φορά, μπήκε μια γυναίκα και κάθισε μπροστά. Φο-
ρούσε προκλητικό μίνι και παρατήρησα ότι τράβηξε προς τα 
πάνω το φουστάνι της, για να γίνει πιο προκλητική. Της έδω-
σα αμέσως πρόσκληση του Διδασκάλου μας και με ρώτησε: 
«Τι είναι αυτό;» Της απάντησα ότι πρόκειται για τη Γνώση 
του Εαυτού μας, για να βρούμε την πηγή της εκπλήρωσής 
μας, για να μην εξαρτιόμαστε απ’ το τσίρκο αυτού του κό-
σμου. Μόλις σταμάτησα στο πρώτο φανάρι, ανοίγει την πόρ-
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τα και μου λέει: «Άντε, ρε μ…», κλείνοντας την πόρτα με 
πολλή δύναμη από το θυμό, που δεν μ’ έπιασε στα δίχτυα της.  

Αισθανόμουν απίστευτα ευτυχής, που νικούσα τους πειρα-
σμούς με τη βοήθεια της Σωτήριας Γνώσης, αφού πριν τη 
Γνώση ήμουν πολύ ευάλωτος στους πειρασμούς. 

Σας εκφράζω και μία εμπειρία απ’ τις αναρίθμητες, που είχε 
πολύ γέλιο. Ακούγοντας τα ποιήματά μου στο CD player, 
μπήκε κάποιος και άκουσε μερικούς στίχους. Έβλεπα ότι έδινε 
την προσοχή του, γιατί είμαι σίγουρος ότι πρώτη φορά θα 
άκουγε τέτοια λόγια. Κι όταν άκουσε τον στίχο «ο Θεός είναι 
μέσα μας και μπορούμε να τον έχουμε εμπειρία, για να βιώ-
νουμε την Ειρήνη και την Ελευθερία», γέλασε τόσο πολύ κο-
ροϊδευτικά, λέγοντάς μου, χωρίς να έχει καταλάβει τη φωνή 
μου: «Άκου τον τρελό τι λέει, ο Θεός είναι μέσα μας… Αφού 
είναι τόσο μεγάλος, πού χωράει μέσα μας;» Ξεκαρδίστηκα στα 
γέλια, ακούγοντας να με αποκαλεί τρελό (στην Αμετάβλητη 
Υπέρτατη Εμπειρία μου της Γνώσης) και του απάντησα ότι 
είναι η φωνή μου. Κόμπιασε λίγο από ντροπή που με είπε τρε-
λό, και φυσικά δεν μπορούσε να κατανοήσει και ν’ αλλάξει 
γνώμη αμέσως. Έμεινε η συζήτηση στα ποιήματά μου και μετά 
από λίγο του είπα: «Να το επεξεργάζεσαι αυτό που άκουσες, 
ότι ο Θεός είναι μέσα μας». Και του υπενθύμισα ότι κι ο Χρι-
στός μάς το δήλωσε, «ο Θεός είναι εντός Ημών»! 

Οι περισσότεροι δικηγόροι και οι γιατροί είναι πολύ υπε-
ρόπτες. Οι πρώτοι επειδή οι πελάτες τους εξαρτώνται απόλυ-
τα απ’ αυτούς για μείωση ποινών ή άδικη αθώωση, εφόσον οι 
περισσότεροι μιζάρονται και μιζάρουν. Οι γιατροί επίσης πα-
ρουσιάζονται ως σωτήρες, γεμίζοντας τα σπίτια με ψευτόχαπα 
και τα έχουν καταστήσει μικρά φαρμακεία, αδιαφορώντας για 
την υγεία των συνανθρώπων τους, μπροστά στις μίζες των 
φαρμακοβιομηχάνων. Κι απ’ τις δύο κατηγορίες, όταν τους 
έδινα προσκλήσεις, μου είχαν απαντήσει μερικοί: «Άσε τον 
κόσμο στα προβλήματά του». Πίσω απ’ αυτά τα λόγια μες στα 
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μυαλά τους είχαν άλλες σκέψεις: αν  μάθουν οι άνθρωποι μέ-
σα τους την Αγάπη, τον Σεβασμό και την Κατανόηση, θα πά-
ψουν τα δικαστήρια και τι δουλειά θα ψάχνουν μετά, αφού εί-
ναι μόνο του μπλα μπλα; Κι όταν οι άνθρωποι μάθουν να δια-
τρέφονται υγιώς και μη εξαρτώμενοι απ’ τα αμέτρητα δηλη-
τηριώδη υποκατάστατα, τι άλλη δουλειά θα ψάξουν να 
βρουν, εκτός της καρεκλίτσας για συνταγές φαρμάκων και 
φακελάκια για εγχειρήσεις που δεν χρειάζεται να κάνουν; Το 
παραλλήλισα με τη Σταύρωση του Χριστού μας εν μέσω δύο 
ληστών. Ο κάθε άνθρωπος, που έχει τον Χριστό μέσα του, 
σταυρώνεται αργά ή γρήγορα απ’ τους δικηγόρους και για-
τρούς, κι απ’ τους πολιτικούς, που νίπτουν τας χείρας τους. Η 
εκάστοτε κυβέρνηση παραδίδει τον λαό η μία στην άλλη σαν 
τον Πιλάτο, που παρέδωσε τον Χριστό μας για Σταύρωση!  

Είχα πουλήσει περισσότερα βιβλία και CD στο ταξί μου 
από το κεντρικό μαγαζί τού Παπανικόλα «Υγεία-Οικολογία», 
κι απ’ το μαγαζί του «Πύρινου Κόσμου» που τους είχα προμη-
θεύσει, για να γίνεται η ευγενής προώθηση του μηνύματος 
του Διδασκάλου μας. Αλλά τότε συνέπεσε η οικονομική κρίση 
και ταυτόχρονα ήρθε ο καιρός να αποχωρήσω για σύνταξη.  

Ανεξίτηλες εμπειρίες οπτικές κι ακουστικές στο ταξί, που 
το συνειδητοποίησα ως «κινητό πανεπιστήμιο και εξομολο-
γητήριο του δρόμου». Πολλές φορές, αισθανόντουσαν να εκ-
φράσουν σοβαρά προσωπικά τους γεγονότα και με ένιωθαν 
σαν εξομολογητή τους. Καμία μόρφωση πανεπιστημιακή δεν 
θα ήθελα αυτού του κόσμου, μπροστά σ’ αυτήν την επικοινω-
νία πρόσωπο με πρόσωπο με όλες τις ψυχοσυνθέσεις. 

 
Στο Άγιο Ορος 

Μες στο ταξί, με την πρόσκληση που τους έδινα, όταν με ρω-
τούσαν από πού είναι αυτός και τους έλεγα Ινδός, μερικοί θρη-
σκόληπτοι συσχέτιζαν το μήνυμα με τις αιρέσεις και την ινδουι-
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στική θρησκεία. Άλλοι έτρεφαν εκτίμηση σε τωρινούς αγίους 
του Αγίου Όρους, με κορυφαίο τον Μοναχό Παΐσιο. Αποφάσισα 
να πάω να του δώσω το μήνυμα, γιατί γνώριζα έναν εσωτερικό 
νόμο. Αν είχε έρθει σ’ επαφή με τον Θεό μέσα του, θα μπορούσε 
να κατανοήσει το μήνυμα του Διδάσκαλου, παρ’ όλο που γνώρι-
ζα επίσης μέσα μου ότι εκεί θα συναντήσω και ανθρώπους των 
γκέτο. Και είπα σε τρεις πιο στενούς συμμαθητές μου, αν ήθε-
λαν, να πάμε να τους δώσουμε το μήνυμα.  

Μας αξίωσε ο Θεός να πάμε, κι όταν φθάσαμε, έκανα ερώ-
τηση σε μερικούς μοναχούς ποιος είναι ο πιο αγνός μοναχός. 
Αλλά μας περίμενε και μια δυσάρεστη είδηση. Μας είπαν ότι 
αποδήμησε πριν 5 ημέρες, έχει αφήσει όμως στη μονή του ένα 
νεαρό μαθητή του που του έδωσε και τ’ όνομά του.  

Μας φιλοξένησαν με ευγένεια στη Μονή Ιβήρων δύο ημέ-
ρες, πήγαμε και σε δύο άλλες μονές και ήρθε η ώρα να πάμε 
να δώσουμε το μήνυμα στον φίλο μας. Μετά απ’ το καλωσό-
ρισμα, μας ρώτησε από πού ήρθαμε, τι επάγγελμα κάνουμε 
και ακολούθησε συζήτηση. Καταλήξαμε να μιλάμε για τη 
Γνώση και τον Διδάσκαλό μας. Σε μία ερώτηση πώς περνούσε 
εκεί, μας απάντησε ότι ζωγραφίζει εικόνες για το βιοποριστι-
κό του κι όταν τελείωσε, του είπα: «Θα ήθελες να συναντή-
σεις Αυτόν που υπηρετείς; Γιατί είναι τώρα εδώ». Φυσικά τα-
ράχθηκε από τέτοια αναπάντεχη ερώτηση και για ν’ αποφύγει 
τη δύσκολη απάντηση του «όχι» ή «ναι», μας απάντησε ότι 
ετοιμάζεται για να τον γνωρίσει στην άλλη ζωή που έχει υπο-
σχεθεί η θρησκεία μας, ότι αν είσαι καλός, όταν πεθάνεις θα 
πας στον παράδεισο.  

Τον αποχαιρετήσαμε παρατηρώντας τη δυσαρέσκεια που 
ένιωθε, γιατί το μυαλό του τον έκανε να νομίσει  ίσως ότι πή-
γαμε να τον προσηλυτίσουμε σε κάποια αίρεση. Ατυχώς επα-
ληθεύθηκα, γιατί, όταν επιστρέψαμε, είχε τηλεφωνήσει στους 
αρμόδιους της μονής, ανάφερε το περιστατικό μας και μας εί-
χαν αφήσει μπιλιέτο σ’ ένα κρεβάτι. «Παρακαλείστε όπως αύ-
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ριο αναχωρήσετε, είναι ανεπιθύμητοι οι αιρετικοί». Και έγιναν 
σχόλια μεταξύ μας περί των «πιστεύω» των θρησκειών, που 
έχουν κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν στην άλλη ζωή ότι 
θα πάνε στον παράδεισο και βάζουν φράχτες στα μυαλά τους. 
Κι έτσι δεν γνωρίζουν τον Αληθινό Παράδεισο, που είναι α-
κριβώς μες στην καρδιά μας και μπορούμε να τον βιώνουμε 
κάθε Ευλογημένη ημέρα με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού 
μας! Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της ανθρωπότητας, 
κι αυτή την τραγωδία έχει έρθει να σταματήσει ο Διδάσκαλός 
μας για τον καθένα μας, αποκαλύπτοντας το Θείο μέσα μας, 
για ν’ απελευθερωθούμε ολοκληρωτικά από τη διαιωνιζόμενη 
τυραννική πλάνη.  

 
Η δημιουργία του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας 

 Με την όλο και περισσότερο συνεχή αφοσίωση και Αγά-
πη, αναγνωρίζοντας, κατανοώντας, εκτιμώντας και σεβόμε-
νος απεριόριστα το Μεγαλοπρεπές Θεάρεστο Έργο του Διδα-
σκάλου μας, το 2013 ξεκίνησα, πάντα με τη Θεία εσωτερική 
του καθοδήγηση, ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα, έχοντας τό-
νους λύπης μέσα μου απ’ την αυξανόμενη αδικία και λεηλασία 
των πολιτικών συμμοριών, για ν’ αφυπνίσουμε τον λαό με τον 
πιο στενό συμμαθητή της Γνώσης και αδελφό μου Βασίλη, 
που με εμπιστεύτηκε και με ακολούθησε. Βάλαμε ως Πρωταρ-
χικό Θεμέλιο «Αυτογνωσία το Παν» με το λογότυπο «Ορα-
ματιστές του Γενικού Καλού», που συμπεριλαμβάνει όλους 
τους ανθρώπους, τα ζώα και τον Ευλογημένο πλανήτη μας 
και προϊδεάζει την απόρριψη του απεχθέστατου —διαμορφω-
μένου από το σύστημα— ατομικισμού. Κι έχω βρει και τη λύ-
ση για την ηθική και οικονομική κρίση, που τα έγραψα σ’ ένα 
βιβλίο «Πώς θα απαλλαγούμε απ’ την παγκόσμια οικονομική 
μαφία». Κι έτσι πήγα στον Άρειο Πάγο, στην εισαγγελία, για 
την κατάθεση της διακήρυξης του κινήματός μας, και κατέλη-
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ξα στη Βουλή για την έγκριση και το πρωτόκολλο κατάθεσης. 
Γι’ αυτό αποκαλώ τη Βουλή ως «ναό του διαβόλου». 

Το κίνημά μας δεν αναπτύχθηκε λόγω φοβίας, απελπισίας, 
απογοήτευσης, αδιαφορίας, δυσπιστίας και ατομικισμού του 
λαού. Προς το παρόν είναι ανενεργό, γιατί δεν είχαμε να πλη-
ρώσουμε και το ενοίκιο, λόγω αθέτησης μερικών στη συμμε-
τοχή τους. Εμείς εκτελέσαμε το καθήκον της καρδιάς μας και 
επιβεβαιώθηκε περίτρανα, όταν μετά από χρόνια διάβασα το 
πρώτο βιβλίο του Διδασκάλου μας, που μας έγραφε: Πρέπει 
να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αναπτύξουμε την εσω-
τερική μας κατανόηση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ν’ αυξή-
σουμε τη συνειδητοποίηση της ανθρωπότητας, ότι από κοι-
νού πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και η δική 
μου συμπλήρωση: «Όχι από μόνος του ο καθένας αλλά συλ-
λογικά». Και ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας την Υπερδύναμη 
και πρέπει να τη βγάλουμε στην επιφάνεια. Η καρδιά μου μου 
έδωσε το λογότυπο του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας 
«Οραματιστές του Γενικού Καλού», το οποίο συμβαδίζει από-
λυτα με τα προτρεπτικά λόγια του Διδασκάλου μας! Αφάντα-
στη η χαρά μου όταν το διάβασα. Κι άλλη επιβεβαίωση εσω-
τερικής επαφής και καθοδήγησης!   

Κατά τη μάθησή μου για να φθάσω εδώ που είμαι τώρα και 
σας γράφω, κατανόησα ότι δεν το επέτρεψε ο Διδάσκαλός 
μας. Ήταν για να εξασκηθώ στην αφοβία και στην επιμονή. 
Φυσικά όταν άρχισα, δεν το γνώριζα, αλλά διαισθανόμουν ότι 
είναι σαν προστάδιο για πολύ πιο σοβαρή συνέχεια. Μήπως 
δεν γνώριζα ότι θα μου βάλουν εμπόδια και εκφοβισμούς, ό-
ταν πας να εξαφανίσεις την πλεκτάνη των συμμοριών και ό-
λων των κομμάτων, που ανταγωνίζεται το ένα το άλλο, για 
τις χορηγήσεις και τα δάνεια απ’ το κράτος; Κι όλα αυτά με 
τον συνεχή φόβο και την απελπισία όλων γύρω μου, «τι πας 
να κάνεις μόνος σου, ρε Νότη;», «δεν θα σου πάρουν το κε-
φάλι εσένα», «πώς θα τους πολεμήσεις τους καρχαρίες;» και 
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την ενστάλαξη φόβου απ’ όλους στο μυαλό μου, «πού πας ξυ-
πόλυτος στ’ αγκάθια;» Ήξερα ότι ούτε στο ένα του χιλιοεκα-
τομμυριοστού δεν μπορούσαμε ν’ αλλάξουμε την κατάσταση 
μόνοι μας, γκρεμίζοντας αμέτρητες κολοσσιαίες οργανώσεις. 

Αλλά ξέρω και την άλλη πλευρά του νομίσματος, που δεν 
την ξέρουν αυτοί. Ότι ο Διδάσκαλός μας θα μας βοηθήσει στα 
πάντα, εφόσον το όραμά μας συνάδει με το όραμα του Διδα-
σκάλου μας! Και προσπαθούσαμε με τον αδελφό μου Βασίλη 
με φυλλάδια να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί δεν είχαμε 
και χρήματα να μιλήσουμε σε κάποιο κανάλι με αρκετή τηλε-
θέαση. Ήμασταν σε συνεχή ερωτήματα μεταξύ μας, γιατί μας 
έκανε έκπληξη πώς δεν ερχόταν κανένας στις προσκλήσεις 
μας. Κι ο Διδάσκαλός μας μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω 
γιατί διακόπηκε το σχέδιό μας. Γιατί το δικό του σχέδιο έχει 
προτεραιότητα, όπου με προετοιμάζει τώρα, για να με χρησι-
μοποιήσει γι’ αυτό που του έχω ζητήσει, το Υπερόπλο του θε-
ραπευτή, που είναι αφάνταστα πιο Σημαντικό και πιο Ενεργό 
για όλους μας. Όπως μ’ εμπόδισε ν’ αγοράσω ένα οικόπεδο 
στη Βάρη, λόγω ότι θα γινόταν η αγορά με χρήματα του τζό-
γου απ’ τον ιππόδρομο (ήταν προτού τον γνωρίσω) και μου 
επεφύλασσε άλλη ροή στο ταξίδι της Ζωής μου. Κι όταν με  
βρήκε, με απελευθέρωσε απ’ τον τζόγο και έκανα με την ερ-
γασία μου έντιμη αγορά οικοπέδου στην Ανάβυσσο. Έτσι και 
με το κίνημα μας εμπόδισε να συνεχίσουμε, διότι μου επιφυ-
λάσσει άλλη ροή στο υπόλοιπο ταξίδι της Ζωής μου. Ας θυ-
μηθούμε το βαθύ ρητό «κάθε εμπόδιο για καλό».  

 
 

H 
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Η Γνώση 
Συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες  

 
πιτέλους για πρώτη φορά στην ιστορία του Πλανήτη μας, 
ο Σημερινός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ προσφέρει πα-

γκοσμίως την Απρόσμενη Επιλογή και Ύψιστη Ευκαιρία. Έ-
ναν πρακτικό τρόπο για όσους επιθυμούν να βιώνουν την 
Εσωτερική Ειρήνη, Ελευθερία, Αγάπη, Σοφία και Διαύγεια! 

 
Η Σημερινή Βαβέλ 

Ας προσέξουμε κάτι βασικό, ο καθένας για τον εαυτό του.  
Ζητάμε συνέχεια αλλαγή απ’ τους άλλους. Εμείς ζητάμε αλ-
λαγή σκεπτικού απ’ τον εαυτό μας; Ν’ αντικαταστήσουμε τις 
ευτελείς και καταστροφικές ιδιότητες του μυαλού μας, την ι-
διοτέλεια, την αναξιοπρέπεια, υποκρισία, ζήλεια, ασέβεια, μί-
σος, έπαρση, απληστία, σύγχυση, ανταγωνισμό, με τις ευγε-
νείς και σωτήριες ιδιότητες της Γνώσης του Εαυτού μας, την 
Ανιδιοτέλεια, Αξιοπρέπεια, Γνησιότητα, Χαρά, Σεβασμό, Α-
γάπη, Απλότητα, Κατανόηση, Διαύγεια, Συλλογικότητα; Έ-
νας κόσμος δεν μπορεί να κτιστεί με ιδέες των μυαλών, χωρίς 
τα αισθήματα της καρδιάς, της Ειρήνης, της Αγάπης, του Σε-
βασμού, της Διαύγειας και της Αξιοπρέπειας.  

Έχουμε σήμερα μια εμπειρία αιώνων: τον αχταρμά των ι-
δεών, τη γνωστή μας Βαβέλ. Έχει εκτροχιαστεί η ανθρωπότη-
τα. Αν κι αυτή την εμπειρία δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει, 
χρειάζεται να τη συνειδητοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούμε, για να μη συμμετέχουμε στη διαιώνιση της παγκόσμιας 

Ε 
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καταστροφικής παγίδας των αρνητικών ιδιοτήτων του μυα-
λού μας. Ας γίνουμε επιτέλους πιο υπεύθυνοι και πιο συνειδη-
τοί! Με την επιστροφή στην πάναγνη καρδιά μας, όπως ήμα-
σταν παιδιά! 
 
Αλλαγή πεπρωμένου 

Με μία και μόνο βαθύτατη συνειδητοποίηση, ότι είμαστε 
υπεύθυνοι με την ανόητη αδιαφορία μας για το αίσχος της 
ανθρωπότητας, μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο μας σε απε-
ρίγραπτο βαθμό ομορφιάς! 

Γι’ αυτό χρειάζεται η Γνώση του Εαυτού μας, για να διδα-
χθούμε συνειδητά εκ νέου απ’ τον Δημιουργό μας μέσα μας 
τον εξανθρωπισμό μας! Η πιο Ευγενής Μάθηση, που συμβά-
λει στην εξέλιξη του παντός!  

 
Ο φαύλος κύκλος των τεχνητών διεξόδων  
που είναι αδιέξοδοι 

Όλες οι τεχνητές διέξοδοι που φτιάχνουν τ’ ανθρώπινα 
μυαλά για να βρουν την ειρήνη, τη χαρά και την ελευθερία 
αντιθέτως είναι αδιέξοδοι. Γι’ αυτό προσπαθούν να εφευρί-
σκουν συνέχεια νεότερες διεξόδους, αλλά τελικά όλα είναι α-
διέξοδα. Η Ειρήνη, η Ελευθερία και η Χαρά βρίσκονται ακρι-
βώς μέσα στην καρδιά μας: η ανακάλυψη του Θεϊκού μας Ε-
αυτού, που πραγματώνεται μέσω της Θεσπέσιας Αυτογνωσί-
ας με πρακτικό τρόπο, που προσφέρεται σήμερα απ’ τον Αλη-
θινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ! 

 
Το Γενικό Καλό 

Μόνο o Δημιουργός μας και η Μαγευτικότατη Φύση του 
που μας συντηρεί, εκφράζουν την απόλυτη Ανιδιοτέλεια! Για-
τί ενδιαφέρονται για το Γενικό Καλό! 
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Ώστε μόνον όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέρος 
του Δημιουργού μας και της Μάνας μας Φύσης , μπορούμε να 
σκεπτόμαστε και να πράττουμε για το Γενικό Καλό, όπως μας 
διδάσκει ο Διδάσκαλός μας με το Θαυμαστό Έργο του και 
σιωπηλά η Μάνα μας Φύση με τις εκδηλώσεις της!  

Μπορούμε να γίνουμε ίδιοι, όταν συνειδητοποιήσουμε την 
απόλυτη ανιδιοτέλειά τους και ότι δεν ξεχωρίζουν απολύτως 
κανέναν, εφόσον τα πάντα είναι πλάσματά τους! Μέχρι να συ-
νειδητοποιήσουμε αυτή την αμετάβλητη πραγματικότητα, θα 
υποφέρουμε μες στην ασυνειδησία, στους διχασμούς, στην αλα-
ζονεία, στην ιδιοτέλεια, στην απληστία και στην υποκρισία μας.  

Και για ν’ απορρίψουμε αυτές τις θανατηφόρες ιδιότητες 
του μυαλού μας, απαραίτητο, όπως ο αέρας που αναπνέουμε, 
πρέπει να μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού 
μας, για να ενσωματωθούμε με τις Θείες ιδιότητες της καρ-
διάς μας, τη Συνειδητότητα, την Αδελφοσύνη, την Απλότητα, 
την Ανιδιοτέλεια και την Αξιοπρέπεια! 

 Μέχρι να ανακαλύψουμε την Αλήθεια μέσα μας, απλά, 
θα παρουσιαζόμαστε ως αληθινοί. 

 Μέχρι να αναγνωρίσουμε την Αληθινή Αγάπη μέσα 
μας, απλά θα υποκρινόμαστε ότι αγαπάμε. 

 Μέχρι να ανακαλύψουμε την Απλότητα μέσα μας, απλά 
θα παρουσιαζόμαστε ως απλοί. 

 Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε, να γίνουμε Οραματιστές 
του Γενικού Καλού, θα ζούμε διχασμένοι στη μοναξιά 
του ατομικισμού. 

 Μέχρι να του δοθεί του ανθρώπου η δυνατότητα πρό-
σβασης στην Υπέρτατη Χαρά μέσα μας, θα τρέχει μες 
στο τσίρκο για χαρά, όπως οι άμοιροι συνάνθρωποί μας 
που βλέπουμε στους κάδους να ψάχνουν για φαγητό. 

 Μέχρι ν’ ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυ-
τού μας, θα ζούμε στο εσωτερικό σκοτάδι της άγνοιας 
και θα παριστάνουμε τους γνώστες. 
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Η αδιόρατη τσάπα της Γνώσης 

Όπως όλες οι πράξεις προκύπτουν απ’ τις σκέψεις, έτσι και 
όλες οι αρρώστιες προκύπτουν απ’ τις άρρωστες ιδέες του 
μυαλού, τη ζήλεια, την ιδιοτέλεια, το μίσος, την πονηρία, την 
υποκρισία, το θυμό, την απληστία, την ασέβεια, το θράσος, 
τον δόλο, τον ανταγωνισμό. Και πρέπει να τις ξεριζώσουμε 
όπως ξεριζώνουμε τα αγριόχορτα, για να ανθίσει το δενδράκι, 
να μας δώσει τους καρπούς του, για να έχουμε την υγεία μας. 
Εάν δεν τα ξεριζώσουμε, δεν θα φάμε καρπούς και θα αρρω-
στήσουμε. Κι επειδή αδιαφορούμε να τις ξεριζώσουμε, όλο και 
αναπτύσσονται περισσότερο κι αρρωσταίνουμε βαριά και εί-
ναι πολύ μεταδοτική και γρήγορη αυτή η αρρώστια. Γι’ αυτό 
έχουμε αναρίθμητα νοσοκομεία, φυλακές, τρελοκομεία, απά-
τες, εγκλήματα και πολέμους συνέχεια μέχρι τώρα. Η άγνοια 
του Εαυτού μας φέρνει τις άσχημες ιδιότητες του μυαλού, με 
αποτέλεσμα καταστροφικές πράξεις. 

Σας συστήνω την αδιόρατη τσάπα μέσα μας, τη Γνώση του 
Εαυτού μας (μέσα στο μυαλό μας αδιόρατα είναι κι αυτά τα 
αγκάθια κι αγριόχορτα), που είναι η μοναδική για οποιοδήπο-
τε ξερίζωμα, για να θεραπευτεί το μυαλό μας. Η Σωτήρια 
Γνώση του Εαυτού μας μας προσφέρει τις Θείες ιδιότητες της 
καρδιάς μας, τη χαρά, που παύεις να ζηλεύεις διότι είσαι χα-
ρούμενος (εκπληρωμένος), την ανιδιοτέλεια, την αγάπη, την 
διαύγεια, την ειλικρίνεια, την πραότητα, την εκτίμηση όσων 
αγαθών έχουμε, το σεβασμό, το θάρρος, τη γνησιότητα, την 
απλότητα, την αναγνώριση, την κατανόηση, την ευγνωμοσύ-
νη. Το καθημερινό ταξίδι μας μ’ αυτές τις ιδιότητες γίνεται 
απίστευτα μαγικό, μαγεύοντας και τους γύρω μας. Όπως το 
τριαντάφυλλο, εκπέμποντας το αδιόρατο άρωμά του και την 
ομορφιά του, μας ελκύει όλους να το θαυμάσουμε κι άλλοι το 
κόβουν. Η Γνώση του Εαυτού μας φέρνει τις όμορφες ιδιότη-
τες της καρδιάς, με αποτέλεσμα αξιοπρεπείς πράξεις. Η Επι-
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λογή εδώ έχει απερίγραπτη βαρύτητα για το υπόλοιπο της 
Ζωής μας! Δεν είναι επιλογή κανταΐφι ή μπακλαβάς, ουίσκι ή 
βότκα, μακαρόνια με κιμά ή καλαμαράκια, μπουζουξίδικο ή 
θέατρο. Είναι μεταξύ θνητού και Αιώνιου. 

Εύχομαι να επωφεληθείτε εις το έπακρον, Αγαπημένοι μου 
φίλοι! 

 
Η Θεϊκή μας Αναπνοή 

Έχουμε κάτσει για λίγο να συλλογιστούμε ότι χωρίς τη Θε-
ϊκή Αναπνοή μας δεν υπάρχουμε; Γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτό το 
ανεξήγητο Θαύμα των Θαυμάτων; 

Πόσο θλιβερό, να μας παρέχεται κάθε στιγμή επί ολόκλη-
ρα χρόνια και να αναχωρούμε χωρίς να αναγνωρίσουμε τη 
Μητέρα μας Ζωή (Δημιουργό της  Ύπαρξής μας)! 

Η Αναπνοή μας είναι η κινητήρια δύναμή μας, κι όταν συ-
νειδητοποιήσουμε αυτό το τόσο απλό και βαθύ γεγονός, μετά 
σιγά σιγά θα κατανοεί ο συνειδητός άνθρωπος και την εξωτε-
ρική αυταπάτη και τι είναι απλότητα και ταπεινότητα. 

Κατά τον ύπνο μας, δεν πράττει απολύτως τίποτα το σώμα 
μας, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα η πιο Ουσιαστική Α-
διόρατη Πράξη, το πήγαιν’ έλα της Θεϊκής Αναπνοής μας, 
που μας προσφέρει το Ύψιστο Δώρο της Ζωής μας! Έτσι και 
κατά την Αυτοσυγκέντρωση (πρακτική) με τη Γνώση, δεν 
πράττει καμία εργασία το σώμα μας. Είσαι συνειδητός στην 
εστίαση της Αναπνοής με τις τεχνικές του Διδασκάλου μας 
και λαμβάνει χώρα η πιο Ουσιαστική Αδιόρατη Μάθηση! 
Σύνδεση και Καθοδήγηση απ’ την Ίδια τη Ζωή (Θεό) μέσα 
μας! Γι’ αυτό είναι απίστευτα σημαντικό να μην αποκόπτουμε 
απ’ τις θεμελιώδεις εξαρτήσεις μας την Εστίαση στη Θεϊκή 
Αναπνοή μας και πρακτική στη Γνώση. Διότι αν αποκόπτου-
με, θα μας ρουφήξουν οι ψευτοπολυτελείς επίκτητες και πα-
ροδικές εξαρτήσεις και αργά ή γρήγορα θα ανακυκλωθούμε 
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μαζί μ’ αυτές και θα χάσουμε την Υπέρτατη των Υπέρτατων 
Μάθηση, ότι μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι της Θείας 
Αιωνιότητας και όχι κληρονόμοι του θανάτου. 

Ας συλλογιστούμε αυτό το απερίγραπτο γεγονός. Η Θεία 
Αναπνοή μας είναι καθ’ ολοκληρία άβαρη και κρατάει το βά-
ρος του σώματός μας. Μόλις φύγει το άβαρο από μέσα μας, 
το σώμα μας θα κουβαριαστεί αμέσως κάτω, χωρίς απολύτως 
καμία λειτουργία. Και κρατάει επίσης, ως άβαρη, αιωρούμε-
νους όλους τους πλανήτες και οτιδήποτε υπάρχει στο ανεξε-
ρεύνητο Άπειρο. Κι εμείς, ούτε στιγμή της ημέρας μας, δεν 
της δίνουμε την προσοχή μας και την Ακατάπαυστη Ευγνω-
μοσύνη μας για το Θείο Δώρο της Ζωής, που μάς προσφέρει 
δισεκατομμύρια στιγμές ώσπου να μας εγκαταλείψει. Αυτό, κι 
αν δεν λέγεται, είναι η πιο μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία. 

Δύο πράγματα καθορίζουν τη Ζωή μας: Η Θεϊκή Αναπνοή 
μας και οι σκέψεις, που έχουν δύο πλευρές σαν ενός λεπτού 
νομίσματος. Οι σκοτεινές του μυαλού, που είναι καταστροφι-
κές, και οι Φωτεινές της καρδιάς μας, που είναι Δημιουργικές! 
Μόνο όταν καθαρίσουμε το βρώμικο μυαλό μας και το συν-
δέσουμε στην καρδιά μας, τότε θα εκπέμπει τις Φωτεινές 
σκέψεις της καρδιάς μας! Αυτή είναι η Τέλεια Αρμονία της 
Ψυχής, του μυαλού και του σώματός μας, που μόνο με την 
Ύψιστη Γνώση του Εαυτού μας μπορούμε να βιώνουμε αυτά 
που φαίνονται αδύνατα για τα ανθρώπινα όντα.  

 Η Αναπνοή μας μας επιτρέπει να σκεπτόμαστε και όχι οι 
σκέψεις να αναπνέουμε. Ως εκ τούτου, η Αναπνοή μας είναι 
το «Α και το Ω» και το «Πανταχού Παρών και τα Πάντα 
Πληρών», που έγραψαν οι συμμαθητές μας της εποχής του 
Χριστού μας, στα εδάφια της Αγίας Γραφής μας! 
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Οι τέσσερις δυνάμεις 

Ο άνθρωπος είναι μαγεμένος απ’ τις τρεις δυνάμεις της 
ύλης, το χρήμα, το μυαλό και το σώμα του, κι όλη του τη ζωή 
τη σπαταλάει για να τις αποκτήσει όπως όπως. Αγνοώντας 
ότι μέσα μας υπάρχει και η τέταρτη αδιόρατη Δύναμη της 
Ψυχής μας, όπου αυτή μας κρατάει ζωντανούς και κάνουμε 
οτιδήποτε.  

Εκτός ότι έχει καταναλώσει πάρα πολλή ενέργεια και λά-
θος πάθος, έχει και κακούς συντρόφους μέσα του που τον συ-
νοδεύουν ως το τέλος της ζωής του. Τον φόβο να μην χάσει 
αυτά που απόκτησε, θεμιτά ή αθέμιτα, και πώς να τα συντη-
ρεί. Τον ανταγωνισμό, που είναι πολύ φθοροποιός για να τ’ 
αυξάνει, με τραγικό αποτέλεσμα να ζει μέσα στην κόλαση του 
μυαλού του κάθε στιγμή, ώσπου να φτάσει γρηγορότερα στον 
θάνατο για ανακύκλωση.  

Το Αληθινό και σωστό πάθος είναι να γνωρίσουμε πρώτα 
τον Θεό μέσα μας μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας και να 
συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη της ψυχής μας, με στόχο μά-
θησης τον Αιώνιο Δημιουργό μας, όπου μόνο Αυτός μπορεί 
να μας καθοδηγεί αλάνθαστα για ένα απίστευτο πανέμορφο 
καθημερινό πεπρωμένο. (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, κεφ. ιβ΄ 29: «Και 
εσείς μη ζητείτε τι να φάγητε, ή τί να πίητε και μη είσθε μετέω-
ροι», 31: «Πλην ζητείτε την Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πά-
ντα θέλουσι σας προστεθή»).  

Ώστε είναι τόσο προφανές, ότι μόνο με τη Γνώση και τη Δύ-
ναμη του Θεού μπορούμε να νικήσουμε τη δύναμη του μυαλού 
και όλες τις καταστροφικές συνήθειες του σώματός μας. 

 
Το αδιόρατο εσωτερικό ρινγκ  του κάθε ανθρώπου 

Στο εσωτερικό μας ρινγκ, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε 
ώρα και κάθε μέρα, εκτυλίσσεται ένας αδιόρατος αγώνας με-
ταξύ του μυαλού και της ψυχής μας. Ό άνθρωπος κερδίζει συ-
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νέχεια τη μάχη με το μυαλό του και χάνει συνέχεια η ψυχή 
του, μην κατανοώντας ότι η νίκη του αυτή είναι ταυτόχρονα 
και η ήττα του, εφόσον το ένα του μέρος είναι ηττημένο, άρα 
λυπημένο. Το κάθε μυαλό επιδιώκει να προβάλλει τη δύναμή 
του για να επιβληθεί ή να υποδουλώσει ή να ισοπεδώσει το 
άλλο μυαλό, για να αισθανθεί νικητής. Δηλαδή, μία χαρά με 
τη λύπη του άλλου, μία νίκη με την ήττα του άλλου. Κι’ αυτό 
συμβαίνει, επειδή δεν μπορούμε να νικήσουμε το μυαλό μας. 
Ανταγωνιζόμαστε με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να 
νιώσουμε την ικανοποίηση με τη νίκη εναντίον άλλων μυα-
λών. Αυτός ο ακατάπαυστος ανταγωνισμός καθιστά σιγά σι-
γά τον άνθρωπο απίστευτα εγωιστή και αδιάλλακτο μέχρις 
εσχάτων.  

Τον αρρωστημένο ανταγωνισμό και τον ατομικισμό τον 
καλλιεργεί το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα απ’ τα σχολεία. Με 
πρόφαση τον καλύτερο βαθμό, αναπτύσσεται και το ύπουλο 
αγκάθι της ζήλειας, που εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες και σε 
όλα τα επίπεδα. Από ατομική εχθρότητα σε ομαδική, κοινωνική 
και παγκόσμια, μέχρι που φτιάχνουμε τα σούπερ οπλικά συστή-
ματα με πιο αξιοθαύμαστο στόχο τον εξαφανισμό περισσότερων 
ανθρώπων και οποιασδήποτε μορφής ζωής. 

Τώρα, ευτυχώς υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η 
σιωπηλή και απλή ψυχή μας! Η ψυχή μας έχει απερίγραπτο 
δυναμικό και απερίγραπτη καλοσύνη, γιατί είναι δημιούργη-
μα του Θεού, ενώ το μυαλό μας και το σώμα μας γεννιέται απ’ 
τον άνθρωπο και διαμορφώνεται απ’ τους γονείς κι απ’ τον 
κόσμο γύρω μας. Η ψυχή δεν έχει απολύτως καμία σχέση με 
τις ιδιότητες του μυαλού και γι’ αυτό πασχίζει μέσα στον άν-
θρωπο και τον προσκαλεί συνέχεια να την ακούσει, για να τον 
μαθητεύσει πώς να είναι συνέχεια νικητής εις βάρος κανενός 
και απολύτως χωρίς ανταγωνισμό σε κανένα επίπεδο. 

Εδώ υπεισέρχεται η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, για 
να αναγνωρίσει η ψυχή τον Δημιουργό της μέσα της, αν θε-
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λήσει ο άνθρωπος να επενδύσει το μυαλό του στην εσώτατη 
ύψιστη μάθηση της ψυχής του, για το τέλος του διχασμού και 
του εσωτερικού του πόλεμου. Όταν μαθητεύεις στο εσωτερι-
κό σου ρινγκ με σοβαρότητα και ειλικρίνεια με τον Θεϊκό σου 
Εαυτό, θα είσαι πάντα νικητής, κυρίαρχος του μυαλού και του 
σώματός σου, όπου θα αισθάνεται και το μυαλό νικητής, λό-
γω της καθημερινής πληρότητας και της ευδαιμονίας που 
νιώθει η ψυχή σου, εφόσον συγκατοικούν και τα δύο μέσα στο 
σώμα μας. Κι έτσι δεν θα έχεις ποτέ ανάγκη της αυτοπροβο-
λής σου και του χειροκροτήματος των θεατών του εξωτερικού 
ρινγκ, για να νιώσεις την παροδική χαρά εις βάρος του συ-
νανθρώπου σου. Αυτός για μένα είναι ο Αληθινός Νικητής, 
όταν κυριαρχεί στο εσωτερικό του ρινγκ επί του υποκριτικού 
μυαλού του κάθε λεπτό, κάθε ώρα και κάθε μέρα, εμπνέοντας 
με την ψυχή του την Ειρήνη, τη Γνησιότητα, τον Σεβασμό, 
την Αξιοπρέπεια, την Καλοσύνη, την Συμπόνια, τη Σοφία και 
την αληθινή Αφοσίωση, για υπηρεσία προς την εσωτερική 
συλλογική εξέλιξη της ανθρωπότητας! 

Για όποιον επιθυμεί να βιώνει αυτά που γράφω συστήνω τη 
Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! 

 
Το Υπέρτατο Έπαθλο 

Η γυμναστική του σώματος αναζητάει την επίδειξη, απ’ 
όπου και οι ομαδικές ή σχολικές γυμναστικές επιδείξεις. Κα-
θώς και ο εξωτερικός ατομικός ή συλλογικός θρίαμβος ανα-
ζητάει την εξωτερική επίδειξη, την επικρότηση του κόσμου. 
Αντιθέτως, η εσωτερική γυμναστική της Αυτοσυγκέντρωσης 
στη Γνώση του Εαυτού μας και στον εσωτερικό θρίαμβό μας 
επί του μυαλού και του σώματός μας αναζητάει την εξαφάνι-
ση απ’ τον κόσμο, διότι έχει βρει την εσωτερική αναγνώριση 
και επικρότηση του Θεού μας!  
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Όλοι αγωνίζονται για δημοσιότητα, για έπαθλα, πτυχία 
κ.λπ. και λένε, «αν δεν γίνω κάτι, θα είμαι μηδέν». Ξεχνούν 
τον θάνατο, ότι θα μας κάνει μηδέν έτσι κι αλλιώς, αργά ή 
γρήγορα. Ενώ για να επιτύχουμε το αληθινό «κάτι», αρκεί να 
γνωρίσουμε τον Δημιουργό μας μέσα μας, που μας δημιούρ-
γησε. Διότι το «κάτι» της ύλης θα σε κάνει να το κυνηγάς ώ-
σπου να πεθάνεις, εφόσον θα υπάρχει πάντα κάποιος ανώτε-
ρός σου και θα σε υποσκελίζει. Εάν γνωρίζαμε ότι μέσα μας, 
με τη Γνώση του Εαυτού μας, θα κερδίζαμε ένα αιώνιο έπαθλο 
με επαναγεννήσεις, να υπηρετούμε το Θείο Έργο του Διδα-
σκάλου μας, θα ασχολούμασταν με τα σκουπίδια αυτού του 
κόσμου, σπαταλώντας τον τόσο πολύτιμο χρόνο μας; με Sur-
vivor, Big Brother, The Voice κ.λπ; Ε, σίγουρα θα ήμασταν 
τρελοί. (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, κεφ. θ΄ 36: «Επειδή τι θέλει ωφελή-
σει τον άνθρωπον, εάν κερδίση τον κόσμον όλον και ζημιωθεί 
την ψυχήν αυτού;» 37: «Τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλ-
λαγήν της ψυχής αυτού;»).  

Τι θα επιλέγατε; Όλοι ψάχνουν για υψηλές γνωριμίες, για να 
έχουμε πρόσβαση στους ιδιοτελείς σκοπούς μας. Εάν καταλά-
βουμε κάποτε τι χάνουμε, που κυνηγάμε συνέχεια γνωριμίες για 
υποδούλωση και για να νιώσουμε αναγνώριση, θα κλαίμε και θα 
ντρεπόμαστε για την απίστευτη ρηχότητά μας, που αδιαφορού-
με να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό που μάς έχει πλάσει και 
είμαστε Βασιλόπουλά του! Ένα Βασιλόπουλο δεν εξαρτάται από 
κανέναν, παρά μόνον απ’ τον Πατέρα του Βασιλιά! Δεν υπο-
δουλώνεται, αλλά υπηρετεί την ανθρωπότητα για την Εξύψωσή 
της! Εύχομαι ν’ αγγιχτεί κάποιος απ’ αυτά που διατυπώνω, γιατί 
θ’ αλλάξει πορεία προς την Αιωνιότητα.  

Πέρα απ’ το εξωτερικό Survivor, που συμβαίνει για την επι-
βίωση με δέλεαρ το χρήμα, αυτοκίνητο, και τη δόξα, καθηλώνο-
ντας κι εκατομμύρια ανθρώπους στην τηλεόραση, σπαταλώντας 
τον πολυτιμότατο χρόνο τους επί μήνες —όπως και σ’ άλλα 
παιχνίδια— αν ενδιαφερθούμε να γνωρίσουμε τον Υπέρτατο 
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Εαυτό μας με το πάθος που καταναλώνουμε όπως για το εξωτε-
ρικό Survivor ως παίκτες ή ως θεατές, μας περιμένει μία απί-
στευτη Μεγαλειώδης Νίκη μέσα μας προς τη Θεία Αιωνιότητα! 
Γιατί το Αληθινό Υπέρτατο Survivor λαμβάνει χώρα ακριβώς 
μέσα μας, χωρίς ανταγωνισμούς με άλλους. Μας μαθαίνει η 
Γνώση πώς ν’ αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε όλα τα πάθη του 
μυαλού και σώματός μας και να βγούμε νικητές απ’ τη διαφθορά 
και αυταπάτη αυτού του κόσμου.  

Ώστε το Υπέρτατο Έπαθλο προσφέρεται απ’ τον Θεό μέσα 
μας, μέσω της σπουδής της Γνώσης του Εαυτού μας, και μας 
προσφέρει την απρόσμενη και απίστευτη Τιμή ο Πολυαγαπη-
μένος μας Διδάσκαλος! Και το έπαθλο, Αγαπημένοι μου φί-
λοι, δεν είναι υλικό, όπως χρυσά μετάλλια και ζώνες, χρήματα 
ή πτυχία, που πάνε όλα στα σκουπίδια όταν φύγεις, αλλά 
Αιώνιο. Η μάθηση της ψυχής να επαναγεννιέται για υπηρεσία 
με τον κάθε Αληθινό Διάδοχο Διδάσκαλο! Απίστευτο, ε; Και 
όμως Αληθινό, αν το προσπαθήσετε με σοβαρότητα και ειλι-
κρίνεια! Ας αδράξουμε τώρα την Ύψιστη Ευκαιρία με Σοφία, 
που μας δίνεται αυτή η απίστευτη ΕΠΙΛΟΓΗ! 

 
Οι δυσφημιστές (πολέμιοι) 

Αισθάνομαι να ξεκαθαρίσω κάτι που διαιωνίζεται από αιώ-
νες με τις θρησκείες και τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό 
μας. Όχι ότι θα προστατέψω τον Διδάσκαλό μας. Θα ήμουν 
ανόητος. Φυσικά δεν χρειάζεται καμία προστασία ο Προστά-
της και Κύριός μας. Αλλά νιώθει η καρδιά μου να εκφράσει 
την πραγματικότητα, όσο και σκληρή κι αν είναι γι’ αυτούς 
που την προκαλούν. Τι δουλειά θα κάνουν όταν βγάλουν το 
ράσο τους οι εκπρόσωποι του Θεού; Για φανταστείτε πόσο, 
μα πόσο, εύκολα γίνονται όσοι θέλουν εκπρόσωποι του Θεού; 
Πώς είναι δυνατόν να γίνομαι εκπρόσωπος κάποιου που δεν 
τον γνωρίζω καν και δεν μου έχει δώσει προσωπικά την εντο-
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λή του; Και να αυτοτιτλοφορούμαι εκπρόσωπός του, επειδή 
παπαγαλίζω τα γραπτά των μαθητών του; Ερωτώ: αν δεν εί-
χαν τις γραφές να τις διαβάζουν και να τις παπαγαλίζουν, πε-
ρί τίνος θα μίλαγαν; Και περί τίνος θα υπήρχαν παγκοσμίως 
θεολογικά πανεπιστήμια και θρησκείες; Εδώ ένας πονηρός, 
που είχε στήσει μαγαζάκι για πίτσες, όταν πήγε κάποιος άλ-
λος κι άνοιξε κοντά του μαγαζί με καλύτερες πίτσες, διαι-
σθάνθηκε το πονηρό μυαλό του ότι το μαγαζί του θα κλείσει 
κι έβαλε φίλο του αστυφύλακα να τον σκοτώσει, για να δια-
τηρήσει το μαγαζάκι του. Σκεφτείτε τώρα, αμέτρητοι πονηροί 
που έχουν χωθεί στις θρησκείες οικειοποιώντας τον Θεό ως 
εκπρόσωποί του, πόσους θα σκότωναν στην πρώτη ευκαιρία. 
Όπως το έκαναν κάποιοι στο σκοτεινό τους παρελθόν. Για 
μένα, η πολιτική  και οι θρησκείες έχουν την ίδια βάση σκε-
πτικού με διαφορετικούς ρόλους. Οι μεν ως εκπρόσωποι των 
λαών, οι δε ως εκπρόσωποι του ιδεατού Θεού τους. 

(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, κεφ. 23, 27: «Αλλοίμονό σας, γραμμα-
τείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβε-
στωμένους, οι οποίοι εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ 
από μέσα είναι γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε 
ακαθαρσίαν». 23, 28: « Έτσι κι εσείς, εξωτερικώς μεν φαίνεσθε 
στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ από μέσα είσθε γεμάτοι από υ-
ποκρισίαν και κάθε παρανομίαν»). 

Το θρησκευτικό δικαστήριο των Εβραίων καταδίκασε τον 
Χριστό μας και τον Σταύρωσαν, γιατί δεν τον αποδέχτηκαν 
ως Μεσσία και τη νεκρανάστασή του την αποδίδουν ως μύθο. 
Αλλά εμείς τον αποδεχτήκαμε λόγω της Θείας Διδασκαλίας 
του, όπου μας συμβούλεψε «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου 
κάνουν», που εμπεριέχει την Αγάπη, τον Σεβασμό και την Α-
ξιοπρέπεια. Και μας είπε ότι «Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός 
ημών». Για μένα είναι συνεχιστής του Σωκράτη μας, του 
«Γνώθι Σαυτόν», απλά με άλλο σώμα, όπως και ο σημερινός 
Διδάσκαλός μας. Άσχετα που δεν μας έδειξαν πώς να τον 
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γνωρίσουμε μέσα μας, γιατί είχε αποκρυφτεί ο τρόπος απ’ 
τους πολέμιούς τους, αλλά μας υπέδειξαν έστω νοερές προ-
σευχές, κι αυτό είναι ένα πολύ καλό μέσον.  

Ευτυχώς σήμερα είναι η εποχή μας, που έχει έρθει ο Ζω-
ντανός Αληθινός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ και μας δείχνει 
το μέσον πώς να ερχόμαστε σ’ επαφή με τον Θεό μέσα μας, 
όπου απ’ το πολύ καλό των προσευχών μεταπηδούμε στο πο-
λύ καλύτερο, για να εξελισσόμαστε. Όπως έρχεσαι σ’ επαφή μ’ 
έναν άνθρωπο πρόσωπο με πρόσωπο, κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με την αδιόρατη καρδιά μας 
στη «Βασιλεία του Θεού εντός μας», για πλήρη μάθηση της 
Θείας Αιωνιότητάς του! Δηλαδή δεν μένουμε στα «καλά έ-
χουν προσφερθεί» αλλά κινούμαστε προς τα «καλύτερα έπο-
νται», που μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε μέσα μας. 
Τότε είχαν γαϊδουράκια και διένυαν τις αποστάσεις όπως κι ο 
Χριστός μας. Σήμερα διανύουμε με αεροπλάνα απίστευτα μα-
κρινές αποστάσεις, όπως ο Διδάσκαλός μας, που δεν μπορού-
σε το μυαλό των ανθρώπων να το φανταστεί. Κάποτε τον συ-
νάντησαν κάποιοι προηγούμενοι από μας και σήμερα τον συ-
ναντήσαμε εμείς, που είμαστε προηγούμενοι για τις επερχό-
μενες γενιές. Απίστευτο αλλά Αληθινό! Θα ήταν άδικο, αν ο 
Θεός δεν έδινε τη δυνατότητα και σε άλλες εποχές να γνωρί-
σουν κι άλλοι άνθρωποι τον Κύριό τους με τη Θεία Διαχρονι-
κή Ζωντανή Διδασκαλία του!   

Σήμερα όμως είναι αλλιώς το Έργο του Θεού. Δεν τον έ-
στειλε να τον ξανασταυρώσουν, αλλά να εξαφανίσει το σκο-
τάδι των πονηρών και να δείξει το Θείο Φως μέσα στους αν-
θρώπους που το θέλουν. Όσοι δεν θέλουν το Φως και επιθυ-
μούν τα σκοτεινά τους έργα, ας κάτσουν στο σκοτάδι τους. 
Είναι φυσικό επακόλουθο το σκοτάδι να εξαφανίζεται στον 
ερχομό του Φωτός! Ας επωφεληθούμε σήμερα, λοιπόν, σ’ αυ-
τή την Απίστευτη Υπέρλαμπρη εποχή, που ήρθε κι έκτισε νέο 
οικοδόμημα ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος και προσκα-
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λεί τους πάντες, σε οποιοδήποτε σκοτάδι κι αν βρίσκονται, αν 
επιθυμούν την μεταμόρφωση, να μπορούν να συμμετέχουν 
στο κτίσιμο του Μεγαλοπρεπέστατου Οικοδομήματος! 

 
 

Ε λ λ ά ς  τ ο  μ ε γ α λ ε ί ο  σ ο υ !  
 

Πέθαναν μεταξύ του 500 και 322 π.Χ. 
 

 Πυθαγόρας, 500 π.Χ., ετών 80, στην εξορία από πείνα 
 Μιλτιάδης, 489 π.Χ., ετών 65, στην φυλακή  
 Αριστείδης, 468 π.Χ., ετών 72, στην εξορία από πείνα 
 Θεμιστοκλής, 461 π.Χ., ετών 66, στην εξορία  
 Αισχύλος, 456 π.Χ., ετών 69, στην εξορία 
 Περικλής, 429 π.Χ., ετών 66, παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας 
 Φειδίας, 429 π.Χ., ετών 66, στη φυλακή  
 Αναξαγόρας, 428 π.Χ., ετών 72, στην εξορία 
 Ηρόδοτος, 426 π.Χ., ετών 59, στην εξορία  
 Ικτίνος, 420 π.Χ., ετών…, στην εξορία  
 Σοφοκλής, 406 π.Χ., ετών 90, στην εξορία από πείνα 
 Ευριπίδης, 406 π.Χ., ετών 74, στην εξορία 
 Αλκιβιάδης, 404 π.Χ., ετών 48, στην εξορία 
 Σωκράτης, 399 π.Χ., ετών 71, του δώσανε το κώνειο 
 Θουκυδίδης, 396 π.Χ., ετών 64, στην εξορία 
 Αριστοφάνης, 385 π.Χ., ετών 61, στην εξορία από πείνα 
 Πλάτων, 347 π.Χ., ετών 80, στην εξορία 
 Ισοκράτης, 338 π.Χ., ετών 99, στην εξορία 
 Δημοσθένης, 322 π.Χ., ετών 63, του δώσανε δηλητήριο  

Αιτία θανάτου ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων.  
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Σκοτώνανε, Σταυρώνανε τους Αληθινούς Φωτοφόρους Δι-
δασκάλους μας, που ερχόντουσαν να αφυπνίσουν τους λαούς 
για εσωτερική εξέλιξη, και μέχρι τώρα κυβερνούν οι δολοφό-
νοι τους με πολλαπλές μάσκες. Αυτά συμβαίνουν παντού και 
πάντα απ’ τους ανθρώπους, όχι μόνο απ’ τους Έλληνες. Μην 
μπερδευόμαστε με τις ετικέτες, είμαστε όλοι συνταξιδιώτες 
και συγκάτοικοι του ευλογημένου πλανήτη μας Γη! Οι ετικέ-
τες που μας μπλάστρωσαν κάποιοι και τις κουβαλάμε ακόμη 
με τόσο φανατισμό είναι η αιτία της διαιώνισης αλληλοεξό-
ντωσής μας με τους αρρωστημένους πολέμους. 

Ας συνεργαστούμε τώρα για το Γενικό Καλό πρώτα στη 
χώρα μας, να κατανοήσουμε την απόρριψη των ετικετών των 
κομμάτων που μας έχουν διχασμένους, και μετά θα επακο-
λουθήσει περισσότερη αφύπνιση, για να συνενωθούμε παγκο-
σμίως. Να ξεγράψουμε σιγά σιγά απ’ το μυαλό μας τις φανα-
τισμένες ιδέες των πατρίδων, για να σταματήσουμε επιτέλους 
τους βρώμικους πολέμους, που καταπροσβάλλουμε το Υπέρ-
τατο Θείο Δώρο της Μητέρας μας Ζωής. Ο  Σωκράτης μάς εί-
χε πει: «Δεν είμαι Αθηναίος ούτε Έλληνας, είμαι ένας πολίτης 
του Σύμπαντος». Κι ο Χριστός μας δεν ήταν Έλληνας, ήταν 
Εβραίος, αλλά δεχτήκαμε τη Θεϊκή Διδασκαλία του, παρ’ όλο 
που γνωρίζουμε όλοι για τις στοές που έχουν σε όλες τις χώ-
ρες και τις πόλεις οι Εβραίοι μασόνοι, διχάζοντας όλο τον κό-
σμο, για να αλληλοσκοτώνονται με τον καταιγισμό του φα-
νατισμού με τις τάχα πατρίδες, για να πουλάνε τα όπλα τους.  

Είναι τόσο ξεκάθαρο και για τον Σημερινό Διδάσκαλό μας, 
γιατί τον έχουν πρώτο στη λίστα oι κληρικοί ως αρχηγό αίρε-
σης και αντίχριστο και τον δυσφημίζουν στο Internet, γιατί 
φοβούνται την αφύπνιση των λαών. Για εσάς που τον δυσφη-
μείτε και τον αποκαλείτε αντίχριστο, εάν δείτε το Έργο του 
επί 54 χρόνια από παιδί 9 ετών, θα φρικάρει το μυαλό σας τό-
σο πολύ, που θα τρέχετε συνέχεια από ντροπή και δεν θα έχε-
τε πού να κρυφτείτε.  
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Εγώ δεν τα γράφω όλα αυτά ξεκάρφωτα, χωρίς να τον γνω-
ρίζω. Σας τα γράφω απ’ το κύρος της μαθητείας μου 45 χρόνια 
απ’ τον Διδάσκαλό μας κι από την προσωπική επαφή μαζί του σε 
δύο δημόσιες ομιλίες του. Είναι απερίγραπτη η Ευγνωμοσύνη 
μου, γιατί μου πρόσφερε την απερίγραπτη τιμή να γίνω μαθητής 
του. Ώστε τώρα να μπορώ να λαλώ και να γράφω γι’ Αυτόν α-
κατάπαυστα δημόσια. Δεν διαφέρετε καθόλου απ’ αυτούς που 
έδωσαν ξύδι αντί νερό που τους ζητούσε ο Χριστός. Καλώς να 
κρίνετε την ασχήμια και να λαλείτε την Αλήθεια. Αλλά εσείς όχι 
μόνο την ασχήμια δεν κρίνετε, αλλά κατηγορείτε ψευδώς τον 
Αληθινό Εκπρόσωπο της Ζωής (Θεού). Τώρα, σας εύχομαι με-
τάνοια και εξομολόγηση μέσα στον Θεό σας, ώστε να μπορέσετε 
να αναγνωρίσετε τον Αληθινό μας Σωτήρα αυτής της Υπέρλα-
μπρης εποχής για τη Σωτηρία σας! 

 
Τώρα που ήρθε ο Διδάσκαλός μας στη Ζωή μου 

Όταν ήρθε ο Διδάσκαλός μας στη Ζωή μου και μου αποκά-
λυψε μέσα μου τον Θεό, δείχνοντάς μου τον πρακτικό τρόπο 
πώς να έρχομαι σ’ επαφή, σταδιακά αποσύρθηκα απ’ τους πα-
πάδες, το φίλημα των εικόνων και τις γραφές, διότι επικοινω-
νώ τώρα απευθείας με τον Δημιουργό μου μέσα μου. Πού το 
παράξενο; Δεν μου παπαγάλιζαν μέσω γραφής ότι η Βασιλεία 
του Θεού είναι εντός ημών; Ε! Αφού τη βρήκα την οδό, που 
μου την έδειξε ο Διδάσκαλός μας μέσα μου, τι να πάω να τους 
ακούσω; Ή να τους φιλήσω τα χέρια και τις εικόνες, όταν έχω 
τον ίδιο μπροστά μου και μου επιτρέπει να του φιλώ τα Ζω-
ντανά του πόδια, όταν μας δίνει Ντάρσαν; (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 
κεφ. α΄ 27, «που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λουρί να λύσω 
από τα υποδήματά του»!)  

Γι’ αυτό τους θανάτωναν τους Αληθινούς Διδάσκαλους, για 
να κρατήσουν τη δουλειά τους, που θα τη διαιώνιζαν και τα δι-
σέγγονά τους. Ποιοι δεν θέλουν τον νόμο, που τους απαγορεύει 
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να κάνουν τις παρανομίες τους; Φυσικά μόνο οι παράνομοι. Ό-
ταν αντιτάσσεται ένας εισαγγελέας προς τη μαφία, τι του κά-
νουν; Δεν τον σκοτώνουν; Όταν ένας δεν συμφωνήσει με το κα-
τεστημένο των συμμοριών, τι τον κάνουν; Δεν τον σκοτώνουν; 
Αυτή, Αγαπημένοι μου φίλοι, είναι η λύση των σκοτεινών προς 
τους Διδάσκαλους, να τους θανατώνουν για τη συνέχιση της 
δουλειάς τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι στυγνές κλίκες εξαφανί-
ζουν οποιοδήποτε εμπόδιο τους παρουσιαστεί, για να εκτελέ-
σουν τα σκοτεινά τους έργα. Και τον Σωκράτη μας ποιοι τον 
θανάτωσαν; Οι σοφιστές, που δίδασκαν επί χρήμασι τους μαθη-
τές τους, ενώ ο Σωκράτης μας έδινε τη Γνώση του Θεού χωρίς 
χρήμα. Τι θα έκαναν μετά αυτοί; Πώς θα δίδασκαν, εφόσον θα 
γνώριζαν τον Θεό μέσα τους οι άνθρωποι; Τι να κάνεις την ψευ-
τοφιλοσοφία τους; Για να σου πουλήσουν το χαρτοπτυχίο του 
φιλόσοφου, όταν μπορείς να έρχεσαι μέσα σου σε σύνδεση με τη 
Θεία Πηγή της Σοφίας του Θεού μας; 

Φαντάζομαι αυτούς που έχουν απορρίψει και δυσφημήσει 
τον Διδάσκαλό μας. Πόσο θα τον ζηλεύουν και τον μισούν, ι-
διαίτερα οι κληρικοί των θρησκειών, που έχει ανατρέψει τα 
κακόφημα ψεύδη τους με το Πανανθρώπινο Θεσπέσιο Έργο 
του και ως Παγκόσμιος Πρεσβευτής της Ειρήνης! Η Θεία Α-
γάπη του Διδασκάλου μας συγχωρεί τους πάντες, ώστε να ξα-
λαφρώσουμε, για να νιώσουμε την Αγάπη του και ν’ απελευ-
θερωθούμε απ’ την εσωτερική κόλαση του μυαλού μας και να 
βιώνουμε  τον Αληθινό Εσώτατο Θείο Παράδεισο, που είναι 
μες στις καρδιές όλων των πλασμάτων του.   

 
Το εσωτερικό μας παζλ 

Τελικά, σε όλη μας τη Ζωή, ασυνείδητα ή συνειδητά, όλοι 
κυνηγάμε διάφορες εμπειρίες για να εκπληρωθούμε, όπως τα 
παιδιά ψάχνουν να βρουν τα σκορπισμένα κομμάτια του παζλ, 
για να το ολοκληρώσουν και να νιώσουν χαρούμενα. Κι εγώ 
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δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το εσωτερικό μου παζλ, μέχρι 
που με βρήκε ο Διδάσκαλός μας και μου έδειξε το πιο σημαντι-
κό κομμάτι που έλειπε για να εκπληρώνομαι, το οποίο  υπάρχει 
μέσα μας, αλλά δεν το έβρισκα, γιατί με είχαν μάθει να ψάχνω 
έξω από μένα για τα πάντα που ζητούσα. Γι’ αυτό σας ενημε-
ρώνω ότι είναι μέσα σε όλους μας αυτό το Απίστευτο και Σω-
τήριο κομμάτι που αναζητούμε όλοι για να αισθανόμαστε πλή-
ρεις. Κι αυτό ονομάζεται Γνώση του Εαυτού και θα το βρούμε 
στη διεύθυνση που είναι ΜΕΣΑ ΜΑΣ! Από μέσα μας ξεκινάει η 
αναζήτηση για χαρά, για να εκπληρωθούμε, και μέσα μας υ-
πάρχει η Πηγή της Υπέρτατης Χαράς, που μας Εκπληρώνει, 
για να μην είμαστε ποτέ εξαρτημένοι από κανέναν κι από τίπο-
τα απέξω. Από μέσα μας ξεκινάει η αναζήτηση για Αγάπη και 
μέσα μας υπάρχει η Θεία Πηγή της Αγάπης! Από μέσα μας ξε-
κινάει η αναζήτηση για Ειρήνη και μέσα μας υπάρχει η Θεία 
Πηγή της Ειρήνης! Από μέσα μας ξεκινάει η αναζήτηση για Ε-
λευθερία και μέσα μας υπάρχει η Θεία Πηγή της Ελευθερίας! 
Από μέσα μας ξεκινάει η αναζήτηση για Σοφία και μέσα μας 
υπάρχει η Θεία Πηγή της Σοφίας! Από μέσα μας ξεκινάει η α-
ναζήτηση για αναγνώριση και μέσα μας υπάρχει η Θεία Πηγή 
της Αναγνώρισης απ’ τον Δημιουργό μας, που μας έχει φέρει 
στη Ζωή. Κι όταν το βιώσουμε, τότε θα γελάμε απ’ την κατά-
ντια μας, που τρέχουμε παντού και κάνουμε τα πάντα για να 
μας αναγνωρίσουν.  

Το μυαλό μάς κάνει να νομίζουμε ότι τώρα που μας ανα-
γνώρισε ο κόσμος γίναμε κάποιοι, από μηδέν οι νάμπερ ουάν. 
Όλοι μας είμαστε νάμπερ ουάν, αλλά δεν το γνωρίζουμε και 
λυσσάμε για κατακτήσεις να μας αναγνωρίσουν. Κοιτάξτε το 
και γραπτώς, η Γνώση του Εαυτού μας είναι πάντα το υπ’ αριθ-
μόν 1! Όσα μηδενικά βάζουμε πίσω του, όσα έχουμε κατακτή-
σει, παίρνουν αξία λόγω του ενός, 1οοοοοοοοο. Αν στις κατα-
κτήσεις μας —οποιεσδήποτε κι αν είναι— τα μηδενικά τα βά-
λουμε μπροστά απ’ το 1, που είναι η Γνώση του Εαυτού μας 
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(οοοοοοοοο1), είναι εντελώς άχρηστες, χωρίς καμία αξία. Ενώ 
το 1 (η Γνώση) δεν χάνει ποτέ την αξία του ως νάμπερ ουάν (1) 
πάντα. Ώστε όταν έχουμε βάλει οτιδήποτε μπροστά απ’ τη 
Γνώση και την υποτιμούμε, είμαστε ανόητοι, γιατί το βλέπετε 
το παράδειγμα, όλα τα μηδενικά οοοοοοοοο1 ως κατακτήσεις 
μάς είναι εντελώς άχρηστα. Ενώ διαφυλάττοντας την Αξιο-
πρέπειά μας πρώτα με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας —
το 1οοοοοοοοο με όλα τα μηδενικά πίσω— ως κατακτήσεις 
μας έχουν αξία, διότι θα χρησιμοποιηθούν υπό την υγιή καθο-
δήγηση της Γνώσης για το Γενικό Καλό της ανθρωπότητας κι’ 
όχι για το τομάρι μας, να υποκρινόμαστε, να ληστεύουμε και 
να σκοτώνουμε για τις άχρηστες κατακτήσεις μας.  

Αυτό κι αν δεν λέγεται Υπέρτατη Ευλογία και Υπέρτατη Ε-
πιτυχία του ανθρώπου, με τη βοήθεια της Γνώσης του Εαυτού 
μας, που μας συνδέει ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος! 

 
Πρώτα γίνεσαι μαθητής της Γνώσης και μετά  
συνειδητοποιείς ότι είσαι Υιός του Θεού 

Πρώτα γίνεσαι μαθητής της Γνώσης και μετά, αν αφοσιωθείς, 
περνάς στη συνειδητοποίηση και αισθάνεσαι ότι είσαι Υιός του 
Θεού! (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, κεφ. κα΄ 7: «και αυτός θέλει εί-
σθαι εις εμέ Υιός»). Σε μία ομιλία του στη Βαρκελώνη, όταν ήταν 
νέος, ο Διδάσκαλός μας ανέφερε: «Πόσο Απίστευτα Υπερήφανος 
νιώθω, που είμαι ένα πλάσμα του Δημιουργού μου»! Και μάς είπε: 
«Έτσι να νιώθετε κι εσείς, απίστευτα Υπερήφανοι, που είμαστε 
πλάσματα του Δημιουργού μας»! Δεν μπορεί ποτέ το μυαλό να 
φανταστεί ή να αισθανθεί το αίσθημα και την εμπειρία του μα-
θητή που βιώνει την απόλυτη σχέση με τον Πολυαγαπημένο του 
Δημιουργό! Ένα Θείο Αίσθημα Αγάπης και Ασφάλειας, σαν του 
μικρού παιδιού με την Πολυαγαπημένη του Μητέρα στην αγκα-
λιά της, που νιώθουν ΕΝΑ!  
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Είμαστε σαν ένα υιοθετημένο παιδί. Όταν γεννιόμαστε, 
μας παίρνει η Μάνα μας, αποκόπτοντας τον ομφάλιο λώρο, 
εφόσον η σύλληψή μας έγινε μέσα στην ευλογημένη κοιλιά 
της, και αποχωριζόμαστε τη Μάνα μας Ζωή, που μας γέννησε 
και μας ύφανε μες στην κοιλιά της βιολογικής μητέρας μας. Κι 
όταν μεγαλώσουμε κι ασχοληθούμε σοβαρά με τη Γνώση του 
Εαυτού μας, αναγνωρίζουμε την Πρωταρχική Μητέρα μας 
Ζωή (Αδιόρατη Θεία Ενέργεια) μέσα μας, και τότε κατανοού-
με και τη βιολογική Μητέρα μας, ότι είναι ένα Θείο Διάμεσό 
της και πρέπει να την αναγνωρίσουμε με πάρα πολλή Αγάπη 
και Σεβασμό για τη φροντίδα της, που ζούμε μέχρι σήμερα. Κι 
όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε την απίστευτη ΤΥΧΗ να ζούμε 
σήμερα, που έχει έρθει και ο Αληθινός Εκπρόσωπος της Ζωής, 
που μας την σύστησε, για να περάσουμε το υπόλοιπο της Ζω-
ής μας μαζί της στη Θεία Αιωνιότητά της! Αυτό φαίνεται ά-
πιαστο όνειρο. Δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε ο πιο ευφά-
νταστος σεναριογράφος. 

  
Η Αφοσίωση στη Γνώση  
αποκωδικοποιεί τα εδάφια των γραφών 

Η  Απελευθερώτρια Γνώση του Διδασκάλου μας μου αποκω-
δικοποίησε το εδάφιο της Μπαγκαβάτ Γκίτα (Αγίας Γραφής των 
Ινδών αδελφών μας). Παρουσιάζεται σε μια φωτογραφία ο 
Κρίσνα (Θεός), βαθιά στο παρελθόν, που οδηγεί το άλογο με 
την άμαξα, και ο Αρτζούνα δίπλα του. Ο Κρίσνα (Θεός) είναι ο 
Ηνίοχος, ο Αρτζούνα (Ψυχή) είναι τα ηνία, το άλογο είναι το 
μυαλό μας, που σέρνει την άμαξα, και η άμαξα είναι το σώμα 
μας. Να γιατί είχε πει ο Διδάσκαλός μας ότι όποιος αφιερώσει 
ψυχή, μυαλό και σώμα, τότε θα έχει τη Χάρη του Σατ Γκουρού 
Μαχαράτζι μας, για να έχουμε την εσωτερική αδιόρατη καθοδή-
γηση και προστασία του Διδασκάλου μας. Και είπε ο Κρίσνα: 
«Ήρθε ο καιρός προ των πυλών του πολέμου — ο εσωτερικός πό-
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λεμος μέσα μας μεταξύ του κακού και του καλού. Αρτζούνα, δεν 
θα πολεμήσω εγώ για σένα, εσύ θα σκοτώσεις το κακό μέσα σου, 
κι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου ο αμαξηλάτης της ψυχής σου, 
του μυαλού σου και του σώματός σου», όπου ή άμαξα είναι το 
σώμα μας και τα τρία μαζί είναι ένα.  

Αποκωδικοποίηση: Η Θεία Αναπνοή μας είναι ο Αδιόρα-
τος Προστάτης μας, που κρατάει πάντα σε απόσταση τον θά-
νατο, ως Ηνίοχος. Η προσφερόμενη ψυχή μου τα ηνία, για να 
οδηγηθεί το μυαλό-άλογο από τον Ηνίοχο. Η οποία Αναπνοή 
μου είναι ακριβώς ανάμεσα στ’ αυτιά μου, στη μύτη μου, δί-
πλα στο μυαλό μου, και το κινεί και το καθοδηγεί μαζί με το 
σώμα μου. Όταν αποσυρθεί ο Ηνίοχος (η Θεία Αναπνοή), 
παύει να λειτουργεί το μυαλό-άλογο και το σώμα-άμαξα (τα 
υλικά μέρη μας). Η αδιόρατη ψυχή μας όμως, που έχουμε 
προσφέρει ως ηνία στον Αδιόρατο Ηνίοχο (στην Αναπνοή 
μας), μας έχει μάθει το Αμάθητο για τα μυαλά. Μας έχει μάθει 
το Άπειρο για τα περιορισμένα μας μυαλά. Μας έχει μάθει το 
Αφάνταστο για τα φαντασμένα μας μυαλά. Μας έχει μάθει το 
Ανεξήγητο, για την εκλογίκευση των μυαλών μας. Και η ψυχή 
μας γνωρίζει για την Αιωνιότητά της, κάτι που είναι άγνωστο 
για τα μυαλά μας. Κι εφόσον παρέδωσε ψυχή, μυαλό και σώμα 
ηθελημένα στον Κύριό της (Δημιουργό της), της έχει αποκα-
λύψει την Ύψιστη Τέχνη της Ζωής και την τέχνη του θανά-
του. Πότε θα αποσύρεται για συνεχείς επαναγεννήσεις, για να 
προσφέρει υπηρεσία στον κάθε φορά Διάδοχο Διδάσκαλο και 
μάρτυρα, για την έμπνευση και εξύψωση της ανθρωπότητας. 

  
«Όποιος, ελεύθερος από κάθε προσκόλληση,  
δεν κυριεύεται από τη χαρά τις στιγμές της ευτυχίας  
και δεν βυθίζεται στη θλίψη τις στιγμές του πόνου,  
αυτός βρίσκεται στο επίπεδο της τέλειας Γνώσης.  
Όποιος αποσύρει τις αισθήσεις του  
από τα αντικείμενα της απόλαυσής τους,  
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όπως η χελώνα μαζεύει τα πόδια και το κεφάλι  
μέσα στο καβούκι της,  
αυτός κατέχει την πραγματική Γνώση». 
 

ΜΠΑΓΚΑΒΑΤ ΓΚΙΤΑ, στίχοι 57, 58 
 
Πόσο Σας Ευγνωμονώ, Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, 

που με βοηθήσατε να βιώνω αυτά τα Θεία Λόγια σε πράξεις! 
 

Το Εσωτερικό Υπέρτατο Έργο της Ψυχής 

Αυτό το Εσωτερικό Υπέρτατο Έργο της ψυχής, του αφο-
σιωμένου μαθητή με τον Διδάσκαλο και Κύριό του, παίζεται 
κάθε μέρα βασισμένο στην εσωτερική εξέλιξη προς τη Θεία 
Αιωνιότητα! Όχι βασισμένο στο θάνατο μυαλού και σώματος 
(ήλθον, είδον και απήλθον), σαν τα ζωάκια τα Ευλογημένα. 
Είναι πέρα από λόγια και φαντασίες αυτό που συμβαίνει  με 
τη συνεχή παροχή του Θείου Δώρου της Ζωής απ’ τον Δη-
μιουργό μας, που ενσαρκώνεται ο Ίδιος για να μας προσκαλέ-
σει και να μας το αποκαλύψει. Γιατί κανείς δεν είναι ικανός να 
το κάνει, παρά μόνο ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλος, ως 
Μοναδικός Εκπρόσωπος του Αδιόρατου Θεού μας, που είναι 
Πανταχού Παρών και μέσα μας, με τη στιγμιαία Θεϊκή Ανα-
πνοή του! Είναι σαν να έχουμε έναν πατέρα αυτοκινητοβιο-
μήχανο και μας εξασφαλίζει συνεχή απόσυρση του παλιού μας 
αυτοκινήτου με καινούργιο. Όπως κάνουμε αλλαγές παλιών 
αυτοκινήτων με καινούργια, έτσι κάνουμε αλλαγές σωμάτων 
με πλήρη συνειδητότητα, όταν έχουμε αφιερώσει όλη τη Ζωή 
μας (ψυχή μυαλό και σώμα) για την υπηρεσία του Θεάρεστου 
Πανανθρώπινου Έργου του Πολυαγαπημένου μας Διδάσκα-
λου αυτής της εποχής Πρεμ Ράβατ! Σε άλλη εποχή θα έχει 
άλλο σώμα, αλλά θα διδάσκει την ίδια Υπέρτατη Διδασκαλία 
της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, για Ειρήνη, Αγάπη, 
Ευημερία και Αξιοπρέπεια, αντάξιας της Θεϊκής μας Φύσης!  
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Μην πλανηθείτε ότι ο Διδάσκαλος θα σας πει αυτά που 
σας λέω εγώ. Δεν είναι μαθηματικά, αλλά εμπειρία εσωτερική 
αυτών που έχουν επενδύσει όλη τους τη Ζωή! Ο Διδάσκαλος 
δεν δίνει υποσχέσεις, αλλά αντιθέτως μιλάει για ΜΙΑ Ζωή, όχι 
για ΠΟΛΛΕΣ. Γιατί όταν θ’ ακούμε για άλλες ζωές, θα το α-
φήνουμε πάντα για την άλλη ζωή —όπως συνήθως, αναβά-
λουμε κάτι σημαντικό που είναι να κάνουμε σήμερα, περιμέ-
νοντας το αύριο— και θα χάνουμε αυτή τη Ζωή, πηγαίνοντας 
για ανακύκλωση τροφής στη Γη. Μιλάει για ΜΙΑ Ζωή, για να 
το επιτύχεις τώρα, σ’ αυτή τη Ζωή. Ο Διδάσκαλος δεν σου 
υπόσχεται άλλη Ζωή! Αλλά έχει μιλήσει για τους αφοσιωμέ-
νους του: τυγχάνουν Αιώνια Αδιάσπαστη Ένωση! 

Μην ακούς τους μελλοντολόγους, παρελθοντολόγους, τις 
χαρτορίχτρες, τους αστρολόγους και τις καφετζούδες. Αυτοί 
εργάζονται για το μεροκάματο στην καρέκλα με τα μπλα, μπλα, 
μπλα, όπως οι πολιτικοί και αμέτρητα άλλα επαγγέλματα.   

Οι Αληθινοί Διδάσκαλοι, φέρνοντας τη Διαχρονική Υπέρ-
τατη Μάθηση της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, και η 
Μητέρα μας Φύση εργάζονται αδιάκοπα για το Γενικό Καλό! 
Ας εμπνευστούμε κι εμείς, εφόσον είμαστε αναπόσπαστα μέρη 
της μάθησης απ’ τον Αληθινό Διδάσκαλό μας κι απ’ την Μη-
τέρα μας Φύση, να εργαζόμαστε για το Γενικό Καλό, για να 
βιώνουμε μέσα μας κι έξω μας τον Ευλογημένο Αληθινό Πα-
ράδεισό μας Τώρα!  

 
Το ατομικό συμφέρον είναι καταστροφικό  
 για το ίδιο το άτομο και για τους άλλους 

Όσο ο άνθρωπος θα έχει ως κίνητρο το ατομικό του συμ-
φέρον, οποιαδήποτε δραστηριότητά του θα είναι καταστρο-
φική για τον ίδιο και για τους άλλους, εφόσον δεν συμφωνεί 
προς το Γενικό Καλό και αποκόπτεται απ’ την καθολική Δύ-
ναμη, που είναι μέσα σ’ όλους μας. Αυτό το παγκόσμιο δράμα 
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παίζεται από βάθους αιώνων, δυστυχώς. Σήμερα, ήρθε η επο-
χή ν’ αλλάξουμε το δηλητηριώδες και απάνθρωπο σκεπτικό 
του μυαλού μας, που μας το διαμόρφωσαν οι προηγούμενες 
γενιές. Η Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας μπορεί να μας μά-
θει να ενσωματωθούμε με το υγιές και ευγενέστατο σκεπτικό 
της καρδιάς μας! Έτσι ώστε κάθε μας σκέψη και πράξη να 
στοχεύει το Γενικό Καλό, που εμπεριέχει και το Ατομικό Κα-
λό, κι έτσι δεν θα αστοχούμε ποτέ. 

 
Η Γνώση του Εαυτού μας είναι σαν το νερό 

Όποιος απορρίπτει το νερό που τον ξεδιψάει, τον ξεβρομί-
ζει και του προσφέρει τη Ζωή, καταντάει δηλητηριασμένος 
απ’ τα υποκατάστατα της δίψας του, βρόμικος και μυρίζει α-
ποσύνθεση. Έτσι ακριβώς γίνεται σε όσους απορρίπτουν τη 
Γνώση του Εαυτού τους. Δηλητηριάζονται απ’ την έπαρση με 
το ποτό των διανοητικών γνώσεων και πτυχίων, βρομίζουν 
απ’ την υποκρισία ότι γνωρίζουν και είναι ζωντανοί νεκροί. 
(ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄, κεφ. ε΄ 12: «Όστις έχει τον Υιόν, έχει την Ζωήν, 
όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την Ζωή δεν έχει»).  

Όποιοι δεν έχουν επαφή μέσα τους με τη Γνώση του Θεού 
(Ζωή), είναι ζωντανοί νεκροί. (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, κεφ. η΄ 21: 
«Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν, Κύριε συγ-
χώρησόν μοι να υπάγω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». 22: 
«Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν. Ακολούθει μοι, και άφες τους 
νεκρούς να θάψωσιν τους εαυτών νεκρούς»).  

Δεν είναι τόσο προφανές ότι αναφέρεται στους ζωντανούς 
νεκρούς; Μπορεί κάποιος νεκρός να θάψει νεκρό;  

 
Στην έρημο χωρίς καμήλα 

Αισθάνομαι να σας εκφράσω μία παρομοίωση πριν γνωρί-
σω τον Διδάσκαλό μας! Ήμουν σαν ένας ταξιδιώτης στην έ-
ρημο, χωρίς καμήλα, χωρίς πυξίδα, χωρίς σκηνή, τροφή και 
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νερό. Φαντάζεστε πόσο επίπονο είναι αυτό το ταξίδι, αγωνιάς 
κάθε στιγμή για να μην έρθει το τέλος σου.  

Και την εμπειρία μου μετά, όταν γνώρισα τον Κύριό μας! 
Τώρα που έχω σύντροφό μου τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού 
μας, στην ίδια έρημο του κόσμου ταξιδεύω κάθε μέρα, αλλά αι-
σθάνομαι σαν να έχω καμήλα, σκηνή, πυξίδα, τροφή και νερό, κι 
ότι μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε συνταξιδιώτη μου! 

Δεν περιγράφεται η διαφορά της αίσθησης μ’ αυτή την τρα-
γική εικόνα του ταξιδιού χωρίς τη Γνώση. Αυτός ο κόσμος τελι-
κά χωρίς τη Γνώση είναι σαν την έρημο, χωρίς τ’ απαραίτητα 
εφόδια του ταξιδιώτη. Γι’ αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα.  

 
Όταν αναλάβουν άνθρωποι της Γνώσης  
μόνο τότε θα παύσουν οι λαοί να υποφέρουν 

Όσο οι κυβερνήτες δεν θα σπουδάζουν με τη Θεσπέσια 
Γνώση του Εαυτού μας, οι λαοί θα υποφέρουν μαζί μ’ αυτούς. 
Όταν αναλάβουν ως ηγέτες (Υπηρέτες), που θα σπουδάζουν 
τη Γνώση του Εαυτού μας και θα βιώνουν κάθε μέρα την Ει-
ρήνη, μόνο και μόνο τότε θα παύσουν οι λαοί να υποφέρουν. 
Διότι οι Γνώστες ως κυβερνήτες θα προάγουν τη Σωτήρια 
Γνώση απ’ τα νηπιαγωγεία και σε όλη την κλίμακα μάθησης, 
κι έτσι θα έχουμε αξιοπρεπείς κοινωνίες.  

 
Η Ζωή μας ο πιο Αληθινός και πιο Πολύτιμος Πλούτος 

Και μόνο αν επιτρέψουμε να ενσωματώσουμε στην παλέτα 
της καρδιάς μας την πιο απλή και ουσιαστική συνειδητοποίη-
ση, ότι και σήμερα, μέσα από μια Αδιόρατη Χάρη και Δύναμη, 
αναπνέουμε και υπάρχουμε, η καρδιά μας θα είναι φουλ από 
Ευγνωμοσύνη κάθε μέρα και το θεμέλιό μας θα είναι πανίσχυ-
ρο, ακλόνητο! Έχουμε τον πιο Πολύτιμο και Άφθονο Πλούτο, 
τη Ζωή, που δεν συγκρίνεται με όλο τον πλούτο αυτού του 
κόσμου της αυταπάτης. Η Γνώση του Εαυτού μας μόνο μπο-
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ρεί να μας αφυπνίσει και να μας λυτρώσει! Την κάθε μας ημέ-
ρα μπορούμε να την κάνουμε γιορτή! 

*** 
Η Υπέρτατη Ευλογία είναι η Θεϊκή Αναπνοή μας, που με 

το πήγαινε έλα μάς γεμίζει με το Θείο Δώρο της Ζωής! Όταν 
συνειδητοποιήσουμε βαθύτατα το Ύψιστο Απαράμιλλο Δώρο 
της Ύπαρξής μας, θα γεμίσει η κούπα της καρδιάς απ’ το Θείο 
Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης και ο άνθρωπος, τότε και μόνο 
τότε, θα αισθάνεται Πάμπλουτος και Πανελεύθερος!  

*** 
Όταν ανακαλύψουμε την Αλήθεια και την Ειρήνη μέσα 

μας, έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία! Και δεν είναι 
σκέτα λόγια. Ο Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ προσφέρει πρα-
κτικό τρόπο για να το βιώνουμε, κι όχι μόνο να το πιστεύουμε 
ή να το φανταζόμαστε.  

*** 
Τι απίστευτη τιμή και τύχη, να μπορούμε να αισθανθούμε 

σήμερα την ευδαιμονία, σε αντίθεση μ’ αυτή τη σκοτεινή πα-
ραφροσύνη που ζούμε. 

*** 
Μην αδιαφορούμε να αναγνωρίσουμε μέσα μας τον Υπέρ-

τατο Πλούτο του Δημιουργού μας, που μας έχει βάλει έμφυτα 
μέσα στην καρδιά μας. Γιατί θα είμαστε συνέχεια σκλάβοι, 
παγιδεύοντας και τα παιδιά μας στο στημένο τσίρκο της αυ-
ταπάτης και της διαστροφής. 

*** 
Από την έλλειψη της Θεϊκής Αγάπης, που δεν έχουμε ανα-

καλύψει μέσα μας, αφού δεν ασκούμαστε στη Θεσπέσια Γνώ-
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ση του Εαυτού μας, ατυχώς διαιωνίζονται τα πιο φρικτά μαρ-
τύρια από ανθρώπους εναντίον ανθρώπων και σ’ όλες τις 
μορφές Ζωής. 

*** 
Για να θεραπεύσουμε αυτή την τραγική χρόνια αρρώστια, 

ας επιδιώξουμε τη Γνώση του Εαυτού μας, για να μπορούμε 
να ελπίζουμε σε μια καινούργια φωτεινή ιστορία! 

*** 
Όταν ανακαλύψουμε το βασίλειο της καρδιάς μας, τότε και 

μόνο τότε, θα γνωρίσουμε τον Εσωτερικό μας Βασιλιά και θα 
συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας είμαστε βασιλόπουλά του! 
Δεν είμαστε καθόλου αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Αυτή τη 
διαμόρφωση στους ανθρώπους την ενσωμάτωσαν κάποιοι, 
που δεν γνώριζαν ότι ήταν βασιλόπουλα και έπρατταν σαν 
όντα χωρίς τα μάτια και τη λογική της καρδιάς! Ας μη γινό-
μαστε κι εμείς συμμέτοχοι στη διαιώνιση του χάους και του 
σκότους. Είναι η εποχή μας να το διώξουμε, φωτίζοντας τους 
Εαυτούς μας με τη Θεϊκή μας Γνώση!  

*** 
Επιτρέψτε μου, Αγαπημένοι μου φίλοι, να σας κάνω ένα δια-

χωρισμό για όφελός σας. Γιατί την λέξη ζωή την ταυτίζουμε με 
αυτά που κάνουμε για να ψευτοχαρούμε. Όταν ο Διδάσκαλος 
λέει ευχαριστήσου τη Ζωή, εννοεί την ίδια τη Ζωή, που εκδηλώ-
νεται στη Θεία αναπνοή μας κάθε στιγμή. Δεν εννοεί ευχαρι-
στήσου τη ζωή με όλα τα σκουπίδια αυτού του κόσμου. 

*** 
Αισθάνομαι να εκφραστώ όχι για επίδειξη, αλλά ελπίζο-

ντας να εμπνεύσω κάποια καρδιά, για να στραφούμε μέσα 
μας, να γνωρίσουμε το πιο ασάλευτο θεμέλιο! 
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Είναι ο Θεϊκός μας Εαυτός που μας αποκαλύπτεται με τη 
μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας! Μόνο και μόνο τότε θα 
νιώθεις εκπληρωμένος, ειρηνικός, ελεύθερος και διαυγής! 
Τώρα από σένα εξαρτάται πότε θα κάνεις το βήμα! Αν γνώρι-
ζα κάτι πιο σημαντικό, θα σας το γνωστοποιούσα, αλλά αυτό 
για μένα είναι το πιο σημαντικό! 

*** 
Όλο το ταξίδι της Ζωής μας εξαρτάται από κάθε στιγμιαία 

σκέψη μας και πράξη, αν θα είναι πανέμορφο ή πανάσχημο. 
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η μάθηση της Θεσπέσιας Γνώσης του 
Εαυτού μας, για να μάθουμε την Ύψιστη τέχνη της Ζωής, πώς 
να ζούμε εσωτερικά εκπληρωμένοι και με πλήρη συνειδητό-
τητα στο Θεϊκό Παρόν! 

*** 
Τελικά, όλα όσα χρειαζόμαστε μας τα έχει βάλει έμφυτα 

μέσα μας η Δημιουργική Θεοδύναμη, που μας ύφανε στην 
κοιλιά της μάνας μας. Από εμάς εξαρτάται τώρα να τα ανα-
καλύψουμε. Προτρέπω εσωτερική στροφή στη Γνώση του 
Εαυτού μας, γιατί όλοι οι μεγάλοι έχουμε εμπειρία, άλλος λί-
γο άλλος πολύ, ότι όλες οι στροφές αυτού του κόσμου μάς 
πέταξαν σε χαράδρες και ο καθένας έχει πονέσει διαφορετικά. 
Ας μάθουμε επιτέλους απ’ το καμπανάκι του πόνου μας. 

*** 
Ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλια αργά ή γρήγορα θα ισοπε-

δωθεί και θα γίνει συντρίμμια. Έχετε δει τα αποτελέσματα 
των σεισμών. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Χωρίς θεμέλια, τη 
Θεία Αγάπη και τον Σεβασμό, αργά ή γρήγορα γίνονται οι 
σχέσεις τους συντρίμμια μεταξύ τους. Έχετε δει πολέμους αλ-
ληλοεξόντωσης. Ούτε στα τρελοκομεία δεν σκοτώνει ο ένας 
τον άλλον. 
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Πώς μπορεί να σταματήσει αυτό; Όταν θ’ ασχοληθούμε με 
τη Γνώση του Εαυτού μας, θα συνειδητοποιήσουμε το ακλό-
νητο θεμέλιο της Αγάπης και του Σεβασμού και θα εξαφανί-
σουμε το μίσος και την ασέβεια, που μας οδηγούν στην αλλη-
λοεξόντωσή μας.  

*** 
Όποιος συνειδητοποιήσει, και εμπειρικά, την αφάνταστη 

σπουδαιότητα της Θεϊκής Αναπνοής μας, έχει επιτύχει την 
Υπέρτατη Επιτυχία, γιατί ενώνεται με τη Θεία Αιωνιότητα! 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΟ, Αγαπημένοι μου φίλοι! Κι 
όπως λέει, ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος: Η Θεία Ανα-
πνοή μας είναι ό,τι πιο Πολύτιμο έχουμε! 

*** 
Όταν συνειδητοποιήσουμε και αρχίσουμε να εφαρμόζουμε 

την ιδέα του Γενικού Καλού, που εμπεριέχει και το ατομικό 
καλό, τότε σίγουρα θα εξελίσσεται εσωτερικά και εξωτερικά η 
ανθρωπότητα! Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο καθένας μας να 
το υλοποιήσουμε από σήμερα, γιατί το σήμερα είναι του χθες 
το αύριο, και το αύριο θα είναι σαν το σήμερα. Όλα, μα όλα, 
λοιπόν, συμβαίνουν στο Θείο Παρόν τού σήμερα! 

*** 
Ας παρατηρήσουμε τη δίψα της χαράς μας. Από πού ξεκι-

νάει; Φυσικά από μέσα μας! Μέσα μας βρίσκεται και η πηγή 
της για να ξεδιψάμε! Αλλά επειδή δεν το γνωρίζουμε, ψά-
χνουμε αδιάκοπα προς τα έξω και πίνουμε από παντού λα-
σπόνερα κι όλο περισσότερο ψυχοπαθούμε! Σήμερα δείχνεται 
η εσωτερική πηγή μας σε όσους θέλουμε να τη γνωρίσουμε!  

*** 
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Όταν ανακαλύψουμε σήμερα, που μας προσφέρεται η Απί-
στευτη Ευκαιρία, την Ειρήνη μέσα μας και επενδύσουμε, τότε 
και μόνο τότε θα γνωρίσουμε τον Αληθινό Παράδεισο μέσα 
μας και θα κατανοήσουμε και τον εξωτερικό Παράδεισο, τον 
Χιλιοευλογημένο Πλανήτη μας Γη, που συντηρεί εμάς και ό-
λες τις μορφές Ζωής, με τα αναρίθμητα μαγευτικά αγαθά του! 

Ε, στο υπόλοιπο ταξίδι μας, θα είμαστε πλήρεις από Θεία 
Ευγνωμοσύνη, Θεία Ειρήνη και Θεία Ελευθερία! Το πιο Εκ-
πληκτικό Ανθρώπινο Επίτευγμα! Όσο είσαι ζωντανός/ή επω-
φελήσου στο έπακρο!  

*** 
Όλα όσα χρειαζόμαστε, για να βιώνουμε ένα καθημερινό 

πανέμορφο πεπρωμένο, μας τα έχει έμφυτα μέσα μας η Πο-
λυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή! 

Με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, αν επενδύσουμε 
ειλικρινά, μπορούμε να το πραγματώσουμε! 

*** 
Όταν λέμε συνέχεια την Αλήθεια, θα θεραπευτεί η ανθρω-

πότητα απ' την παγκόσμια μυαλοασθένεια του ψεύδους. Αυτό 
το καταφέρουμε ξεκινώντας πρώτα να είμαστε ειλικρινείς με 
τον Εαυτό μας! Σιγά σιγά, θα υπάρξει αλληλεπίδραση και θα 
θεραπευτούμε ένας ένας!  

*** 
Όταν ανακαλύψουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό μέσα μας, θα 

απελευθερωθούμε απ’ τα πάντα, κι έτσι μόνο θα αισθανόμα-
στε ότι εκτελέσαμε το Θείο Έργο μας! Μόνο, η Γνώση της 
Αλήθειας μπορεί να μας απελευθερώσει! 

*** 
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Η ειλικρινής επιθυμία να γνωρίσουμε την Αλήθεια μέσα μας 
—για ν’ απορρίψουμε το καρκινογόνο ψέμα, που το έχουμε εν-
σωματώσει σε κάθε μας επικοινωνία— και η ελπίδα για μια και-
νούργια προσωπική φωτεινή ιστορία προϋποθέτουν ειλικρινή 
μάθηση με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας. 

*** 
Όταν γνωρίσουμε μέσα μας τον Θείο Πυρήνα της Ζωής, 

μόνο και μόνο τότε θα μπορούμε να γράφουμε την καθημερι-
νή μας ιστορία με απίστευτη ομορφιά! 

 
Απίστευτη Ευλογία να γράφουμε  
την ιστορία μας στην παλέτα της καρδιάς μας 

Απίστευτη ευλογία να νιώθουμε ότι γράφουμε την προσω-
πική μας καθημερινή ιστορία στην παλέτα της καρδιάς μας, 
αντί να μαθαίνουμε με το μυαλό μας τις ιστορίες των άλλων 
και να τις αντιγράφουμε σε βιβλία ή να τις παπαγαλίζουμε. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μόνο με τη Θεσπέσια Γνώση 
του Εαυτού μας, γιατί η κάθε καινούργια μέρα μάς δίνει και 
πιο εξελικτική μάθηση Εσώτατης Ελευθερίας, Διαύγειας, Σο-
φίας, Ειρήνης και Ευδαιμονίας! Εύχομαι ολόψυχα να αδρά-
ξουμε την Πανέμορφη Ευκαιρία! 

 
 

H 
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Ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος 
που ύφανε την απίστευτη ιστορία μου! 

 
 

ισθάνθηκα να ανατρέξω στην αρχή του νήματος και να 
σας εκφράσω πώς ξεκίνησε η απίστευτη εσωτερική ι-

στορία μου, ευχόμενος να αγγιχτεί κάποια καρδιά απ’ τα γρα-
πτά της καρδιάς μου, για να αναζητήσει το Θείο Δώρο της 
Γνώσης απ’ τον Σημερινό Διδάσκαλό μας και να περάσει στην 
Εσωτερική Υπέρτατη Μαθητεία της Θεσπέσιας Γνώσης του 
Εαυτού μας!  

Η Εσωτερική μου Ιστορία με τον Πολυαγαπημένο μας Δι-
δάσκαλο άρχισε όταν ήμουν στον στρατό, χωρίς να τον έχω 
γνωρίσει πριν. Ούτε είχα φανταστεί ότι θα τον γνώριζα και θα 
γεννιόταν μία τέτοια Μαγευτική Ιστορία!  

Όταν προετοιμαζόμουν να παρουσιαστώ, μου ήρθε μια 
σκέψη να εφοδιαστώ με κάποιο βιβλίο για να μάθω κάτι —δεν 
μου άρεσε το διάβασμα— όταν θα είχα χρόνο μετά τις ασκή-
σεις και τις σκοπιές. Κι όταν πήγα στο σπίτι του αδελφού μου 
να τον χαιρετήσω, είδα στη βιβλιοθήκη του ένα μεγάλο βιβλίο 
με πολλές σελίδες και το τράβηξα να δω τον τίτλο. Έγραφε 
«Παγκόσμια ιστορία των Θρησκειών». Διαισθάνθηκα —
λέγοντάς του «μου ήρθε κουτί»— ότι κάτι σοβαρό θα μάθω 
και τον χαιρέτησα με τις ευχαριστίες μου για το βιβλίο.  

Τελικά, ήρθε η ώρα και τακτοποιήθηκαν όλα, για να πάμε 
στο λόχο μας. Μόλις ευκαίρησα την άλλη μέρα, άρχισα γεμά-
τος δίψα πολύωρη καθημερινή μελέτη για τη δική μας θρη-
σκεία. Κάτι άρχισε μέσα μου να ξυπνάει και μου άρεσε να δια-

Α 
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βάζω με όλο και περισσότερο ενδιαφέρον, μέχρι που αδιαφο-
ρούσα να παρουσιάζομαι σε μερικά προσκλητήρια και στις 
αναφορές μού έριχναν κράτηση εξόδου. Οι φίλοι μου ήταν 
δυσαρεστημένοι που δεν βγαίναμε μαζί, εγώ όμως ευχαρι-
στιόμουν μέσα μου. Ήρθε η ώρα και με ρώτησε ο λοχαγός μου 
γιατί απουσιάζω. Του εξήγησα: «Για να διαβάζω περισσότε-
ρο». Με ξαναρώτησε: «Κοντομίχαλε, είσαι Ιεχωβάς;» «Δεν 
έχω απολύτως καμία σχέση», του απάντησα, «απλά μου αρέ-
σει να διαβάζω για τις θρησκείες».  

Αφού το έμαθε τελικά όλος ο λόχος, κάποιος φίλος μού 
πρόσφερε μια Καινή Διαθήκη με μετάφραση του κ. Παναγιώ-
τη Τρεμπέλα, την οποία έχω ακόμα 53 χρόνια για ενθύμιο.  

Διάβασα αρκετά εδάφια και με άγγιξαν τόσο πολύ, που 
πήρα απόφαση να υπηρετήσω τον Χριστό μας. Και πού αλ-
λού, εκτός της εκκλησίας; Έψαξα και βρήκα τη διεύθυνση του 
κ. Τρεμπέλα, που ήταν στη Χαριλάου Τρικούπη, και τον επι-
σκέφτηκα χωρίς αργοπορία, γεμάτος ζήλο, να μου υποδείξει 
πώς μπορώ να ξεκινήσω ως εργάτης του Χριστού μας στον 
κλήρο. Η απάντησή του ήταν: «Μην μπεις στον κλήρο ούτε 
σε μοναστήρια. Αν θέλεις να υπηρετήσεις τον Χριστό, υπηρέ-
τησέ τον έξω στον κόσμο». Αισθάνθηκα μέσα μου απογοή-
τευση, αλλά ταυτόχρονα και ανακούφιση, γιατί δυστυχώς ά-
κουγα κι έβλεπα πράγματα που δεν θα ήθελα να βλέπω από 
εκπροσώπους του Χριστού μας! Έτσι ένοιωσα ήσυχος ότι έ-
πραξα το καθήκον μου. Κι αφού με συμβουλεύει κάποιος με-
ταφραστής των λόγων του Χριστού μας να μη ρασοφορεθώ 
στην εκκλησία, το είδα για το καλό μου. 

Διαισθανόμουν ότι ο Χριστός μας θα ξαναέρθει και με 
πολλή σιγουριά και σοβαρότητα άρχισα να εκφράζω στους 
πιο κοντινούς μου ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του! 
Σκεπτόμουν ότι δεν είναι δυνατόν να μη σταματήσει αυτή η 
κατηφορική εξαθλίωση της ανθρωπότητας. Έτσι μεταδόθηκε 
από στόμα σε στόμα, σε λοχαγούς και ταγματάρχες, ότι ο Κο-
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ντομίχαλος λέει ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία! Είχα δώσει 
και όρια χρόνου για το Πάσχα, Μεγάλο Σάββατο, με τα δικά 
μας δεδομένα του χρόνου, μη γνωρίζοντας ότι το άχρονο δεν 
έχει τη δική μας έννοια του χρόνου  των ημερολογίων και των 
ρολογιών μας. (ΠΕΤΡΟΥ Β΄, κεφ. γ΄ 8: «Εν δε τούτο ας μη σας 
λανθάνη, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια 
έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα». 9: «Δεν βραδύνει ο Κύριος την 
υπόσχεση αυτού, ως λογίζονται τούτο βραδύτητα αλλά μα-
κροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πά-
ντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν»).  

Κι έτσι, όταν ήρθε το Μεγάλο Σάββατο, μερικοί συνάδελ-
φοι είχαν μείνει μαζί μου και περιμέναμε με καρτερικότητα τη 
Δευτέρα Παρουσία! 

Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία Παρουσία, δεν έφαγα 
από κανέναν κοροϊδία, γιατί ήξεραν τον Σεβασμό μου και τη 
σοβαρότητα των λόγων μου, που έβγαιναν απ’ την καρδιά μου. 
Έμεινα σταθερός στο όραμά μου, ελπίζοντας ότι κάποτε θα συμ-
βεί! Και συνέβη, πέρα από κάθε προσδοκία και φαντασία, όπως 
θα διαβάσετε πιο κάτω. Δεν είχα πάρει είδηση το ψιθύρισμα της 
καρδιάς μου, ότι δεν ήταν δικό μου το όραμα. Γιατί, αν δεν είχε 
έρθει ο Χριστός μας και δεν γνώριζα γι’ αυτόν, πώς θα το ορα-
ματιζόμουν; Κι αν δεν μ’ έβρισκε ο Διδάσκαλός μας μέσω των 
μαθητών του, ποιος θα μου πραγματοποιούσε αυτά τα ΑΠΡΑΓ-
ΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ; 

 Όσο διάβαζα περισσότερο την Αγία Γραφή —άσχετα αν η 
πρώτη μου προσπάθεια ναυάγησε— κάτι μέσα μου αυξανόταν 
και ένιωθα πιο δυνατός σε πειθαρχία και καθαρότητα. Δεν 
μπορούσα να μείνω άπρακτος απ’ τη λαχτάρα που είχα να 
υπηρετήσω τον Χριστό μας έμπρακτα, όχι μόνο με παπαγα-
λητά των Γραφών, που διάβαζα κι εμπνεόμουν.  

Και μου ήρθε η ευγενής ιδέα να τον υπηρετήσω σε κάτι 
πολύ σοβαρό, να προλαμβάνω να μη γίνεται αφαίρεση ζωής 
(έγκλημα). Τηλεφώνησα σε μια κρατική υπηρεσία να μου 
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πουν αν υπάρχει «κλάδος πρόληψης εγκλήματος». Μου απά-
ντησαν ότι πρέπει να έχω τελειώσει γυμνάσιο, να πάω στο 
πανεπιστήμιο, για να σπουδάσω ψυχολογία και εγκληματο-
λογία. Τρελάθηκα απ’ αυτή την απάντηση, γιατί εγώ είχα 
βγάλει μόνο το δημοτικό. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα γράμ-
ματα, μου άρεσε πολύ περισσότερο η μπάλα και το στριφτό, 
να βγάζω για καμιά μακαρονάδα. Ήμασταν 4 ορφανά από πα-
τέρα, που τον έχασα στον φτιαχτό εμφύλιο των πολιτικών 
συμμοριών (και το κατανόησα όταν πια πήγα στον στρατό).  

Κατέρρευσε η ελπίδα μου να υπηρετήσω τον Χριστό μας 
μετά απ’ τις απαντήσεις τους. Οραματίστηκα βαθιά μες στην 
καρδιά μου, αν θα ζούσα στην εποχή του Χριστού μας, θα μου 
ήταν απίστευτα αρκετό να έπλενα και μόνο το πάτωμα που 
θα άγγιζαν τα Θεϊκά του Πόδια! Μετά από λίγο καιρό, όταν 
απολύθηκα, γνώρισα τη γυναίκα μου και της έκανα πρόταση 
γάμου —γιατί διαισθανόμουν ότι θα σπαταλήσω όλη μου τη 
ζωή στην ασωτία— ελπίζοντας να αποφύγω τις συνήθειες του 
παρελθόντος, τσιγάρα, αλκοόλ, τζόγο και λαγνεία, ενώ ήμουν 
και παμφάγος.  

 
Η απρόσμενη Συνάντηση ήταν  
προκαθορισμένη απ’ τον Διδάσκαλό μας 

Πριν 45 χρόνια, το 1975,  που εργαζόμουν ως οδηγός σε 
ταξί, πήρα δύο πελάτες που συζητούσαν καθ’ οδόν για ένα 
έργο που πήγαιναν να δουν. Και παρόλο που ήταν πολύ δύ-
σκολες οι συνθήκες για δουλειά σε ταξί, αρκετοί περιμέναμε 
στο καφενείο, στην πιάτσα των ταξιτζήδων, να δουλέψουμε 
κάποιο ρεπό που θα έκανε κάποιος οδηγός. Αγγίχτηκα από 
τον τίτλο που ανέφεραν και σταμάτησα τη δουλειά, με κίνδυ-
νο να μη με ξαναβάλει το αφεντικό να δουλέψω αν του πή-
γαινα λίγα χιλιόμετρα.  Κι έτσι πήγα να δω το έργο «Ο εξορ-
κιστής» στον κινηματογράφο Ράδιο Σίτυ στην Πατησίων. 
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Στην είσοδο συνάντησα δύο μαθητές του Σημερινού Ζωντα-
νού Διδασκάλου μας, που μοίραζαν στο κοινό προσκλήσεις 
και έτυχα κι εγώ να γίνω παραλήπτης μιας διεύθυνσης στο 
Καλαμάκι. 

Θυμάμαι ένα συνταρακτικό. Πηγαίνοντας την πρώτη φο-
ρά, ερχόντουσαν συνέχεια σκοτεινές σκέψεις να με φοβίσουν, 
για να μην πάω. Μου ψιθύριζαν στο μυαλό ότι μπορεί να είναι 
μαύρη μαγεία, να κάνουν εγκληματικά έργα, πώς πας μόνος 
σου; Θυμάμαι, ήταν πολύ δυνατή η αναζήτησή μου και δεν μ’ 
ενδιέφεραν καθόλου οι φοβίες αυτές και πήγα. Μετά από 
πολλά χρόνια, μετά από πολλές μάχες και νίκες απ’ τη Χάρη 
του, ο Διδάσκαλός μας με βοήθησε να κατανοήσω ότι οι σκο-
τεινές σκέψεις με ήθελαν νεκρό, γιατί δεν θα τις υπηρετούσα. 
Είχαν νοικιάσει μία αίθουσα και μπορούσα να πάω ν’ ακούσω 
τις εμπειρίες που έλεγε κάθε μαθητής με τον δικό του τρόπο, 
για κάποιο Δώρο που τους είχε δώσει ο Διδάσκαλός τους, που 
το ονόμαζε ΓΝΩΣΗ! 

Αφού πήγαινα κάθε μέρα και τους άκουγα και με ενέπνεαν 
με την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλειά τους, γρήγορα ενημέ-
ρωσα τον αδελφό μου, τα ξαδέλφια μου, ένα θείο μου και τους 
φίλους μου, διαισθανόμενος ότι ήρθε ο Χριστός μας, χωρίς να 
έχω δει τον Διδάσκαλό μας κι ούτε είχα πάρει τη Γνώση του! 
Οι φίλοι μου με αποπήραν ότι τα έχασα λίγο, απ’ την πολλή 
χαρά που ένιωθα, διερωτώμενοι πώς ο Νότης, ένας τζογαδό-
ρος, λάγνος και υβρεολόγος, μας λέει για την έλευση του 
Χριστού! Ο αδελφός μου και η σύζυγος του ξαδέλφου μου το 
πήραν πολύ στα σοβαρά. Ο ξάδελφός μου με περιγελούσε και 
δεν ήθελε να ενημερώνω τη γυναίκα του, μέχρι που ήρθε ο 
καιρός και πήραν και οι δυο τους τη Γνώση! Απ’ τους φίλους 
μου κανένας δεν την πήρε, ήμασταν μόνο για ταβερνεία και 
τζόγο, και ο μόνος που έφτασε στον Διδάσκαλό μας ήμουν 
εγώ, που τον αποδέχτηκα. Τελικά ήρθε ο καιρός και για μένα. 
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Και σε έξι μήνες έλαβα το Δώρο της Γνώσης, μέσω ενός εκ-
παιδευτή που μάς έστειλε από την Ινδία! 

Τους πρώτους 7-8 μήνες υπάκουσα στις συστάσεις του εκ-
παιδευτή μου, οι οποίες ήταν τρεις: πρώτον, να μην δείξω σε 
κανέναν τις τεχνικές, επιτρέποντας στον καθένα να περάσει 
τη δική του διαδρομή να λάβει τη Γνώση απ’ την Πηγή της. 
Δεύτερον, μία ώρα αυτοσυγκέντρωση κάθε μέρα, και τρίτον, 
να βρίσκομαι σ’ επαφή με ομιλίες του Διδασκάλου μας και 
στην παρέα των μαθητών που έχουμε πάρει το ίδιο Δώρο, για 
να εμπνέει ο ένας τον άλλον. 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 περισσό-
τερο τη ζωή μου! 

Ήμουν παντρεμένος, είχα δύο ευλογημένα παιδάκια, ανα-
μέναμε και τρίτο, οι οικονομικοί παράγοντες πολύ δύσκολοι 
και η σύζυγός μου καθ’ ολοκληρία αντίθετη μ’ αυτό που άρχι-
ζε να μεταμορφώνει την καθημερινή μου ζωή προς το καλύ-
τερο και ομορφότερο. Δυστυχώς εκείνη την εποχή, μετά τους 
8 μήνες ομορφιάς, χαράς και ανθρωπιάς που επένδυα στις συ-
στάσεις του εκπαιδευτή μου, ήρθε και η ύπουλη ανεπαίσθητη 
απόκλιση και διέκοψα την αυτοσυγκέντρωση. Φυσικό επακό-
λουθο, ξαναγύρισα στις άθλιες καθημερινές εμπειρίες του πα-
ρελθόντος, όπου είχε επικολληθεί το έμπλαστρο των συνη-
θειών μου, ως τα βαθύτερα κύτταρα του είναι μου.  

Η αποχή μου κράτησε περίπου μία τετραετία. Με απομά-
κρυνε τόσο πολύ από το εσωτερικό μου σπίτι, με συνέθλιψε 
και με αποσύνθεσε με τις ρουτινιασμένες, μουχλιασμένες ευ-
τελείς εμπειρίες αυτού του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα μου δυ-
νάμωσε το αίσθημα της ντροπής και το αίσθημα της επιστρο-
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φής στον χώρο του Διδασκάλου μας. Μου είχε δείξει το πανέ-
μορφο ησυχαστήριο που υπάρχει μέσα μας κι απ’ το οποίο 
τους πρώτους 7-8 μήνες είχα νιώσει την εσωτερική χαρά, την 
εσωτερική ελευθερία και την εσωτερική γαλήνη. Κι έτσι γνώ-
ριζα πού υπήρχε η αληθινή πυξίδα, που κάνει όμορφο και ξε-
κάθαρο το ταξίδι της καθημερινής ζωής μου! Ήταν τόσο δυ-
νατή η μετάνοιά μου, τόσο ειλικρινής η επίκληση της βοή-
θειας προς τη Γνώση μέσα μου για αναζήτηση απελευθέρω-
σης, που άρχισα αμέσως πρακτική. Ήρθα σ’ επαφή με το περι-
βάλλον των μαθητών της Γνώσης και διάδοσή της! Κι έτσι 
ξανάρχισα την εξάσκηση που είχα υποσχεθεί όταν είχα λάβει 
το δώρο της Γνώσης! 

Αυτή η αληθινή μετάνοια, η αληθινή αναζήτηση, με απε-
λευθέρωσε από τις υλικές εμπειρίες μυαλού και σώματος και η 
αυτοσυγκέντρωση με κατέστησε τόσο δυνατό στην αυτοπει-
θαρχία. Με μαθήτευσε πώς να απορρίπτω ανώδυνα και στα-
διακά όλα τα υποκατάστατα αυτού του κόσμου, που νόμιζα 
ότι ήταν επιτεύξεις των ελεύθερων επιλογών μου. Η Σωτήρια 
και Απελευθερώτρια 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 από το μαγικό κλειδί 
της ΓΝΩΣΗΣ του Πολυαγαπημένου μας Διδασκάλου! 

Ε, φαντάζεστε πόση Ευγνωμοσύνη και τι Αγάπη δημιουρ-
γείται μετά στον μετανοούντα φυλακισμένο ισοβίτη, προς 
ΑΥΤΟΝ που του έδωσε τη ΧΑΡΗ της Απελευθέρωσής του! 

Αυτή η απερίγραπτη Αγάπη και Ευγνωμοσύνη προς τον 
Διδάσκαλό μας είναι τόσο χειμαρρώδης, που σπάει όλα τα 
φράγματα! Και τον παρακάλεσα, επειδή γνώρισα το Έλεος 
της Χάρης του απ’ την απελευθέρωσή μου: «Μπορώ, σας πα-
ρακαλώ, να σας συστήσω και να δώσω το μήνυμα ελπίδας και 
στους γύρω μου συνανθρώπους, γιατί γνωρίζω πως υποφέ-
ρουν από την ισόβια υποταγή στις επιθυμίες και αντιλήψεις 
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τους και το δυσβάστακτο βάρος των αλυσίδων τους»; Και βέ-
βαια η απάντηση του Απελευθερωτή μου ήταν και είναι: «Φυ-
σικά, ενημέρωσέ τους». Γι’ αυτό μόνο τον σκοπό υπάρχω. Να 
απελευθερώνω αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι 
σκλάβοι των παθών τους και αναζητούν με ειλικρίνεια την 
απελευθέρωσή τους! Και αυτοί που δεν είναι σκλάβοι των ε-
πιθυμιών της σάρκας και των αισθήσεων του μυαλού, αλλά 
είναι σκλάβοι των αντιλήψεων και των ανθρωπίνων διανοη-
τικών γνώσεων και προκαταλήψεων (και δεν γνωρίζουν την 
άλλη μορφή εσωτερικών αλυσίδων, ότι είναι σκλάβοι στο 
μυαλό τους), κι αυτοί ας γνωρίσουν ότι υπάρχει Απελευθερω-
τής για τους πάντες και τα πάντα! Και μου έχει επιτρέψει με 
την Καλοσύνη και τη Χάρη του, δίνοντάς μου την πιο ευχάρι-
στη και Ευγενή Ευκαιρία, να πληροφορώ τους πάντες, και 
προφορικώς και γραπτώς! Αυτό που προαναφέρω στη λέξη 
«κατόρθωσα» ήταν μόνο η ειλικρινής μετάνοια και η αναζή-
τηση απελευθέρωσης από το παρελθόν των τεχνητών ψευτο-
παράδεισων του τσίρκου αυτού του κόσμου, που δημιούργη-
σαν τα ανθρώπινα μυαλά και με είχαν εγκλωβίσει σαν την κι-
νούμενη άμμο, που έχει πει ο Διδάσκαλός μας! Δεν παπαγαλί-
ζω, αλλά το βιώνω. 

Το Πολυπόθητο και απερίγραπτο με λόγια γλυκύτατο 
αποτέλεσμα της μετάνοιας και της αναζήτησής μου είναι η 
Συνοδευόμενη Καλοσύνη, Αγάπη και Χάρη του! 

Με την πρακτική εξάσκηση του Δώρου της Γνώσης του 
άλλαξε η ροή του τροχού της ζωής μου και είναι τόσο όμορφο 
το υπόλοιπο καθημερινό ταξίδι μου. Αισθάνομαι να το διαλα-
λώ σε κάθε ανθρώπινο ον, για να βλέπω και τους άλλους συ-
νανθρώπους 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 ανεξά-
ντλητη μάθηση της Άπειρης Εσωτερικής Σοφίας μας! 
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Ο Γάμος της Ψυχής μου 

Η πρώτη μου Υπέρτατη Εσωτερική Εμπειρία μετά την επι-
στροφή μου ήταν όταν κάθισα κάτω από μια συκιά να προ-
σευχηθώ στην Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου, μετά από 
μία κούρσα που πήγα ως οδηγός ταξί. Ήρθε σε έκσταση η ψυ-
χή μου. Δίπλα μου ήταν ο Διδάσκαλός μας με τη μορφή της 
ηλικίας που είχε τότε και κάποιος μου έβαλε το στεφάνι του 
εσωτερικού Γάμου της ψυχής μου! (ΙΑΚΩΒΟΥ, κεφ. α΄ 12: 
«Μακάριος ο άνθρωπος όστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού 
δοκιμασθεί, θέλει λάβει τον στέφανον της Ζωής, τον οποίον 
υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν»).  

Το μυαλό μου προσπαθούσε συνέχεια να μου σβήσει την 
πρωτόγνωρη εμπειρία, ότι τάχα ήταν φαντασία, αλλά του απα-
ντούσα: «Όπως σήμερα, όσοι με γνώρισαν μετά τον υλικό γάμο 
που έκανα με τη σύζυγό μου, όπου δεν είχαν παρευρεθεί, ίσως 
αμφιβάλλουν για το στεφάνι. Εγώ όμως είμαι τόσο απόλυτος ότι 
μας έβαλαν στεφάνι με τη σύζυγο μου όταν παντρευτήκαμε, όσο 
απόλυτος είμαι και για το στεφάνι του Γάμου με τον Διδάσκαλό 
μας, κι ας αμφιβάλει όλος ο κόσμος! Και εδραιωνόταν όλο και 
περισσότερο αυτή η Υπέρτατη των Υπερτάτων Θεία Εμπειρία, 
όταν θυμόμουν αυτό που είχα διαβάσει στην Αγία Γραφή: Α-
ΠΟΚΑΛΥΨΗ, 2:10: «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι 
δώσει τον στέφανον της ζωής».  

Ήμουν τόσο ακλόνητος για το Ύψιστο Αδιόρατο Θείο Γε-
γονός της ψυχής μου, που πλημμύριζα από Θεία Ευδαιμονία. 
Και δεν μπορούσα να το εκφράσω πουθενά, ούτε στην οικο-
γένειά μου, γιατί είναι αναπόδεικτο και θα μ’ έλεγαν φαντα-
σμένο. Αλλά τώρα σας το αποκαλύπτω, διότι επακολουθούν 
τόσα άλλα εσωτερικά Θεία Γεγονότα, που επιβεβαιώνουν όλα 
τα προαναφερθέντα. Γι’ αυτό είναι απόλυτη η αφοσίωσή μου 
προς τον Πολυαγαπημένο μας Διδάσκαλο!  
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Αυτή η Θεία Εμπειρία του Γάμου συνοδεύεται κι από μία φω-
τογραφία, που μου έδωσε ο συμμαθητής μου Χατζίκος, που ο 
Διδάσκαλός μας έχριζε με τη διαμαντένια Κάρα σαν «Γάμο», τον 
αδελφό του Ράτζα Τζι. Αυτή η φωτογραφία μού θυμίζει πάντα 
την εποχή που ήμασταν νέοι μαθητές και μας έστελνε τον αδελ-
φό του και άλλους εκπαιδευτές ως εκπρόσωπό του. Μας ενέ-
πνεαν με την Αγάπη, την Ελπίδα, τη Χαρά, τον Σεβασμό που 
λάβαιναν απ’ τον Διδάσκαλό μας και στάθηκαν σαν πάσσαλοι 
στα μικρά δενδράκια για να μην ξεριζωθούμε απ’ τους αέρηδες 
της αμφιβολίας, της ξεχασιάς και από τις συνήθειες των παθών 
μας. Μέχρι που κι εμείς μεγαλώσαμε με κατάβαθες ρίζες στο 
Θείο Έδαφος της Γνώσης και οι εκπαιδευτές μας συνέχισαν τη 
μαθητεία τους σε άλλους ρόλους. Κι έτσι δεν ξεχνώ ποτέ τη 
Θεία Αγάπη του και Σωτήρια φροντίδα του κι από μακριά και 
είμαι συνέχεια απερίγραπτα Ευγνώμων.  

  
Ο Χρησμός 

Κι άλλη Υπέρτατη Εμπειρία που μου προσφέρθηκε ήταν 
στην αίθουσα «Ιωσήφ των Ρωγών» στου Μακρυγιάννη, που πη-
γαίναμε ως νέοι μαθητές της Γνώσης. Ανεβαίναμε στην έδρα και 
εκφράζαμε αυτό που ένιωθε ο καθένας για τη Γνώση, για να ε-
μπνέουμε ο ένας τον άλλον. Και στο τέλος τραγουδούσαμε ένα 
τραγούδι που περιείχε κι αυτό τον στίχο: «Εσύ Είσαι Εγώ και 
Εγώ Είμαι Εσύ»! Πάνω σ’ αυτές τις λέξεις που τραγουδούσα κι 
ένιωθα τα λόγια, ένα ανεξήγητο εσωτερικό ρεύμα με διαπέρασε 
απ’ τις τρίχες της κεφαλής μου ως τα δάχτυλα των ποδιών μου 
και γέμισα με Απερίγραπτο Δέος. Αναχώρησα στο τέλος χωρίς 
να αναφέρω σε κανέναν τίποτα. Γιατί κάθε εσωτερική εμπειρία 
προσφέρεται προσωπικά ανάλογα με την επένδυση Αγάπης και 
Αφοσίωσης που νιώθεις για τον Διδάσκαλό σου. Δεν ήθελα να 
τους ταράξω τα νερά, Ο καθένας ένιωθε ανάλογα με τη δική του 
επένδυση στη μάθηση.  
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Και φυσικά δεν αναζητούσα επιβεβαίωση για τις προσωπι-
κές εσωτερικές μου εμπειρίες, εφόσον γνώριζα ότι ο εσωτερι-
κός δρόμος είναι απόλυτα προσωπικός. Συνειδητοποίησα με-
τά από κάποιο διάστημα ότι κι αυτή η εμπειρία μού προσφέρ-
θηκε για να κατανοήσω ότι τελικά αυτή η Υπερδύναμη βρί-
σκεται μέσα μας. Και για να μου επιβεβαιώσει το Θεϊκό Ρητό 
των συμμαθητών μου του Χριστού μας, «Το Πανταχού Πα-
ρών και τα πάντα Πληρών», που δεν μπορούσα να το συνει-
δητοποιήσω ή να το βιώσω με τα διαβάσματα και τα ακού-
σματα. Μέχρι που μου επέτρεψε ο Θεός μέσα μου να έχω α-
πόλυτη επίγνωση τι εστί Πανταχού Παρών, με το ανεξήγητο 
ρεύμα που με διαπέρασε σε όλο μου το σώμα! Το Πανταχού 
Παρών τελικά είναι η Θεϊκή Αναπνοή μας, όπου χωρίς Αυτήν 
δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα! Αυτή συστέλλει και δια-
στέλλει το σύμπαν και δίνει Ζωή στα πάντα! Μετά από πολύ 
καιρό μαθητείας και ειλικρινούς μάθησης, βίωσα ότι αυτή η 
εμπειρία είναι «Χρησμός» προς τους αφοσιωμένους απ’ το Θε-
ϊκό, με την αποκάλυψη και Χάρη του Διδασκάλου μας!  

 
Τριήμερο νηστείας για αφύπνιση  
εσωτερικής καθοδήγησης 

Άλλη Υπέρτατη Εμπειρία ήταν στο διήμερο στο Μπέρμιγ-
χαμ. Tην πρώτη ημέρα δεν είχε μετάφραση ελληνική, αλλά 
εγώ πήγα στην εκδήλωση, κι ας μην ήξερα αγγλικά. Τη δεύ-
τερη ημέρα είχαμε μεταφράστρια κι αρχίζοντας ο Διδάσκαλος 
την ομιλία του, ανέφερε: «Κι εγώ έκανα νηστεία 3 ημέρες». 
Στα λόγια αυτά η γυναίκα του ξαδέλφου μου γύρισε πίσω στο 
κάθισμα που καθόμουν και κούνησε το κεφάλι της με έκπλη-
ξη, διότι θυμήθηκε κάτι που της είχα πει πριν 2 μήνες, ότι είχα 
μία πρωτόγνωρη εμπειρία νηστείας 3 ημέρες με πορτοκάλια, 
παρόλο που εργαζόμουν 12ωρα στο ταξί και ήμουν παμφά-
γος. Τρελάθηκα γι’ αυτή την αναφορά του. Το μυαλό μού είπε 
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ότι μπορεί να είναι σύμπτωση. Όμως το ανέφερε αυτό τη δεύ-
τερη ημέρα, που είχε μετάφραση κι έτσι μπόρεσα να το ακού-
σω. Αν το έλεγε την πρώτη ημέρα, δεν θα το καταλάβαινα. 
Αυτό το γεγονός μου αύξησε την εδραίωση στην ψυχή μου 
ότι ο Διδάσκαλός μας ήταν ο Κύριός μας μέσα μου, που περι-
μένει όλη η ανθρωπότητα!  

   
Ο  Εθελοντικός μου Γάμος της Αφοσίωσης 

Στα 33 μου χρόνια, ημέρα γενεθλίων μου, Χριστούγεννα, 
ένιωσα να κάνω κι εγώ τον εθελοντικό Εσωτερικό μου Γάμο 
αφοσίωσης προς τον Διδάσκαλό μας (άσχετα που λοξοδρό-
μησα μερικές φορές σαν ν’ αθετούσα τον υλικό μου γάμο). 
Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μου έδειξε γιατί λοξο-
δρομούσα. Γιατί δεν είχα μάθει να είμαι συνέχεια εστιασμένος 
στη Θεϊκή Αναπνοή μου! Λόγω της Αναπνοής μας συμβαί-
νουν τα πάντα κάθε στιγμή, κι όταν είσαι εστιασμένος δεν 
παγιδεύεσαι ποτέ, γιατί σε βοηθάει αμέσως η Ίδια Θεία Αδιό-
ρατη Ενέργεια πώς να μην παγιδευτείς. Κι έτσι γνωρίζεις πως 
μόνο με τη Χάρη του Διδασκάλου σου μπορείς να είσαι πάντα 
Νικητής, εφόσον του ζητάς συνέχεια την επαφή, την καθοδή-
γηση και βοήθειά του με την εστίαση στη Ζωοδόχο Θεία Α-
ναπνοή μας! (ΙΟΥΔΑ, κεφ. α΄ 24: «Εις δε τον δυνάμενον να σας 
φυλάξη απταίστους και να σας στήση κατενώπιον της δόξης 
αυτού αμώμους εν αγαλλιάσει»). 

 
Η Προστασία και Σωτηρία από σίγουρους θανάτους 

Μετά από χρόνια μαθητείας μου στη Σωτήρια Γνώση, μου 
επέτρεψε να συνειδητοποιήσω ότι αυτοί οι «σίγουροι θάνα-
τοι» και τόσα άλλα περιστατικά (άσχημα εγκεφαλικά και α-
ναπηρίες) που μου αποτράπηκαν δεν ήταν απλώς κάτι που 
αποδίδουμε στην τύχη, ούτε για να επικροτήσω τον Θεό μέσα 
μου, που με έσωσε κυριολεκτικά. Αλλά για να συνειδητοποιή-



93 

σω την Απόλυτη Προστασία του και Παρουσία του μέσα μου 
κι ότι δεν υπάρχει τυχαίος θάνατος για μένα. Θα με ειδοποιή-
σει μέσα μου, κατά την εσωτερική συνομιλία που συμβαίνει 
στην αυτοσυγκέντρωσή μου, ο Διδάσκαλός μας ο (Κύριός 
μας) πότε θα φύγω απ’ αυτό το σκήνωμα. Το έχω πει στην οι-
κογένειά μου και γελούν κι απορούν ταυτόχρονα: μήπως κάτι 
ξέρει πράγματι ο πατέρας μας; Τους κατανοώ, αλλά υπάρχει 
λόγος που τους το έχω πει. Για να πιστέψουν ότι ο Διδάσκα-
λός μας είναι Αυτός που τους έχω πει, όταν θα έρθει η ώρα 
μου να φύγω. (ΠΕΤΡΟΥ Β΄, κεφ. α΄ 14: «Επειδή εξεύρω, ότι ε-
ντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύ-
ριος ημών Ιησούς Χριστός μοί εφανέρωσε»).  

Το πεπρωμένο μου με τη Χάρη του το έχω αφιερώσει από-
λυτα στον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο, διότι Αυτός μ’ 
έσωσε κυριολεκτικά από θανάτους και υπάρχω μέχρι σήμερα. 
Είναι για μένα μία Απίστευτη και όμως Αληθινή ιστορία!  

 
1η σωτηρία από τον θάνατο: στη Χαλκίδα 

Όταν ήμουν 13-14 χρονών, φύγαμε 6 φίλοι απ’ την πλατεία 
Κουμουνδούρου το βράδυ για Χαλκίδα με 3 μηχανάκια κι εγώ 
καθόμουν πίσω. Στην παλιά Εθνική οδό αποκοιμήθηκα πάνω 
στο μηχανάκι και το κατάλαβα όταν ο φίλος μου μου μίλησε 
και δεν έπαιρνε απάντηση. Τρομαγμένος με ξυπνάει, πιάνο-
ντάς με από πίσω με το ένα του χέρι, και μου λέει: «Νότη, ξύ-
πνα κοιμάσαι, κρατήσου, γιατί σε λίγο φθάνουμε». Ευτυχώς 
ξύπνησα και κρατήθηκα, γιατί πράγματι ήμασταν κοντά. 

Ως μαθητής της Γνώσης μετά, με βοήθησε να κατανοήσω 
ότι Αυτή η Δύναμη, που είναι μέσα στον καθένα μας, Αυτή 
έβαλε τον φίλο μου να με ξυπνήσει, χωρίς εκείνος να το γνω-
ρίζει. Αν δεν με ξυπνούσε, θα χαλάρωνα, θα έπεφτα πίσω και 
θα με διαμέλιζαν τ’ αυτοκίνητα που ερχόντουσαν με ταχύτη-
τα στην Εθνική οδό.  
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Παρεμπιπτόντως, όταν εργαζόμουν στο ταξί πολύωρα κά-
θε μέρα, τι δεν είδαν τα μάτια μου! Πάνω σε μία μεγάλη μη-
χανή στη Βουλιαγμένης, ο πίσω φαίνεται θα κοιμήθηκε και εί-
δα έξαφνα να φεύγει απ’ την μηχανή κάνοντας κωλοτούμπα. 
Ευτυχώς δεν ερχόντουσαν άλλα αμάξια πίσω του, αλλιώς θα 
τον είχαν διαμελίσει. Αυτό το αξέχαστο περιστατικό μού θύ-
μισε και τη σωτηρία μου στο μηχανάκι που είχα κοιμηθεί. 

 
2η σωτηρία από τον θάνατο: μες στον ωκεανό 

Άλλη μία εμπειρία σωτηρίας, όταν μπαρκάραμε μ’ έναν φί-
λο μου (ήμουν 16-17 ετών) σε ένα παλιοκάραβο φορτηγό πει-
ρατικό, που το παραλάβαμε στην Ιταλία, γιατί δεν έπιανε πο-
τέ Ελλάδα, για άγνωστους λόγους. Βρεθήκαμε στο πρώτο μας 
ταξίδι μέσα σ ένα πέρασμα του Ωκεανού που λεγόταν «Μπέ-
ης» και οι ναυτικοί το ονόμαζαν «Νεκροταφείο των πλοίων». 
Τη νύχτα που περνάγαμε, μας έπιασε μια καταιγίδα που λυσ-
σομανούσε ώρες ολόκληρες. Τα κύματα σκέπαζαν το καράβι 
και κλαίγαμε μες στην καμπίνα ασταμάτητα, γιατί νομίζαμε 
ότι δεν θα ξαναδούμε τις οικογένειές μας. Απ’ ό,τι κατανόησα 
μετά απ’ τη μαθητεία μου, αφού κατάπινε αύτανδρα μεγάλα 
καράβια (όπως μας είχαν πει οι συνάδελφοι), από ΘΑΥΜΑ 
σωθήκαμε.  

6 μήνες μετά που ξεμπαρκάραμε —γιατί ο καπετάνιος δεν 
μας πλήρωνε καθόλου και δεν είχαμε χρήματα να στείλουμε 
στις οικογένειές μας στα λιμάνια— διαβάσαμε τυχαία, μέσα 
στο γραφείο οδηγών του πατέρα του φίλου μου, σε μια εφη-
μερίδα, ότι το πλοίο «Υπαπαντή» του εφοπλιστή Κατσουλά-
κου βυθίστηκε. Μετά από πολλά χρόνια, το σύνδεσα με τους 
θανάτους που μ’ έσωσε κυριολεκτικά και το πλοίο βυθίστηκε 
μετά την αναχώρησή μας. 
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3η σωτηρία από τον θάνατο: στην Αυστραλία 

Μετά μπαρκάρισα στο υπερωκεάνιο «Αυστραλής» ως βοη-
θός καμαρότου, για να το σκάσω στην Αυστραλία, γιατί δεν 
είχα χρήματα να φύγω ως μετανάστης. Το έκανα στο πρώτο 
μας ταξίδι. Κι εκεί βίωσα άλλη μία εμπειρία σωτηρίας!  

Σ’ ένα πάρκο στη Μελβούρνη, που βρεθήκαμε νύχτα με 
την κοπέλα μου, ακούσαμε πίσω μας οχλαγωγία και φωνές, 
σαν να ήταν μεθυσμένοι. Η κοπέλα μου είχε διαβάσει στις ε-
φημερίδες για δυσάρεστα περιστατικά χούλιγκαν της Αυ-
στραλίας και μεταναστών άλλων χωρών, για σοβαρά παρα-
πτώματα και εγκλήματα. Την έπιασε πανικός και μου λέει: 
«Νότη, τρέξε, αυτοί θα μας σκοτώσουν!»  

Δεν το πήρα στα σοβαρά, αλλά με τράβηξε βίαια και πολύ 
φοβισμένα και τρέξαμε γρήγορα να ξεφύγουμε. Μας κυνη-
γούσαν κραυγάζοντας, όταν κατάλαβαν ότι τρέχαμε. Όταν 
φτάσαμε στην έξοδο του πάρκου, κοιτώντας να βρούμε βοή-
θεια απ’ οτιδήποτε, μια Απίστευτη Ευλογία: στο πρώτο μας 
κοίταγμα αριστερά ερχόταν ταξί ελεύθερο και σταμάτησε να 
μας πάρει, όταν είχαμε σηκώσει χέρι. Οι κανίβαλοι μάς έφτα-
σαν στο πίσω παρμπρίζ, όταν ξεκινούσε ο ταξιτζής, ουρλιάζο-
ντας να μάς φάνε. Ο οδηγός μάς καθησύχασε, λέγοντάς μας 
ότι ήμασταν ευτυχώς πολύ τυχεροί που πέρασε, γιατί μέσα 
στα πάρκα γίνονται και εγκλήματα. 

 
4η σωτηρία από τον θάνατο: επίσης στην Αυστραλία 

 Άλλη μία εμπειρία σωτηρίας! Σ’ ένα άλλο πάρκο, στη 
Μελβούρνη, πήγα μ’ ένα φίλο μου και δύο φίλες Αυστραλές 
βόλτα πριν το μεσημέρι. Δεν προλάβαμε να το γυρίσουμε κα-
θόλου, πέφτουν μπροστά μας άλλοι κανίβαλοι και μας περι-
κύκλωσαν σαν λύκοι να φάνε τα πρόβατα. Ίσως διέκριναν ότι 
ήμαστε μετανάστες με τα σπαστά αγγλικά μας και τη γλώσσα 
των Αυστραλών κοριτσιών, κι επειδή τότε ήταν η εποχή της 
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μετανάστευσης, από τους νέους υπήρχε έντονος ρατσισμός με 
άγριους ξυλοδαρμούς.   

Ατυχώς πήραμε το βάπτισμα απ’ αυτά που ακούγαμε από 
πρώην μετανάστες που είχαν καιρό εκεί. Το ξύλο που φάγαμε 
από καμιά δεκαριά χούλιγκαν με κλωτσιές, μπουνιές και ξύλα, 
ήταν απερίγραπτο. Το ευτύχημα ήταν ότι οι φίλες μας πρό-
λαβαν και ξέφυγαν ουρλιάζοντας, ή τις άφησαν, κι αυτό μας 
ικανοποίησε πάρα πολύ, που δεν έτυχαν το ίδιο μαρτύριο μ’ 
εμάς. Πεσμένοι και οι δύο κάτω, εντελώς ζαλισμένοι και με 
τρομερούς πόνους απ’ τα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώ-
μα, είδαμε τους κανίβαλους να φεύγουν τρέχοντας, όταν εί-
δαν ότι μαζευόταν κόσμος που άκουγε τα ουρλιαχτά τους. 
Βγήκαμε στην έξοδο διπλωμένοι απ’ το πολύ ξύλο και βρήκα-
με ταξί, που μάς πήγε στο καφενείο που ήταν οι φίλοι μας κι ο 
αδελφός του φίλου μου, να μας περιθάλψουν. Απέφυγα τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί ήμουν σκαστός και σίγουρα 
θα με έστελναν πίσω.  

Συμπέρασμα από την ευγνωμοσύνη μου: αν δεν τους στα-
μάταγε κάποιος λόγος μέσα τους, θα μας είχαν σκοτώσει. Τα 
πρόσωπά μας ήταν παραμορφωμένα και απωθητικά, γι’ αυτό 
το αναφέρω ως σωτηρία! 

 
5η σωτηρία από τον θάνατο:  
Άγιος Παντελεήμων Βουλιαγμένης 

Όταν παντρεύτηκα, μετά τον στρατό, δούλευα και μία πε-
ρίοδο δύο διαφορετικά ταξί. Μόλις τέλειωνα το ένα, έπιανα 
το άλλο. Μια βραδιά, στο νέο αεροδρόμιο στη Βουλιαγμένης, 
μόλις αποβίβασα τους πελάτες, αισθάνθηκα μεγάλη ανάγκη 
για ύπνο. Άκουσα τις σκέψεις μου να μου λένε «πήγαινε κοι-
μήσου σπίτι σου». Είπα να κοιμηθώ εδώ στην πιάτσα, κι όταν 
έρθει αεροπλάνο και η σειρά μου, θα με ξυπνήσουν οι συνά-
δελφοι. Θυμάμαι, επέμεναν οι σκέψεις μου, προτρέποντάς με: 
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«Έλα, σε 15 λεπτά θα είσαι σπίτι σου και θα κοιμηθείς άνετα, 
βάζοντας όποτε θέλεις το ξυπνητήρι να πας για δουλειά». 

Επηρεάστηκα κι έφυγα, γιατί νύσταζα πολύ, ενώ άλλες φορές 
καθόμουνα και κοιμόμουν στο αεροδρόμιο, ώσπου να έρθει το 
αεροπλάνο και η σειρά μου. Βγαίνοντας απ’ το αεροδρόμιο, πιο 
κάτω αριστερά ήταν η Αμερικάνικη βάση. Μ’ έπιασε γρήγορα ο 
ύπνος κι ανεβαίνω στη διαχωριστική νησίδα. Με το γκούπ που 
ακούω στο πεζοδρόμιο, ξυπνάω και ενστικτωδώς πατώ φρένο. 
Το παίρνω όλο δεξιά και κατέβηκα πάλι στην κάθοδο για Νέο 
Κόσμο, αλλιώς θα πέρναγα στο αντίθετο ρεύμα, όπου κατέβαι-
ναν του σκοτωμού προς Γλυφάδα. Ίσως να είχαμε κι άλλους νε-
κρούς  εξαιτίας μου. Θυμάμαι, οδηγώντας έκλαψα από ευγνω-
μοσύνη, που συνειδητοποίησα πως σώθηκα.  

Συνέχισα με σφιχτά τα χέρια στο τιμόνι, για να φτάσω όσο 
πιο γρήγορα σπίτι μου, προτού ξανακοιμηθώ. Ακριβώς πριν 
το φανάρι του Αγίου Παντελεήμονα, είχα κοιμηθεί. Ανεβαίνω 
στο δεξί πεζοδρόμιο, τρακάρω πλάγια στα τοιχώματα της 
Βουλιαγμένης, ανάμεσα στις κολώνες της ΔΕΗ, κι ακούγο-
ντας τον θόρυβο, ξυπνάω σφίγγοντας το τιμόνι με όλη μου τη 
δύναμη φωνάζοντας «Παναγία μου!» με τρόμο. Τρακάρω 
στην κολώνα, σταματάει φυσικά το αμάξι, το τιμόνι έχει 
στραβώσει προς το ταμπλό από την τρομακτική δύναμη που 
έβαλα, η μισή πάνω κολώνα έσπασε και βούλιαξε τον ουρανό, 
η κάτω μεριά της κολώνας βούλιαξε το μπροστινό τμήμα και 
το πάνω μέρος τού καπό περίπου μισό μέτρο.  

Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που είδε το συμβάν και το ζευγά-
ρι που επέβαινε ενδιαφέρθηκε αμέσως να με πάει στο νοσοκο-
μείο. Ευτυχώς δεν είχα ούτε μια γρατζουνιά. Τους ευχαρίστησα 
πάρα πολύ για την ανθρωπιά τους και τηλεφώνησα στην τρο-
χαία Γλυφάδας. Η πρώτη τους ερώτηση μόλις είδαν την κατά-
σταση του αυτοκινήτου, ήταν: «Νεκρούς έχουμε;» «Όχι», τους 
απάντησα. Ευτυχώς ήμουν μόνος, τα γραφειοκρατικά έγιναν 
γρήγορα και φύγανε. Τηλεφώνησα στο αφεντικό μου και στον 
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αδελφό μου ταυτόχρονα, να έρθει για να πάμε στις πρώτες βοή-
θειες, μήπως είχα πάθει κάτι εσωτερικά απ’ το τράνταγμα της 
κόντρας, γιατί ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία.  

Μετά απ’ τις πρώτες βοήθειες, που ήταν όλα ΟΚ, πήγαμε 
με τον αδελφό μου στο σπίτι μου. Ανοίγοντας η γυναίκα μου 
την πόρτα, μου λέει αμέσως: «Νότη, τι έγινε; Σ’ έβλεπα προ 
ολίγου στο αποκοίμισμά μου και σ’ έντυνα με λευκά, για να σε 
βάλουμε στο φέρετρο».  

Της είπα φυσικά ότι τράκαρα σοβαρά, «αλλά δόξα σοι ο 
Θεός, γλύτωσα από βέβαιο θάνατο, γιατί αν χτύπαγα πρώτα 
στην κολώνα, θα είχε μπει το τιμόνι στην κοιλιά μου». Θυμά-
μαι την άλλη εβδομάδα, διάβασα πρωτοσέλιδο ότι ο καημέ-
νος ο Παπαϊωάννου ο μπουζουξής, μετά τη δουλειά του, τρά-
καρε κι αυτός κοιμώμενος στην παραλιακή, στο ύψος του 
Μοσχάτου, σε κολώνα και μπήκε το τιμόνι στην κοιλιά του.  

Μετά από καιρό μαθητείας με τη Σωτήρια Γνώση του Εαυ-
τού μας, μου έδειξε ο Θεός μέσα μου πως οι σκέψεις που μ’ 
έστειλαν να κοιμηθώ με είχαν προδιαγράψει ως νεκρό. Έστει-
λαν αιθέρια τηλεφωτογραφία στη σύζυγό μου, αλλά η ψυχή 
μου οδήγησε το τιμόνι να τρακάρω ενδιάμεσα στις κολώνες. 
Αλλιώς, αν τράκαρα πρώτα στην κολώνα, δεν θα σας έγραφα 
τώρα αυτά που γράφω.  

 
Το Ευλογημένο Εκκλησάκι  
Άγιος Παντελεήμων για υπενθύμιση 

Όσο μπορώ θα συντομεύσω, αλλά αισθάνομαι να σας ανα-
φέρω τα παρακάτω, γιατί αυτά που σας γράφω δεν είναι μυ-
θιστορήματα για να περάσετε τις ώρες σας, αλλά όλα είναι 
διάφορα κομμάτια ενός εσωτερικού ανθρώπινου παζλ, που το 
ολοκληρώνει ο Διδάσκαλός μας. Αυτός το έχει αρχίσει, επι-
τρέποντάς μου να γίνομαι μάρτυρας, κινούμενος ως διαφορε-
τικό κομμάτι του παζλ.  
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Όταν έπαιζα ιππόδρομο προτού γνωρίσω τον Διδάσκαλό 
μας, είχα κερδίσει μ΄ ένα εικοσάδραχμο 80.000 δραχμές. Έφε-
ρε 40.000 το δεκάρικο με δύο αουτσάϊντερ. Αυτό καταγράφη-
κε στο μυαλό μου, γιατί συνδέεται με την ιστορία της Γνώσης. 
Επειδή ήμουν των άκρων στον τζόγο, ήξερα ότι τα χρήματα 
που κέρδισα θα τα ξαναχάσω. Την άλλη μέρα πήγα στη Βάρη 
σε μεσιτικό γραφείο, για ν’ αγοράσω οικόπεδο. Δούλευα ταξί 
στη γραμμή Βάρκιζα-Αθήνα με κόμιστρο. Ξεκινούσα απ’ την 
αφετηρία στο Ζάππειο και είχα γνωρίσει πολύ κόσμο. Αλλά 
δυστυχώς, εκείνη την ώρα έλειπε ο μεσίτης και θα ερχόταν σε 
καμιά βδομάδα, μου είπαν απ’ το διπλανό μαγαζί.  

Ώσπου να γυρίσει ο μεσίτης, τα λεφτά τα έχασα, γιατί έ-
παιξα χοντρά μήπως τα πολλαπλασιάσω, με τη σκέψη ότι εί-
ναι έτσι κι αλλιώς κερδισμένα. Θυμάμαι, μες στην ασυνειδη-
σία μου δεν στεναχωρήθηκα και πολύ, γιατί ήμουν ενσωμα-
τωμένος με τον τζόγο, αρκεί να έπαιζα ή ιππόδρομο ή χαρτιά 
ή ζάρια.      

Το 1990 φυσικά είχα πάρει τη Γνώση και είχα αποκολληθεί 
απ’ όλα, αφού το 1980, στα γενέθλιά μου, όπως σας προανέ-
φερα, είχα κάνει τον εθελοντικό εσωτερικό μου γάμο με τον 
Διδάσκαλό μας. Και για να φθάσω σ’ αυτή την απόφαση, 
χρειάστηκε συνεχής πειθαρχία εξαγνισμού και σταδιακή α-
πόρριψη πολλών σκουπιδιών μυαλού και σώματος. (ΠΡΟΣ 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ, κεφ. Ϛ΄ 6: «Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός η-
μών άνθρωπος συνεσταυρώθη,  δια να καταργηθεί το σώμα της 
αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας»). 

 Και η καρδιά μου με ενέπνευσε —γιατί είχα γίνει συνειδη-
τός και νοικοκύρης— να πάω ν’ αγοράσω γη, για να βάλω το 
τροχόσπιτο που είχα αγοράσει για τα παιδιά μας και να είμα-
στε κοντά στη θάλασσα. Εκείνη την εποχή κυνηγούσαν όσους 
έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ κοντά στη θάλασσα. Και έψαξα 
προς την Ανάβυσσο, γιατί, όταν πήγαινα κούρσες προς Σα-
ρωνίδα και Ανάβυσσο, μου άρεσε περισσότερο, είχε πιο λίγο 
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κόσμο και ήταν πιο μακριά, ενώ στη Σαρωνίδα είχε και πολύ 
συνωστισμό.  

Μετά από χρόνια μάθησης απ’ τη Σωτήρια Γνώση, άκουσα 
τη φωνή της καρδιάς μου να μου λέει «εγώ σ’ εμπόδισα ν’ α-
γοράσεις οικόπεδο, γιατί τα χρήματα ήταν χωρίς κανέναν κό-
πο, αλλά του τζόγου, ανεμομαζώματα και ανεμοσκορπίσματα. 
Κοίτα τώρα, πώς απολαμβάνεις και εκτιμάς την αγορά του 
οικοπέδου σου με την εργασία σου». Και ένιωθα τόσο ανα-
κουφισμένος και χαρούμενος, παρόλα τα γραμμάτια που πλή-
ρωνα για να το εξοφλήσω. Από την αγορά στην Ανάβυσσο η 
μάθηση ήταν διπλή. Μες στην επιβαλλόμενη ύπουλη ρομπο-
τοποίηση της τεχνολογίας και της ρόδας, είχα ξεχάσει και 
τους θανάτους που με είχε γλυτώσει η Χάρη του Διδασκάλου 
μας, αφού όλα τα αποδίδουμε σε τύχη! Και βρήκα δύο οικό-
πεδα στην Ανάβυσσο, γιατί είχαμε και τρία παιδιά, σκεπτόμε-
νος και τα εγγόνια μας όταν θα γεννιόντουσαν, να ευχαρι-
στιούνται το καλοκαίρι.  

Με μία προκαταβολή λοιπόν και προσιτά μηνιαία γραμμά-
τια, πέντε λεπτά με τ’ αυτοκίνητο απ’ τα οικόπεδα προς την 
καλύτερη πλαζ του Σαρωνικού και χαρακτηριστικό γειτονικό 
σημάδι ένα μικρό εκκλησάκι, τον Άγιο Παντελεήμονα! Απί-
στευτο κι όμως Αληθινό! Γιατί στον Άγιο Παντελεήμονα, στο 
φανάρι της Λεωφ. Βουλιαγμένης, με περίμενε ο ακαριαίος θά-
νατος. Μετά από χρόνια, που αναδύθηκε στη μνήμη μου, συ-
νειδητοποίησα ότι ήταν σημάδι υπενθύμισης, για να αυξάνω 
συνέχεια την Ευγνωμοσύνη μου και την Απόλυτη Αφοσίωσή 
μου στον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο!  

 
6η σωτηρία από τον θάνατο: στην πορεία  
για την πρώτη συνάντηση με τον Διδάσκαλό μας 

Στα 33 μου, πριν τον εθελοντικό μου γάμο και την 4ετή 
αποχή μου, άρχισα γυμναστική και πειθαρχία για εξαγνισμό, 
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γιατί είχα διαισθανθεί ποιον θα πάω να δω. Συνεπώς, έπρεπε 
να νιώθω καθαρός μέσα μου, σαν τον μουτζούρη μηχανικό 
που πλένει το σώμα του κι αλλάζει τα ρούχα του, για να πάει 
στον γάμο του. Έτσι κι εγώ, έπλενα κάθε μέρα το μυαλό μου 
και απέρριπτα τις ηδονιστικές συνήθειες του σώματός μου, 
όταν πήγα να δω τον Διδάσκαλό μας για πρώτη φορά με το 
ταξί μου στην Ιταλία. (ΠΕΤΡΟΥ Α΄, κεφ. β΄ 11: «Αγαπητοί, 
σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από 
σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής»).  

Πήγαμε 5 συμμαθητές, γιατί δεν είχαμε το ναύλο του αε-
ροπλάνου και τσοντάραμε καύσιμα και διόδια στο 1/5 ο καθέ-
νας. Θυμάμαι, σηκώθηκα 6 πρωί, πήρα κάθε συμμαθητή μου 
απ’ το σπίτι του και φορτωθήκαμε με τα απαραίτητα για ένα 
τόσο μεγάλο και πρωτάρικο ταξίδι. 

Άλλη μία εμπειρία Σωτηρίας από σίγουρο θάνατο. Απο-
κοιμήθηκα στο ταξί, μετά από 20 ώρες ταξίδι, με πρωτόγνωρη 
ομίχλη, καταιγίδες και πολύ μακρινές ευθείες, με 180-200 χι-
λιόμετρα τρέξιμο, για να προλάβουμε το πρόγραμμα του Δι-
δασκάλου μας. Κάποια στιγμή η ψυχή μου με ξύπνησε και συ-
νειδητοποίησα ότι δεν έλεγχα το αυτοκίνητο από τη νύστα. 
Είδα μια έξοδο και μπήκα σε μια εσοχή για ύπνο. Μόλις στα-
μάτησα κοιμήθηκα αμέσως, είχε εξαντληθεί η ενέργεια του 
εγκεφάλου απ’ την κούραση και γλυτώσαμε και οι 5 από σί-
γουρο θάνατο. Δεν τους είπα τίποτα για το γεγονός, γιατί 
μου ζήταγαν το ταξί ενώ δεν είχαν διεθνές δίπλωμα και ήταν 
και ερασιτέχνες, και δεν μπορούσα να τους το δώσω να με ξε-
κουράζουν.  

Το πρωί ξεκινήσαμε, όταν φόρτωσε η μπαταρία του μυα-
λού μου ενέργεια, και το βράδυ φθάσαμε στη Ρώμη εν μέσω 
τρομακτικής καταιγίδας και κοιμηθήκαμε αμέσως όλοι, γιατί 
ήμασταν πτώματα. Το πρωί ξεκινήσαμε για το πρόγραμμα 
γεμάτοι χαρά όλοι μας, που θα βλέπαμε τον Διδάσκαλό μας!  
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Η πρώτη συνάντηση με τον Διδάσκαλό μας 

Μόλις μπήκαμε σε μία μεγάλη αίθουσα που θα γινόταν το 
πρόγραμμα, συνάντησα την πιο Απίστευτη και Αληθινή Έκ-
πληξη! Βλέπω μπροστά μου στον διάδρομο να προχωρούν οι 
μαθητές (πρέμις) προς τα αριστερά μου σε ουρές και κοίταξα 
να δω πού είναι ο Διδάσκαλος μας, που θα μας έδινε ντάρσαν 
(δηλαδή να τον δούμε εξ επαφής). Μόλις γύρισα, γυρίζει το 
κεφάλι του και ο Διδάσκαλός μας και με κοιτάει μέσα στα μά-
τια, επιτρέποντάς μου να αναγνωρίσω ότι είναι ο Κύριός μας, 
που είχα αναγγείλει τη Δευτέρα παρουσία του στον στρατό 
και διαισθάνθηκα ότι με περίμενε. Μέχρι να φτάσω καμιά 
τριανταριά μέτρα μπροστά του, σκέφθηκα να του φιλήσω τα 
πόδια ως ένδειξη αναγνώρισης. Η πολυθρόνα που καθόταν 
ήταν πιο ψηλά απ’ το κεφάλι μας και τα πόδια του έφταναν 
ως το στήθος μας, ώστε όσοι ένιωθαν, μπορούσαν να του αγ-
γίξουν τα πόδια ή να τα φιλήσουν.  

Μόλις πλησίασα πέμπτος, είδα απέναντι απ’ τον Διδάσκα-
λό μας δύο μαθητές που ευγενικά ακούμπαγαν στην πλάτη 
αυτούς που περνούσαν, για να κινούνται αμέσως και να μην 
υπάρχει καθυστέρηση. Ήμασταν χιλιάδες μαθητές. Το θαύμα 
για μένα ήταν ότι του φίλησα τα Θεϊκά πόδια 4 φορές σταυ-
ρωτά —συμβολικά του Τίμιου Σταυρού, που τον Σταύρωσαν 
για να εξανθρωπίσει και να διαιωνίσει τη Σωτηρία του αν-
θρώπινου γένους— και δεν με άγγιξαν για να προχωρήσω, 
αλλά περίμεναν να τελειώσω, για να μου εκπληρώσει την επι-
θυμία της καρδιάς μου ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος! 

Όταν τέλειωσε η εξ επαφής συνάντησή μας και μας μίλησε 
απ’ τη σκηνή, μόλις άκουσα τη Θεϊκή Φωνή Του, ξέσπασα σε 
ακράτητους λυγμούς, σαν το μικρό παιδάκι που ξαναβρίσκει 
μετά από χρόνια τους πολυαγαπημένους του Γονείς»! Μετά 
που τελείωσε η ομιλία του, ρώτησα μέσα μου από πού και πώς 
εκδηλώθηκαν οι δυνατοί και ασταμάτητοι λυγμοί μου, γιατί 
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ήταν κάτι απίστευτο και πρωτόγνωρο! Και πήρα απάντηση 
απ’ την καρδιά μου ότι τα δάκρυά μου ήταν αναμεμιγμένα με 
διάφορα αισθήματα και εμπεριείχαν τη βαθύτατη Ντροπή, τη 
βαθύτατη Μετάνοια, τη βαθύτατη Ευγνωμοσύνη, τον βαθύ-
τατο Σεβασμό, τη βαθύτατη Αγάπη και τη βαθύτατη Ευτυχία. 
Βίωσα την Υπέρτατη Θεία Παραβολή του Χριστού μας, την 
«Επιστροφή του Άσωτου Υιού», και είδα μες στα μάτια την 
Αγάπη και τη Φιλευσπλαχνία του Διδασκάλου μας, που με 
αποδέχτηκε μετά από τόσο μακρινή ντροπιαστική αποχή! 
Από τότε, εδραιωνόταν όλο και περισσότερο η διαίσθηση της 
Ψυχής μου, ότι ήταν ο Κύριός μας, που περίμενα απ’ τον 
στρατό, όπου τον είχα αναγγείλει! 

Μετά από πολλά χρόνια μάθησης συνειδητοποίησα από-
λυτα γιατί μου έδωσε την αίσθηση ότι με περίμενε, όταν με 
κοίταξε έντονα στα μάτια. Όταν εξαγνιζόμουν στο γυμνα-
στήριο, για να πάω πρώτη φορά να τον συναντήσω καθαρός 
μετά την αποχή της τετραετίας μου, εφόσον ο Θεός είναι μέ-
σα μας, δεν ήξερε ο Διδάσκαλός μας για ποιον έκανα την προ-
ετοιμασία του εξαγνισμού μου;  

Αυτά είναι μυστήρια κι απίστευτα για τους ανθρώπους που 
δεν ασχολούνται με την Υπέρτατη Γνώση του Εαυτού μας, 
αλλά όμως είναι Θεία Λόγια του Χριστού μας, τα οποία βιώνω 
στη σημερινή εποχή μας απ’ τον Διδάσκαλό μας! Ό,τι είναι 
αδύνατο παρά ανθρώπων, είναι δυνατό παρά του Θεού! Το 
Άπειρο δεν έχει όρια και είναι πέρα απ’ τους φυσικούς νόμους, 
γιατί  το Άπειρο έχει φτιάξει τα πάντα! 

 
Δημόσια αναφώνηση προς τον Διδάσκαλό μας 

Άλλη μία Θεία Εμπειρία εκπλήρωσης επιθυμίας της καρ-
διάς μου!  Σε άλλο πρόγραμμα, πάλι στην Ιταλία, στο μεγα-
λοπρεπές αμφιθέατρο Παλατίνο στο Μιλάνο, ένιωσα την α-
νάγκη να σηκωθώ, όταν βγήκε στη σκηνή προτού αρχίσει να 
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μιλάει. Φώναξα όλο πάθος: «Μπόλεϊ Σρι Σατ Γκουρουντέβ 
Μαχαράτζι Τζέι». Σαν ριπή οφθαλμού σηκώθηκαν όλοι και το 
αναφωνήσαμε τρεις φορές. Όταν σταμάτησα και κάθισα, στα-
μάτησαν και κάθισαν όλοι εν ριπή οφθαλμού, σαν ένα σώμα 
όλοι μας. 

Το βράδυ προσκάλεσε όσους επιθυμούσαμε να πάμε να 
δειπνήσουμε μαζί σ’ ένα θαυμάσιο ρεστοράν. Όταν τελειώσα-
με το δείπνο, μας είχε μία Ύψιστη Έκπληξη. Μας πρόβαλε σε 
ιδιαίτερη αίθουσα του ρεστοράν ένα θαυμάσιο βίντεο, όπου 
κατεβαίνοντας απ’ το ανεμοπλάνο, μας δήλωσε με τόση τα-
πεινότητα: «Εγώ είμαι ο Αληθινός Εκπρόσωπος της Γνώσης»! 
Άλλη μία Θεία Δωρεά εδραίωσης της ψυχής μας! Θυμήθηκα 
τα Θεία Λόγια του Χριστού μας, που είχε πει στους μαθητές 
του: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 14:6: «Ο Ιησούς τού απάντησε: Εγώ εί-
μαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή· κανείς δεν πηγαίνει στον Πα-
τέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα». 

 Στην αρχή του δείπνου στο ρεστοράν, μου ήρθε στη μνή-
μη ο Μυστικός Δείπνος, που είχα διαβάσει στην Αγία Γραφή., 
Στη συνέχεια της Εσωτερικής Θείας Μάθησης, μου αύξησε 
την κατανόηση. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, κεφ. δ΄ 20: «Ιδού, 
ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής 
μου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω 
δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». Κεφ. γ΄ 6: «Ταύτα 
λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ όστις 
ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει»).  

Ο Μυστικός Δείπνος είναι η Ιερότερη Στιγμή της Αυτοσυ-
γκέντρωσης, που έρχεται σε σύνδεση ο μαθητής με τον Θεό 
μέσα μας για έκφραση Ευγνωμοσύνης και Λήψης Μάθησης 
για την Εσωτερική Εξέλιξη της Ψυχής μας! Αισθάνομαι να 
σας εκφράσω ότι η εσωτερική εξέλιξη είναι αδιόρατη και δεν 
έχει απολύτως καμία σχέση με την ανάγκη επίδειξης και ανα-
γνώρισης, όπως η ανταγωνιστική εξωτερική ματαιοδοξία! Και 



105 

κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τον μαθητή να έχει επαφή με 
τον Θεό μέσα μας!  

 
Τα Οράματα της καρδιάς στον στρατό 

Συνεχίζουν τα Απίστευτα Οράματα της καρδιάς, που μου 
είχαν δοθεί στον στρατό, να εκπληρώνονται όλα σε διαφορε-
τικά διαστήματα, πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία. 
Βιώνω σήμερα τη Θεία Δευτέρα Παρουσία του, που λαλούσε 
η καρδιά μου τότε στον στρατό, διότι μου αποκάλυψε ο Κύ-
ριός μας ότι είναι Αυτός που περίμενα! (ΠΕΤΡΟΥ Β΄, κεφ. β΄ 
21: «Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, 
Αλλ’ υπό του  Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι 
άγιοι άνθρωποι του Θεού» —προς Θεού, δεν παριστάνω τον 
άγιο, αλλά με προτρέπει να γίνω— ΠΕΤΡΟΥ Α΄, κεφ. α΄ 16: 
«Διότι είναι γεγραμμένον. Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι ά-
γιος». ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, κεφ. Ϛ΄, 48: «Εστέ λοιπόν σεις τέ-
λειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος»).   

Η Δευτέρα Παρουσία είναι προσωπική αποκάλυψη του 
Θεού μέσα μας απ’ τον Ίδιο τον Θεό μας, όταν αφοσιωθείς! 
Δεν είναι συλλογική, όπως μας έχουν πει οι θρησκείες. (ΚΑΤΑ 
ΛΟΥΚΑΝ, κεφ΄ ιζ΄ 20: «Ερωτηθείς δε υπό των φαρισαίων, πότε 
έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε. 
Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρεί-
ται». 21: «Ουδέ θέλουσιν ειπεί, ιδού, εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι 
ιδού. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών!») 

Περιμένει η θρησκεία μας τη Δευτέρα παρουσία του Μεσσία; 
Και την παρουσία του αντίχριστου μαζί; Ποιος κυβερνάει τό-
σους αιώνες; Ο Χριστός ή ο αντίχριστος; Ο αντίχριστος ζει μέσα 
στα μυαλά του κόσμου και οι μαθητές του τον έχουν ξεπεράσει, 
τι να κάνει να έρθει; Σίγουρα θα ντρέπεται, γιατί δεν έχει να κά-
νει κάτι περισσότερο απ’ αυτά που γίνονται σήμερα. Κι έτσι μην 
τον περιμένετε, γιατί είναι παρών σε κάθε μυαλό που δεν έχει 
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επαφή μέσα στην καρδιά του με τον Θεό μας! Ό αντίχριστος εί-
ναι η άγνοια του Εαυτού μας, κι από κει προκύπτει «το ενός κα-
κού μύρια έπονται». Και ο Χριστός μας είναι η Γνώση του Εαυ-
τού μας, είναι «το Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών»! Τι 
άλλο νομίζετε ότι είναι ο Θεός εκτός απ’ τη Θεία Αναπνοή μας; 
Που χωρίς Αυτήν δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα; (ΚΑΤΑ 
ΜΑΡΚΟΝ, κεφ. ιβ΄ 27: «Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώ-
ντων»). Σεις λοιπόν πλανάστε βαθιά. 

 
Με τι χαρακτηριστικά θα αναγνωρίσουμε τον Χριστό μας; 

Ερώτηση: με τι χαρακτηριστικά θα αναγνωρίσουμε τον 
Χριστό μας, εφόσον κάθε λαός  έχει δικό του χαρακτηριστικό; 
Φανταστείτε τώρα, να ρωτήσουμε 7 δισεκατομμύρια ανθρώ-
πους για τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης, εφόσον ο καθένας 
έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Κάποιοι τον έχουν ζωγραφί-
σει με ξανθά μαλλιά κι άλλοι μελαχρινό. Στα έργα της Ανά-
στασης επίσης οι ηθοποιοί τον παριστάνουν άλλοι μελαχρινό 
κι άλλοι ξανθό. Θα πηγαίνει να βάφει τα μαλλιά του; Για να 
ικανοποιεί τις διαφορετικές αντιλήψεις των οπαδών του; Ή θα 
μας έρθει πάλι μες στη φάτνη και με γαϊδουράκι θα πηγαίνει 
να δίνει τις ομιλίες του; Τότε πηγαίνανε για να σβήσουν τη 
φωτιά σίγουρα με κάποιο δοχείο, σήμερα πηγαίνουν με υδρο-
πλάνα. Ο Θεός, φίλοι μου Αγαπημένοι, δεν είναι αντιλήψεις 
και ιδέες, είναι μόνο Ύψιστη Εσωτερική Εμπειρία με τη Χάρη 
του Ζωντανού Διδάσκαλου, ως Μοναδικού Μεσίτη κάθε επο-
χής! (ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφ. ιγ΄ 8: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο 
αυτός χθες και σήμερον, και εις τους αιώνας»). 

 
Εργάτης (προωθητής) στο Συναρπαστικό Έργο  
του Διδασκάλου μας 

Μου έχει προσφερθεί η απίστευτη τιμή επίσης να Βιώνω 
εργάτης (προωθητής) στο Συναρπαστικό Έργο του Διδασκά-
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λου μας, που μου επέτρεψε αυτό που ποθούσα στον στρατό, 
να πάω να τον υπηρετήσω σε ανάλογο κλάδο, σε έναν «Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Πρόληψης Εγκλήματος και Σωτηρίας 
Ψυχών». (ΠΕΤΡΟΥ Α΄, κεφ. α΄ 9: «Απολαμβάνοντες το τέλος 
της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών»).  

Γιατί λέω «Σωτηρία Ψυχών»; Γιατί πολύ φυλακισμένοι σ’ 
όλο τον κόσμο που μεταμορφώθηκαν απ’ το Ύψιστο Μήνυμα 
του, όχι μόνο έγιναν ένθερμοι προωθητές σε συγκρατουμέ-
νους τους, αλλά ομολόγησαν ότι, αν γνώριζαν τον Διδάσκαλό 
μας πριν, δεν θα είχαν μπει ποτέ στις φυλακές. Τώρα θα νου-
θετήσουν κατάλληλα τα παιδιά τους για το μήνυμα, ώστε να 
μην πέσουν κι αυτά στις φυλακές. Κι έτσι έσωσαν οι ισοβίτες 
την ψυχή τους, που ήταν σε «υψίστης ασφαλείας φυλακές», κι 
όταν βγουν, δεν θα ξανακάνουν εγκλήματα. Και τα παιδιά 
τους επίσης δεν θα πέσουν στην ασυνειδησία, στα εγκλήματα 
και στις φυλακές, γιατί δεν θα παγιδευτούν σαν τους πατερά-
δες τους και θα σώσουν κι αυτά την ψυχή τους. Απίστευτη 
Θεία Ευλογία απ’ τον Κύριό μας, που έχει πάει σε τόσες φυ-
λακές ανά τον κόσμο και μεταδίδει το Ελπιδοφόρο και Σωτή-
ριο Μήνυμά του! 

 
Το πλύσιμο του αυτοκινήτου του 

Αυτό που είχα οραματιστεί στον στρατό για τον Χριστό μας, 
ότι θα ήταν αρκετό για μένα να πλύνω το πάτωμα που είχαν αγ-
γίξει τα Θεϊκά του πόδια, μου το εκπλήρωσε με το παραπάνω.  

Στο Ιντερκοντινένταλ, προτού αρχίσει το πρόγραμμα, έ-
νας συμμαθητής μου, ο Χατζηγιάννης, με ρώτησε: «Νότη, θέ-
λεις να πλύνεις το αυτοκίνητο του Διδάσκαλου»; «Πολύ ευ-
χαρίστως», του είπα με απερίγραπτη χαρά! Το είπε και σε άλ-
λους δύο συμμαθητές μου, για να κάνουμε πιο σύντομα και 
πιο ξεκούραστα. Αφού το πλύναμε εξωτερικά, ήρθε η στιγμή 
για τα εσωτερικά. Όταν έσκυψα πίσω να πλύνω το πάτωμα, 
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αναδύθηκε το όραμα που μου είχε δοθεί πριν 15 χρόνια περί-
που στον στρατό και γέμισα από Δέος. Μονολογούσα μέσα 
μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, δεν μπορώ να το χωνέψω με τί-
ποτα αυτό που γίνεται. Τι να τους πω τώρα; Θα γελάνε μαζί 
μου ή θα με πουν φαντασμένο. Πού να ήξεραν τα παιδιά τι 
μου είχε συμβεί στην προσωπική ιστορία της Ζωής μου στον 
στρατό!  

Ακόμα δεν τους το έχω πει. Μπορεί, όταν τους δώσω το 
βιβλίο και διαβάσουν την ιστορία μου, να κατανοήσουν. Και 
λέω μέσα μου, όχι μόνο εκπληρώθηκε το όραμά μου, αλλά εί-
ναι πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία. Διότι βίωνα όχι 
μόνο το όραμα, αλλά και την απόλυτη σχέση μαθητή με τον 
Διδάσκαλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου έχει αποκαλύψει ότι 
είναι ο Κύριός μας, κάτι πολύ περισσότερο από Διδάσκαλος! 
Και μου έχει επιτρέψει να του φιλήσω τα ζωντανά του πόδια 
στα ντάρσαν που μας έδινε.  

Μετά συνειδητοποίησα το απίστευτο γεγονός, ότι χωρίς 
να ξέρει ο Γιώργος, που μου είπε να πλύνω το αυτοκίνητο, μί-
λησε ο Διδάσκαλός μας μέσ’ απ’ αυτόν, για να μου εκπληρώ-
σει την αφάνταστη και απραγματοποίητη επιθυμία της καρ-
διάς μου, γιατί ήταν καθ’ ολοκληρία εκτός χρόνου και τόπου 
το όραμά μου αυτό.  

Προσέξτε τώρα πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αφού το βίωσα! 
Πρώτον, ο Θεός, μην ξεχνάμε, είναι «Πανταχού Παρών και τα 
πάντα Πληρών!» Άρα είναι μέσα σε όλους μας! Εφόσον ο Θεός 
μού έδωσε αυτά τα οράματα στον στρατό (αλλιώς πώς θα μπο-
ρούσα να τα οραματιστώ, αν δεν ήξερα για τον ερχομό του ή αν 
δεν είχα διαβάσει την Αγία Γραφή;) μόνο Αυτός μπορούσε να 
μου τα εκπληρώσει, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να τον Ανα-
γνωρίσω, επιβεβαιώνοντας και τα Θεία Λόγια του: ΚΑΤΑ ΛΟΥ-
ΚΑΝ, 18:27: «Κι εκείνος τους απάντησε: Αυτά που για τους αν-
θρώπους είναι αδύνατα, για τον Θεό είναι δυνατά».  
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Ο Αποχαιρετισμός στο αεροδρόμιο 

Όταν τελείωσε το πρόγραμμα, ρώτησα τον συμμαθητή μου 
Γιώργο —που ήταν το διάμεσο αυτών των απίστευτων γεγονό-
των, χωρίς να ξέρει τίποτα ακόμη, μόνο όταν λάβει κι αυτός το 
βιβλίο θα καταλάβει— από ποιο αεροδρόμιο θα φύγει. Μπορώ 
να τον αποχαιρετήσω; Ο Γιώργος μ’ εκτιμάει πολύ, γιατί γνωρί-
ζει την αληθινή Αφοσίωση και Αγάπη που έχω για τον Διδάσκα-
λό μας, και μου είπε: «Απ’ το Νέο αεροδρόμιο, στις ιδιωτικές α-
ναχωρήσεις, και σε παρακαλώ πολύ διακριτικά».  

Μπήκα στο ταξί μου και περίμενα έξω απ’ το πάρκινγκ, που 
θα βγει με τον οδηγό του για να τον ακολουθήσω. Μας πιάνει 
το πρώτο φανάρι, πήγα δίπλα του στο πίσω κάθισμα που καθό-
ταν και γυρίζει και με βλέπει. Του κάνω βαθιά υπόκλιση με τις 
δύο παλάμες μου ενωμένες στη Θεϊκή Αναπνοή μου! Με πολλή 
διακριτικότητα, δεν τον πλησίασα άλλο, αλλά ήμουν συνέχεια 
πίσω του, μέχρι που φτάσαμε και μπήκε το αμάξι του Διδάσκα-
λου στην είσοδο, για να πάρει το αεροπλάνο του.  

Δεν με άφησαν να μπω κι εγώ. Ρώτησα τον φύλακα στην 
μπάρα που άνοιγε για τους πιλότους πώς θα μπορέσω να τον 
αποχαιρετήσω. Μου υπόδειξε να κατέβω προς το γκολφ και 
θα μπορούσα να δω το αεροπλάνο του. Ευτυχώς το είδα. 
Χτύπαγε η καρδιά μου απ’ την αγωνία να τον χαιρετήσω και 
απ’ την καγκελόπορτα φώναζα κλαίγοντας: «Διδάσκαλέ μου, 
Διδάσκαλέ μου, Μαχαράτζι μου», σαν μικρό παιδί που του 
φεύγουν οι γονείς του. 

Και το απίστευτο θαύμα: Βλέποντας προς το αεροπλάνο, 
με το αριστερό του χέρι με χαιρετάει απ’ το πιλοτήριο! Τρε-
λάθηκα απ’ τη χαρά μου που με είδε! Κι όταν απογειώθηκε, 
χαρούμενος και λυπημένος ταυτόχρονα που φεύγει, μου προ-
σφέρθηκε η Απίστευτη Υπέρτατη των Υπερτάτων Εμπειρία, 
να ακούσω μέσα μου τη Θεία Αδιόρατη Σιωπηλή Φωνή να 
μου λέει: Τα Αδιόρατα Νήματα της Αγάπης, του Σεβασμού, 
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της Ευγνωμοσύνης και της Αφοσίωσης είναι αδιάσπαστα και 
εκμηδενίζουν όλες τις αποστάσεις και τον χρόνο. Από τότε, 
38 χρόνια περίπου, μου εξαφάνισε για πάντα τη θλίψη και το 
κλάμα που μου συνέβαινε όταν αναχωρούσε απ’ τα προγράμ-
ματα όπου πήγαινα να τον επισκεφτώ!  

Μου ήρθαν στη μνήμη μου και τα λόγια που είχε πει τότε ο 
Χριστός μας: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, κεφ. η΄ 17: «Διότι το Αρ-
νίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς εις ζώσας 
πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των 
οφθαλμών αυτών». Αυτή η παραβολή για μένα εννοεί: Όταν δι-
ψάμε, ψάχνουμε για νερό παντού, διότι είναι βασική ανάγκη. 
Όταν όμως κάποιος σου έχει δώσει τα εργαλεία να σκάψεις να 
βρεις το νερό μέσα στο δικό σου οικόπεδο, θα έχεις πάντα το δι-
κό σου νερό και δεν θα κυνηγάς να το βρεις αλλού. Έτσι και η 
απουσία της χαράς που νιώθουμε μέσα μας μας κάνει να τρέ-
χουμε παντού για να νιώσουμε χαρούμενοι, γιατί είναι βασική 
ανάγκη σαν το νερό. Όταν όμως μας αποκαλύψει τη Θεία Πηγή 
της Αληθινής Χαράς μέσα μας ο Διδάσκαλός μας και μας δίνει 
τον τρόπο (τις τεχνικές) να χαιρόμαστε πάντα, παύει το κυνήγι 
διαπαντός και κάθε παραπλάνηση και περιπλάνηση. Γι’ αυτό την 
αποκαλώ κι αυτήν μία απ’ τις πολλές, Υπέρτατη των Υπερτάτων 
Εμπειρία! Όταν δεν κυνηγάς, είσαι Γεμάτος και Ελεύθερος! Ό-
ταν οι αναρίθμητες ψεύτικες ανάγκες της επίκτητης εξωτερικής 
χαράς, που μας έχουν δημιουργήσει, σε υποβάλλουν να τις κυ-
νηγάς, είσαι απόλυτα άδειος και σκλάβος.  

 
Το Άγιο Νερό του Διδασκάλου μας 

Κι άλλη μία Γλυκύτατη Θεία Εμπειρία, γεμάτη μάθηση! Ο 
συμμαθητής μου Χατζίκος —εν Ειρήνη η γλυκιά ψυχή του— 
μου είχε δώσει μία πολύ μεγάλη φωτογραφία του Σρι Χανς 
Μαχαράτζι (Διδάσκαλου και Πατέρα του Σημερινού Διδα-
σκάλου μας) που τους κατάβρεχε με μεγάλες αντλίες πολύ-



111 

χρωμου νερού, σε πρόγραμμα ονομαζόμενο «Χόλι».* Με είχε 
καταπλήξει η φωτογραφία με τα απίστευτα χαμογελαστά 
πρόσωπα των μαθητών του που ήταν σ’ αυτή τη Μεγαλοπρε-
πή Γιορτή με τον επίσης Χαμογελαστό Διδάσκαλό τους και 
ποθούσα κι εγώ να ήμουν εκεί. Να όμως, που κι αυτή η επιθυ-
μία της καρδιάς μου εκπληρώθηκε!  

Την πρώτη φορά που πήγα στην Ινδία με συμμαθητές μου 
για τριήμερο πρόγραμμα, μας είπαν, όταν φθάσαμε, ότι ο Διδά-
σκαλός μας θα κάνει «Χόλι». Την άλλη μέρα βίωσα αυτό το 
θαύμα των θαυμάτων, που είχα δει στην φωτογραφία του Πατέ-
ρα του με τους μαθητές του! Βίωσα απερίγραπτη χαρά, όταν μας 
κατάβρεχε ο Διδάσκαλός μας με το πολύχρωμο νερό κι έπαιζε 
πάνω στη σκηνή νεροπόλεμο σαν παιδί με τους μαθητές του. Τι 
απίστευτη διαφορά με τους ανόητους νεκροθάφτες ψευτοηγέτες 
των λαών, που οδηγούν τους άμοιρους λαούς σε πολέμους με 
σφαίρες, όλμους, χειροβομβίδες, βομβαρδιστικά, πυραύλους, 
χημικά και ηλεκτρονικά όπλα και παγκόσμιες δολοφονίες.  

Είναι τόσο προφανές: Με την άγνοια του Εαυτού μας η 
κόλαση είναι μέσα μας και έξω μας με τον θάνατο, τη φρίκη 
και τον πόνο έκδηλο ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων των 
εμπλεκόμενων, με ηθικούς αυτουργούς τις μαριονέτες των 
πολιτικών κυβερνήσεων. Διότι τα αφεντικά τους, οι μεγάλες 
κλίκες, είναι αφανείς. 

Με τη «Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, ο Παράδεισος είναι 
μέσα μας και έξω μας, με τα χαμόγελα και τους χορούς μαζί με τον 
Πολυαγαπημένο μας Διδάσκαλο! Όταν βρεις μέσα σου την πηγή 
της Υπέρτατης Χαράς που είναι η Μητέρα μας Ζωή, δεν έχεις α-
νάγκη να κυνηγάς τις οποιεσδήποτε εξωτερικές χαρές αυτού του 
κόσμου. Όπως όταν είσαι χορτασμένος, δεν ψάχνεις φαγητό στα 
φαστ φουντ, που είναι προθάλαμοι των νοσοκομείων. 

 
                                                       
* Παραδοσιακός εορτασμός αγιασμού των ανθρώπων. 
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Το γραπτό μου συμβόλαιο  
για την ανακούφιση των πασχόντων 

Κι άλλη μία ανεξίτηλη εμπειρία μού προσφέρθηκε στα 45 
μου. Στις 22/2/1992 (μία αξέχαστη ημερομηνία που έχει κατα-
γραφεί στην καρδιά μου για τα πολλά «2»), έκανα και γραπτό 
συμβόλαιο «Αφιερώνοντας τη Ζωή μου για την ανακούφιση 
των πασχόντων». Έβαλα την κορούλα μου, που ξέρει αγγλικά, 
να το μεταφράσει και το έστειλα στην οικία του Διδασκάλου 
μας ταχυδρομικώς. Η Απερίγραπτη Χαρά μου δεν εκφράζεται 
με λόγια, παρά μόνο με τη συνεχή προσπάθεια για συγκέ-
ντρωση. Και με εκπληρώνει κάθε στιγμή, όταν είμαι ένα με τη 
Γλυκύτατη Θεία Αναπνοή μας, που μου έδειξε τον τρόπο ο 
Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος! 

 
Η πρώτη μου έκφραση δημόσια στο Ιντερκοντινένταλ 

Όταν ήρθε πάλι στο Ιντερκοντινένταλ, στο τέλος της χαρ-
μόσυνης και ελπιδοφόρας ομιλίας του μας έδωσε την ευκαιρία 
να εκφραστούμε και να κάνουμε ερωτήσεις. 

Όταν σήκωσα το χέρι μου, μετά από 17 χρόνια μαθητείας, 
μου έδωσε τον λόγο — όπως πάντα σε όλους, με ευγένεια και 
καλοσύνη! Του εξέφρασα τη Βαθύτατη Αγάπη μου, τη Βαθύ-
τατη Ευγνωμοσύνη μου και τον Βαθύτατο Σεβασμό μου για 
το Υπέρτατο Θείο Δώρο της Ζωής που μου αποκάλυψε μέσα 
μου και μου επέτρεψε να το απολαμβάνω κάθε στιγμή! Μου 
απάντησε: «Η Γνώση είναι σαν τον σπόρο. Όταν μεγαλώνει ο 
σπόρος της Γνώσης, σε γεμίζει Ευγνωμοσύνη και συνέχιζε να 
το απολαμβάνεις»! Και έδωσε τον λόγο σε άλλον.  

Στο τέλος, όταν αναχωρήσαμε κι έμεινα μόνος μου, απά-
ντησα μέσα μου στον Διδάσκαλό μας: «Πόσο σας ευχαριστώ, 
που με την Αλήθεια των λόγων σας μου επιβεβαιώνετε τη 
γλυκύτατη Θεία εμπειρία σας»! Και με ενέπνευσε, εξηγώντας 
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μέσα μου τον σπόρο της Γνώσης στο υλικό πεδίο, με τη Μη-
τέρα μας Φύση σε πράξη!  

Όταν πήρα τα οικόπεδα στην Ανάβυσσο και μεταμόρφωσα 
τον άγονο χώρο σε έναν πανέμορφο δενδροφυτευμένο κήπο, 
παρατηρούσα κάθε σπόρο που είχα φυτέψει με φροντίδα κι 
αγάπη να γίνεται βλασταράκι, μετά μικρό δενδράκι, μετά σι-
γά σιγά έβγαιναν κλαράκια απ’ το σώμα του μικρού δενδρυλ-
λίου σαν χέρια, μετά μικρότερα κλαράκια ενσωματωμένα στα 
μεγάλα κλαριά του μικρού δένδρου. Όπως κι εμάς μες την 
κοιλιά της Μάνας μας η Αδιόρατη Θεία Ενέργεια (Ζωή) μας 
ύφαινε και χεράκια στο σώμα μας και μας ύφανε τα δάχτυλα 
ενσωματωμένα στα χέρια μας.  

Και τώρα η Θεία Μαγεία και το πλήρες Θαύμα! Στα μικρά 
ενσωματωμένα κλαράκια γίνεται ο καρπός, για να μας προ-
σφερθεί απ’ τη Μητέρα μας Ζωή μέσω της Μάνας μας Φύσης. 
Σ’ εμάς έχει υφάνει ενσωματωμένα τα δάχτυλα στα χέρια μας, 
για να παραλάβουμε τον καρπό απ’ τον Ευλογημένο σπόρο 
που μεταμορφώθηκε σε δένδρο, δίνοντάς μας τους καρπούς 
για να αναπτυσσόμαστε, να ζούμε και να ευχαριστιόμαστε! 
Φαντάζεστε να μη μάς ύφαινε χέρια με δάχτυλα; Πώς θα κό-
βαμε τους καρπούς και τα φρούτα απ’ τα Ευλογημένα δένδρα 
του; Και πώς θα είχαμε φτιάξει όσα βλέπουμε πάνω στον Θεϊ-
κό του Πλανήτη που μας έχει προσφερθεί; Δεν μας γεμίζει αυ-
τή η σκέψη απίστευτο Δέος, Θαυμασμό, ευχαριστίες αδιάκο-
πες και συνεχόμενη Ευγνωμοσύνη;  

Έτσι κι εμείς μεταμορφωνόμαστε από σπέρμα-σπόρος μες 
στην κοιλιά της βιολογικής Μητέρας μας σε σώμα και όλα τα 
άλλα όργανα και μέλη, για να μεγαλώσουμε να κάνουμε τους 
καρπούς-απογόνους μας, για τη διαιώνιση του είδους μας. Και 
τον κάθε σπόρο έχει φροντίσει η Ζωή να διαιωνίζει το είδος 
του με άλλα σποράκια στους καρπούς που μας βγάζει, για να 
μας συντηρεί στη Ζωή με τις θρεπτικές ουσίες της σε απίστευ-
τες ποικιλίες.  
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Όταν ο άνθρωπος ευχαριστιέται και είναι συνειδητός για 
αυτά που του προσφέρονται, γεμίζει η καρδιά του από Θεία 
Ευγνωμοσύνη! Κι έτσι έδεσαν απόλυτα τα λόγια του Διδα-
σκάλου μας: «Όταν ο σπόρος της Γνώσης μεγαλώνει, με γεμί-
ζει Ευγνωμοσύνη», που μου τα επιβεβαίωσε εμπειρικά απ’ τη 
μαθητεία της Γλυκύτατης Μητέρας μας Φύσης, όταν έκοβα 
τα λεμόνια στο οικόπεδό μας! Όταν μεγάλωσαν και τα εγγο-
νάκια μας, τα έβαλα να κόψουν τα λεμονάκια, εξηγώντας 
τους το θαύμα εκείνης της στιγμής. Ότι μας προσφέρει ο Δη-
μιουργός μας τα φρούτα και τους καρπούς του με τα κλαρά-
κια σαν χέρια του, μέσω του δένδρου του. Κι έχει φτιάξει και 
σ΄ εμάς χέρια μες στην κοιλιά της Μητέρας μας, για να κό-
βουμε τους καρπούς των δένδρων του γεμάτοι από Ευγνωμο-
σύνη και να ζούμε με Θεία Υγεία και Απερίγραπτη Χαρά! 

 
Αυστραλία, οι δύο άκρως διαφορετικές  
Υπέρτατες Εμπειρίες ταυτόχρονα 

Σε κάποια άλλη πρόσκληση που μάς πρόσφερε για την 
Αυστραλία —εκεί που είχα μεταναστεύσει στα 17 μου μέχρι 
τα 19— πήγα να επισκεφτώ τον Πολυαγαπημένο μας Διδά-
σκαλο σ’ ένα πανέμορφο πενθήμερο πρόγραμμα που κάνει 
κάθε χρόνο. Όταν ήμασταν στο εστιατόριο, ήρθε να μας δει 
από κοντά, δίνοντάς μας και μία ολιγόωρη ομιλία έξω στους 
χώρους των περιπατητών ως επιπρόσθετο δώρο του προ-
γράμματος. Σαν να ήταν ίδια εποχή του Χριστού μας —αν και 
διαφορετική κατά κάποιο τρόπο— όπως βλέπουμε κάθε χρό-
νο στα έργα του Χριστού μας το Πάσχα, να προσφέρει στους 
μαθητές του τη Διδασκαλία του στην ύπαιθρο. Μόνο που σή-
μερα ο Διδάσκαλός μας, ως πιλότος διασχίζοντας τα σύννεφα, 
κάνει προγράμματα συνέχεια σε όλο τον κόσμο και σε κλει-
στούς χώρους (θέατρα, ξενοδοχεία, σχολεία, πανεπιστήμια, 
κοινοβούλια, φυλακές, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεόραση 
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και τόσα άλλα) μέσω της τεχνολογίας, την οποία χρησιμο-
ποιεί για επιτάχυνση του Ευγενούς Μηνύματός του, να το 
μάθει όλη η ανθρωπότητα! (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, κεφ. α΄ 
7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας 
οφθαλμός, και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουσι 
θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης ναι, Αμήν». ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ, κεφ. ιε΄ 4: «Τις δεν θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει 
το όνομά σου; Διότι είσαι μόνος όσιος. Διότι πάντα τα έθνη θέ-
λουσιν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου. Διότι αι κρίσεις σου 
εφανερώθησαν». ΙΩΑΝΝΟΥ, κεφ. κβ΄ 4: «Και θέλουσιν ιδεί το 
πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των με-
τώπων αυτών»).  

Κατά την αυτοσυγκέντρωση (πρακτική) της Γνώσης, εφό-
σον είναι ο Αληθινός Διδάσκαλός μας, έχουμε τη μορφή του 
και τ’ όνομά του στο μέτωπό μας.  

Ενδιάμεσα, σ’ αυτό το πενθήμερο πρόγραμμα, μας έδωσε 
πάλι το «Θείο Ντάρσαν», να τον απολαύσουμε όλοι πρόσωπο 
με πρόσωπο. Κι εκεί πάλι, όπου μου επέτρεψε να τον πλησιά-
σω και να φιλήσω τα Θεϊκά του πόδια, βίωσα την Υπέρτατη 
Εμπειρία της Ευδαιμονίας. Ένιωσα ότι είμαι στην Παρουσία 
του Κυρίου μας (Ζωντανό Παράδεισο) και ταυτόχρονα βίωσα 
την Υπέρτατη Θλίψη, καθώς η καρδιά μου σκεπτόταν ότι τώ-
ρα που εγώ βιώνω αυτό το Θαύμα Θαυμάτων, κάπου μακριά 
μου άλλοι άνθρωποι βιώνουν την κόλαση, πεθαίνοντας πρό-
ωρα από έλλειψη τροφής και νερού και απ’ τους παρανοϊκούς 
πολέμους. Δύο τελείως διαφορετικές Υπέρτατες εμπειρίες του 
παράδεισου μέσα μου και της εκδηλωμένης κόλασης έξω μου, 
που με κράταγαν σε απόλυτη ισορροπία Κατανόησης, Ανα-
γνώρισης, Εκτίμησης, Σεβασμού, Αφοσίωσης, Ευγνωμοσύνης, 
κι Ελπίδας ότι ο Διδάσκαλός μας θα μετατρέψει την τραγωδία 
της ανθρωπότητας σε Ειρήνη, σε Ελευθερία, σε Αγάπη και σε 
παγκόσμια συνεργασία για το Γενικό Καλό!  
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Στην τελευταία ημέρα, ήμασταν σε ξέχωρη σειρά κάποια 
άτομα για να ρωτήσουμε ή να εκφράσουμε την Ευγνωμοσύνη 
και την Αγάπη προς τον Διδάσκαλό μας! Είχαμε μείνει 5-6 
άτομα. Με τους προηγούμενους όμως που σηκώνονταν να μι-
λήσουν πέρασε η ώρα και τελείωσε το πρόγραμμα μέσα σε 
τραγούδια Αγάπης και κλάματα Ευτυχίας!  

Άλλο ένα θαυμαστό και ανεξίτηλο γεγονός στη Θεία Ιστο-
ρία μου με τη Θεσπέσια Χάρη του Διδασκάλου μας!       

 
Δεύτερη δημόσια έκφραση ποιήματος  
προς τον Διδάσκαλό μας 

Μετά από μερικούς μήνες, μας επισκέφτηκε στην Ελλάδα, 
πάλι στο Ιντερκοντινένταλ. Θυμήθηκα ότι δεν είχα προλάβει 
στην Αυστραλία να του εκφράσω αυτό που ήθελα. Τώρα ήταν 
διαφορετική η έκφρασή μου και πολύ πιο Ουσιαστική. Σήκω-
σα στο τέλος το χέρι μου. Μου έδωσε πάλι τον λόγο με τόση 
Αγάπη και Καλοσύνη, να με ενθαρρύνει στην έκφρασή μου! 
Θυμάμαι κάθε λέξη. Τη θερμή μου καλησπέρα: «Καλώς ήρθα-
τε και σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με τη Γλυ-
κύτατη (Θεϊκή) Παρουσία σας»! Ήθελα να εκφράσω αυτό που 
ένιωθα, αλλά κρατήθηκα και δεν εξέφρασα τη λέξη «Θεϊκή». 
Υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν για πρώτη φορά και δεν 
ήθελα να δημιουργήσω σχόλια και απορίες.  

Τον ρώτησα: «Μπορώ να σας εκφράσω ένα ποίημα απ’ τα 
βάθη της καρδιάς μου»; Και μου επέτρεψε ευγενικά! Όταν άρ-
χισα να απευθύνω αυτή την Υπέρτατη Εμπειρία σε ποίημα 
(μου είχε προσφέρει ο ίδιος να γράψω, στην πιάτσα του ταξί 
και καθ’ οδόν στα μπλοκαρίσματα και στα φανάρια, περίπου 
500 ποιήματα), μετά από λίγο άρχισε το κεφάλι μου να κλυ-
δωνίζεται και δεν το έλεγχα καθόλου. Γνώριζα πού απευθυ-
νόμουν, ενώ κανένας δεν γνώριζε πώς αισθάνομαι. Το κατά-
λαβα όταν με σταμάτησαν τα χειροκροτήματα κάποιων, που 
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νόμισαν ότι είχα τελειώσει το ποίημα, αλλά δεν είχα πει και 
άλλες δύο στροφές. Τους κοίταγα απορημένος, γιατί με διέ-
κοψαν. Μετά κατάλαβα ότι ίσως να ήταν στο πρόγραμμα, 
γιατί το κεφάλι μου κλυδωνιζόταν αρκετά.  

Θυμάμαι ήταν στις διπλανές καρέκλες κι ο γαμπρός μου με 
την κόρη μου και μου είπε, όταν ειδωθήκαμε στο σπίτι τους: 
«Σ’ έβλεπα που κουνιόταν τόσο πολύ το κεφάλι σου και μου 
ερχόταν να κλάψω ή να γελάσω, δεν ήξερα τι να κάνω». Του 
εξήγησα ότι ήταν απ’ το απερίγραπτο Δέος, που γνώριζα πού 
απευθυνόμουν και δεν το σήκωνε εκείνη τη στιγμή ο οργανι-
σμός μου. 

 Αυτή είναι η Υπέρτατη των Υπερτάτων Εμπειρία που μου 
πρόσφερε και την έγραψα με τη Χάρη του σε ποίημα, ζητώ-
ντας του να το εκφράσω, έτσι ώστε στο πλήρωμα του χρόνου 
να τραγουδηθεί απ’ τις καρδιές των συνανθρώπων μας. 

 
Η πιο Ευγενής προσπάθεια  
που με κάνει Ευτυχισμένο,  
είναι να σκέπτομαι συνέχεια  
τον Διδάσκαλό μου τον Πολυαγαπημένο! 
 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή 
πάνω στον Ευλογημένο Πλανήτη Γη, 
για τον Άνθρωπο να γίνει μαθητής 
του Αληθινού Διδάσκαλου της εποχής! 
 
Είσαι ο Σωτήρας μου  
και ο Απελευθερωτής μου 
διότι εσύ Ανάστησες  
τη νεκρή ψυχή μου. 
 
Είσαι ο Σωτήρας μου και ο Απελευθερωτής, 
παντού θα το διαλαλώ με τη σάλπιγγα της φωνής 
και μέσω της γραφής   
και μέσα στη σιωπή μου, στη Θεϊκή Αναπνοή μου. 
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Αισθάνομαι δεν είναι αρκετό,  
να σ’ εξυμνώ κάθε λεπτό 
που μου έδειξες πώς να ενωθώ 
μέσα μου με τον Δημιουργό 
για να βιώνω Ειρήνη, Ελευθερία  
και καθημερινή Θεία Ευδαιμονία! 
 
Το πιο Αξιολάτρευτο Προσκύνημα  
συμβαίνει στου Διδάσκαλου το Θείο ποδοφίλημα 
και μες στη Θεϊκή Αναπνοή μου 
όπου πάλλεται η Θεϊκή Ζωή μου! 
 
Θα ήταν ανόητο να αποκρύψω αυτό που βίωσα τόσες φο-

ρές για το Θείο ποδοφίλημα του Διδασκάλου μας! Όταν ή-
μουν μικρός, με έμαθαν οι γονείς μου να φιλώ τις εικόνες του 
Χριστού μας, της Παναγίας μας και όλων των Αγίων μας και 
χωρίς ντροπή τις πίστευα και τις φίλαγα με πραγματική εσω-
τερική Ευλάβεια! Μέχρι που με βρήκε ο Διδάσκαλός μας και 
μου αποκάλυψε τον Θεό μέσα μου. Τώρα μου είναι φυσικό να 
φιλάω τα Ζωντανά Θεϊκά του Πόδια, αφού μου αποκάλυψε 
ότι είναι ο Αληθινός εκπρόσωπος του Θεού!  

 
Η αρχή της ενδυνάμωσης  
των άπτερων φτερών της ψυχής μου 

Στα προγράμματα που κάναμε περίπου κάθε 20 ημέρες σε 
ξενοδοχείο, για να προσκαλούμε νέους επισκέπτες να δουν τα 
βίντεο του Διδασκάλου μας, λαβαίναμε μεταφρασμένα βίντεο 
απ’ τις αδιάκοπες ομιλίες του, που τον προσκαλούσαν σε όλες 
τις ηπείρους. Άρχισα να καταγράφω στα κατάβαθα της καρ-
διάς μου κάποια λόγια του, σαν να μου μίλαγε προσωπικά και 
με αφορούσαν πάρα πολύ εμένα. Θα μου ήταν πάρα πολύ 
χαρμόσυνο να αφορούσε κι άλλους πολλούς. Αλλά και κανέ-
ναν να μην αφορούσε, αυτό δεν σήμαινε ότι δεν θα αφορούσε 
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κι εμένα. Γιατί η κάθε του ομιλία, όσο μεγάλο κι αν είναι το 
ακροατήριο του, απευθύνεται ξεχωριστά σε κάθε άτομο.  

Τον άκουσα να λέει ότι η Γνώση δεν έχει όρια, τα πάντα 
είναι δυνατά! Θυμήθηκα τα Θεία Λόγια του Χριστού μας, που 
είχε πει: «Ό,τι είναι αδύνατον παρά ανθρώπων είναι δυνατόν 
παρά του Θεού»! Και σε άλλη ομιλία του μου το επιβεβαίωσε 
λέγοντας: «Όλα είναι δυνατά, τα όνειρα υπάρχουν»! Μου υ-
πενθύμισε όλα τα οράματα του στρατού, που μου τα εκπλή-
ρωσε πέρα από κάθε φαντασία. Σαν να με προσκαλούσε να 
κάνω την αρχή! Τα λόγια του μου έδιναν δύναμη λιονταριού 
στα εσωτερικά φτερά στην καρδιά μου! (ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, 
κεφ. Ϛ΄ 17: «Και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και 
την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού»).  

‘Όταν τον άκουσα να μου λέει «προχώρα και βρυχήσου σαν 
το λιοντάρι, μέσα στο πλήθος των προβλημάτων, του σκότους 
και της αμφιβολίας», απάντησα μέσα μου στη συνομιλία μου: 
«Πόσο σας ευχαριστώ που με αξιώσατε να δρασκελίσω τα σκα-
λοπάτια του «ναού του διαβόλου» (στη Βουλή), εκεί όπου πη-
γαινοέρχονται άνθρωποι της άγνοιας, του σκότους, ιδιοτελείς, 
υποκριτές και παραπλανητές, ελπίζοντας να τους εμπνεύσουμε 
να μεταμορφωθούν σε Γνώστες του Εαυτού τους, σε ανιδιοτε-
λείς, σε ανυπόκριτους, γνήσιους και διαφωτιστές»! 

 
Η Φωτοφόρος Αδιόρατη Πανοπλία  
του  μαθητή της Γνώσης 

Μία ομιλία του στην Αυστραλία ήταν κι αυτή τόσο προ-
τρεπτική, που μου έδινε ώθηση για προετοιμασία, να εφαρμό-
σω κατά λέξη αυτά που μου λέει! «Δεν είναι ο καιρός για εξη-
γήσεις, είναι ο καιρός για δράση. Να βγάλεις τον εσωτερικό 
σου πολεμιστή, φορώντας την αδιόρατη πανοπλία σου. Να 
σκοτώσεις όλους τους δράκοντες της αμφιβολίας και να 
θριαμβεύσεις επί όλων εκείνων που δεν μπορείς να ανέχεσαι». 
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(ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, κεφ. στ΄ 11: «Ενδύθητε την πανοπλίαν του 
Θεού, δια να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας 
του διαβόλου»).  

Συμπλήρωσε: «Το θέμα δεν είναι να θυσιαστείς στη μάχη, 
το θέμα είναι να νικήσεις τον πόλεμο, για να βιώνεις τη νίκη 
σου στο εσωτερικό βασίλειο της καρδιάς, την Ευδαιμονία, την 
Ειρήνη, την Σοφία, την Ευγνωμοσύνη, την Ελευθερία, την Ε-
ξέλιξη και την απόλυτη Θεία Αφοσίωση!» Αφού συνειδητο-
ποίησα αυτές τις λέξεις του τόσο πολύ βαθιά, έρχονταν ομιλί-
ες του συνέχεια προτρεπτικά μες στην καρδιά μου και δεν πί-
στευα στ’ αυτιά μου ότι είναι για μένα. Επειδή όμως είχα εσω-
τερικές εμπειρίες καθοδήγησης, γι’ αυτό αυξανόταν η επιβε-
βαίωση των λόγων του για τη διαίσθηση που είχα κατά την 
διαδικασία της προετοιμασίας μου. 

 Στην παρακάτω ομιλία του ακούω και πετάω μέσα μου με 
απίστευτη χαρά: «Έχω έρθει να σας προσφέρω τη Σοφία μου, 
που είναι σαν κοφτερό σπαθί και σαν απίστευτο δυνατό βέ-
λος. Και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Σοφία μου όποτε θέ-
λετε! Να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος, να είσαι έτοιμος 
να λάβεις τα όπλα της Σοφίας μου». Αυτό υποδηλώνει ότι κά-
τι έχει να μου στείλει ο Διδάσκαλός μας, για να μου λέει να εί-
μαι έτοιμος να λάβω τα όπλα της Σοφίας του.  

Και συμπλήρωσε: «Μπορείς να μου ζητήσεις όποιο όπλο 
θελήσεις». Και μου υπενθύμισε, για να με προτρέψει, ό,τι έχει 
ειπωθεί: «Ζήτα και θα βρεις». Θυμάμαι τα λόγια του Χριστού: 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 15:7: «Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα 
λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε 
το και θα σας δοθεί». Η καρδιά μου χόρευε απίστευτα από 
Θεία Χαρά —χωρίς κανένας να ξέρει τι γινόταν μέσα μου— 
ακούγοντας τα λόγια που ποθούσα! Αμέσως το έπραξα, γρά-
φοντας γράμμα στην οικία του, να ζητήσω το Θείο Δώρο και 
Υπερόπλο του θεραπευτή. Θα μου πείτε, το Δώρο ζητιέται; 
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Ναι, εφόσον με προέτρεψε ο Ίδιος! Φυσικά, θα υπήρχε κά-
ποιος λόγος στην προτροπή του!  

 
Η πρώτη προσπάθεια να θεραπεύσω  
τον τυφλό αδελφό μας Σταύρο 

Έλαβα απάντηση ότι παρέλαβε το γράμμα η γραμματέας 
του και ήμουν απίστευτα χαρούμενος που θα έφτανε στα Θεϊ-
κά του Χέρια! Πέρασε κάποιο διάστημα και σκεπτόμουν: Ε-
φόσον δεν έχω απάντηση αρνητική ή θετική, με αφήνει να 
δράσω μόνος μου, σαν ένα παιδί που μεγαλώνει κι ο πατέρας 
του το αφήνει να παίρνει πρωτοβουλίες, για να φτιάξει το δι-
κό του πεπρωμένο!  

Πήγα λοιπόν στην Κρήτη, στον αδελφικό μου φίλο Σταύ-
ρο και συμμαθητή μου στη Γνώση. Ο Σταύρος είναι ακόμη 
τυφλός. «Σταύρο, θέλεις να κάνουμε μία προσπάθεια, μήπως 
είμαστε τυχεροί και γίνει το Θαύμα να δεις το Φως σου»; 
«Ναι», μου λέει, «Νότη μου, σε περιμένω με πολλή χαρά να 
συναντηθούμε». Με Αγαπούσε και με σεβόταν πολύ, γιατί εί-
χαμε κάνει κάποιο διάστημα παρέα αληθινής φιλίας, όταν δεν 
είχε τη Γνώση. Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία και το ένιωθε 
δυνατά! Με Αξίωσε ο Κύριός μας και πήγα. Είχαμε να ιδω-
θούμε πολλά χρόνια, γιατί είχε μετακομίσει στην Κρήτη.  

Μετά από μία προσευχή μου με λυγμούς παράκλησης για 
τον Αδελφό μας Σταύρο να δει το Φως του, ήρθε η ώρα να 
παύσω, περιμένοντας το ποθητό  αποτέλεσμα. Ατυχώς δεν 
συνέβη. Η κατάσταση όμως και των δύο ήταν πάρα πολύ ω-
ραία ασχέτως αποτελέσματος, γιατί μας ικανοποίησε και μόνο 
η προσπάθειά μας για την Ανιδιοτέλεια και την Αλήθεια της. 
Συζητήσαμε μετά να ξαναπροσπαθήσουμε, ελπίζοντας στο 
αποτέλεσμα που ποθούμε! Κι έτσι την επόμενη μέρα αναχώ-
ρησα, χωρίς να στενοχωρηθεί κανείς μας, γιατί προερχόταν 
όλη η ειλικρινής μας προσπάθεια απ’ την καρδιά μας.  
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Είχα φύγει λέγοντας ψέματα στη σύζυγό μου —γιατί αυτή 
η προσπάθεια είχε μέγιστη προτεραιότητα— ότι θα πάω με 
τον φίλο μου Βασίλη στον Μώλο, για να ποτίσουμε τις ελιές 
(έχω λίγα στρέμματα εκεί), γιατί σίγουρα θα είχαμε μεγάλες 
φασαρίες και θα μ’ έλεγε, φυσιολογικά γι’ αυτήν, τρελό. Κι 
έτσι απέφυγα και τις φασαρίες χωρίς να τη στεναχωρήσω, 
γιατί είναι πολύ αρνητική προς τον Διδάσκαλό μας. Δεν θέλει 
ν’ ακούει ούτε το όνομά του και φρικάρει αφάνταστα. Μέσα 
απ’ αυτό διδάχτηκα και την τέχνη της υπομονής και την ανά-
πτυξη κατανόησης και σεβασμού προς τον άλλον, που δεν έ-
χει αγγιχτεί, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τον χρόνο του και τις 
επιλογές του. Όταν, λοιπόν, λέω ψέματα, είναι μόνο όταν θέ-
λω να κάνω κάποιο ταξίδι για τον Διδάσκαλό μας, γιατί στε-
ναχωριέται αφάνταστα. «Κατά συνθήκη ψεύδη», λοιπόν, χω-
ρίς να κάνεις κάτι κακό στον άλλον και για να μην τον στενο-
χωρήσεις, εφόσον δεν θέλει την Αλήθεια! 

 
Η προσωπική παράδοση του γράμματός μου,  
όπου ζητούσα το Υπερόπλο του θεραπευτή 

Μετά από λίγους μήνες, αναρωτήθηκα μήπως πρέπει να δώ-
σω εγώ ο ίδιος το γράμμα στον Διδάσκαλό μας και όχι μέσω τρί-
του. Αφού μπορώ να πάω εγώ να του το δώσω; Έμαθα πότε ο 
Διδάσκαλός μας είχε κάποιο σύντομο πρόγραμμα σε κοντινό 
μέρος, για να πάω να του το δώσω. Πήγα στη Βαρκελώνη, αντέ-
γραψα το γράμμα μου στο ξενοδοχείο με το χέρι, γιατί το είχα 
φωτοτυπήσει, να το έχω ενθύμιο, και την πρώτη ημέρα του προ-
γράμματος του το πήγα. Είχε έρθει κι ο συμμαθητής μου ο Γιώρ-
γος, εκείνος που μου είχε προτείνει να πλύνω το αμάξι. Επειδή 
είχε επαφές με τους πιο κοντινούς του Διδασκάλου μας, τον ρώ-
τησα: «Γιώργο μου, μήπως ξέρεις ποιος είναι πιο κοντινός του 
Διδασκάλου μας, γιατί έχω ένα γράμμα πολύ σοβαρό να του 
δώσει»; Και μου απάντησε: «Νότη, όταν τελειώσει το πρόγραμ-



123 

μα, πήγαινε κάτω, μπροστά στη σκηνή που κάθονται οι πιο κο-
ντινοί του, και θα βρεις κάποιον».  

Μόλις τελείωσε το πρόγραμμα, κατεβαίνοντας απ’ το ύψος 
των καθισμάτων προς τη σκηνή κάτω για να βρω κάποιον, 
ανέβαινε τα σκαλιά ο Πίτερ, ένας εκπαιδευτής, για να βρει έ-
ξοδο να φύγει. Ο Πίτερ με ήξερε και χαιρετηθήκαμε εγκάρδια! 
Τον παρακάλεσα αν μπορεί να δώσει το γράμμα μου στον Δι-
δάσκαλό μας και μου είπε: «Δεν μπορώ εγώ, αλλά γνωρίζω 
ποιος θα το πάρει». Και με πήγε στον πιο κοντινό τού Διδα-
σκάλου μας, τον Αλφρέντο, με σύστησε και χωρίς κανέναν 
ενδοιασμό δέχτηκε με χαρά να δώσει την  επιστολή μου. Τους 
αποχαιρέτησα με αφάνταστη χαρά και Αγάπη, που μεσολά-
βησαν να φθάσει στον Κύριό μας!  

Την άλλη μέρα στο πρόγραμμα ο Διδάσκαλος ανέφερε ότι 
οι ιεροκήρυκες και οι εκπρόσωποι των θρησκειών υποβαθμί-
ζουν τη νοημοσύνη των ανθρώπων, διότι τους ερμηνεύουν τις 
γραφές και δεν αφήνουν τον μελετητή να δώσει τη δική του 
ερμηνεία. Και είπε ένα παράδειγμα που κόλλαγε στην περί-
πτωσή μου: «Σαν κάποιος να θέλει να μου διαβάσει ένα γράμ-
μα που κάποιος φίλος μού το έστειλε και μ’ αγαπάει, τον αγα-
πάω και με σέβεται και του λέω, όχι εγώ θα διαβάσω το γράμ-
μα». Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το είπε για μένα, για να με 
χαροποιήσει απ’ τη λαχτάρα που είχα να δοθεί το γράμμα μου 
στα χέρια του. Και στο τέλος του προγράμματος, δύο συμμα-
θητές μου, που γνώριζαν ότι ήθελα να του το παραδώσω, μου 
είπαν: «Νότη, ο Δάσκαλος έλαβε το γράμμα σου». Μου έκανε 
«κλικ» ότι ναι, ίσως να το είπε για μένα. Γιατί όχι; Χάρηκα 
αφάνταστα και μόνο που δέχτηκε να το διαβάσει. Ήταν σαν 
να μου εκπλήρωσε την επιθυμία της καρδιάς μου! Αλλά περί-
μενα και απάντηση με ανυπομονησία και με υπομονή, για να 
μην πάω πάλι στον Σταύρο χωρίς την εντολή του! 
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Η δεύτερη προσπάθεια να θεραπεύσω  
τον τυφλό αδελφό μας Σταύρο 

Πέρασαν λίγοι μήνες και αναρωτήθηκα πάλι τι να κάνω. 
Να περιμένω ή να πάω πάλι με πρωτοβουλία μου στον Σταύ-
ρο τον αδελφό μου, στην Κρήτη; Εφόσον δεν είχα αρνητική 
απάντηση και ήξερε μέσα μου ο Διδάσκαλός μας πόσο ήθελα 
τη θεραπεία, επειδή τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ σοβαρά 
και χαρμόσυνα όχι μόνο για τον παθόντα Σταύρο αλλά και 
για τους παθόντες όλου του κόσμου, αποφάσισα να ξαναπάω. 
Ούτε στο απειροελάχιστο ανυπακοή και ασέβεια δεν ένιωθε η 
καρδιά μου, γιατί είχα ως βάση ότι Γνωρίζει ο Κύριος μέσα 
μου τι θέλω και γιατί το θέλω. Κι αφού η πρόθεσή μου είναι 
ξεκάθαρα ΑΓΝΗ, θα προσπαθήσω πάλι.  

Τηλεφώνησα στον Σταύρο: «Επιθυμείς να σε ξαναδώ, να 
κάνουμε άλλη μία προσπάθεια»; «Με μεγάλη μου χαρά, πότε 
να σε ξαναδώ Νότη μου;» μου απάντησε. Και ήρθε η μέρα που 
ξανασυναντηθήκαμε στην Κρήτη και προσπαθήσαμε πάλι. 
Παρατηρούσα τώρα τον εαυτό μου, χωρίς καθόλου λυγμούς, 
αλλά επικαλούμενος μέσα μου τη βοήθεια, να ξαναδεί το φως 
του, αγγίζοντας απαλά και με Αγάπη τους οφθαλμούς του. 
Αφού ένιωσα ότι έκανα το καθήκον μου, απέσυρα τα δάχτυλά 
μου απ’ τους οφθαλμούς του Αδελφού μου με λίγη στεναχώ-
ρια, που δεν είχαμε το ποθούμενο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα για 
τον Σταύρο, που περίμενε μήπως γινόταν το Θαύμα! Εγώ δεν 
είχα επηρεαστεί καθόλου, γιατί αισθανόμουν ότι αν δεν γίνει 
κάτι, απλά δεν γίνεται, γιατί δεν είναι ο καιρός του να γίνει. 

Δεν μειώθηκε καθόλου η ελπίδα μου, ούτε και του Σταύ-
ρου. «Αν είναι να γίνει, Νότη μου, θα γίνει, κι αν δεν γίνει, δεν 
μπορούμε να έχουμε απαίτηση. Εμείς προσπαθούμε!» μου εί-
πε. Τα είπαμε, ενέπνευσε ο ένας τον άλλον για τη συνεχή α-
φοσίωσή μας στον Διδάσκαλό μας και στην εξάσκηση πρα-
κτικής και την άλλη μέρα ήρθε η στιγμή της αναχώρησης. Ευ-
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χηθήκαμε και πάλι την επόμενη συνάντησή μας! Σκεφτόμουν 
στο καράβι, γιατί δεν γίνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, εφό-
σον είναι στην κατηγορία των καλών σκέψεων και πράξεων; 
Δάκρυσα λίγο και μου ήρθε η σκέψη, σαν παρηγοριά, του ά-
θλου του Θησέα στην Κρήτη. Ρώτησα μέσα μου με ελάχιστο 
παράπονο σαν το μικρό παιδάκι. Θεέ μου, ο Θησέας κι αυτός 
στην Κρήτη ήρθε και πέτυχε τον άθλο του σκοτώνοντας τον 
Μινώταυρο κι έσωσε τους άλλους που τους έδιναν στο μυθικό 
τέρας για τροφή κάθε χρόνο. Σ’ εμένα πώς δεν επιτυγχάνεται 
η καλή πράξη, που είναι αφάνταστα ωφέλιμη για όλους; Και 
καθησύχασα, με πολλή ανακούφιση και χαρά, που έφθασα σ’ 
αυτό το λογικό κι ευγενές ερώτημα και περίμενα με υπομονή, 
έχοντας πάντα αναμμένη τη λαμπάδα της ελπίδας, ότι ίσως 
έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αν είναι στο σχέδιο του Διδα-
σκάλου μας!   

 
Αίτηση ακρόασης για το Υπέρτατο Όπλο  
που με προέτρεψε ο Διδάσκαλός μας 

Μετά από λίγους μήνες, η καρδιά μου μου λέει ότι ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου να ζητήσω προσωπικά από τον Διδά-
σκαλό μας ακρόαση, εφόσον το θέμα είναι Υψίστης σημασίας 
για το Υπέρτατο Δώρο και Υπερόπλο και πρέπει να απευθυν-
θώ στον Υπέρτατο Κύριό μας! Οι σκέψεις της καρδιάς μου με 
προέτρεπαν ακόμη ότι, εφόσον μου δίνει μέσα μου τη δυνα-
τότητα ο Διδάσκαλός μας να έχω εσωτερική ακρόαση οποτε-
δήποτε, γιατί να μην του ζητήσω και εξωτερική ακρόαση; Α-
ποφασίζω να το εφαρμόσω. Ποτέ μα ποτέ δεν θα μου πέρναγε 
η ιδέα να ζητήσω ακρόαση απ’ τον Κύριό μας. Εφόσον μου 
παρέχει πάντα τη Θεία Ειρήνη, τη Θεία Ευγνωμοσύνη, τη 
Θεία Σοφία του, προς τι να του ζητήσω ακρόαση εξωτερική; 

 Θ’ απορήσετε που σας γράφω ότι μου μιλάει η καρδιά μου. 
Αυτό κι αν δεν είναι ένα Απίστευτο Προνομιούχο και Αδιό-
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ρατο Υπερόπλο, το να ξέρεις πότε σου μιλάει το μυαλό και να 
μην το ακούς, και να ξέρεις τη Θεία ομιλία της καρδιάς σου 
και να την υπακούς! Αν δεν ήξερα πότε μου μιλάει η καρδιά 
μου, τώρα δεν θα σας έγραφα αυτά που σας γράφω, κι αν θα 
ζούσα, δεν θα ήμουν κι εγώ ένας απ’ τους πιο αφοσιωμένους 
μαθητές του Διδασκάλου μας! Όταν λέω «αφοσιωμένος μέσα 
στους λίγους», δεν είναι καθόλου εγωιστικό (που ίσως σας ψι-
θυρίσει το μυαλό σας), αλλά απίστευτη Υπερηφάνεια από Ευ-
γνωμοσύνη. Γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι δικό μου επίτευγμα, 
αλλά είναι το Υπέρτατο Δώρο του σ’ αυτούς που τον υπακούν 
απόλυτα! Οπότε σας το γράφω για να σας εμπνεύσω να επεν-
δύσετε κι εσείς, να γινόμαστε όλο και περισσότεροι σούπερ 
Αφοσιωμένοι του, και όχι από επίδειξη. 

Μόλις λοιπόν ανακοινώθηκε πάλι μονοήμερο πρόγραμμα 
στη Βαρκελώνη —το πιο κοντινό μέρος που μπορούσα να 
πάω— έκλεισα θέση, αισθανόμενος απερίγραπτα χαρούμενος 
μόνο και μόνο που μου επέτρεψε ο Διδάσκαλός μας να φτάσω 
μέχρι εδώ, να του ζητήσω προσωπική ακρόαση για το Υπερό-
πλο του Θεραπευτή. Είναι ασύλληπτη τιμή για ανθρώπινο όν 
και παραληρώ από Δέος, τώρα που σας γράφω. Είναι σαν α-
δύνατο, άπιαστο όνειρο, αλλά τα λόγια του, που χτύπαγαν 
την πόρτα της καρδιάς μου για να προετοιμαστώ και να του 
ζητήσω όποιο όπλο θελήσω, το έκανε εντελώς φυσιολογικό!  

Πιστεύοντας στα Θεία Λόγια του Χριστού μας το έκανα: 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. ιδ΄ 12: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, 
όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέ-
λει κάμει, και μεγαλύτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπά-
γω προς τον Πατέρα». 
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Η παράδοση του  γράμματος για ακρόαση  
προς τον Διδάσκαλό μας 

Όταν έφθασα στο χολ της εκδήλωσης, είχα ετοιμάσει επί-
σης γράμμα προς τον Διδάσκαλό μας. Του έγραψα, επειδή 
ήταν μονοήμερο, ότι «Εγώ ένιωσα το πλήρωμα του χρόνου 
προς Εσάς, αλλά φυσικά νιώθω ότι πρέπει να έρθει κι από Ε-
σάς το πλήρωμα του χρόνου προς εμένα». Κι έτσι, αν δεν είχε 
ακόμη ο Διδάσκαλος χρόνο για μένα, του γνωστοποιούσα ότι 
αναμένω σαν τον σπόρο με υπομονή κι ετοιμότητα. «Κι αν ε-
πιθυμήσετε να με καλέσετε να σας δω, επειδή αύριο αναχωρώ 
το πρωί, ειδοποιήστε με πριν, για να μην αναχωρήσω». Κι έτσι 
ήμουν ήσυχος ότι εκπλήρωνα το καθήκον μου.  

Ζήτησα το πιο κοντινό του άτομο να του δώσει το γράμμα, 
αλλά τώρα ήταν πάρα πολύ διαφορετικό απ’ τα προηγούμενα. 
Δεν ζητούσα μόνο τη Χάρη του για το Υπερόπλο του Θερα-
πευτή, αλλά να τον δω προσωπικά, για να ζητήσω τη Χάρη 
του! Απίστευτη διαφορά!  

Πριν ανοίξουν οι πόρτες πήγα και τους είπα ότι επιθυμώ 
να δώσω κάποια επιστολή στον Διδάσκαλό μας. Πήγαν να 
ρωτήσουν ποιος μπορεί να την παραλάβει. Ήρθε η απάντηση 
ότι τώρα είναι πολύ απασχολημένοι όλοι, γιατί γίνεται η προ-
ετοιμασία για την εξυπηρέτηση για χιλιάδες ανθρώπους. Αλ-
λά μου επέτρεψαν να περάσω μέσα να περιμένω κάποιον, ό-
ταν ευκαιρήσει. Κι ευγενικά, με κατανόηση και υπομονή, με 
απίστευτη χαρά που είχα φθάσει σ’ αυτή την κατάσταση, πε-
ρίμενα περίπου μία ώρα.  

Πλησίαζε η ώρα να ανοίξουν οι πόρτες. Απευθύνθηκα σε 
κάποιους σ’ ένα  τραπέζι της υποδοχής, για να πουν στο πιο 
κοντινό άτομο του Διδάσκαλου ότι έχω κάτι γι’ αυτόν που 
περιμένει να το παραλάβει. Προτού ανοίξουν οι πόρτες, ήρθε 
κάποια  και ρώτησε στο τραπέζι ποιος ήμουν και με σύστησαν 
σ’ αυτήν. Μου είπε ότι λεγόταν Χίλαρι και με ρώτησε σε τι 
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μπορεί να μ’ εξυπηρετήσει. Της απάντησα με τα λίγα αγγλικά 
μου: «Σας παρακαλώ πολύ, να δώσετε αυτό το γράμμα στον 
Διδάσκαλό μας»! Δεν γνώριζα ότι άλλαξαν οι κανόνες. Και 
μου απαντάει: «Δυστυχώς, δεν μπορώ να παραλάβω τίποτα 
απολύτως γι’ αυτόν, εντολή του Διδασκάλου μας»!  

Σοκαρίστηκα λίγο, αλλά δεν το άφησα, γιατί μόνο εγώ 
γνώριζα κι ο Διδάσκαλός μας τη διαδικασία αυτής της προε-
τοιμασίας, όπου Αυτός με προέτρεψε να φτάσω εκεί που βρι-
σκόμουν. Και της ανοίγω το γράμμα να το διαβάσει, ότι περι-
μένει αυτήν την προσωπική ακρόαση που του ζητώ για τόσο 
πολύ σοβαρό θέμα. Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση για να ξεπε-
ράσει την εντολή του και της συμπληρώνω, να την καθησυ-
χάσω: «Μείνε ήσυχη, δεν θα επέμενα, αλλά ο Διδάσκαλός μας 
περιμένει να του φέρω αυτό το γράμμα προσωπικά. Ίσως να 
μην μπορεί να με δει, αλλά εξάπαντος πρέπει να του το παρα-
δώσεις. Είμαι τόσο σίγουρος, γιατί απολύτως κανένας δεν 
μπορεί να ξέρει την προσωπική σχέση που έχει κάποιος μαθη-
τής με τον Διδάσκαλό του, παρά μόνο αν το γνωστοποιήσει ο 
ίδιος ο μαθητής, όπως ακριβώς κάνω τώρα σε εσάς, αλλιώς, 
αν δεν σας έγραφα την εσωτερική ιστορία μου, πώς θα γνωρί-
ζατε τι έχει συμβεί»; Και μου απαντάει: «ΟΚ. Έχω έναν τρόπο, 
θα το φωτογραφίσω και θα του το στείλω στο email του».  

Της το παρέδωσα και ολοκληρώθηκε κι αυτή η προσπάθεια 
και επιθυμία της καρδιάς μου. Τη χαιρέτησα με πολλή Ευχα-
ρίστηση και Σεβασμό, που για μένα ήταν το διάμεσο να φτά-
σει το γράμμα μου στον Διδάσκαλό μας!  

 
Επιστρέφοντας απίστευτα χαρούμενος  
που έπραξα το καθήκον της καρδιάς μου 

Περίμενα χωρίς καμία αγωνία στο ξενοδοχείο, ώσπου να 
κοιμηθώ, μήπως έρθει κάποια απάντηση, αλλά βαθιά μέσα 
μου γνώριζα ότι πρέπει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου κι 
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απ’ τον Διδάσκαλό μας προς εμένα, όταν αυτός κρίνει πότε 
είμαι εσωτερικά έτοιμος για αυτή την Ύψιστη Στιγμή, που έχει 
απερίγραπτη παγκόσμια σημασία. Έτσι αναχώρησα το πρωί 
για Ελλάδα γεμάτος από ανακούφιση ότι έπραξα το Υπέρτα-
το καθήκον της καρδιάς μου! Αυτό έχει συμβεί το 2017 και 
σας το γράφω Αύγουστο το 2020. Είμαι ακόμη σε συνεχή 
σπουδή εσωτερικής εξέλιξης, αυτοπειθάρχησης, υπομονής και 
ετοιμότητας κάθε στιγμή με τη Θεία Χάρη του! Έχω συνέχεια 
επαφή τηλεφωνική με τον αδελφό μου τον Σταύρο και γνωρί-
ζει ότι έχω κάνει αίτημα για προσωπική ακρόαση να του ζη-
τήσω το Θείο Δώρο και Υπερόπλο του Θεραπευτή. Είναι κι 
αυτός σε αναμονή χωρίς απολύτως καμία αγωνία. 

 
Μου δόθηκε απάντηση μέσα μου για τον άθλο του Θησέα 

Στην περίοδο αυτή της αναμονής, μου ήρθε στη μνήμη το 
περιστατικό που δάκρυσα στο καράβι στη δεύτερη προσπά-
θειά μου με τον Σταύρο, όταν σκεπτόμουν τον άθλο του Θη-
σέα, που δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μου δόθηκε 
απάντηση μέσα μου ότι ο Θησέας δεν πήγε μόνος του, γι’ αυ-
τό πέτυχε. Του δόθηκε κάποιος τρόπος πρακτικός, ένα απλό 
κουβάρι νήμα, και του υποδείχθηκε ένας απλός τρόπος για να 
βγει απ’ τον Λαβύρινθο, όταν θα σκότωνε το μυθικό τέρας, 
τον Μινώταυρο. Να δέσει την άκρη του νήματος στην άκρη 
της εισόδου. Κι έτσι νίκησε τον Μινώταυρο και βγήκε απ’ τον 
Λαβύρινθο, που δεν μπορούσε να βγει ποτέ κανένας. Έτσι κι 
εγώ χρειάζομαι τον πρακτικό απλό τρόπο, τη Χάρη του Διδα-
σκάλου μας, για να γίνει αυτός ο άθλος. Και μου εξηγήθηκε 
απ’ τον Εσωτερικό Ωκεανό Απαντήσεων και αποκωδικοποίη-
σης των αλληγοριών και παραβολών ποιος είναι ο Λαβύριν-
θος κι ο Μινώταυρος.  

Ο Λαβύρινθος είναι το μυαλό μας και ο Μινώταυρος η 
σκέψη μας. Η αρχή του κουβαριού του νήματος είναι η Θεϊκή 
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Αναπνοή μας, που είναι η Αρχή του παντός. Μέσω αυτής 
σκεπτόμαστε και πράττουμε. Όταν είσαι συνέχεια συνδεδεμέ-
νος με την αρχή του νήματος, την Αναπνοή σου, εσύ είσαι ο 
κυρίαρχος των σκέψεών σου. Κι αφού ο Μινώταυρος είναι η 
σκέψη του μυαλού, την εξαφανίζεις αμέσως, προτού γεννήσει 
κι άλλες και σε κυριαρχήσουν. Άμα σε κυριαρχήσει η πρώτη 
σκέψη, που γεννάει τάχιστα και τα παιδιά της, σαν Λερναία 
Ύδρα, που σκότωναν ένα κεφάλι και γεννιόντουσαν δύο, οι 
σκέψεις μετά σ’ έχουν εκτελεστικό τους όργανο στα πάντα: 
Στο κακό, στο σκοτάδι, στην άγνοια. Είσαι ανύπαρκτος στο 
Καλό, στο Φως, στη Γνώση! Ώστε τώρα, που είμαι όσο μπορώ 
περισσότερο σε συνεχή υπομονή και ετοιμότητα, αισθάνομαι 
σαν να με προπονεί ο Διδάσκαλός μας για να ανταποκριθώ 
κατάλληλα, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου κατά το Θείο 
Σχέδιό του! Όπως ένας Άριστος προπονητής επιθυμεί να κά-
νει άριστο τον μαθητή του, για να βιώσει την άριστη Νίκη 
του, αντάξια του Άριστου προπονητή του!  

Παρατηρώ την προετοιμασία μου σαν ένας παίκτης μιας ο-
μάδας (χώρας). Και ο προπονητής της Εθνικής ομάδας διαλέγει 
μερικούς από κάθε ομάδα (χώρα), για να γίνει ο παγκόσμιος 
αγώνας των Εθνικών ομάδων, μεταξύ Φωτός και σκότους.    

Προσπαθώ να γίνομαι όπως τον άκουσα να μου λέει: όσο 
μπορώ πιο άψογος, πιο ξεκάθαρος, πιο λαμπερός και πιο γα-
λήνιος. Και να απορρίπτω τις φρικτές ιδιότητες του μυαλού, 
τον πόθο, τον θυμό, την προσκόλληση, την απληστία και τον 
εγωισμό, που έχει κάνει άνω κάτω την ανθρωπότητα. Κι οι 
άνθρωποι ζουν μες στο σκοτάδι και στη σκλαβιά του μυαλού 
τους από βάθους αιώνων, γιατί δεν ξέρουν να τις αντικατα-
στήσουν —ή δεν θέλουν— και οι ιδιότητες αυτές έχουν γίνει 
οι αχώριστοι τύραννοι σύντροφοι του μυαλού τους. 
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Δωρεά απρόσμενου και απίστευτου Υπερόπλου  
κατά την προετοιμασία μου 

Tο γράμμα που ακολουθεί πιο κάτω το είχα γράψει στον 
Διδάσκαλό μας, αλλά δεν του το είχα στείλει. Όταν μου έδω-
σε σε κάποιο διάστημα την πρακτική απάντηση, που μου α-
ποκάλυψε εσωτερικά πώς να εξαφανίζω τις σκοτεινές και δαι-
μονισμένες σκέψεις, η καρδιά μου με ώθησε να το βρω χωρίς 
να το αναζητήσω. Διαβάζοντάς το ξαφνιάστηκα και κατανό-
ησα ότι το Απίστευτο Δώρο και Υπερόπλο που μου είχε δώσει 
ήταν η απάντηση στο γράμμα μου. Άλλη μία Θεία Επιβεβαίω-
ση του Διδασκάλου μας, ότι είναι μέσα μας η Αδιόρατη Θεία 
Ενέργεια (Ζωή), μας ακούει και εκπληρώνει τις επιθυμίες μας, 
αφού προέρχονται απ’ την Ίδια Θεία Πηγή της, και μας τα 
πραγματοποιεί! 

 
Το Αδιόρατο, Απλό, Αυτόματο, 
Πρακτικό, Φωτοφόρο Υπερόπλο 

 Μάθηση για τη νίκη επί του φόβου, όπου η εστίαση και η 
εμπιστοσύνη πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη Θεία Α-
ναπνοή! 

 Όπου έχει το λόγο πλέον μόνο η Μητέρα μας Ζωή για το 
Δημιούργημά της! 

 Ως πότε, Πολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε, θα εξαρτώνται 
οι αθώοι άνθρωποι απ’ τους παρανοϊκούς πολεμοχαρείς, 
που διαπράττουν συνέχεια παγκόσμιες δολοφονίες με τους 
προσχεδιασμένους αρρωστημένους πολέμους τους; 

 Και στο ατομικό επίπεδο, γιατί ένας ασυνείδητος εγκλη-
ματίας να έχει τη δυνατότητα να κακοποιεί ή να σκοτώνει 
με τα χέρια ή με όπλα ανυπεράσπιστους και άκακους αν-
θρώπους οποιασδήποτε ηλικίας; 

 Γιατί το κακό να έχει την εξουσία επί της Ζωής και να την 
αφαιρεί απ’ τους ανθρώπους κι απ’ τα ζώα, και να μην έχει 
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το Καλό τη δυνατότητα ν’ αποτρέψει τις εγκληματικές 
πράξεις των σκοτεινών; 

 Γιατί το Ύψιστο, το τόσο Πολύτιμο, το τόσο Αναντικατά-
στατο Δώρο της Ζωής να εξαρτάται και ν’ αφαιρείται απ’ 
τον κάθε ασυνείδητο και να το μετατρέπει σε βουβαμάρα 
θανάτου; 

 Με ποιο μέσον θα προστατεύουμε τη Ζωή μας, όταν κά-
ποιος τρελός θέλει να μας την αφαιρέσει; 

 Έχεις έναν πολύτιμο θησαυρό και τον κρύβεις σπίτι σου με 
κλειδαριές, για να μην σου τον πάρει ο κλέφτης. Αλλά με 
θρασύτητα σου παίρνει και τα κλειδιά και τον υλικό θη-
σαυρό, λεηλατώντας το σπίτι σου. Σου παίρνει και τον πο-
λυτιμότερο θησαυρό, τη Ζωή σου, σκοτώνοντάς σε. 

 Γιατί να αναγκάζει ο εγκληματίας κάθε άνθρωπο ν’ αγορά-
ζει όπλο για να προστατεύσει τη Ζωή του, φοβούμενος τις 
επιδρομές των εγκληματιών; 

 Γιατί η Ζωή, που είναι Παντοδύναμη, να μην έχει τη δυνα-
τότητα να αμυνθεί, ώστε να μη φτάσει στο σκοπό του ο 
εγκληματίας; 

 Μήπως είναι καιρός να μάθει και ο συνειδητός να αμύνεται 
και να προφυλάσσει τη Ζωή του απ’ τον ασυνείδητο, με 
κάποιο μυστικό τρόπο της Ίδιας της Ζωής; Ώστε από πριν 
να εξουδετερώνει την αδιόρατη σκοτεινή σκέψη, για να μη 
φτάνει στην πράξη του ο εγκληματίας;  

 Το βρίσκω εντελώς ανάρμοστο να κυριαρχεί ο ασυνείδη-
τος και κακός επί του συνειδητού και άκακου ανθρώπου. 

 Γιατί να ηττάται σε ατομικό πεδίο η Ζωή, που είναι Πα-
ντοδύναμη, από ένα εγκληματικό μυαλό; 
  
Αυτές οι ερωτήσεις που γεννήθηκαν εκπροσωπούν δισεκα-

τομμύρια συνανθρώπους μας, Κι όμως, μπορούμε να βιώσου-
με μέσα μας τις απαντήσεις στην πράξη, όταν επενδύσουμε 
στη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας και μάθουμε επικαλού-
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μενοι όλο και περισσότερο απ’ την καρδιά μας την εξαφάνιση 
των σκοτεινών και δαιμονισμένων σκέψεων, μέσα μας κι έξω 
μας ταυτόχρονα.  

Μετά από κάποιο μικρό διάστημα, μου δόθηκε η απάντηση 
στο τόσο σοβαρό ερώτημά μου απ’ τον Ωκεανό Απαντήσεων 
της Σωτήριας Γνώσης του Εαυτού μας! Όχι θεωρία για το 
μυαλό μου, αλλά πράξη μέσα απ’ την καρδιά μου, που φυσικά 
είναι αδιόρατη και τη βιώνω προσωπικά. Γιατί δεν είναι απτή 
και δεν χρειάζεται επικρότηση και αναγνώριση από ανθρώ-
πους. Είναι απόλυτα εσωτερική πρακτική εμπειρία της Ψυχής 
απ’ το Θεϊκό μέσα μας, που μου αποκάλυψε ο Πολυαγαπημέ-
νος μας Διδάσκαλος! 

Μέσα μας χρειάζεται να κατανοηθεί όσο πιο γρήγορα ότι 
έχουμε δύο διαφορετικούς πομποδέκτες, την καρδιά μας με 
τα αδιόρατα θετικά όπλα, και το μυαλό μας με τα επίσης α-
διόρατα αρνητικά όπλα αυτού του κόσμου. Έτσι έχουμε και 
τα αντίθετα στα πάντα, για δυνατότητα επιλογής. Έχουμε τη 
Γνώση και την άγνοια, την Αγάπη και το μίσος, το Φως και το 
σκοτάδι, την Καλοσύνη και την κακία, τη Διαύγεια και τη 
σύγχυση, το Θάρρος και τον φόβο, τη Χαρά και τη θλίψη, τη 
Γνησιότητα και την υποκρισία, την Ανιδιοτέλεια και την ιδιο-
τέλεια, την Γενναιοδωρία και τη τσιγκουνιά κ.ο.κ. Και όταν 
ασχοληθούμε με τη Γνώση του Εαυτού μας και επενδύσουμε 
με ειλικρίνεια ως μαθητές της, μας μαθαίνει πώς να χρησιμο-
ποιούμε τα όπλα της καρδιά μαςς, για να έχουμε ένα απίστευ-
το καθημερινό πανέμορφο πεπρωμένο!  

Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό απ’ το Φως, που σου εξαφανί-
ζει οποιοδήποτε σκοτάδι, για να βλέπεις; Υπάρχει κάτι πιο 
πολύτιμο απ’ τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, που μας 
αποκαλύπτει τον Απερίγραπτο πλούτο μέσα μας της Αιωνιό-
τητας και της Άπειρης Σοφίας της; Όπου μας εξαφανίζει από-
λυτα την άγνοια;  
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Αυτά τα Θετικά Υπερόπλα έχουμε στην καρδιά μας έμφυ-
τα και μας έχουν μάθει να χρησιμοποιούμε τα αρνητικά όπλα 
του μυαλού μας για την αυτοκαταστροφή μας και αλληλοεξό-
ντωσή μας. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε την Απίστευτη Απρόσμε-
νη Ύψιστη Ευκαιρία της ΕΠΙΛΟΓΗΣ, μέσω της Γλυκύτατης 
Γνώσης του Εαυτού μας! 

Απερίγραπτα και ακατάπαυστα σας Ευγνωμονώ, Πολυα-
γαπημένε μου Διδάσκαλε, που μου αποκαλύψατε μέσα μου το 
Αδιόρατο, Αυτόματο, Απλούστατο και Πρακτικό Φωτοφόρο 
Υπερόπλο σας! Το Άσβεστο Λυχνάρι στην καρδιά μου, για να 
εξαφανίζω τις αόρατες σκοτεινές και δαιμονισμένες σκέψεις, 
προτού υλοποιηθούν, όπου κι αν βρίσκομαι, και με αυξανόμε-
νη συνεχώς την εμβέλεια δράσης του. 

Όπως ο κατασκευαστής των νημάτων και λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης τα κατασκευάζει σε όποια εμβέλεια φωτός θέλει, 
από λάμπες μικρού χώρου ενός βατ μέχρι χιλιάδες βατ για 
γήπεδα, παρ’ ότι σαν άνθρωπος είναι περιορισμένος αυτός και 
τα έργα του. Φανταστείτε λοιπόν τον Άπειρο Δημιουργό μας, 
που μας έχει κατασκευάσει με τρισεκατομμύρια κύτταρα μέσα 
μας και ηλεκτρομαγνητικά κύματα παντού, τι εμβέλεια μπο-
ρεί να δώσει στους αφοσιωμένους μαθητές του για την εξα-
φάνιση των σκοτεινών και δαιμονισμένων σκέψεων, για τη δι-
εύρυνση και εδραίωση της Ειρήνης, της Αξιοπρέπειας και της 
Ευημερίας!  

Μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε πράξη προκύπτει απ’ την 
αδιόρατη σκέψη. Κι όπως έχουμε παντού τα αντίθετα, έτσι 
μέσα μας έχουμε και σκοτεινές σκέψεις αυτού του κόσμου και 
τις Φωτεινές σκέψεις του Θεού μας! Τώρα σας ρωτώ: Μπορεί 
το σκοτάδι να εξαφανίσει το Φως; Ουδέποτε. Μόνο το Φως 
μπορεί να εξαφανίσει οποιοδήποτε σκοτάδι. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο οι Φωτεινές σκέψεις μπορούν να εξαφανίζουν τις σκο-
τεινές, αλλά οι σκοτεινές ποτέ τις Φωτεινές! Ό,τι κακό εκδη-
λώνεται λοιπόν έξω προέρχεται απ’ τη σκέψη, όπως και το 
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καλό επίσης. Κατά συνέπεια, όσα ανθρώπινα σώματα κι αν 
σκοτώσουμε που είναι εργάτες του κακού, κάνουμε μία τρύπα 
στο νερό, γιατί οι σκέψεις του κακού, που είναι αόρατες, πα-
ραμένουν και εισχωρούν σε άλλα μυαλά και μέσω των αμέ-
τρητων βιβλίων τα επηρεάζουν. Γι’ αυτό πολλαπλασιάζεται 
και διαιωνίζεται το κακό, γιατί υπάρχει άγνοια της εξαφάνι-
σής του. Η αόρατη σκέψη έχει τη δυνατότητα να εκδηλώνεται 
σε πράξη γραπτή, σε πράξη προφορική (ήχο), σε πράξη νοη-
ματική και σε πρακτική μορφή. Ή σκοτώνει με χέρια ή με ό-
πλα, ή χειρουργεί και θεραπεύει με τα χέρια. Οι σκοτεινές 
σκέψεις κυριαρχούν λόγω της ύλης. Αν δεν υπάρχει ύλη, δεν 
μπορούν να εκδηλωθούν, γιατί τα όπλα τα φτιάχνουν τα χέ-
ρια. Κι αν δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχουν και όπλα. Έτσι 
οι σκοτεινές σκέψεις του μυαλού χωρίς ύλη είναι ανύπαρκτες 
στις Φωτεινές σκέψεις της καρδιάς, όπως το σκοτάδι είναι 
ανύπαρκτο στο Φως. Συνεπώς, όταν γνωρίσουμε τον Θεό 
(Φως) μέσα μας, ουδέποτε μπορούν οι σκοτεινές σκέψεις να 
επηρεάσουν τον Φωτισμένο, λόγω της ανυπαρξίας τους.  

 Ευτυχώς σήμερα με την Υπέρτατη Γνώση όλο και περισ-
σότερο θα απωθείται το σκότος. Για να εξαφανίσουμε ένα ο-
ποιοδήποτε αντικείμενο, χρειαζόμαστε αντικείμενο. Για να 
εξαφανίσεις κάτι αδιόρατο, δεν μπορείς με κάποιο αντικείμε-
νο, αλλά μόνο με κάτι αδιόρατο. Ώστε τις αδιόρατες σκοτει-
νές σκέψεις μόνο με την επίκληση των Αδιόρατων Φωτεινών 
σκέψεων του Θεού μέσα μας μπορούμε να τις εξαφανίζουμε, 
για να μην υλοποιούν το κακό στο υλικό πεδίο. Όταν μάθου-
με να τις εξαφανίζουμε, γλυτώνουμε κι εμείς, γλυτώνουμε και 
τα τυχόν θύματά μας. Συνεπώς, όλο και θα μειώνονται οι 
σκοτεινές σκέψεις και τα θύματά μας.  

Αυτή είναι η πιο Ουσιαστική Υπηρεσία για το Καλό της 
ανθρωπότητας. Όποιος θελήσει μπορεί να εξασκείται κάθε 
στιγμή, όπως κάθε στιγμή δουλεύει και η Θεία Αναπνοή μας, 
που μας διατηρεί ζωντανούς! Έτσι κι εμείς θα διατηρούμε τη 
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Φωτεινότητά μας! Όσο περισσότεροι επιθυμούμε να συμμετέ-
χουμε στο Απαράμιλλο Θείο Έργο του Διδασκάλου μας, με 
αυτό το Αδιόρατο, Αυτόματο, Απλό, και Πρακτικό Φωτοφό-
ρο Υπερόπλο μέσα μας, μπορούμε να Βιώνουμε την Απίστευ-
τη και Απρόσμενη Επανάσταση της Ειρήνης, της Καλοσύνης 
και της Αγάπης, χωρίς απολύτως καμία σταγόνα αίμα. Γιατί 
λέω Αυτόματο; Σας υπενθυμίζω ότι χωρίς τη Θεϊκή Αναπνοή 
μας δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Είναι Αιώνια, Αδη-
μιούργητη, Αδιόρατη, Αυτόματη, Απλή, Ζωοφόρος και Συ-
ντηρεί τους πάντες και τα πάντα. Δεν χρειάζεται να της ρί-
ξουμε κάποιο δίφραγκο να λειτουργήσει, όπως στα μηχανή-
ματα της κόκα κόλας, για να πιούμε και το ύπουλο δηλητήριό 
τους. Βλέπετε, χωρίς απολύτως καμία προσπάθειά μας μας 
προσφέρει το Υπέρτατο Δώρο της Ζωής κάθε στιγμή! Ακόμη 
κι όταν κοιμόμαστε, αυτή πάλλεται χωρίς διακοπή, αν διακο-
πεί, τετέλεσται. Αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία και κάθε αν-
θρώπινη λογική. 

Το Αδιόρατο Υπερόπλο της εξαφάνισης των σκοτεινών 
και δαιμονισμένων σκέψεων το βιώνω μόνο εγώ μέσα μου, 
εφόσον είναι αδιόρατο για τους άλλους. 

 Το Ορατό Πρακτικό Υπερόπλο της θεραπείας είναι πιο 
σημαντικό για τους άλλους ανθρώπους, γιατί θα έχουν κι αυ-
τοί πρακτική εμπειρία απ’ τη θεραπεία τους, και οπτική εμπει-
ρία όσοι δεν έχουν ανάγκη σωματικής θεραπείας. 

Η Μητέρα μας Ζωή μάς έχει μέσα μας προικίσει όλους κα-
τά την ύφανσή μας με Απίστευτα Έμφυτα Δώρα και Όπλα, 
που δυστυχώς η άγνοια μας τα έχει θάψει και τυραννάει όλη 
την ανθρωπότητα πέρα από κάθε φαντασία. Κι ευτυχώς σή-
μερα που ζούμε εμείς, ήρθε ο Σημερινός Αληθινός Ζωντανός 
Διδάσκαλός μας και προσφέρει σε όσους θέλουμε τη Θεϊκή 
και Σωτήρια Γνώση του, για να εξαφανίσουμε την άγνοιά μας, 
το σκοτάδι μας, την τυραννία μας.  
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Δεν περιγράφεται με λόγια η Θεία Ευγνωμοσύνη και η Από-
λυτη Θεία Αφοσίωση προς την Πανάγια Μητέρα μας Ζωή (Θεό) 
και στον Αληθινό Εκπρόσωπό της Πρεμ Ράβατ, που μας τον 
Έστειλε για να μας τη Συστήσει και να μας Απελευθερώσει!  

 
Σήμερα είναι η εποχή του Χριστού! 
Σήμερα είναι η εποχή του Βούδα! 

Σε μια άλλη ομιλία του ο Διδάσκαλος μας είπε: «Σήμερα 
είναι η εποχή του Χριστού, σήμερα είναι η εποχή του Βούδα»! 
Είναι ίδια και η Διδασκαλία του Βούδα μας, Θείας Αγάπης, 
Φωτός και Ειρήνης!  Και μου εδραίωνε όλο και περισσότερο 
την εσωτερική μου εμπειρία ότι είναι ο Κύριός μας! Μη σας 
φαίνεται παράδοξο αυτό που θα σας εξηγήσω. Δεν έπεται ότι 
αν έχεις μία Ύψιστη εμπειρία απ’ τον Διδάσκαλό σου, αυτή 
αρκεί και για το υπόλοιπο της Ζωής σου. Όχι, κάθε μέρα πρέ-
πει να κάνεις «Ανανεωτική Αυτοδέσμευση», γιατί ζεις συνέ-
χεια κάθε στιγμή σε έναν απίστευτα μεγάλο ωκεανό της αυ-
ταπάτης, με αναρίθμητες σειρήνες δίπλα σου. Και ιδιαίτερα 
στο μυαλό σου με ακατάπαυστες σκέψεις δανεικές και αντι-
λήψεις πεπαλαιωμένες, επίκτητες, γαλουχημένος σε όλη σου 
την ζωή από ένα σύστημα πλήρους άγνοιας (σκότους), που ο 
σκοπός του είναι να μας αποσυνδέει συνέχεια απ’ το Θεϊκό 
μέσα μας! Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε εστιασμένοι συνέχεια 
στο παρόν, για να συνειδητοποιούμε Ποιου μαθητές είμαστε. 
(ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. α΄ 1: «Εν Αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λό-
γος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος». 14: «Και ο Λό-
γος έγινε σαρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών (και ίδωμεν την δό-
ξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς πέρα του Πατρός), πλήρης 
Χάριτος και Αληθείας». Κεφ. δ΄ 35: «Ο Πατήρ αγαπά τον 
Υιόν, και πάντα έδωκεν εις την χείραν αυτού». 36: «Όστις πι-
στεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον»).  
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Τότε για τον κόσμο, αν δεν είχαν πάρει τη Γνώση, ήταν 
αρκετό το «πιστεύω». Κι αυτό είναι καλό, και για τους σημε-
ρινούς ανθρώπους που δεν έχουν λάβει τη Γνώση, αλλά σήμε-
ρα το «πιστεύω» έχει αντικατασταθεί με τη Γνώση του Διδα-
σκάλου μας (Γνωρίζω), κάτι που είναι πολύ πιο δυνατό απ’ το 
πιστεύω. Αυτό σας εύχομαι, απ’ το «πιστεύω» να μεταβείτε 
στο «Γνωρίζω». 

 
Τα Όπλα της Συνείδησής μας είναι Απίστευτα πιο Ισχυρά 

Σ’ ένα πενθήμερο που είχα την τιμή να πάω στο Μπράιτον, 
με άγγιξε πολύ βαθιά μέσα μου, όταν μας δήλωσε ότι τα όπλα 
της Συνείδησής μας είναι απίστευτα πιο ισχυρά από τα όπλα των 
ακτίνων λέιζερ και ακτίνων Χ, που βρήκαν οι άνθρωποι. (ΠΡΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄, κεφ. ι΄ 4: «Διότι τα όπλα του πολέμου ημών 
δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεση οχυρω-
μάτων». 5: «Επειδή καθαιρούμεν λογισμούς, και παν ύψωμα ε-
παιρόμενον εναντίον της ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και αιχμαλωτί-
ζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού»!) 

  Μετά από χρόνια, συνειδητοποίησα κι εμπειρικά ότι όλα 
τα λόγια του Διδασκάλου μας είναι τόσο μα τόσο απόλυτα. 
Και το απίστευτο για μένα, μου επιτρέπει να τα βιώνω εσωτε-
ρικά και απλά πετάω κάθε μέρα στην εσωτερική μου Ελευθε-
ρία και Χαρά! 

 
Ένα γράμμα του Διδασκάλου μας 

Ένα γράμμα του Διδασκάλου μας, που έγραψε φυσικά προς 
όλους μας, μου δόθηκε από ένα συμμαθητή μου στην επι-
στροφή μέσα στο πούλμαν από πρόγραμμα της Ιταλίας. Μό-
λις άρχισα να το διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον, μου ψιθύριζαν 
οι σκέψεις του μυαλού: «είναι αδύνατον, είναι φαντασία». Και 
στις πιο κάτω γραμμές που διάβαζα, οι σκέψεις της ψυχής μου 
μου ψιθύριζαν: «Κι αν είναι πραγματικό αυτό που διαβάζεις; 
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Και είναι αυτό που περιμένεις»; Φυσικά με κέρδισαν τα Λόγια 
του Διδασκάλου μας, γιατί πιο κάτω μάς έγραφε πράγματα 
που άγγιζαν ολοκληρωτικά το βαθύτερο είναι μου και επιβε-
βαίωνε τη διαίσθηση της καρδιάς μου ότι είναι ο Κύριός μας!  

Όλα του τα λόγια μού επέτρεψε μετά από χρόνια μαθητεί-
ας να τα βιώνω. Και με ωθούν να σας χαροποιήσω ότι είναι 
δυνατόν να συμβεί στον καθένα μας. Ιδιαίτερα αυτό με είχε 
καθηλώσει και δεν το πίστευαν τα μάτια μου: «Ούτε η Γέννη-
ση ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μου μαζί 
σου» Και επιβεβαιώθηκε περίτρανα, εφόσον σήμερα είμαι μα-
θητής του 45 χρόνια. Παρόλο που γεννηθήκαμε πάρα πολύ 
μακριά ο ένας απ’ τον άλλον, αλλά λόγω της τεχνολογίας το 
έκανε δυνατόν! Ουδέποτε θα μπορούσαμε να συναντηθούμε 
μέσα σε 7 δισεκατομμύρια κόσμο χωρίς την τεχνολογία, αν 
δεν γινόταν πιλότος, για να φθάσει στον καθένα μας. Αυτό κι 
αν δεν είναι το Υπέρτατο των Υπέρτατων Θαυμάτων, να μας 
το έχει γράψει από μικρό παιδί χωρίς να τον γνωρίζουμε και 
ως μαθητές του τώρα να το Βιώνουμε! Απίστευτο πέρα από 
κάθε φαντασία, αλλά ο Διδάσκαλός μας το έκανε Αληθινό!  

Με ενέπνευσε να διεισδύσω με τη σκέψη της καρδιάς σ’ 
ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ότι δεν ήμουν συνειδητός κατά 
την ύφανσή μου στην κοιλιά της μάνας μου, αλλά τώρα μπο-
ρώ να συνειδητοποιήσω ότι υφάνθηκα απ’ την Αδιόρατη Θεία 
Ενέργεια όπως όλοι μας και μας υφαίνει ως το τέλος της σαρ-
κικής Ζωής μας! Κι έτσι, όντας γεννημένος, δεν επηρεάστηκε 
η σχέση μου ούτε στο απειροελάχιστο. Αφού δεν επηρεάστη-
κε κατά τη γέννησή μου, έτσι δεν μπορεί να επηρεαστεί κατά 
τον θάνατό μου, διότι ο θάνατος είναι η απουσία της Ζωής, 
όπως το σκοτάδι είναι η απουσία του Φωτός! Όταν αναχωρή-
σει η Αναπνοή μας απ’ το σώμα μας, είναι μαζί της και η ψυχή 
μας, διότι είμαστε ενωμένοι ήδη στην παρούσα ενσάρκωσή 
μας με τη Μητέρα της Ζωή! Πώς θα αποχωριστεί η Μητέρα 
Ζωή το δημιούργημά της, όταν θα αποχωρήσει η Θεία Πνοή 
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(Ζωή) απ’ το σώμα; Δεν υπάρχει θάνατος στη Ζωή ούτε στην 
ψυχή ως αδιόρατες υπάρξεις. Λόγω απουσίας της απ’ το σώμα 
μας υπάρχει ο θάνατος, ως Καταστροφέας της ύλης. Μου ε-
πέτρεψε να συνειδητοποιήσω πως θα ενσαρκώνομαι με την 
κάθε διαδοχική ενσάρκωση του Διδασκάλου μας, για να τον 
υπηρετώ, εφόσον μας το είχε δηλώσει.  

Θυμάμαι, όταν ήταν 18 ετών, είχε πει σε μια ομιλία του τηλε-
φωνική παγκόσμια στους μαθητές του (δεν υπήρχε τότε βίντεο) 
ότι όποιος αφιερώσει μυαλό, ψυχή και σώμα, τότε μπορεί να έχει 
τη Χάρη του Διδασκάλου του! (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, κεφ. ιβ΄ 30: 
«Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, 
και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ 
όλης της δυνάμεώς σου αύτη είναι η πρώτη εντολή». ΠΕΤΡΟΥ Β΄, 
κεφ. 18: «Αυξάνεσθε δε εις την Χάριν και εις την Γνώσιν του Κυ-
ρίου  ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού»). 

 Και σε κάποιο άλλο διάστημα ανέφερε ότι «ο αφοσιωμέ-
νος μαθητής τυγχάνει Αιώνιας Αδιάσπαστης Ένωσης»! (ΙΩ-
ΑΝΝΟΥ Α΄, κεφ. β΄ 25: «Και αύτη είναι η υπόσχεσις  την οποί-
αν αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η Ζωή η Αιώνιος»).  

Και είμαι μάρτυρας, επαναλαμβάνω, είναι απόλυτα όλα τα 
λόγια του Διδασκάλου μας, διότι τα βιώνω! Και σε κάποιο 
πρόγραμμά του είπε επίσης παγκόσμια ότι οι αφοσιωμένες 
του ψυχές είναι συνέχεια στα προγράμματά του και δεν χρειά-
ζονται αριθμό θέσης —κι αυτό συνειδητοποίησή μου— για να 
δίνουν την ευκαιρία στις ένσαρκες ψυχές σαν κι εμάς να τον 
αναγνωρίσουμε στα προγράμματα! (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. ι΄ 
28: «Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλουσιν α-
πολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της 
χειρός μου»).  
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Κληρονόμοι της Θείας Αιωνιότητας  
και όχι κληρονόμοι του θανάτου 

Αισθάνομαι απ’ τα κατάβαθα της καρδιάς μου να σας εκφρά-
σω αυτή την Υπέρτατη Εμπειρία, που μου επέτρεψε να συνειδη-
τοποιήσω ότι είμαστε «Κληρονόμοι της Θείας Αιωνιότητας» και 
όχι «κληρονόμοι του θανάτου». (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ, κεφ. 
κα΄ 7: «Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις 
αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός».) 

Όταν ο Σρι Χανς, Πατέρας του Σημερινού Διδασκάλου 
μας, αναχώρησε και άφησε ως διάδοχό του τον μικρότερο (8 
ετών) Υιό του Πρεμ Ράβατ, όλοι οι μεγάλοι μαθητές του Σρι 
Χανς έγιναν μαθητές του Πρεμ Ράβατ. Τα παιδιά των μαθη-
τών του Σρι Χανς, που ήταν νέοι, επίσης έγιναν μαθητές του 
Πρεμ Ράβατ. Έτσι γονείς και παιδιά βρέθηκαν να είναι μαθη-
τές του Διάδοχου Σημερινού Διδασκάλου μας.  

Στη συνέχεια, όταν απεβίωσαν οι γονείς των μαθητών του 
Πρεμ Ράβατ, όπως άφησε Διάδοχο-Διδάσκαλο ο Σρι Χανς 
τον Υιό του Πρεμ Ράβατ, για να παραλάβει τους μαθητές του 
και να μη μείνουν ορφανοί, έτσι και ο Σημερινός Διδάσκαλός 
μας Πρεμ Ράβατ όταν θ’ αναχωρήσει θα αφήσει διάδοχό του, 
ώστε οι σημερινοί νέοι μαθητές του θα γίνουν μαθητές του 
διαδόχου του απευθείας, λόγω των γονέων τους, αφού είμα-
στε ήδη μαθητές του Αληθινού Ζωντανού Διδασκάλου μας! 
Όπως είχε πει και ο Χριστός μας: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. ιδ΄ 
18: «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς». 

Κι έτσι από γεννησιμιού τους οι μαθητές του Αληθινού Δι-
δασκάλου τους δεν θα χάνονται ποτέ απ’ τον εκάστοτε Διά-
δοχο-Διδάσκαλό τους! Αυτή είναι η «Αιώνια Αδιάσπαστη 
Ένωση», που είχε δηλώσει όταν ήταν νεαρός ο Διδάσκαλός 
μας προς τους αφοσιωμένους μαθητές του! (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝ-
ΝΗΝ, κεφ. ιγ΄ 13: «Σεις με φωνάζετε, ο Διδάσκαλος και ο Κύ-
ριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι»). 
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Η Υπέρτατη Περι-Ουσία μου είναι ο Διδάσκαλός μας 

Για μένα, η «Υπέρτατη Περι-Ουσία μου» είναι ο Διδάσκα-
λός μας! Πιο πάνω κι απ’ την Ίδια τη Ζωή, διότι Αυτός μου 
την Αποκάλυψε μέσα μου και μου έδωσε και τον πρακτικό 
τρόπο να την απολαμβάνω και να εκπληρώνομαι κάθε Ευλο-
γημένη Μέρα! (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. ιδ΄: «Λέγει προς αυτόν 
ο Ιησούς, Εγώ είμαι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή. Ουδείς 
έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ εμού»).  

Χωρίς Αυτόν η Ζωή μου ήταν ένα δώρο άδωρο, εφόσον 
δεν μπορούσα να την απολαμβάνω και να την εκτιμώ, κατα-
σπαταλώντας την μες στα σκουπίδια αυτού του κόσμου της 
αθλιότητας. (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. ιδ΄ 16: «Και εγώ θέλει 
παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παρά-
κλητον, δια να μένει μεθ’ υμών εις στον αιώνα». Κεφ. ιδ΄ 26: 
«Ο δε Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμ-
ψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πά-
ντα, και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς»). 
(Η διαδοχικότητα που σας αναφέρω πιο πάνω).  

Εδραιώνει απόλυτα τη σημερινή μου σχέση μαζί του το 
γράμμα του Διδασκάλου μας, που έλαβα πριν 40 χρόνια, που 
μας έγραφε: «Ούτε η γέννηση ούτε ο θάνατος δεν μπορούν να 
επηρεάσουν τη σχέση μου μαζί σας». Και είναι απόλυτο γεγο-
νός και όχι φαντασία! (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, κεφ. γ΄ 16: «Διότι 
τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού 
τον μονογενή,  δια να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, 
αλλά να έχη Ζωήν Αιώνιον»).  

Ως προς τι η αμφιβολία σας, καλοί μου φίλοι; Η Αδιόρατη 
Θεία Ενέργεια που με δημιούργησε δεν μπορεί να με ξαναδη-
μιουργήσει; Πώς μπόρεσε και με δημιούργησε; Ποιος μπορεί 
να της απαγορεύσει; Για μένα, δεν υπάρχει πιο ακλόνητη α-
πόδειξη, διότι βιώνω όλα τα Ευλογημένα λόγια του Διδασκά-
λου μας και του Χριστού μας και δεν χρειάζομαι επιβεβαίωση 
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από κανέναν, όπως σε ένα διαγώνισμα περιμένουμε την επι-
βράβευση απ’ τον Πρύτανη, για να μας δώσει το πτυχίο του 
πανεπιστημίου. Είναι όπως μία «υλική περιουσία» που μετα-
βιβάζεται στους απογόνους της ίδιας οικογένειας, μόνο που 
Αυτή είναι Αιώνια δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου!  

Μου επέτρεψε να συνειδητοποιήσω ότι, όπως με Ύφανε 
αυτή η Θεία Υπερδύναμη μες στην κοιλιά της μητέρας μου, 
έτσι πάλι θα με ξαναϋφαίνει σε Ευλαβή Μαθητή του, για να 
υπηρετώ τον κάθε Διάδοχο Διδάσκαλό μου! Δεν είναι δυνα-
τόν όλη η ανθρωπότητα ν’ αλλάξει στον ίδιο χρόνο, δεν υ-
πάρχουν αυτόματα κουμπιά. Οι σημερινοί αφοσιωμένοι του, 
που θα ενσαρκώνονται μαζί του όταν θα είναι ο εκάστοτε 
διάδοχος, θα συνεχίζουμε τη μαθητεία και το έργο μας απ’ το 
σημείο που είμαστε πριν αποσυρθούμε απ’ αυτό το σώμα, ό-
πως αποσύρει κάποιος το παλιό του αυτοκίνητο και συνεχίζει 
με καινούργιο, για να εμπνέουμε την ανθρωπότητα προς την 
εξύψωση. Σε μία ομιλία του μας είπε: «Τα εξωτερικά ταξίδια 
κάποτε θα σταματήσουν. Γνώρισε το σύμπαν μέσα σου, να 
ταξιδεύεις για πάντα»! Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε Αληθινό 
Διδάσκαλο περιπλανώμενοι, όπως πριν μας  βρει ο Κύριός μας 
αυτή την Απίστευτη Σημερινή Εποχή! 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαιωνίζουν και οι σκοτεινοί —ατυχώς 
γι’ αυτούς— το απεχθέστατο παγκόσμιο σκοτεινό έργο τους. 
Σπουδάζουν τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους στα 
πανεπιστήμια της ελίτ και τα βάζουν σε όλες τις θέσεις κλειδιά 
του κρατικού κυκλώματος με τους ψευτοηγέτες και τους δημο-
σιογράφους τους. Διαιωνίζουν τους διχασμούς με τα πολιτικά 
αρρωστημένα κόμματά τους, με την τεχνητή φτώχεια, το οργα-
νωμένο χάος, το αλκοόλ, την πορνεία, τον τζόγο, τα ναρκωτικά, 
την εγκληματικότητα και τους πολέμους. 

Ευτυχώς σήμερα, έχει έρθει ο Διδάσκαλός μας να εξαφανί-
σει το σκοτάδι, όπως ο ήλιος το εξαφανίζει με τον ερχομό 
του! Και για να συμμετέχουμε στην Υπέρτατη Χαρά σ’ αυτή 
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την απίστευτη αλλαγή της Υπέρλαμπρης εποχής, προϋπόθεση 
είναι να γίνουμε και εργάτες του Συναρπαστικού Έργου του, 
αρχίζοντας πρώτα να εργαζόμαστε με τη Θεσπέσια Γνώση 
του Εαυτού μας, που μας παρέχει τον πρακτικό τρόπο! Γι’ αυ-
τό και μας προσκαλεί όλους πάνω στη Γη να συμμετέχουμε 
για την επίτευξη της Ειρήνης και για την εξάλειψη της δυστυ-
χίας της ανθρωπότητας! 

 
Διαχωρισμός Απείρου με το πεπερασμένο 

 Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, προσπαθήστε να κατα-
νοήσετε τον διαχωρισμό Απείρου με το πεπερασμένο. Η Υ-
πέρτατη εσωτερική μάθηση για τη Γνώση του Εαυτού μας δεν 
έχει όρια, είναι Αιώνια! Είναι καθ’ ολοκληρία προσωπική και 
σιωπηλή, βουβή, γιατί γίνεται με τον εσωτερικό αδιόρατο πο-
μποδέκτη, την ψυχή μας, που τη μαθητεύει και καθοδηγεί το 
Αιώνιο, το Θεϊκό, το Άχρονο! Δεν χρειάζεται τετράδια, βιβλί-
α, κονδυλοφόρους, διαγωνίσματα, πτυχία και μεταπτυχιακά, 
όπως η εξωτερική μάθηση για τις εξωτερικές γνώσεις, που 
κάποτε έχουν τέλος, γιατί λαμβάνεται απ’ το θνητό μυαλό 
που είναι περιορισμένο απ’ τον θάνατο και ανακυκλώνεται, 
κανείς δεν γνωρίζει σε τι είδος.  

Ατυχώς, μόλις ερχόμαστε σ’ αυτό τον κόσμο, μας έχουν 
στημένα τα νηπιαγωγεία και μέχρι τα πανεπιστήμια μας διδά-
σκουν πράγματα μόνο για το μυαλό και το σώμα μας, για μο-
νάδες παραγωγής, εκμεταλλευτές και ρομπότ. Αυτές είναι οι 
δομές αυτού του κόσμου από βάθους αιώνων και διαιωνίζεται 
όλο και αυξανόμενο το τραγικό σκοτάδι. Κι ευτυχώς που η 
Θεία Υπερδύναμη μας στέλνει Σωτήρες, να γνωρίσουμε και 
την Αθάνατη ψυχή μας μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυ-
τού μας, για να σταματήσουμε, όποιος επιθυμεί, την προσω-
πική μας τραγωδία. Όποιος δεν επιθυμεί, είναι δική του η επι-
λογή για ανακύκλωση στα στοιχεία απ’ όπου προήλθαμε, διό-
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τι αδιαφορήσαμε στην Ύψιστη Πρόσκληση και Ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τον Δημιουργό μας και τον σκοπό μας, που μας 
γέννησε ανθρώπους! Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας τρο-
μάξω ή για επικρότηση, ούτε αναζητώ πτυχία αυτού του κό-
σμου, αλλά να σας παροτρύνω, επειδή μπορεί ο καθένας μας 
να το βιώσει, αν επενδύσει με δίψα και ειλικρίνεια στη Θεσπέ-
σια Γνώση του Εαυτού μας!  

 
Εδραιώνεται όλο και περισσότερο  
η Εποχή της Ειρήνης και του Φωτός  

Αισθάνομαι ότι τα πράγματα βράζουν και θα ξεχειλίσουν α-
πίστευτες στιγμές καταστροφής και παράλληλα Δημιουργίας 
για την ανθρωπότητα! Βαθμιαία αυξάνεται η εμβέλεια του Φω-
τός και το σκότος όλο και περισσότερο θα εξαφανίζεται, για την 
εδραίωση του Φωτός και της Ειρήνης! Γι’ αυτό σας γράφω σή-
μερα την ιστορία μου, γιατί δεν θα έχω χρόνο μετά για να γρά-
φω, θα είμαι συνέχεια στην πρακτική υπηρεσία του Θεσπέσιου 
Έργου του Πολυαγαπημένου μας Διδάσκαλου! (ΚΑΤΑ ΜΑΡ-
ΚΟΝ, κεφ. ιγ΄ 20: «Και αν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέ-
ρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδεμία σαρξ. Αλλά δια τους εκλε-
κτούς, τους οποίους εξέλεξε, συνέτεμε τας ημέρας»).  

Δεν διαισθάνεστε ότι σήμερα, έχουμε την απόλυτη έξαρση 
των γραπτών των μαθητών του Χριστού μας; (ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΟΥΣ Α΄, 6:9-10: «Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι 
δε θα έχουν θέση στη βασιλεία του Θεού»);  

Μην έχετε αυταπάτες· στη βασιλεία του Θεού δεν θα έ-
χουν θέση ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί ούτε 
θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκοίτες ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέ-
φτες ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές ούτε άρπαγες. Διότι ατυχώς 
όλοι αυτοί είναι τόσο δεμένοι με τις ηδονές της σάρκας, που 
δεν δίνουν καθόλου χρόνο για τη μεταμόρφωσή τους. Κι έτσι 
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χάνουν την Ύψιστη Ευκαιρία να στραφούν μέσα τους, να 
γνωρίσουν τη Βασιλεία του Θεού μας! 

Είναι απαραίτητος ο εξαγνισμός και η μεταμόρφωση, για 
να πλησιάσουμε το Θείο! Πώς μπορείς να κάνεις παρέα με 
πάναγνα παιδάκια με τέτοιες ιδιότητες; Δεν είναι κρίμα να τα 
μολύνουμε με τις αρρώστιες μας αυτές; Δεν μας διώχνει ο Δη-
μιουργός μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα με τη Γνώση του 
Εαυτού μας να ξαναγίνουμε παιδιά!  

 
Θα αλληλοεξοντωνόμασταν αν δεν ερχόντουσαν  
οι Ζωντανοί Διδάσκαλοι κάθε Εποχής 

Αναρωτιέμαι τώρα, που έχω αποχωρήσει από οποιεσδήποτε 
χωρίς ουσία συζητήσεις, γιατί να μην μιλάμε μόνο για τον Διδά-
σκαλό μας, τον Δημιουργό μας και τη Μαγευτικότατη Δημιουρ-
γία του; Που μας έχει δημιουργήσει, μας συντηρεί και μας μετα-
μορφώνει, να γεμίζουμε από Θεία Ευγνωμοσύνη και να εξελισ-
σόμαστε συλλογικά, εμπνέοντας ο ένας τον άλλον. Να συνειδη-
τοποιούμε ότι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε πλάσματά 
του Ενός Δημιουργού μας! Γιατί να κλέβουμε, να βιάζουμε και 
να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον; Θεωρώ ότι κανένα είδος της 
δημιουργίας, απ’ τις αναρίθμητες μορφές Ζωής, δεν βιώνει αυτό 
που βιώνουμε εμείς, ως κορωνίδα της Δημιουργίας, που θα αλ-
ληλοεξοντωνόμασταν μέχρι αφανισμού αν δεν ερχόντουσαν οι 
Ζωντανοί Διδάσκαλοι κάθε εποχής. 

  Ας μάθουμε απ’ τη Μάνα μας Φύση —που έχει πλάσει και 
τα σμήνη των πουλιών, που πετούν και χορεύουν μέσα στην 
απίστευτη χαρά της Ελευθερίας τους, κάνοντάς μας διάφορα 
παιχνίδια για να μας εμπνεύσουν και να μας γοητεύσουν— 
για το Ύψιστο Θείο Δώρο της Ζωής, που μας έχει προσφερθεί. 
Να θαυμάσουμε τον καταγάλανο ουρανό μας, γιατί τα μάτια 
μας προσκολλήθηκαν τόσο πολύ κάτω στην γη, στα νεκρά 
παιχνίδια μας! Αν δεν βρεις την Αληθινή Εσωτερική σου Πη-
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γή της Υπέρτατης Χαράς και της Γαλήνης, θα ζεις συνέχεια 
κυνηγώντας τα αμέτρητα υποκατάστατα του σκουπιδότοπου 
αυτού του κόσμου και θα παραφρονήσεις, όπως τόσοι πολλοί.   

Άνθρωπος που δεν θα αναγνωρίσει μέσα του τον Δημιουρ-
γό του, πώς θα γνωρίσει τον σκοπό της Ζωής του; Ότι είναι 
διαφορετικός απ’ τα ευλογημένα ζώα και έχει συνείδηση, ως 
κορωνίδα της Δημιουργίας; 

Η Υπέρτατη Ευλογία είναι να είμαστε συνέχεια Ευγνώμο-
νες και Εστιασμένοι στη Θεία Αναπνοή μας, που μας επιτρέ-
πει να ζούμε. Να είμαστε ευγνώμονες για τα πάντα, όσα μας 
προσφέρονται κάθε καινούργια Ευλογημένη μέρα! 

 
Έχει έρθει η Εποχή της Αδιόρατης Υπέρτατης Τεχνολογίας 

Έχει έρθει η εποχή της «Αδιόρατης Υπέρτατης Τεχνολογί-
ας», που είναι πέρα από κάθε φαντασία της ανθρώπινης τε-
χνολογίας. Αν επενδύσουμε στη «Θεσπέσια Γνώση του Εαυ-
τού μας» όσοι επιθυμούμε έναν κόσμο απίστευτα όμορφο, θα 
μπορούμε να τον βιώνουμε πρώτα μέσα μας και στη συνέχεια 
θα τον εκδηλώνουμε κι έξω μας. Θα μπορούμε να εκπαιδευ-
τούμε με τις Φωτεινές Σκέψεις της Καρδιάς μας, να εξαφανί-
ζουμε τις σκοτεινές και δαιμονισμένες σκέψεις πρώτα μέσα 
μας και ταυτόχρονα κι έξω μας. Όπως ακριβώς το Φως εξα-
φανίζει το σκοτάδι.  

 Μην ξεχνάμε ότι περιβαλλόμαστε μέσα μας κι έξω μας  απ’ 
τη Μητέρα μας Ζωή, που πάλλεται κάθε στιγμή στη Θεϊκή 
μας Αναπνοή. Η Αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια είναι «Πανταχού 
Παρούσα και τα πάντα Πληρούσα», όπως έγραψαν απ’ τη 
Θεία Εμπειρία τους και οι μαθητές στην εποχή του Χριστού! 

Και σήμερα, σαν άνθρωποι κι εμείς, όπως κι εκείνοι τότε με 
τον Αληθινό Διδάσκαλο και Κύριό τους, μπορούμε να βιώ-
νουμε αυτά τα ΘΕΙΑ ΛΟΓΙΑ που ειπώθηκαν τότε, αν επενδύ-
σουμε στον Αληθινό Διδάσκαλο και Κύριό μας αυτής της ε-
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ποχής! Απλοί άνθρωποι τότε, απλοί άνθρωποι και σήμερα. 
Απλά οι άνθρωποι σήμερα μετράνε τον εαυτό τους και τους 
άλλους με τα ψεύτικα πλούτη τους και τα κορνιζοπτυχία 
τους, αναζητώντας ο ένας απ’ το άλλον την αναγνώριση.  

Όταν θα αναγνωριστείς ως μαθητής απ’ τον Αληθινό Ζω-
ντανό Διδάσκαλο και τον αναγνωρίσεις κι εσύ, μόνο και μόνο 
τότε σταματάει το τραγικό ηδονικό κυνήγι της αναγνώρισης 
από τους άλλους, της άγνοιας και του σκότους.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας τότε δεν έδινε σημασία 
στην εξωτερική μόρφωση και στους αυτοκέφαλους των θρη-
σκειών, αλλά επέλεξε τους πιο απλούς, χωρίς διαγωνίσματα 
και πτυχία, και τους αποκάλυψε τη Θειότητά του! Τους επέ-
τρεψε να γίνουν φορείς του πιο Ευγενούς Μηνύματος της 
Θείας Διδασκαλίας του και της Θείας Παρουσίας του! Ακρι-
βώς έτσι είναι και σήμερα, απλά σε άλλη εποχή. Όπως υπήρ-
ξαν και σε προηγούμενες εποχές ο προ Χριστού Χριστός, ο 
Σωκράτης, ο Βούδας, ο Κρίσνα και άλλοι Φωτοφόροι Διδά-
σκαλοι!  

 
Ο Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλός μας  
Διαιωνίζει το Υπέρτατο Μήνυμα 

Επιτρέψτε μου να σας γνωστοποιήσω ένα εδάφιο από την 
Αγία Γραφή: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ια΄ 52: «Ουαί εις εσάς τους νο-
μικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της Γνώσεως: σεις δεν ει-
σήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε». 

Όπως βλέπετε, η διδασκαλία του Χριστού μας δεν ήταν 
μόνο θεωρία, αλλά έδινε το κλειδί για τη Γνώση, ώστε να α-
πελευθερώσει όσους επένδυαν. Με τα λόγια του διαιώνιζε το 
Ευγενές Μήνυμα του Σωκράτη μας, «Γνώθι Σαυτόν»! Αυτό 
ακριβώς συμβαίνει στη σημερινή εποχή μας. Ο Αληθινός Ζω-
ντανός Διδάσκαλός μας διαιωνίζει το Υπέρτατο Μήνυμα, 
προσφέροντας το κλειδί της Σωτήριας Γνώσης του Εαυτού 
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μας! Και σήμερα, άλλοι αποδέχονται το μήνυμά του, άλλοι 
όχι, άλλοι το χλευάζουν κι άλλοι το πολεμούν. Ως προς τι η 
αμφιβολία; Για τους Ανθρώπους που αναγνώρισαν τους Ζω-
ντανούς Διδάσκαλους στο παρελθόν ήταν η Απίστευτη Εσω-
τερική Χρυσή Εποχή τους. Και για εμάς σήμερα, που έχουμε 
Ζωντανό Διδάσκαλο, είναι η Απίστευτη Εσωτερική Χρυσή 
Εποχή μας, που ζούμε ΤΩΡΑ μαζί του!  

Αν αυτοί που αντιγράφουν τις γραφές είχαν αφαιρέσει 
σκόπιμα, ή γιατί δεν καταλάβαιναν, αυτό το τόσο σημαντικό 
και προφανές εδάφιο για το κλειδί της Γνώσης, που αναφέρε-
ται παρακάτω, πώς θα σας επικύρωνα αυτά που σας γράφω; 
Λέει ο Χριστός μας: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, κεφ. Ϛ΄ 6: «Συ όμως 
όταν προσεύχησαι είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την 
θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυ-
πτώ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ, θέλει σοι αντα-
ποδόσοι εν τω φανερώ». Με την πρακτική της Γνώσης του 
Εαυτού μας κλείνουμε την εξωτερική θύρα του κόσμου κι ερ-
χόμαστε εν τω κρυπτώ σ’ επαφή μέσα μας με τον Θεό μας!  

Και «Αγάπα τον πλησίον σου ως Εαυτόν». Η Γνώση του 
Εαυτού μας μας αποκαλύπτει τη Θεία Αγάπη του Θεού, κι 
αφού αρχίζουμε ν’ αγαπάμε Αυτόν, αγαπάμε όλους όπως Αυ-
τόν! (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ια΄27: «Και ουδείς γνωρίζει τον Υιόν 
ειμή μόνον ο Πατήρ και ουδείς γνωρίζει τον Πατήρ ειμή μόνον 
ο Υιός και σε όποιον θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν»)!  

Από πού θ’ αναγνωρίσουμε το δένδρο το καλό ή το σάπιο; 
Απ’ τους καρπούς που μας προσφέρει! (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 
κεφ. ζ΄ 18: «Δεν μπορεί το δένδρο το υγιές να κάνει σάπιους 
καρπούς, ούτε το σάπιο δένδρο να κάνει υγιείς καρπούς»). 
Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε τον 
Αληθινό Διδάσκαλο, απ’ τους καρπούς του Σημερινού Συ-
ναρπαστικού Πανανθρώπινου Έργου του! 

Τα λόγια του Διδασκάλου μας είναι η τροφή για την εκ-
πλήρωση και εσωτερική εξέλιξη της ψυχής μου. (ΚΑΤΑ ΜΑΤ-
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ΘΑΙΟΝ, κεφ. δ΄ 4: «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρω-
πος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος Θεού»)! 

Τι άλλο, μπορούσε να ήταν ο Σωκράτης μας, εκτός ο Αλη-
θινός εκπρόσωπος του Θεού, που προέτρεπε την ανθρωπότη-
τα με το Ευγενές διαχρονικό του Μήνυμα να Γνωρίσουμε τον 
Θεό μέσα μας! Τι άλλο μπορούσε να ήταν ο Χριστός μας ε-
κτός από Αληθινός εκπρόσωπος του Θεού, που πρόσφερε το 
κλειδί της Γνώσης και δήλωσε: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ιζ΄ 20: «Η 
Βασιλεία του Θεού είναι εντός Υμών»! 

Και τι άλλο μπορεί να είναι ο Σημερινός Ζωντανός Διδάσκα-
λός μας  εκτός απ’ τον Αληθινό εκπρόσωπο του Θεού, που έχει 
αρχίσει το Πανανθρώπινο Έργο του τοπικά στη χώρα του από 
παιδί 9 ετών, κι απ’ τα 13 γυρίζει ακατάπαυστα όλο τον πλανήτη 
μας επί 50 χρόνια μέχρι τώρα, για να προσφέρει σε όσους επιθυ-
μούν τη Γνώση του Εαυτού μας, που είναι το Αδιόρατο Αιώνιο 
Εσώτατο Θησαυροφυλάκιό μας! (ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ, κεφ. β΄ 
2: «Διά να παρηγορηθώσιν αι καρδίαι αυτών, ενωθέντων ομού εν 
αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, 
ώστε να γνωρίσωσιν το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του 
Χριστού»! 3: «Εν το οποίο είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί 
της σοφίας και της γνώσεως»).  

 
Η κυριολεκτική έννοια της λέξεως συγγενής 

Είμαστε όλοι συγγενείς με την Υπέρτατη Θεία Ενέργεια, 
που μας έχει υφάνει μες στην κοιλιά της Βιολογικής Μητέρας 
μας και μας συνοδεύει συνέχεια ως την τελευταία μας Ανα-
πνοή! Άρα είμαστε όλοι αδέλφια!  

Αλλά λόγω άγνοιας αυτής της αναμφισβήτητης θεμελιώ-
δους Αλήθειας, έχουν μεσολαβήσει οι πανούργοι χειραγωγοί 
από βάθους αιώνων και μας έχουν διχάσει από παιδάκια στα 
σχολεία με τη βαθμολογία των ανώτερων και κατώτερων, σε 
αθλητικές ομάδες, σε αιρέσεις, σε θρησκείες, σε κόμματα, σε 
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πατρίδες, και μας έχουν καταντήσει με τον ανταγωνισμό και 
με τον αρρωστημένο φανατισμό από αδέλφια σε άσπονδους 
εχθρούς. Μ’ αυτό το εγκληματικό τέχνασμα των διχασμών, 
που μας ενσωμάτωσαν από παιδιά, διαιωνίζουν σε κάθε Ευλο-
γημένη γενιά το οργανωμένο χάος και το σκοτάδι πάνω 
στους άμοιρους λαούς. Εφόσον το συνειδητοποιήσουμε, μή-
πως είναι καιρός να ξυπνήσουμε; Να γυρίσουμε τον εσωτερι-
κό μας τροχό, απορρίπτοντας τη μεταλλαγμένη διαμόρφωσή 
μας; Ευελπιστώ ότι θα κάνουμε εσωτερική στροφή, να ανακα-
λύψουμε τη Θεϊκή μας Φύση μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του 
Εαυτού μας, για ν’ απελευθερωθούμε! 

 
Η Θεία μάθηση προσφέρεται κάθε στιγμή  
με τη μορφή της Αδιόρατης Αναπνοής 

Όσον καιρό δεν μπορείς να δεις ζωντανά τον Διδάσκαλό σου, 
η επαφή γίνεται με το Θείο Δώρο της Γνώσης! Όσες συνειδητο-
ποιήσεις σού προσφέρει η πρακτική της Γνώσης, όταν ακούς ο-
μιλίες του Διδάσκαλου, σου τις επιβεβαιώνει. Αυτό είναι μία α-
κλόνητη επιβεβαίωση, ότι η καρδιά μας είναι σ’ επαφή με τη συ-
χνότητα της καρδιάς του Διδασκάλου μας, όπου κι αν βρίσκεται, 
όπως οι ασύρματοι επικοινωνούν με ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
που πρέπει να έχουν την ίδια συχνότητα.  

Πόσο σας Ευγνωμονώ, που μου δείξατε να είμαι μέρος της 
Θείας Μαγείας σας, όπου κι αν βρίσκομαι. Εστιασμένη η α-
διόρατη προσοχή μου με την αδιόρατη ψυχή μου στη Θεϊκή 
Αναπνοή μου! Όταν συμβαίνει αυτή η Ύψιστη Ένωση, χορεύει 
η καρδιά μου στον ρυθμό της Ευδαιμονίας, για την Αιωνιότη-
τά της με την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή (Θεό μας), 
που δεν έχει γένος! 
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Η εσωτερική εξέλιξη του αφοσιωμένου μαθητή 

Η εσωτερική εξέλιξη του αφοσιωμένου μαθητή επιτυγχά-
νεται εάν υπακούει στις συστάσεις του Διδασκάλου, που λέει: 
«Καθημερινή Ανανεωτική Αυτοδέσμευση για Εξασφάλιση της 
Νίκης της Ψυχής μας»!  

Η απάντησή μου εσωτερικά, προς τον Πολυαγαπημένο 
μου Διδάσκαλο: «Πόσο απερίγραπτα σας Ευγνωμονώ, που με 
έχετε αξιώσει να βιώνω τα Θεία Λόγια του Σωκράτη μας: Κυ-
ριαρχία μυαλού και σώματος και αποταύτιση της ψυχής από 
την ύλη. Και τα Θεία Λόγια του Αριστοτέλη μας: Η Νίκη επί 
των παθών μας συνιστά την πρώτη και ουσιαστικότερη Νίκη 
μας! Και τα Θεία Λόγια του Χριστού μας: Μην κάνεις ό,τι δεν 
θέλεις να σου κάνουν»!  

Ούτε κατά φαντασία θα μπορούσα να προσεγγίσω την έν-
νοιά τους. Και όμως τα απραγματοποίητα ο Διδάσκαλός μας 
μου τα έχει πραγματοποιήσει με τη Θεία Χάρη του! Βιώνω 
ακόμα και την απόλυτη δήλωσή του Χριστού μας: ΚΑΤΑ 
ΛΟΥΚΑΝ, κεφ. ιη΄ 27: «Ο δε είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώποις 
είναι δυνατά παρά τω Θεώ»!  

 
Έχουμε 3 Σπίτια, 3 Μητέρες, 3 Πατεράδες  
και είμαστε αναρίθμητα αδέλφια 

Τελικά συνειδητοποίησα με την Υπέρτατη Γνώση ότι όλοι 
μας έχουμε 3 σπίτια:  

Το ένα είναι ο Μαγευτικότατος και Ευλογημένος Πλανή-
της μας Γη, που είναι το Μεγαλοπρεπέστατο σπίτι όλων των 
πλασμάτων!  

Το δεύτερο μικρό μας σπίτι, που κτίζουμε και στεγαζόμα-
στε ξέχωρα όλοι, σαν ένας μεγάλος χώρος πολυκαταστημά-
των, που στεγάζει το μαγαζί του καθένα.  

Το τρίτο σπίτι είναι το σώμα μας, που είναι και το Αληθινό 
μας σπίτι! Γιατί είναι το Αληθινό μας σπίτι; Διότι κατοικεί μέ-
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σα στην καρδιά μας η Αιώνια Αλήθεια για όσο έχουμε αυτό το 
σώμα. Κι’ όταν φεύγει η Θεία Αναπνοή μας για τελευταία φο-
ρά, Αυτή υπάρχει Αιώνια, αλλά το φθαρτό σώμα μας πάει από 
εκεί που ήρθαμε, χώμα στο χώμα!  

Όταν αναγνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή τώρα που ζούμε 
και είμαστε αντάξιοί της, τότε μόνο μας γνωστοποιεί ότι θα 
μας ξαναγεννήσει, όπως μας ξαναΰφανε μες στην κοιλιά της 
Μάνας μας. Είναι στο δικό της σχέδιο κι όχι στο δικό μας.  

Έχουμε και 3 Μητέρες:  
Η πρώτη Μητέρα μας είναι η Ζωή, η Αδιόρατη Θεία Ενέρ-

γεια που μας έχει υφάνει-γεννήσει μες στην κοιλιά της βιολο-
γικής μητέρας μας (χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση της 
βιολογικής μας μητέρας).  

Δεύτερη είναι η Μητέρα μας Φύση, η Πολυαγαπημένη 
Μητέρα μας Ζωή εκδηλωμένη σε ύλη, που συντηρεί τους πά-
ντες και τα πάντα με τα Πανέμορφα Αναρίθμητα Αγαθά της 
επί αιώνες. Και με Απαράμιλλη Γενναιοδωρία μάς προσφέρει 
ασύλληπτες ποικιλόμορφες τροφές με τις θρεπτικές ουσίες 
της Θείας Αγάπης της, για να ζούμε όλα τα ζωντανά της Ευ-
λογημένα Πλάσματα Ευχαριστημένα!  

Και η τρίτη είναι η βιολογική μητέρα μας, που μας ξεγέν-
νησε ως Θείο διάμεσό της!  

Έχουμε 3 Πατεράδες:  
Ο Πρώτος Πατέρας μας είναι ο Θεός (η Θεία Ενέργεια, 

που είναι Πανταχού Παρούσα, η Αναπνοή μας), η οποία δεν 
έχει γένος — το γένος ήρθε μετά ΤΟΝ ΘΕΟ.  

Δεύτερος Πατέρας μας είναι ο Αληθινός Διδάσκαλός μας, 
που μας αποκαλύπτει τη Μητέρα μας Ζωή μέσα μας με τη 
Θεία Γνώση του.  

Και τρίτος ο βιολογικός μας πατέρας, που τον χρησιμο-
ποιεί η Μητέρα μας Ζωή ως διάμεσό της για τη διαιώνιση του 
είδους μας.  
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Και είμαστε αναρίθμητα αδέλφια, αλλά δεν το έχουμε συ-
νειδητοποιήσει, γιατί ζούμε ασυνείδητα. Κι από πού θα το συ-
νειδητοποιήσουμε, εφόσον δεν έχουμε επαφή με τη Γλυκύτα-
τη Συνείδησή μας ως Εσωτερικό Διδάσκαλο; Αδέλφια είμαστε 
όλοι οι άνθρωποι, γιατί απλά είμαστε όλοι της Ίδιας Θεϊκής 
Ουσίας, έχουμε όλοι μέσα μας και μοιραζόμαστε την Ίδια 
Πνοή και τα ίδια ακριβώς συντηρητικά στοιχεία της Μάνας 
μας Φύσης, τον Ήλιο, τον Αέρα, τη Γη και το Νερό. Κι επίσης 
όλοι και όλα είμαστε από 6 στοιχεία πλασμένοι: από το Άζω-
το, τον Άνθρακα, το Ασβέστιο, το Οξυγόνο, το Υδρογόνο, 
και τον Φώσφορο.   

Δεν επαρκούν αυτές οι αδιαμφισβήτητες αποδείξεις; Πότε 
θα ξυπνήσουμε; Τώρα ήρθε ο καιρός να κάνουμε τη διαφορά. 
Αφύπνιση και Συνειδητότητα, για να διώξουμε με τη Γνώση 
(Θείο Φως) την άγνοια, το σκότος. Να γίνουμε συνειδητοί, 
για να ενεργοποιήσουμε τις θαμμένες  και θαυμαστές ιδιότη-
τες της καρδιάς μας. Την Αναγνώριση, την Κατανόηση, την 
Εκτίμηση, τον Σεβασμό, τη Διαύγεια, τον Θαυμασμό, για να 
γεμίσουμε την κούπα της καρδιάς μας από Θεία Ειρήνη, Θεία 
Αγάπη και Θεία Ευγνωμοσύνη, γιατί χωρίς αυτά τα Εσωτερι-
κά Θαύματα είμαστε κενοί σαν τον τενεκέ χωρίς λάδι. 

 
Τα καταστροφικά όπλα του μυαλού  
και τα Σωτήρια όπλα της καρδιάς μας 

Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, τελικά, η Θεσπέσια Γνώ-
ση του Εαυτού μας μας διδάσκει πώς ν’ απορρίψουμε τα 
σκουπίδια που μας έχουν δώσει οι προηγούμενοι, καθώς και 
τα δικά μας, που δημιουργήσαμε ως προέκταση αυτών. Τα 
όπλα που έχουν φτιάξει για τα μυαλά μας απλά είναι μόνο κα-
ταστροφικά και γι’ αυτό διαιωνίζουμε την αλληλοκαταστρο-
φή μας. Αλλά με τα όπλα που είναι δημιουργικά και μας τα 
αποκαλύπτει η Γνώση του Εαυτού μας, που είναι έμφυτα μέσα 
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στην καρδιά μας, αν θέλουμε, μπορούμε να αντικαταστήσου-
με τα όπλα των μυαλών, για να μην καταστρέφουμε τον Εαυ-
τό μας και τους γύρω μας. Κατά συνέπεια, γίνεται μία ανα-
στροφή για ατομική και συλλογική δημιουργία, σταματώντας 
την ατομική και συλλογική καταστροφή μας (που έχουμε και 
την εμπειρία απ’ τα παθήματά μας). (ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, κεφ. 
ιδ΄ 12: «Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν, ας απορ-
ρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα ό-
πλα του Φωτός»). Αυτή η απλή διαδικασία είναι η Υπέρτατη 
Μάθηση της Γνώσης, που εξαφανίζει το σκοτάδι της άγνοιας, 
όχι κάτι πολύπλοκο, που νομίζουν τα μυαλά μας. 

Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα όπλα του μυαλού 
μας, που είναι η καταστροφή μας. Φυσικό είναι ό,τι κρατάς 
στο χέρι σου θα δώσεις στον συνάνθρωπό σου. Τσιγάρα κρα-
τάς, τσιγάρα θα δώσεις. Ναρκωτικά κρατάς, ναρκωτικά θα 
δώσεις. Αλκοόλ κρατάς, αλκοόλ θα δώσεις. Άγνοια έχεις πε-
ρίσσευμα, άγνοια θα δώσεις. Μίσος έχεις περίσσευμα, μίσος 
θα δώσεις. Εκμετάλλευση έχεις περίσσευμα, εκμετάλλευση θα 
δώσεις. Εξαπάτηση έχεις περίσσευμα, εξαπάτηση θα δώσεις. 
Έγκλημα έχεις περίσσευμα, έγκλημα θα δώσεις. Άρα, ό,τι κα-
ταστροφικό κουβαλάς μέσα σου και έξω σου, καταστροφική 
συμπεριφορά θα μεταδίδεις πρώτα στον εαυτό σου και κατ’ 
επέκταση στους γύρω σου.  

Και τα όπλα της καρδιάς μας, που είναι η Σωτηρία μας: 
Φαγητό κρατάς, φαγητό θα δώσεις. Φρούτα κρατάς, φρούτα 
θα δώσεις. Λουλούδια κρατάς, λουλούδια θα δώσεις. Γνώση 
του Εαυτού έχεις περίσσευμα, Γνώση θα δώσεις. Αγάπη έχεις 
περίσσευμα, Αγάπη θα δώσεις. Εξυπηρέτηση έχεις περίσσευ-
μα, εξυπηρέτηση θα δώσεις. Γνησιότητα έχεις περίσσευμα, 
γνησιότητα θα δώσεις. Θεραπεία έχεις περίσσευμα, θεραπεία 
θα δώσεις. Ό,τι Σωτήριο κουβαλάς μέσα σου και έξω σου, Σω-
τήρια συμπεριφορά θα μεταδίδεις πρώτα στον εαυτό σου και 
κατ’ επέκταση στους γύρω σου. 
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 Όπως είναι τόσο απόλυτα αναγκαία η Θεϊκή Αναπνοή 
μας, που μας προσφέρει τη Ζωή και μας συντηρεί όλους, έτσι 
ακριβώς είναι αναγκαία και η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού 
μας, γιατί μας προσφέρει την Απόλυτη Αρμονία Ψυχής Μυα-
λού και Σώματος και είμαστε Σούπερ Εκπληρωμένοι! 

Χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας, είναι σαν να πεινάμε και 
δεν έχουμε φαγητό να φάμε, με αποτέλεσμα να είμαστε σε 
πολύ κακή κατάσταση. Και η ψυχή μας, επίσης πεινασμένη κι 
αυτή από έλλειψη Εκπλήρωσης, έχει σαν αποτέλεσμα τη σχι-
ζοφρένεια του μυαλού, που κυριαρχεί σήμερα σ’ όλη την αν-
θρωπότητα, φυσικά για όσους δεν ασχολούνται με τη Σωτή-
ρια Γνώση του Εαυτού μας! Είναι εσωτερικός φυσικός νόμος. 
Ένας ανεκπλήρωτος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και 
αδιαμφισβήτητη τρανή απόδειξη μέχρι σήμερα: Παγκόσμιο 
Χάος και Διαιώνιση της Βαβέλ.      

Το «ενός κακού μύρια έπονται» είναι η «άγνοια του Εαυ-
τού μας», το βαθύ σκοτάδι που εδραιώσαμε επί αιώνες. Και το 
«Ενός Καλού Μύρια Έπονται» είναι η «Γνώση του Εαυτού 
μας»! Όταν αρχίσει ένας ένας να το συνειδητοποιεί, έχει αρχί-
σει και η εσωτερική εξέλιξή του! Ώστε όσο περισσότεροι το 
συνειδητοποιούμε, τόσο πιο γρήγορα θα επιτύχουμε την ε-
δραίωση για μία Παγκόσμια Υγιή Κοινωνία Ειρήνης, Αξιο-
πρέπειας και Ευημερίας!  

 
Δύο απίστευτα γεγονότα που συσχετίζονται  
σε διαφορετικά διαστήματα 

Διακρίνω δύο γεγονότα: το ένα γεγονός το βίωσα στην 
πρώτη συνάντηση με τους μαθητές του Διδασκάλου μας, στον 
κινηματογράφο, με το έργο «Εξορκιστής-Θεραπευτής». Και 
το άλλο είναι ένα γεγονός που αναμένω να το βιώσω, το «Υ-
περόπλο του Θεραπευτή» με τη Χάρη του Διδασκάλου μας, 
με την παρότρυνση και την έμπνευση απ’ τα Θεϊκά του Λό-
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για! Λέω μέσα μου, Θεέ μου, τι απίστευτη συγκυρία να συσχε-
τίζονται απόλυτα τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα της Μα-
γευτικότατης ιστορίας που μου ύφανε ο Πολυαγαπημένος Δι-
δάσκαλός μας! Η αρχή μου με το έργο που πήγα να δω, τον 
«Εξορκιστή-Θεραπευτή», να με οδηγεί στην εσωτερική μου 
εξέλιξη 45 χρόνια στον ίδιο τίτλο ως «μαθητής-θεραπευτής» 
στο Υπέρτατο Θείο Έργο του Κυρίου μας! 

Το Θείο Δώρο και Υπερόπλο του θεραπευτή το εκλαμβά-
νω ως αρχή για το γκρέμισμα της αδιαπέραστης πόρτας του 
«ναού του διαβόλου». Όπως και τη δική μου αρχή για το 
γκρέμισμα του παλαιού εαυτού μου, για να παραλάβω το Υ-
περόπλο του θεραπευτή, ώστε να γκρεμίσουμε τη γιγαντιαία 
πόρτα των «δράκων» των αμφιβολιών και των πεπαλαιωμέ-
νων αντιλήψεων. Για να στηριχτεί το επίτευγμα των θερα-
πειών, προσφέρεται κι άλλο Αδιόρατο και Αυτόματο Φωτο-
φόρο «Υπερόπλο», η εξαφάνιση των σκοτεινών και δαιμονι-
σμένων σκέψεων. Διότι θα επιδιώκουν να διαστρεβλώσουν 
και να διακωμωδήσουν τα Θεία γεγονότα της θεραπείας, για 
να κρατήσουν το κατεστημένο βαθύ σκοτάδι τους. Και είναι 
από βάθους αιώνων αναρίθμητοι οι ηθοποιοί αυτού του σκο-
τεινού έργου της παραπλάνησης των λαών. 

 
Η Καταστροφή των καταστροφέων 

Ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα για τους προχωρημένους και 
Απόλυτα Αφοσιωμένους για το Καλό της Ανθρωπότητας!  

 Η ανθρωπότητα δυστυχώς κατέχεται και κατευθύνεται 
από βάθους αιώνων από πολύπλοκους, τρελούς και σαθρά 
κυκλώματα με προκάλυμμα τους «κυβερνήτες» και τα σινάφια 
τους, που υποφέρουν αφάνταστα μέσα τους. Κι αυτή την πο-
λυπλοκότητα, την τρέλα και τον εσωτερικό τους πόνο τα 
διαχέουν προς τους λαούς και τους μολύνουν κι αυτούς, με 
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αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται αλματωδώς η πολυπλοκό-
τητα, η τρέλα και η εγκληματικότητα.  

Ό,τι νιώθεις μέσα σου αυτό θα εκδηλώσεις έξω σου. Συνε-
πώς, αφού νιώθουν μέσα τους αυτή την τραγική κατάσταση, 
έχοντας την εξουσία πάνω στους άμοιρους λαούς, θέλουν να 
τους κάνουν να υποφέρουν χειρότερα απ’ αυτούς. Όπως πολ-
λοί σαν τον Χίτλερ, που ήταν άρρωστοι στο μυαλό τους απ’ 
τον εσωτερικό τους διχασμό και πόλεμο, σχεδίαζαν μες στα 
μυαλά τους πώς να δολοφονήσουν όσους περισσότερους 
μπορούσαν. Διοχέτευαν τον εγκληματικό φανατισμό απ’ τα 
σχολεία στα αμούστακα παιδιά, τάχα για την αγάπη τους 
προς την πατρίδα. Και κατάφεραν να διαπράξουν παγκόσμιες 
αναπηρίες και δολοφονίες σε εκατομμύρια συνανθρώπους 
μας. Αυτά εξακολουθούν να τα σκαρφίζονται μέχρι και σήμε-
ρα σε διάφορες χώρες στον Πλανήτη μας, με εμφύλιους, θρη-
σκευτικούς και εθνικούς πολέμους.  

Αισθάνομαι ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις εγκλη-
ματικές παγκόσμιες συμφορές. Κι ελπίζω σήμερα, η Θεία Πα-
ρουσία του Πολυαγαπημένου μας Διδάσκαλου να μας βοηθή-
σει να συμμετέχουμε να κάνουμε τη διαφορά να τους σταμα-
τήσουμε, για να μην κάνουν τα ίδια παρανοϊκά εγκλήματα και 
στις ευλογημένες επερχόμενες γενιές μας, που δεν μας φταίνε 
σε τίποτα.   

Ήρθε ο καιρός να καταστρέφονται οι καταστροφείς των 
συνανθρώπων μας απ’ όσους δεν επιθυμούμε την  καταστρο-
φή τους. Μέσα μας έχουμε το Μυστικό, Πρακτικό, Αδιόρατο, 
Φωτοφόρο και Αυτόματο Υπερόπλο, όπως είναι Αυτόματη η 
Θεϊκή Αναπνοή μας. Επικαλούμενοι με τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα των εσωτερικών, αδιόρατων βουβών λόγων της καρ-
διάς μας την εξαφάνιση των σκοτεινών και δαιμονισμένων 
σκέψεων των καταστροφέων, για τη διεύρυνση και εδραίωση 
του Σωτήριου Πανανθρώπινου Θείου Έργου του Αληθινού 
Ζωντανού Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ.  
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Μας έφερε επιτέλους την απίστευτη εποχή, που δεν θα 
μπορούν οι σκοτεινοί πλέον να σκοτώνουν αυτούς που θα 
λαλούν την Αλήθεια και την Ειρήνη! Θα προκαλείται ο θάνα-
τός τους απ’ την εκπνοή τους, που δεν θα επιστρέφει, σαν ε-
ξερχόμενη Αναπνοή απ’ τον Ίδιο τον Θεό, που είναι η Θεία 
Αναπνοή όλων μας, επειδή είναι καταστροφείς για την αν-
θρωπότητα. Μη σας διαφεύγει ότι η Θεϊκή Αναπνοή μας είναι 
«Πανταχού Παρούσα»! Από το στόμα του Διδασκάλου μας 
και συνειδητοποίηση που μου προσφέρθηκε: «Να θυμόμαστε 
πάντα ότι μόνο η Θεία Αναπνοή μας κρατάει σε απόσταση 
τον θάνατο». Μόλις φύγει η Αναπνοή, του δίνει το δικαίωμα 
να έρθει. Όσο είναι Αυτή μέσα μας, δεν του επιτρέπει ποτέ, 
γιατί ο θάνατος είναι απουσία και όχι παρουσία. 

 
Ο Αληθινός Διδάσκαλος (Εκπρόσωπος του Θεού)  
με τις Φωτεινές Δυνάμεις του 

Έχει έρθει ο Αληθινός Διδάσκαλος ως Εκπρόσωπος του 
Θεού μας με τις Φωτεινές Δυνάμεις του, για να εδραιώσει την 
Θεία Ειρήνη του στο σπίτι = Πλανήτη του και θα εντείνεται 
όλο και περισσότερο ο πόλεμος για την εξαφάνιση των σκο-
τεινών δυνάμεων-εγκληματιών κατά της ανθρωπότητας, που 
εμποδίζουν το Θείο Σχέδιο για το Καλό της ανθρωπότητας! 

Σε ατομικό επίπεδο τώρα και για να διώξετε τη σκέψη ότι 
αυτό που σας λέω είναι φαντασία: Όταν ένας εγκληματίας 
παράφρων σκοτώνει για τις σεξουαλικές ή οικονομικές επιθυ-
μίες του συνέχεια ανθρώπους, τι κάνει η δικαιοσύνη; Δεν 
στέλνει εντεταλμένα αστυνομικά όργανα να τον πιάσουν για 
να τον σταματήσουν; Δεν τον τιμωρούν με ισόβια (ή και με 
ποινή θανάτου), εφόσον θα συνέχιζε να σκοτώνει συνανθρώ-
πους του; Θα τον άφηναν συνέχεια να σκοτώνει; Δεν είναι ε-
πιβεβλημένη η παρέμβαση του κράτους;  
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Σε τι διαφέρει, σε μεγάλη κλίμακα, αυτό από πολλούς ε-
ξουσιαστές-εγκληματίες κατά των λαών; Δεν πρέπει να πα-
ρέμβει η Θεία Δικαιοσύνη, για να προστατέψει τον υπόλοιπο 
κόσμο; Τα λόγια μου, λοιπόν, δεν είναι φαντασία. Είναι ένα 
αναγκαιότατο γεγονός, για να σταματήσουμε τους κατα-
στροφείς και τα τυχόν θύματα. Διότι η Μητέρα μας Ζωή, που 
Γεννάει συνέχεια τα καινούργια Ευλογημένα πλάσματά της, 
δεν τα γεννάει για να τα σκοτώνουν οι παράφρονες μισάν-
θρωποι. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική της κατα-
στροφής των καταστροφέων, θα είχαν εξαφανίσει και την Ίδια 
τη Ζωή! Δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα για τη σωτηρία του αν-
θρώπινου γένους. Αλλά η Μητέρα μας Ζωή (Δημιουργός του 
παντός) κατέχει και τις τρεις ιδιότητες: Δημιουργός – Συντη-
ρητής – Καταστροφέας. Μας το εκδηλώνει κάθε στιγμή με τη 
Μητέρα μας Φύση (την άλαλη μάθησή της), που είναι ο Αλη-
θινός εκπρόσωπός της μαζί με τον Αληθινό Διδάσκαλό μας 
(με την λαλούσα μάθησή του).  

 
Η ανελέητη παλινδρόμηση για τη  
Σωτήρια Μεταμόρφωσή μου 

Ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος μου έδωσε έναν πρα-
κτικό τρόπο που τον ονομάζει ΓΝΩΣΗ, να έρχομαι σ’ επαφή μέ-
σα μου με τον Θείο Πυρήνα της Ύπαρξής μου. Έκτοτε μπήκα 
στη διαδικασία της μεταμόρφωσής μου με μία ανελέητη παλιν-
δρόμηση ποιος θα με κέρδιζε. Ο Θεός μας ή ο διάβολος. Φυσικά 
είχα το πιο Ισχυρό Έμφυτο Δώρο και Όπλο απ’ τον Δημιουργό 
μας, όπως όλοι μας. Την ΕΠΙΛΟΓΗ μου. Σε ποιον θα παρέδιδα 
το πεπρωμένο μου; Κι επειδή είχα μεγάλη λατρεία στον Χριστό 
μας από μερικά του αποφθέγματα που είχαν αγγίξει την ψυχή 
μου (ένα απ’ τα πιο κυριότερα «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να 
σου κάνουν»), επέλεξα τον Χριστό μας! Και με την Υπέρτατη 
Χάρη του με δέχθηκε ως Άσωτο Υιό του!  
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Βίωσα Αυτή την Υπέρτατη των Υπερτάτων Παραβολή του 
στην πρώτη μου συνάντηση που πήγα να τον δω. Γι’ αυτό 
γνωρίζω ότι είναι ο Κύριός μας, που τον περιμένει ο περισσό-
τερος κόσμος στην Οικουμένη! Αν δεν ανακαλύψουμε τον 
Δημιουργό του σπιτιού-σώματος μας, δεν θα νιώθουμε μέσα 
μας όμορφα. Ούτε στο κτιστό σπίτι μας. Ούτε στο σπίτι-
Πλανήτη μας. Και η Ζωή μας χωρίς Ευχαρίστηση κι Ευγνω-
μοσύνη θα είναι άδεια, μία συνεχής τραγωδία. Να γιατί είναι  
πρωταρχική βασική ανάγκη μας να γνωρίσουμε τον Οικοδε-
σπότη του σπιτιού-σώματός μας: γιατί θα γεμίσει η καρδιά 
μας από Θεία Ευγνωμοσύνη και θα εξαφανιστεί η τραγωδία 
από μέσα μας. Αυτός είναι ο λόγος που σας συστήνω τον Υ-
πέρτατο Δότη του Υπέρτατου Δώρου, την Απελευθερώτρια 
Γνώση του Εαυτού μας, που εξαφανίζει την άγνοια! Όπως ο 
Υπέρλαμπρος Ήλιος εξαφανίζει κάθε είδους σκοτάδι. 

 
Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών 

Έχω καταγράψει στην παλέτα της καρδιάς μου τα Λόγια 
του, κι αυτά που μου προσφέρθηκαν σε εμπειρίες απ’ τον Δι-
δάσκαλό μας, Χωρίς τον Διδάσκαλο είμαστε πάρα πολύ εύ-
θραυστοι. Μαζί με τον Διδάσκαλο γινόμαστε πολύ δυνατοί, 
πάρα πολύ δυνατοί!  

Μα πού είναι ο Διδάσκαλός μας; Και πώς θα είμαστε ο κα-
θένας χώρια και ταυτόχρονα όλοι συνέχεια μαζί του; Είναι 
όπως η Θεία Αναπνοή μας, που είναι χώρια στον καθένα μας 
και ταυτόχρονα σε όλους μας και μας προσφέρει το Θείο Δώ-
ρο της Ζωής! Η Θεία Διδασκαλία του γίνεται υπό τη μορφή 
της Θείας Αναπνοής μας, όταν δεν είμαστε σαρκικά μαζί του! 
Αυτό κι αν δεν είναι (ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΑΛΑ) ΤΟ Υ-
ΠΕΡΤΑΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ! Μην ξεχνάμε το «Πα-
νταχού Παρών και τα πάντα πληρών»! Αυτό είναι ασύλληπτο 
για το περιορισμένο μας μυαλό, είναι πέρα απ’ τις αισθήσεις 
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μας. Μόνο στις αφοσιωμένες καρδιές προσφέρονται αυτές οι 
Υπέρτατες Εμπειρίες του Αιώνιου! Δεν το αναφέρω εγωιστι-
κά, αλλά για παρότρυνση έρευνας και μάθησης. 

Όλες οι εξωτερικές γνώσεις των αναρίθμητων δασκάλων 
αυτού του κόσμου είναι ανταγωνιστικές και αναθεωρητικές 
και για τον βιοπορισμό των ιδίων. 

Η Γνώση του Εαυτού μας, που προσφέρουν οι ελάχιστοι 
ΤΕΛΕΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ στις διάφορες εποχές, είναι για όλους, 
χωρίς ανταγωνιστικότητα και αναθεωρήσεις, για να βιώνουμε 
το ΑΙΩΝΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ!  

Γι’ αυτό και ονομάζεται  
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ! 

 
Αν δεν ερχόταν ο Σημερινός  
Αληθινός Εκπρόσωπος του Θεού 

Αναρωτιέμαι, αν δεν ερχόταν ο Αληθινός εκπρόσωπος του 
Θεού στον Πλανήτη μας να μας αποκαλύψει τη Ζωή μέσα μας 
και να μας δώσει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούμε, θα 
ζούσαμε μες στο σκοτάδι χωρίς κανένα νόημα, σαν τα ευλο-
γημένα ζώα. Άρα, μήπως πραγματικά υπάρχει κάποιος Ύψι-
στος σκοπός που δεν μας δημιούργησε ζώα αλλά ανθρώπους; 
Αυτό το μυστικό μάς αποκαλύπτει ο Αληθινός Διδάσκαλός 
μας μέσα μας, για να αναγνωρίσουμε, αν θέλουμε, τον Δη-
μιουργό μας και τον Ύψιστο σκοπό μας! Για φανταστείτε, μέ-
σα σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους με εκατομμύρια «δασκά-
λους», να βρεις τον Μοναδικό Αληθινό Διδάσκαλο (εκπρό-
σωπο του Θεού)! Τι Απίστευτο Υπέρτατο Προνόμιο, Θεέ μου! 
Σήμερα μπορείς να το βιώσεις, αν ερευνήσεις με ειλικρίνεια 
και δίψα. Κάν’ το, άδραξε τη Σπάνια Ύψιστη Ευκαιρία!  
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Οι μεγάλες μάχες με τη σύζυγό μου 
Όταν άρχισα πρακτική στη Γνώση, μετά την τετραετή 

αποχή μου, για να εξοικειωθώ να γνωρίσω το Θεϊκό, με τον 
πρακτικό τρόπο που μας έδειξε ο Διδάσκαλός μας να ερχόμα-
στε σ’ επαφή μέσα μας, άρχισαν οι μεγάλες μάχες με τη σύζυ-
γό μου. Αυτές οι μάχες τουλάχιστον είχαν πολύ μεγαλύτερη 
σημασία σε σύγκριση με τις μάχες που είχαμε κατά την άσωτη 
ζωή μου, προτού με βρει ο Διδάσκαλός μας!  

Νιώθοντας όλο και περισσότερο την εσωτερική μου πλη-
ρότητα, ήταν φυσικό επακόλουθο να απορρίπτω σταδιακά τα 
υποκατάστατα κάθε μορφής στα οποία είναι εγκλωβισμένη η 
ανθρωπότητα. Με το δίκιο της η σύζυγός μου νόμισε ότι θα 
γίνω σαν τους μοναχούς, ή φυτό, και αντιδρούσε με πολύ θυ-
μό, που μ’ έβγαζε απ’ τον Εαυτό μου. Εγώ αναπτυσσόμουν 
όλο και περισσότερο σε υπομονή και κατανόηση, κι αυτό την 
τάραζε περισσότερο. Μέχρι που ήρθε η μεγάλη στιγμή, μετά 
από πολλές φασαρίες, και μου έκανε έναν ψυχολογικό εκβια-
σμό: «Ή εμένα ή τον Δάσκαλό σου». Γνωρίζοντας την απεριό-
ριστη αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, έλπιζε ότι θα ε-
γκαταλείψω.  

Αλλά η απάντησή μου ήταν ακαριαία. Επέλεξα τον Διδά-
σκαλό μου κι αυτό τη συνέτριψε, βλέποντας ότι δεν υποχωρώ 
σε τίποτα. Αφού έφτασε σε τέτοιο  θόλωμα, που πήρε ένα με-
γάλο μαχαίρι απειλώντας με ότι θα με σκοτώσει. Οι φασαρίες 
αυξάνονταν με υστερικές φωνές, γιατί νόμιζε ότι με παρακι-
νούσε ο Διδάσκαλός μας κι έκανα ό,τι μου έλεγε. Ιδιαίτερα 
όταν βρισκόμασταν σε συνεστιάσεις συγγενών και φίλων, δεν 
μπορούσα να μην τους ενημερώσω ότι κάποιος πρόσφερε έ-
ναν πρακτικό τρόπο να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα μας, για να 
ξεφύγουμε απ’ τα θα, θα, θα, των παπάδων και ιεροκηρύκων. 
Ήρθαν κι εποχές που δεν άντεχα και χώρισα 3-4 φορές. Μετά 
δύο περίπου μήνες επέστρεφα, γιατί γνώριζα ότι υπέφερε όλη 
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η οικογένειά μου —κι εγώ επίσης— ελπίζοντας σε καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ μας.   

Αυτά που γράφω συμβαίνουν επί 45 χρόνια. Άλλους μπο-
ρεί να μην τους αφορά, μπορεί όμως η περίπτωσή μου να ω-
φελήσει κάποιον όταν θα έρθει στη θέση μου, ώστε να ε-
μπνευστεί να μη συμβιβαστεί και στερηθεί αυτό που είναι πά-
νω απ’ όλα. Και πιο είναι πάνω απ’ όλα; Η Αδιόρατη Μητέρα 
μας Ζωή (Θεός - Αναπνοή), γιατί χωρίς τη Ζωή δεν θα υπήρ-
χαμε, ούτε οικογένεια θα είχαμε.  

Τώρα έχω μάθει να ελίσσομαι, για να μη στενοχωριέται η 
σύζυγος, κι έχουμε βρει κάποια αρμονία. Βλέπει και τα δύο 
μας παιδιά (που έχουν πάρει τη Γνώση) και την τρίτη (που 
δεν την έχει πάρει ακόμη) να σέβονται απόλυτα τον Διδά-
σκαλό μας, κι έτσι έχει ξεθυμάνει κάπως ο θυμός της. Ξέρω 
ότι αναγνωρίζει η καρδιά της το σωστό που πράττω, αλλά την 
κατέχει το μυαλό της και δεν της επιτρέπει να δει ξεκάθαρα 
και να αποδεχτεί. Είναι και ο εγωισμός, που θα ντρέπεται τον 
περίγυρό της ότι ήταν λάθος η σύγκρουσή της. Κατά τα άλλα, 
σαν σύζυγο, σαν Μητέρα, σαν Γιαγιά, σαν άνθρωπο ευχαρι-
στώ πάρα πολύ τον Δημιουργό μας για το επιπρόσθετο Θείο 
Δώρο που μου πρόσφερε στη Ζωή μου. 

 
Γίνομαι μάρτυρας 

Πριν 53 χρόνια διάβαζα την Αγία Γραφή κι έβαζα σημάδια 
γυρίζοντας τις άκρες των σελίδων όσων με είχαν αγγίξει. Και 
ποιος το φανταζόταν ότι τώρα, στα 73 μου, θα ανάτρεχα πάλι 
στη Γραφή, για να σας γράψω αυτά που με είχαν αγγίξει στον 
στρατό, τα οποία βιώνω ΤΩΡΑ με τη Γνώση και τη Χάρη του! 

Μια Ζωή 73 χρόνων ξετυλίγω με τη γραφή μου και προβάλ-
λω ένα βουβό αδιόρατο έργο στην αδιόρατη καρδιά σας. Την 
ιστορία ενός θνητού επισκέπτη στον Απίστευτα Ευλογημένο 
Πλανήτη μας, που μαρτυρεί την Έλευση του Κυρίου μας. Ενός 
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επισκέπτη που ο Κύριος τού αποκάλυψε την Αιωνιότητα του 
Γεννήτορα, Συντηρητή και Καταστροφέα μας, που μεταμορφώ-
νει το Αιώνιο πλάσμα του σε θνητό, αλλά και πάλι σε Αιώνιο! 
Αυτό κι αν δεν είναι πέρα κι απ’ τις πιο γλυκές και  αφάνταστες 
φαντασίες, σαν ένα ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ που γοη-
τεύει τα παιδάκια, πέρα για πέρα όμως ΑΛΗΘΙΝΟ!  

Γίνομαι μάρτυρας του Διδασκάλου μας και της Θείας Αιω-
νιότητας και σας Εύχομαι Ολόψυχα να επιδιώξετε να Βιώ-
σουμε όλοι μας Αυτή τη Μεγαλοπρεπέστατη και Σωτήρια 
Θεία Αιωνιότητα Μέσα μας! Ό,τι πιο σημαντικό μού έχει 
προσφερθεί με τη Χάρη του Πολυαγαπημένου μας Διδάσκα-
λου σε συνειδητοποιήσεις και βίωμα το μοιράστηκα μαζί σας. 
Ελπίζω κάποια καρδιά ν’ αγγιχτεί, κι αυτή ν’ αγγίξει άλλες κι 
άλλες, για να επιστρέψουμε στον Θεϊκό Παράδεισο μέσα μας, 
έτσι ώστε να επανιδρύσουμε και τον εξωτερικό Παράδεισο 
στον Χιλιοευλογημένο Πλανήτη μας, που μας φιλοξενεί με 
Απερίγραπτη Μαγεία και Απίστευτη Γενναιοδωρία!  

Αυτή είναι η Αληθινή Άφθαρτη Διαχρονική Κληρονομιά 
που μου πρόσφερε ο Κύριός μας σ’ αυτή τη Ζωή και με τη σει-
ρά μου την παραδίδω ως σκυτάλη στην Πολυαγαπημένη μου 
Οικογένεια και σ’ όλους τους συνανθρώπους μου! Όση υλική 
κληρονομιά κι αν άφηνα υπόκειται στη φθορά του χρόνου, 
στην αυταπάτη, και γι’ αυτήν ισχύει: δεν υπήρχε, υπάρχει, δεν 
θα υπάρχει, όπως και το σώμα μας. Ενώ η άφθαρτη κληρονο-
μιά ισχύει: υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει!  

Ας επωφεληθούμε στον μέγιστο βαθμό απ’ τις Απίστευτες 
Επισκέψεις των Πολυαγαπημένων μας Διδάσκαλων, που έρ-
χονται για να μας οδηγήσουν στη Θεία Αιωνιότητά τους, στο 
Θείο Φως της Γλυκύτατης Θείας Αγάπης, και της Θείας Ειρή-
νης του Δημιουργού μας! 
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Η αποκάλυψη του «χαμένου θησαυρού!» 

Η Απίστευτη ιστορία μου, με τις αλλεπάλληλες μάχες, πα-
λινδρομήσεις, συνειδητοποιήσεις και Ύψιστες εμπειρίες, με 
οδήγησε αναπόφευκτα να ζητήσω ακρόαση απ’ τον Πολυα-
γαπημένο μας Διδάσκαλο, για να του ζητήσω το «Όπλο». Για-
τί Αυτός με προέτρεψε σε μία ομιλία του: «Μπορείς να μου 
ζητήσεις όποιο όπλο θελήσεις», «Δεν υπάρχουν όρια στη Γνώ-
ση, τα Πάντα είναι Δυνατά», «Όλα είναι δυνατά, το Όνειρο 
Υπάρχει» και «Ζήτα και θα βρεις». Αυτό έχω πράξει, τίποτα 
λιγότερο και τίποτα περισσότερο, και μοιάζει σαν παραμύθι η 
αποκάλυψη του «χαμένου θησαυρού» απ’ τον Διδάσκαλό μας! 

 
Με απερίγραπτη υπερηφάνεια  
απαντώ απ’ τα βάθη της καρδιάς μου 

Με απερίγραπτη υπερηφάνεια απαντώ απ’ τα βάθη της 
καρδιάς μου, σαν ν’ απαντώ στην τότε Θεία Παρουσία του 
Πολυαγαπημένου μας Σωκράτη: Σ’ ευγνωμονώ απερίγραπτα 
που με προετοίμασες με το Ευγενές διαχρονικό μήνυμά σου, 
το «Γνώθι Σαυτόν», να αναγνωρίσω τον Σημερινό Διδάσκαλό 
μας με τη Θεσπέσια Γνώση του, που μου αποκάλυψε τον Θεό 
μέσα μου και με εκπληρώνει στο Απόλυτο, για να έχω επαφή 
όποτε θέλω!  

Και στον Πολυαγαπημένο μας Χριστό, επίσης απ’ τα βάθη 
της καρδιάς μου, προς την τότε Θεία Παρουσία του: Σ’ ευ-
γνωμονώ απερίγραπτα που με προετοίμασες, λέγοντας ότι «η 
Βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών»! Και τη βιώνω κάθε μέ-
ρα, μέσω της Γνώσης του Πολυαγαπημένου μας Διδάσκαλου! 
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ, κεφ. β΄ 4: «Όστις θέλει να 
σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της 
αληθείας»! 5: «Διότι είναι είς Θεός, είς μεσίτης Θεού και αν-
θρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς»).  
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Αυτό ισχύει και γι’ αυτή την εποχή μας. Ένας μεσίτης Θεού 
και ανθρώπων, ο άνθρωπος Πρεμ Ράβατ. (ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 
Α΄, κεφ. γ΄ 16: «Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το πνεύμα 
του Θεού κατοικεί εν υμίν»;) Λόγια του Διδασκάλου μας και 
προσφερόμενη εμπειρία προς εμένα. Ο Ιερότερος Ναός του Θε-
ού είναι το βασίλειο της καρδιάς μας! Το σώμα μας είναι το σε-
ντόνι της ψυχής και η πόρτα για τη Σωτηρία μας.  

Πώς να μη μαρτυρήσω για τον Διδάσκαλό μας; Όπως μαρ-
τύρησαν οι προηγούμενοι συμμαθητές μου για τον Σωκράτη 
μας και για τον Χριστό μας; Εφόσον είναι ακριβώς ίδια Διδα-
σκαλία της Θείας Ειρήνης, της Αγάπης και της Φώτισης; Και 
όπως είναι φυσικό, με διαφορετικά σώματα σε διαφορετικές 
εποχές! Μη σας παραπλανήσει το μυαλό σας να προσδοκείτε 
Υπέρτατες εμπειρίες απ’ την πρακτική της Γνώσης, γιατί θ’ 
απογοητευτείτε και η απογοήτευση είναι πολύ δυσάρεστο συ-
ναίσθημα και μπορεί να σε ισοπεδώσει. Μόνο ο Θεός, που εί-
ναι μέσα μας, γνωρίζει πότε θα είναι το πλήρωμα του χρόνου 
για να μας εμπνέει σε περαιτέρω εξέλιξη. Μην ξεχνάτε ότι μα-
θητεύουμε την Ύψιστη Μαθητεία για την Αιωνιότητα, και όχι 
για πτυχίο περιορισμένης μάθησης, που όλα έχουν αποτέλε-
σμα τον θάνατο. Εξαρτάται η πρόοδος του μαθητή απ’ την 
αληθινή δίψα που έχει για μάθηση. Οπότε εμείς είμαστε υπεύ-
θυνοι για την πρόοδό μας κι όχι η Γνώση του Εαυτού μας! 

Ας βάλουμε στα σπίτια μας DVD player, για να βλέπουμε 
βίντεο του Διδασκάλου μας και να ενεργοποιήσουμε τον 
θαμμένο πομποδέκτη της καρδιάς-ψυχής μας, ώστε να ανα-
καλύψουμε τη Μητέρα μας Ζωή μέσα μας και να επενδύσουμε 
στην Υπέρτατη Μαθητεία της Γνώσης του Εαυτού μας! 
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Άλλο ένα Υπέρτατο Δώρο 

Αυτό κι αν δεν είναι άλλο ένα Υπέρτατο Δώρο και επιβε-
βαίωση καθοδήγησης απ’ τον Διδάσκαλό μας τον Πολυαγα-
πημένο! Τον Αύγουστο άκουσα τα σιωπηλά λόγια της καρ-
διάς μου: «Γράψε την Ιστορία σου». Και υπάκουσα αρχίζοντας 
αμέσως την ίδια μέρα. Προς το τέλος του βιβλίου, τηλεφωνώ 
σε μια συμμαθήτριά μου, μήπως μπορέσει να μου το μετα-
φράσει στα αγγλικά, για να το στείλω στον Διδάσκαλό μας. 
Την άλλη μέρα, 17 Οκτωβρίου, μου έστειλε ένα τελευταίο του 
βίντεο που το μετέφρασαν στα ελληνικά. Και ποιο τίτλο λέτε 
ότι έχει; «Γράψε τη δική σου Ιστορία»! 

Ποιος μπορεί να φανταστεί τώρα αυτή την Απερίγραπτη 
Χαρά και Θεία Ευγνωμοσύνη που νιώθει όλη η ύπαρξή μου 
ακατάπαυστα; Αυτά τα λόγια που διαβάζετε εσείς τώρα τι εί-
ναι, εκτός από σιωπηλά λόγια της καρδιάς μου, που τα μετα-
δίδω μέσω της γραφής προς τις καρδιές σας; Οι σκέψεις τι εί-
ναι, εκτός από σιωπηλά λόγια που προέρχονται από δύο δια-
φορετικές πηγές έμπνευσης, της καρδιάς και του μυαλού μας. 
Το μυαλό μάς εμπνέει για ασήμαντες και καταστροφικές πρά-
ξεις, π.χ. απάτες, εγκλήματα, φτιάξτε αλκοόλ, ναρκωτικά, ό-
πλα και αλληλοσκοτωθείτε. Η Γλυκιά καρδιά μάς εμπνέει σε 
σημαντικές και δημιουργικές πράξεις πάντα, για το Γενικό 
Καλό μας! Γι’ αυτό ας αδράξουμε σήμερα την Ύψιστη ευκαι-
ρία να λάβουμε τη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, για να 
εξαφανίσουμε τη σκοτεινή άγνοια του μυαλού μας και να μας 
το Φωτίσει με τις Θείες ιδιότητες της καρδιάς μας! 

Σας Κατανοώ, εσείς με διαβάζετε και είναι σαν φαντασία 
μέσα στο μυαλό σας, αλλά έχει απερίγραπτη διαφορά η πρα-
κτική εμπειρία. Άλλο να βλέπεις ένα κρουαζιερόπλοιο στη 
φωτογραφία και άλλο να ταξιδεύεις μέσα σ’ αυτό σε διάφορα 
μέρη, όσο σου επιτρέπει  η Ζωή! 
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Επισκέφθηκα μερικούς που απαρτίζουν  
την πυραμίδα του σκότους 

Απ’ το κάτω μέρος της πυραμίδας έχω ενημερώσει τους πιο 
«τοπ» δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, μουσικο-
συνθέτες, αθλητές, αλλά από λεπτότητα δεν τους ονομάζω. 
Κι αν επένδυαν και ήθελαν, θα το γνώριζε όλη η χώρα μας 
πολλά χρόνια πριν. Ήλπιζα ότι αν κάποιος έκανε την αρχή έ-
ρευνας κι επένδυε, θα ενημέρωνε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο 
και όλοι οι καλλιτέχνες θα ενημέρωναν τον λαό, εφόσον τους 
έχουν κάνει να είναι τα είδωλά τους και τους ακολουθούν, για 
να ρουφήξουν ένα δίωρο επίκτητη χαρά του μυαλού απ’ τα 
τραγούδια τους κι απ’ τα θέατρά τους. Αλλά δυστυχώς επεν-
δύουν στην αυταπάτη, κολλημένοι στην ηδονή της φήμης, 
της ματαιοδοξίας και στον ψεύτικο πλούτο, ξεχνώντας ότι η 
αυλαία τους κάποτε θα κλείσει.  

Και στην κορφή της πυραμίδας, πήγα προσωπικά στους 
«κυβερνήτες», στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη, τους έδωσα 
το βιβλίο που έχω γράψει για τη ΛΥΣΗ: «Πώς θ’ απαλλαγούμε 
απ’ την παγκόσμια οικονομική μαφία» και το μήνυμα με βί-
ντεο του Διδασκάλου μας ως «Παγκόσμιου Πρεσβευτή της 
Ειρήνης»! Έγραψα κι ένα βιβλίο: «Ήρθε ο καιρός να νιώσουμε 
Πρεσβευτές της Ειρήνης», το οποίο απευθύνεται ιδιαίτερα 
στον Μητσοτάκη, τον σημερινό «κυβερνήτη», σε όλους τους 
ψευτοκυβερνήτες και στους πολίτες, το οποίο το παρέδωσα 
στη γενική γραμματεία του πρωθυπουργού στο Μαξίμου 
(5/6/2020). Αυτούς τους ονομάζω έτσι κι αλλιώς, γιατί γι’ αυ-
τούς γράφω και μιλάω και στο Youtube, να πάψουν να κοροϊ-
δεύουν τον λαό και να τον τυραννούν με όλο το σινάφι τους. 
Κατανοώ, έχουν γαλουχηθεί απ’ τους προηγουμένους τους, 
και οι προηγούμενοι απ’ τους προηγουμένους τους. Κι αυτοί 
σήμερα θα γαλουχήσουν τα παιδιά τους με τις ίδιες ιδέες της 
παραπλάνησης και της εκμετάλλευσης. Κάπου όμως πρέπει 



170 

να σταματήσει αυτό το εγκληματικό έργο αυτών των κατα-
στροφέων ηθοποιών. Και νιώθω ότι ήρθε η εποχή τους. Όσο 
και να αδιαφορούν, τώρα, που έχουν λάβει το τόσο σοβαρό 
μήνυμα, είναι υπεύθυνοι πολύ περισσότερο για την υποκριτι-
κή συμπεριφορά τους και την εξαθλίωση του λαού. 

 

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  

ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Αισθάνομαι να υπενθυμίσω, πρώτα στους συμμαθητές της 
Γνώσης, ελπίζοντας να εμπνευστούμε απ’ το Υπέρτατο Γεγο-
νός που μας συμβαίνει τώρα: 

Όσο μπορούμε, να θυμόμαστε όλο και περισσότερο κάθε 
καινούργια ημέρα ότι είμαστε μαθητές του πιο Αξιότιμου και 
πιο Αξιοσέβαστου Ανθρώπου του Πλανήτη μας, στην Εποχή 
που ζούμε κι εμείς. Και μόνον, αγγίζοντας με την Ιδέα της 
Καρδιάς, ότι μας επέτρεψε να γίνουμε μαθητές του και να 
συμμετέχουμε στο Μεγαλοπρεπέστατο Έργο του, που εκτυλίσ-
σεται στη σημερινή ιστορία της πιο Υπέρλαμπρης Εποχής στον 
Πλανήτη μας, θα αυξανόμαστε σε Συνειδητότητα, Υπευθυνό-
τητα και Αξιοπρέπεια. Αυτό συμβαίνει ζωντανά για τον καθέ-
να μας σε παγκόσμια κλίμακα για πρώτη φορά, να περιέρχεται 
ο Διδάσκαλός μας ακατάπαυστα όλον τον Πλανήτη από 13 
ετών επί 50 χρόνια, για να προσεγγίσει το κάθε Ανθρώπινο Ον, 
χωρίς καμιά εξαίρεση. 

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 αυτή την εποχή. Στη συνέχεια, ας ε-
μπνευστούν και οι μελλοντικοί ενδιαφερόμενοι απ’ τα γραπτά 
μου ή την απαγγελία μου. Τι Προνόμιο και τι Απίστευτη Τύχη 
μάς περιμένει. 
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Εύχομαι ολόψυχα τον ακατάπαυστο πολλαπλασιασμό των 
Υπερτυχερών και Προνομιούχων, για την Υπέρτατη Επιτυχία 
σας και Υπέρτατη Εμπειρία σας!  

 
Ο Διδάσκαλός μας έχει δηλώσει ότι  
είμαστε οι πιο Τυχεροί  Άνθρωποι 

Ο Διδάσκαλός μας έχει δηλώσει ότι είμαστε οι πιο τυχεροί 
άνθρωποι, γιατί έχουμε γεννηθεί σ’ αυτή την απίστευτη επο-
χή! Άλλοι το βιώνουμε επί χρόνια τώρα ως μαθητές του, κι 
άλλοι, που δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον αποδέχονται, δεν το 
βιώνουν. Άλλοι βιώνουν την Ευλογία του Υπέρτατου Δώρου 
της Ζωής. Κι άλλοι δεν τη βιώνουν, λόγω ασυνειδησίας. Ευ-
τυχώς σήμερα προσφέρεται η Απίστευτη Δυνατότητα σε όλη 
την ανθρωπότητα να γίνουμε συνειδητοί με το πιο Ισχυρό 
Πρακτικό Δώρο, την ΕΠΙΛΟΓΗ!  

Δύο πράγματα συμβαίνουν στον άνθρωπο, το γεγονός και 
η φαντασία. Το γεγονός συμβαίνει στο τώρα, η φαντασία στο 
παρελθόν και στο μέλλον. Η φαντασία σε κλέβει απ’ το παρόν 
και σου αποσπάει την προσοχή με το μέλλον και το παρελ-
θόν. Έτσι ζεις ασυνείδητος, ρομπότ, μες στις εικασίες και στον 
ατομικισμό. Ενώ το Θεϊκό Παρόν σε καθιστά διαυγή, συνει-
δητό και υπηρέτη του Γενικού Καλού! 
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ  
ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ 

Επιτρέψτε μου να ΣΑΣ εκφράσω την Άπειρη Ευγνωμοσύνη 
μου, αυτήν που με εμπνέετε, για το Γλυκύτατο Γράμμα σας 
που είχα λάβει πριν χρόνια και μέσα απ’ το πέρασμα πολλών 
χεριών. Και ΣΑΣ απαντώ στο ΥΠΕΡΤΑΤΟ γράμμα σας, όπου 
για μένα τότε τα γραφόμενά σας ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Και 
σήμερα, με την ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΧΑΡΗ ΣΑΣ, βρίσκομαι στην απί-
στευτη κατάσταση να τα βιώνω κάθε Ευλογημένη ημέρα συ-
νειδητά! 

ΣΑΣ ευγνωμονώ απερίγραπτα, που με διδάσκετε πώς να γί-
νομαι απεριόριστος στη δεκτικότητα των ΓΛΥΚΥΤΑΤΩΝ Υ-
ΠΕΡΤΑΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΑΣ! Αυτά 
τα λόγια που ακολουθούν πιο κάτω είναι όλα του Διδασκάλου 
μας κι εγώ απαντώ σαν αφοσιωμένος αποδέκτης των Θείων 
λόγων του! 

ΣΑΣ ακούω ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ... μέσω της ΘΕΪ-
ΚΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ μου! 

Παράδειγμα, εδώ γράφει: «Είμαι πάντα μαζί σου». Κι εγώ 
απαντώ: «Εμπειρικώς ΕΙΣΑΣΤΕ πάντα μαζί μου»! Εφόσον μου 
έδειξε τον τρόπο πώς να έρχομαι σ’ επαφή μέσα μου με τον Θε-
ό, που μου τον Αποκάλυψε. «Όπου κι αν πηγαίνεις, εγώ είμαι 
ήδη εκεί». Κι απαντώ: «Όπου κι αν πηγαίνω, ΕΣΕΙΣ ήδη βρί-
σκεστε εκεί»! Ο «Πανταχού Παρών», εμπειρία και των μαθη-
τών του Χριστού μας, τότε που μας το έγραψαν. 

ΖΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ! Σας ευγνωμονώ απείρως που Μου επιτρέπετε 
να συνειδητοποιώ τους ΙΕΡΟΤΑΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ της ΘΕΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΣ, που είναι η τροφή για την Εκπλήρωση και Εξέλι-
ξη της Ψυχής μου! Πόσο ΣΑΣ Ευχαριστώ, που μου προσφέρετε 
κάθε μέρα τους γλυκύτατους φυσικούς καρπούς για την ευχα-
ρίστηση όλης της ύπαρξής μου και για τη διατήρηση της υγεί-
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ας μου, ώστε, όσο μπορώ, να διατηρώ το Θεϊκό ΣΑΣ οικοδόμη-
μα υγιές για οποιαδήποτε προέκτασή σας! ΕΙΣΑΣΤΕ ο θησαυ-
ρός της καρδιάς μου και η μορφή των ματιών μου! 

Αισθάνομαι ΕΝΑ ΜΕ ΣΑΣ... και ο απώτερος σκοπός της Ζω-
ής μου ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ! Αισθάνομαι ενωμένος ΜΑΖΙ ΣΑΣ 
σε τέτοιο βαθμό, που δεν φοβάμαι να πάω στην έρημο του κό-
σμου και στα δάση της αυταπάτης. Διότι έχω ΑΠΕΙΡΗ ΕΜΠΙ-
ΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ και διότι μου επιτρέπετε να αισθάνομαι 
την ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ, που είναι ΔΙΑΧΥΤΗ ΠΑΝΤΟΥ, μέσα μου και 
έξω μου! 

Με στείλατε στον κόσμο για να γνωρίσω τον Υπέρτατο 
Σκοπό μου, αναγνωρίζοντας τη Μητέρα μας Ζωή (Δημιουργό 
μου), την οποία μου την αποκαλύψατε μέσα μου! Και για να 
μάθω μέσα από εμπειρίες και εμπειρίες. Και πάντα η ΘΕΪΚΗ 
ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ μ’ ακολουθούσε οπουδήποτε κι αν πήγαινα. 
Όταν αμάρτανα, αμάρτανα υπό την ΘΕΪΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. 
Όταν εκτελούσα κάποια πράξη Αρετής, τις διακρίνατε όλες. 
ΞΕΡΑΤΕ όλους μου τους τρόπους και όλες τις αδυναμίες μου. 

Μέσα απ’ όλων των ειδών τις εμπειρίες μου και σκέψεις, ε-
τοιμάζατε το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΙΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ, που ενώ-
θηκα ΜΑΖΙ ΣΑΣ! Τίποτε δεν θα είχε σημασία στη Ζωή μου, εάν 
δεν με βρίσκατε και δεν ΜΟΥ επιτρέπατε να γίνω «μέρος» του 
ΘΕΪΚΟΥ ΣΑΣ ΕΡΓΟΥ! Ποτέ δεν εγκατέλειψα την ελπίδα να ενω-
θώ ΜΕ ΕΣΑΣ και επωφελήθηκα αφάνταστα από το ΥΠΕΡΤΑΤΟ 
ΕΡΓΟ ΣΑΣ, που ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΤΕ με σκοπό να με προσελκύσε-
τε! ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕΣΑ στη μορφή μου, ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΞΗΣ μου και Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ! 
Ούτε η γέννηση ούτε ο θάνατος δεν μπορούν να επηρεάσουν ΤΗ  
ΘΕΪΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ μαζί μου! Πόσο ξεκάθαρο και απόλυτο μου 
το προσφέρατε για να το συνειδητοποιήσω! 

ΕΙΣΑΣΤΕ η Αφάνταστη Ευτυχία μου, η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΟΥ 
ΑΓΑΠΗ! Οπουδήποτε κι αν γεννήθηκα, οπουδήποτε κι αν είχα 
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δει τη ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ ΜΟΡΦΗ, είμαι πάνω από καθετί, ΔΙΚΟΣ 
ΣΑΣ! Θυμάμαι, δεν είναι αληθινά ευλαβής αυτός που έχει δει 
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ ΜΟΡΦΗ, ώσπου να καταλάβει να υπακούει 
στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ! 

ΣΑΣ ευγνωμονώ απερίγραπτα που με πιάσατε κι εμένα μέσα 
στο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ ΘΕΪΚΟ ΔΙΧΤΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ. 
Και τι Απίστευτη Ευλογία κι Ευδαιμονία με περιβάλλει, που δεν 
έχει τρύπες, για να μην ξεφύγω και χαθώ! 

Μένω Απερίγραπτα Εκστατικός, Αισθανόμενος την ΥΠΕΡ-
ΤΑΤΗ ΧΑΡΗ ΣΑΣ, που με πιάσατε κι εμένα μέσα στο ΠΑΝΑΓΙΟ 
ΙΕΡΟΤΑΤΟ ΘΕΪΚΟ ΣΑΣ ΔΙΧΤΥ! 

Σας παρακαλώ, Δεχθείτε τις βαθύτατες υποκλίσεις της κάθε 
μου Αναπνοής, από τα άδυτα της καρδιάς μου! Ο παντοτινά 
ταπεινός μαθητής ΣΑΣ, που χρειάζομαι συνέχεια την ΥΠΕΡ-
ΤΑΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΘΕΪΚΗ ΣΑΣ ΧΑΡΗ! 

 
Με βαθύτατη ΑΓΑΠΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  

και ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ! 
 

Ο Πάντα Αφοσιωμένος  
εις το Έπακρον μαθητής ΣΑΣ 
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ 

(Μετά από παράκληση στον Κύριό μου να μου βάλει λόγια 
του στην καρδιά μου, για να προσεύχομαι καθημερινά!) 

 
Κύριέ μου, Σας παρακαλώ, ας γίνετε ο Εσωτερικός Μαγνή-

της όλων των σκέψεων μου, γιατί μόνο στον Εσωτερικό Θεϊκό 
Σας Μαγνήτη, της θείας Αναπνοής Σας Υπάρχω. Την κάθε 
σκέψη που έρχεται να με βγάλει από το Εσωτερικό Θεϊκό Κα-
ταφύγιο της θείας Σας Αναπνοής, Σας παρακαλώ, ας μου την 
μετατρέπετε σε εσωτερική υπόκλιση βαθύτατης Αγάπης, Αφο-
σίωσης, Ευγνωμοσύνης και Σεβασμού, εκφράζοντας όλο το δό-
σιμο της ύπαρξής μου στα Θεϊκά σας Πόδια, 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 Αγνή Α-
γάπη Σας! 

Κάντε με Αιώνια αφοσιωμένο σας, να κάνω ό,τι θέλετε! Η 
προσοχή μου και οι σκέψεις μου ας γίνουν ένα με Εσάς, και σαν 
Αιώνια αφοσιωμένος  σας πάντα να σας υπηρετώ! Να υπάρχω 
πρώτα για τον Σατ Γκουρού Μαχαράτζι μου, τον Δημιουργό 
του Παντός! Διότι όταν υπάρχω πρώτα για τον Σατ Γκουρού 
Μαχαράτζι μου, μόνο τότε μπορώ να υπηρετήσω τους συναν-
θρώπους μου! Διότι μέσα σε όλους μας κατοικεί η ίδια Θεία 
Ουσία που κατοικεί και μέσα στον Σατ Γκουρού Μαχαράτζι 
μας!  Ουδείς θνητός γνωρίζει τι εστί Αληθινή Υπηρεσία προς 
την Ανθρωπότητα, παρά μόνον οι Αληθινοί Ζωντανοί Διδά-
σκαλοι της κάθε διαφορετικής εποχής, που έρχονται να μας 
υπηρετήσουν, τα στοιχεία της Θείας Φύσης και οι αφοσιωμένοι 
μαθητές τους, που μας επιτρέπουν και τους ακολουθούμε. 

Ω! Πόσο βαθύτατα σας ευχαριστώ για όλα, Πολυαγαπημένε 
μας Κύριε! 
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Τώρα… «Επί Γης Ειρήνη και Εν Ανθρώποις Ευδοκία», όπως 
είχε διατυπώσει ο Πολυαγαπημένος Ιησούς Χριστός μας! 

(ΣΑΤ = Αλήθεια, ΓΚΟΥ = σκοτάδι, ΡΟΥ = Φως, ΜΑΧΑ = 
Υπέρτατος, ΡΑΤΖΙ = Βασιλιάς. Είναι σανσκριτικές λέξεις, ο 
Αληθινός Διδάσκαλος, που σε βγάζει απ’ το σκοτάδι της ά-
γνοιας απέξω σου και σε οδηγεί στο Φως της Γνώσης μέσα σου. 
Και όπως είναι φυσικό, έχουμε και αναρίθμητους αυτοτιτλο-
φορούμενους «γκουρούδες», λόγω υπερπληθυσμού, σε κάθε 
γωνιά στην Ινδία, που παραπλανούν την Ανθρωπότητα στα 
μπλα, μπλα, μπλα, στις προσευχούλες και στα κομπολόγια, 
όπως και σ’ άλλες θρησκείες). 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Πόσο σας Ευγνωμονώ, Πολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε, που 
ήρθατε πριν 45 χρόνια στη Ζωή μου και με βρήκατε μέσω δύο 
μαθητών σας, με Απελευθερώσατε ολοκληρωτικά απ’ τους τε-
χνητούς παράδεισους αυτού του κόσμου, που είναι σαν βάλτοι 
αποσύνθεσης σε σχέση με τον Υπέρτατο Θείο Παράδεισο, και 
μου αποκαλύψατε μέσα μου τη Μητέρα μου Ζωή στη Θεϊκή 
μου Αναπνοή! Και μου δείξατε πώς σε κάθε στιγμή της ημέρας 
μου να μπορώ να την απολαμβάνω, για να γεμίζω από Θεία 
Πληρότητα, Θεία Αλήθεια, Θεία Απόλυτη Εμπιστοσύνη, Θεία 
Αγάπη, Θεία Ευγνωμοσύνη, Θεία Καλοσύνη, Θεία Συμπόνια, 
Θεία Γενναιοδωρία, Θεία Υπομονή, Θείο Θάρρος, Θείο Σεβα-
σμό, Θείο Θαυμασμό, Θεία Αποδοχή, Θεία Αφύπνιση, Θεία 
Συνειδητότητα, Θεία Αποφασιστικότητα, Θεία Διαύγεια, Θεία 
Αναγνώριση, Θεία Κατανόηση, Θεία Εκτίμηση, Θεία Συνέπεια, 
Θεία Πειθαρχία, Θείο Πάθος, Θεία Απλότητα, Θεία Αγνότητα, 
Θεία Ταπεινότητα, Θεία Ανιδιοτέλεια, Θεία Ειλικρίνεια, Θεία 
Αξιοπρέπεια, Θεία Δικαιοσύνη, Θεία Ελπίδα, Θεία Ειρήνη, 
Θεία Ελευθερία, Θεία Ευδαιμονία, Θεία Εξέλιξη και Θεία Από-
λυτη Αφοσίωση!  

Ούτε φυσικά και οι δύο μαθητές του γνώριζαν ότι το Θεϊκό 
μέσα τους τους οδήγησε στον κινηματογράφο για να με βρουν 
και να τους βρω, κι ότι ήταν προκαθορισμένη συνάντηση απ’ 
τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο, που μου το αποκάλυψε 
κατά τη μαθητεία μου.  

*** 
Οι καθημερινές μου ευχαριστίες προς τη Μητέρα μας Ζωή 

(Θεό) και προς τον Διδάσκαλό μας φαίνεται να απευθύνονται 
σε δύο ξέχωρα Πρόσωπα, αλλά στην ουσία για μένα είναι το ί-
διο. Το Ένα και Μοναδικό. 
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Πόσο σας Ευχαριστώ, Πολυαγαπημένη μου Μητέρα μου 
Ζωή και για τη Σημερινή Ευλογημένη Ημέρα Σας, που με Γεν-
νήσατε και με φιλοξενείτε μέσα στο Άπειρο Μεγαλοπρεπέστα-
το Θεϊκό σας Βασίλειο, με όλα τα χιλιοευλογημένα Θεϊκά σας 
Αγαθά για τη συντήρησή μου, και με Αποκαλύπτουσα τη Γλυ-
κύτατη Θεϊκή σας Αγάπη, Ομορφιά και Δύναμη, που είναι διά-
χυτη παντού μέσα μου και έξω μου! 

Πόσο σας Ευχαριστώ, Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, που 
μου αποκαλύψατε μέσα μου τη Γλυκύτατη Θεϊκή μου ΖΩΗ στη 
Θεϊκή μου Αναπνοή και μου δείξατε πώς να Απολαμβάνω την 
κάθε μου στιγμή, για να γεμίζω από Θεία Σοφία, Θεία Πληρό-
τητα, Θεία Αλήθεια, Θεία Ειρήνη, Θεία Αγάπη, Θεία Ευγνω-
μοσύνη, Θείο Σεβασμό και Θεία Απόλυτη Αφοσίωση!  

Και πόσο σας Ευχαριστώ, Πανάγια Γλυκύτατη Θεϊκή μου 
ΖΩΗ, που μου αποκαλύψατε ότι έξω μου Είσαστε η Υπέρτατη 
Θεία Δύναμη Ενσαρκωμένη μέσα στο Θείο Σώμα του Σατ 
Γκουρού Μαχαράτζι μας, και ότι ο Σημερινός Ζωντανός Διδά-
σκαλος είναι ο Μοναδικός και Αληθινός Εκπρόσωπος Αυτής 
της Απίστευτης Υπέρλαμπρης Εποχής! 
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Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ 
ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ 

Παρακαλώ, Αποδεχτείτε την Αδιάκοπη Μεγαλειώδη Ευ-
γνωμοσύνη της Καρδιάς μου, που μου προσφέρετε τη Μεγαλύ-
τερη Τιμή και τη Θεία Χάρη σας, για να βιώνω όλα τα Θεϊκά 
σας Λόγια, που είναι η Θεία Τροφή σας για την Εκπλήρωση 
και την Αιώνια Εξέλιξη της ψυχής μου! 

Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτή η μικρή μου ύ-
παρξη, που έπλεα πριν με βρείτε μες στη λάσπη αυτού του κό-
σμου, ότι θα βίωνα κάθε μέρα τον ανεξάντλητο πλούτο της 
Θεϊκής σας Αγάπης, της Θεϊκής σας Ειρήνης, της Θεϊκής σας 
Καλοσύνης, της Θεϊκής σας Ελευθερίας, της Θεϊκής σας Ευ-
δαιμονίας, της Θεϊκής σας Σοφίας, της Θεϊκής σας Διαύγειας, 
τον Θείο Σεβασμό σας, το Θεϊκό σας Θάρρος και την Απόλυτη 
Θεία Αφοσίωση που μου έχετε δώσει για Πάντα! Η γλώσσα 
μου δεν μπορεί να εκφράσει το Θείο Αίσθημα της Καρδιάς μου, 
πόσο Πάμπλουτος νιώθω κάθε Ευλογημένη Ημέρα σας, που 
μου αποκαλύψατε ότι είστε ο Κύριός μας — η Αδιόρατη Ύψι-
στη Θεϊκή Ενσαρκωμένη Ενέργεια-Δύναμη, που ήρθατε για να 
σώσετε την ανθρωπότητα! 

 
Πόσο βαθιά σάς ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να νιώθω 

όπως ο Χάνουμαν, να γίνομαι όλο και καλύτερος άνθρωπος και 
Εσείς είσαστε ο ΡΑΜΑ μου!  

Και σαν τον Αρτζούνα, που δεν επιτρέψατε να καταστραφεί 
το άρμα – σώμα μου, που κυριολεκτικά με σώσατε από τον θά-
νατο τόσες φορές, και Εσείς είσαστε ο ΚΡΙΣΝΑ μου!  

Και στην εποχή του Χριστού νιώθω ως ένας από τους πιο 
αφοσιωμένους 12 μαθητές σας, κι Εσείς είσαστε ο Χριστός μου! 
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Πόσο βαθιά σάς Ευχαριστώ, που μου επιτρέψατε να βιώνω 
τα λόγια του Καμπίρ, που μας είπατε ότι «όλοι θα πεθάνουν 
αλλά εγώ δεν θα πεθάνω, γιατί μου δείξατε πώς να ενωθώ 
ΤΩΡΑ με το Αιώνιο, που δεν πεθαίνει ποτέ!» 

 
Η Υπέρτατη Ευλογία σας Εδόθη! 
Η Υπέρτατη Ευλογία σας Ελήφθη! 
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Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η σημαντική διαφορά αυτού του βιβλίου είναι ότι δεν δια-
βάζετε απλώς ένα βιβλίο για να περάσετε την ώρα σας, ούτε 
για ν’ αποκτήσετε λογοτεχνικές ή εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για 
το μυαλό σας. Δεν έχω πτυχία αυτού του κόσμου. Αλλά σας 
πληροφορώ ότι βρισκόμαστε στην πιο απίστευτη εποχή. Έχου-
με τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλο μαζί μας και προσφέρει 
την αφάνταστη δυνατότητα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη να εκ-
πληρωθούμε από Ειρήνη, Αγάπη, Σοφία, Ευδαιμονία, Ελευθε-
ρία, και να ξεχειλίσει η κούπα της καρδιάς μας από ακατάπαυ-
στη Ευγνωμοσύνη για το Υπέρτατο Δώρο της ΓΝΩΣΗΣ του, 
που μας δίνει την Ύψιστη ευκαιρία να ερχόμαστε σε επαφή με 
τον ΘΕΟ μέσα μας!  

Εάν σας αγγίζει αυτό το Αληθινό Μήνυμα 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 προσφέρετε αυτό το βιβλίο, που θα το 
έχουν παντοτινό σύντροφο μες στο σπίτι τους από γενιά σε γε-
νιά, γιατί υπενθυμίζει τη διαχρονική αναζήτηση Εκπλήρωσης 
του ανθρώπου! Ένας ένας ας κάνουμε μια προσπάθεια να συμ-
βρεθούμε, να πολλαπλασιαστούμε, να μοιραστούμε τον Εσω-
τερικό μας πλούτο της Θείας Αγάπης και του Υπέροχου Σεβα-
σμού, για να προετοιμάσουμε μια αφάνταστη καινούργια ΠΟ-
ΡΕΙΑ με τα πιο αξιοπρεπή ίχνη για τις ευλογημένες επερχόμε-
νες 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 Υ-
ΨΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, που τη διαιωνίζουν με διαφορετικά 
Σώματα ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ κάθε διαφο-
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ρετικής εποχής! Ή από μυρμήγκι ή από άνθρωπο, άσπρο, μαύ-
ρο, κίτρινο, Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο διδαχθώ αυτή την Υ-
πέρτατη Διδασκαλία, είναι για μένα αποδεκτή, διότι μου δεί-
χνει μέσα μου την ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΘΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ και τη ΘΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 

 
Με αξίωσε να γράψω 8 βιβλία 

Ο Διδάσκαλός μας με αξίωσε να γράψω 8 βιβλία για τα πιο 
σημαντικά γεγονότα:  

 «Η μαρτυρία ενός αφοσιωμένου μαθητή του Σημερινού 
Ζωντανού Διδάσκαλου Πρεμ Ράβατ».  

 «Το Υπέρτατο Μήνυμα», για τον Ερχομό του Διδασκά-
λου μας.  

 «Πώς ν’ απαλλαγούμε απ’ την παγκόσμια οικονομική 
μαφία».  

 «Οι διαφορές και οι ομοιότητές μας».  
 «Οι Οραματιστές του Γενικού Καλού». 
 «Ήρθε ο καιρός να βιώσουμε Πρεσβευτές της Ειρήνης». 
 «Η ιδανική κοινωνία»  
και τελευταίο αυτό που διαβάζετε τώρα 
 «Η προσωπική μου Ιστορία με τον Πολυαγαπημένο μας 

Διδάσκαλο». 
Δεν είναι κερδοσκοπικά βιβλία. Όλα τα έσοδα των βιβλίων, 

που μου πρόσφερε με τη Θεϊκή του Χάρη να γράψω, είναι απο-
κλειστικά για τη διάδοση του ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΓΟΥ του 
Διδασκάλου μας! 

 
   

H 
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Επίλογος 
 
 

έσα στην όμορφη απλότητα, υπάρχουν τα πάντα, αλ-
λά λόγω της άγνοιας τα κάναμε όλα τόσο πολύπλοκα 

και η ανθρωπότητα υποφέρει. Θα είναι ανόητο και λυπηρό να 
αναφέρουμε τόμους σκοτεινής ιστορίας πολέμων και φρικα-
λεοτήτων. Ας κάνουμε μια προσπάθεια εσωτερικής στροφής 
προς την ευγενέστατη συμβουλή του Πολυαγαπημένου μας 
Σωκράτη «Γνώρισε τον Εαυτό σου», για να μπορέσουμε να 
βιώνουμε τώρα τη Θεία Μαγεία και να ελπίζουμε σε έναν Α-
πίστευτα Καλύτερο Κόσμο! Ας ακολουθήσουμε την προτρο-
πή του Πολυαγαπημένου μας σημερινού Διδάσκαλου: «Ας 
στρέψουμε την προσοχή μας λίγο προς τα παιδιά και δεν θα 
αμφιβάλλουμε καθόλου»! 

Αυτά που έζησα και ζω και σας γράφω τώρα συνέβησαν 
όλα στο παρόν. Ας επενδύσουμε λοιπόν στη Σωτήρια Γνώση 
του Εαυτού μας, γιατί μόνο Αυτή μπορεί να μας μάθει να ζού-
με στο Θεϊκό Παρόν της, γιατί μόνο στο Παρόν Υπάρχει η 
Ζωή (Θεός)! Στο Θείο Παρόν λαμβάνουν χώρα τα πάντα! Το 
παρελθόν καταγράφεται στη μνήμη μας από το Παρόν, για να 
μαθητεύουμε από τα λάθη μας και να μην επαναλαμβάνουμε 
τα ίδια και χειρότερα σφάλματα και να εξελισσόμαστε.  

Και το Παρόν επίσης δημιουργεί το μέλλον, κι όταν είσαι 
πλήρως συνειδητός, κάθε μελλοντική στιγμή είναι αποτέλε-
σμα της προηγούμενης παρούσας συνειδητής στιγμής σου, 
ώστε να ζεις σ’ έναν Ευλογημένο Παράδεισο στο ΤΩΡΑ. Κι 
όχι στον παράδεισο μετά τον θάνατό σου, που σου υπόσχο-
νται οι θρησκείες και οι πολιτικάντηδες με τα θα, θα, θα. Δη-
λαδή, αν δεν γνωρίζεις να διαχειρίζεσαι το σήμερα μες στον 

Μ 
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εσωτερικό σου και εξωτερικό παράδεισο, πώς θα διαχειριστείς 
το αύριο, εφόσον, όταν έρθει, θα είναι σαν το σήμερα; Έτσι θα 
βιώνεις μία εσωτερική κόλαση —που ωχριά μπροστά στην 
κόλαση που περιγράφουν οι θρησκείες— περιμένοντας πάντα 
ένα καλύτερο αύριο, που θα το χάνεις μέσα απ’ τα δάχτυλά 
σου σαν το νερό. 

Συνειδητοποίησα μες στο ταξίδι της Ζωής μου ότι οι σκο-
τεινές σκέψεις γνώριζαν σε ποια όχθη ήθελα να πάω και προ-
σπαθούσαν με κάθε τρόπο να με ωθούν να κολυμπώ στα 
βρώμικα νερά τους (που έχουν εγκλωβίσει δισεκατομμύρια 
συνανθρώπους μας), για να μη φτάσω ποτέ στον Δημιουργό 
μου, που επειδή είναι  Πανταχού Παρών, είναι και μέσα σ’ ό-
λους μας! Ο Διδάσκαλός μας όμως με τη Θεία Χάρη του μ’ 
έσωσε απ’ όλες τις μάχες που μου είχε στήσει το αρνητικό και 
μου κέρδισε τον πόλεμο. Ήταν αδύνατη η Σωτηρία μου, γιατί 
εκεί που ήμουν ήταν σαν την κινούμενη άμμο, όπου δεν μπο-
ρεί να σωθεί απολύτως κανένας μας. Αλλά ήρθε εκ Θεού και 
μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα μας. Κι όταν τον 
αναγνωρίσουμε, τότε και μόνο τότε θα κατανοήσουμε τον 
Αληθινό Διδάσκαλό μας, ότι είναι ο Μοναδικός Εκπρόσωπος 
του Θεού αυτής της Υπέρλαμπρης εποχής! 

Προσπαθώντας και γυρίζοντας αδιάκοπα όλο τον κόσμο 
από 13 ετών παιδί επί 50 χρόνια μέχρι σήμερα, άλλαξε τη ροή 
της πιο σκοτεινής ιστορίας της ανθρωπότητας σε Απίστευτη 
Υπέρλαμπρη Ιστορία, πρώτα ατομικά στον καθένα μας. Και 
καθώς την αλλάζει σε όλο και περισσότερους, θα τη βιώνει 
όλη η ανθρωπότητα! 

Αισθάνομαι να σταματήσω να γράφω, γιατί η στιγμιαία 
ύφανση της ιστορίας μου δεν έχει τελειωμό. Κι αν συνεχίσω, 
φυσικά δεν θα φθάσει ποτέ το μήνυμά μου σε όσους είναι για 
να φθάσει. Έτσι σήμερα, 23/10, 13:30, τελειώνω το βιβλίο με 
μία επιπρόσθετη Ύψιστη Εμπειρία που μου πρόσφερε ο Κύ-
ριός μας ψιθυριστά μες στην καρδιά μου! 
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Εφόσον η Θεϊκή Αναπνοή μας μου επιτρέπει να λειτουργώ, 
άρα Αυτή μου προσφέρει τα πάντα, συνειδητοποιήσεις κι ε-
μπειρίες τόσο Σεβαστές, ώστε να αισθάνομαι Απερίγραπτο 
Δέος Ευγνωμοσύνης και Απερίγραπτη Τιμή που μου επιτρέπει 
να βιώνω αυτά που σας γράφω.  

Μετά το τέλος αυτού του βιβλίου προσπαθώ να είμαι όσο 
μπορώ σε συνεχή εστίαση, με αφάνταστη ανυπομονησία και α-
φάνταστη υπομονή, για το αίτημα του θεραπευτή που έχω ζη-
τήσει από τον Διδάσκαλό μας (Κύριό μας)! (ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΕΙΣ Α΄, κεφ. ε΄ 17: «Αδιαλείπτως προσεύχεσθε») (συνεχής 
εστίαση στη Γνώση του Εαυτού μας – Θεϊκή Αναπνοή μας)! 

 
 

H 
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Ο Διδάσκαλός μας έχει ετοιμάσει 5 DVD σε μία κασέτα για 
τους ενδιαφερόμενους (περίπου 8 ώρες), τα οποία ονόμασε 
«ΚΛΕΙΔΙΑ» και μπορείτε να τα δανειστείτε χωρίς χρέωση. Στο 
6ο ΚΛΕΙΔΙ παρουσιάζεται και προσφέρεται η Γνώση απ’ τον ί-
διο τον Διδάσκαλο.  

Πληροφορίες για τη Γνώση:  
 τηλ. 2107488650  
 www.wopg.org (αγγλικά) 
 www.theartoflife.gr (ελληνικά)  
 κι απ’ το smartphone μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρ-

μογή TimelessToday 
 

Αν επιθυμείτε να μελετήσετε τις αρχές του κοινωνικοπολιτικού 
κινήματος που έχουμε δημιουργήσει, μπορείτε, όποτε έχετε 
χρόνο, να μελετήσετε όλα τα βιβλία στη διεύθυνση :  

 www.ogek.gr (ενότητα ΒΙΒΛΙΑ) 
 

Άλλο υλικό θα βρείτε στο προσωπικό μου κανάλι : 
 Youtube (αναζήτηση notiskontomichalos) 
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Χωρίς Καλοσύνη, χωρίς Αγάπη, χωρίς Κατανόηση, η λογική 
είναι άχρηστη. (Πρεμ Ράβατ) 
 
Και η δική μου ανταπόκριση σ’ αυτά τα λόγια: 
Όταν μάθουμε μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας να ζούμε με 
πλήρη συνείδηση στο Θεϊκό Παρόν —εστιασμένοι στη Θεϊκή 
Αναπνοή μας— έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία. 

*** 
Ένα 7λεπτο βίντεο του Διδασκάλου μας επιβεβαιώνει την 

παγκόσμια πρόσκλησή του σε όσους επιθυμούν να νιώθουν 
«Πρεσβευτές της Ειρήνης», την οποία έχουμε ήδη μέσα μας, 
για να την εκδηλώσουμε και έξω μας! Στην αναζήτηση του 
Youtube πληκτρολογήστε Empowering People Prem Rawat.   

Σας ευχαριστώ πολύ κι ελπίζω πως ο χρόνος που αφιερώ-
σατε στην ανάγνωση του παρόντος να ήταν πραγματικά ε-
ποικοδομητικός για τις καρδιές σας! 

 
Με βαθύτατη Αγάπη, Εκτίμηση και Σεβασμό! 
Ο συνταξιδιώτης σας, ο φίλος σας και αδελφός σας και κα-

λή αντάμωση γρήγορα! 

*** 
Με Άπειρη Θεία Αγάπη, Θείο Σεβασμό, Θεία Ευγνωμοσύ-

νη και Θεία Απόλυτη Αφοσίωση προς τον Πολυαγαπημένο 
μας Διδάσκαλο! 

Ο Αφοσιωμένος και Απελευθερωμένος με τη Χάρη σας μα-
θητής σας! 

 
Νότης Κοντομίχαλος 
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Ένα  Προκαθορισμένο 

Απρόσμενο Ραντεβού

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Το Υπέρτατο Μήνυμα 
για το πιο Ευγενές 

Εγχείρημα (ποιήματα)

Οι διαφορές και οι 
ομοιότητές μας

Οι Οραματιστές του 
Γενικού Καλού

Πώς θα απαλλαγούμε 
από την Παγκόσμια 
Οικονομική Μαφία

Η ιδανική κοινωνία

Το Υπέρτατο Μήνυμα

Ήρθε ο καιρός να 
νιώσουμε πρεσβευτές 

της Ειρήνης

A Predetermined
Unexpected Encounter

Γεννήθηκα σε μια φτωχογειτονιά, 
στην παλιά λαχαναγορά Αθηνών. 
Τον πατέρα μου μου τον στέρησαν 
στον εμφύλιο των ασυνείδητων πο-
λιτικών. Άλλαξα πολλά επαγγέλματα 
αναζητώντας καλύτερο μεροκάματο, 
ναυτικός και μετανάστης στα 18 μου, 
με τελικό επάγγελμα οδηγός ταξί 38 
χρόνια, αποκτώντας εμπειρίες από 
την επαφή μου με δια φορετικές ψυ-
χοσυνθέσεις. 

Τα γράμματα στο σχολείο τα θε-
ωρούσα κούφια, γιατί δεν εμπεριέ-
χουν αληθινή αγάπη, σεβασμό και 
αξιοπρέπεια. Είμαι σαν ένα ελεύθερο 
πουλί, δεν χωράω σε κανένα από τ’ 
αμέτρητα κλουβιά αυτού του κό-
σμου, της άγνοιας και της αυταπά-
της. Όμως με απόλυτο σεβασμό και 
υπακοή στους εσωτερικούς νόμους 
του Εαυτού μας και στους υγιείς νό-
μους της παγκόσμιας κοινωνίας. 

Αισθάνομαι απερίγραπτα ευγνώ-
μων προς τον πολυαγαπημένο μου 
Διδάσκαλο, που μου έδειξε να σπου-
δάζω στο υπέρτατο πανεπιστήμιο 
της Γνώσης του Εαυτού, που με βο-
ήθησε να αποφοιτήσω ακέραιος και 
από το πανεπιστήμιο του δρόμου. Γι’  
αυτό  η Γνώση για μένα ήταν και είναι 
το ακλόνητο θεμέλιο και η αχώριστη 
πυξίδα μου.

Η πιο καταστροφική και διαιωνιζόμενη 
μέχρι τώρα πανδημία στην ανθρωπότη-
τα είναι η άγνοια του Εαυτού μας, που μας 
σέρνει στην ασυνειδησία και η ασυνειδησία 
μάς ωθεί στην τρέλα και στην εγκληματι-
κότητα. Όλες οι άλλες πανδημίες ωχριούν 

μπροστά στην άγνοια του Εαυτού μας. Αυτή είναι η αιτία 
της μιας πλευράς του νομίσματος. Ή άλλη πλευρά είναι 
το «ουδέν κακόν αμιγές Καλού», που μας άφησαν κληρο-
νομιά οι φωτισμένοι πρόγονοί μας. Μας επαναφέρει στην 
ελπίδα, ότι υπάρχει μέσα μας το αντίδοτο της άγνοιας, η 
Θεραπεύτρια Γνώση του Εαυτού μας! Μόνο Αυτή μάς προ-
σφέρει την Εκπλήρωση και τη Διαύγεια, για να αισθανό-
μαστε Ειρηνικοί και Ευσεβείς, σαν αντάξια πλάσματα του 
Δημιουργού μας. Ο κόσμος πλάθει το παιδί με πλαστικό 
πιστόλι στο χέρι. Κι όταν μεγαλώσει, του δίνει το αληθινό 
για να σκοτώσει. Ενώ ο Θεός το πλάθει ως Θεία Αγνότητα 

ενσαρκωμένη.
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