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Ζωή, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, είναι τόσο
πολύ απλή και όμορφη. Αλλά για να την αναγνωρίσουμε, να την κατανοήσουμε, να την εκτιμήσουμε και να
την απολαμβάνουμε με απερίγραπτη Ευγνωμοσύνη, πρέπει να την προσεγγίσουμε κι εμείς με τα ίδια τα στοιχεία
της, που μας έχει ως έμφυτα δώρα μέσα μας, την Απλότητα, την Ομορφιά, την Αγάπη και τον Σεβασμό.
Αυτά τα πανέμορφα θεμελιώδη αισθήματα της καρδιάς μας τα έχουμε βιώσει λίγο πολύ όλοι μας όταν ήμασταν παιδιά, κι όπως μεγαλώναμε τα ξεχάσαμε, γιατί οι
δομές αυτού του κόσμου είναι για το κακό της ανθρωπότητας και όχι για το καλό μας, που διατυμπανίζουν με
τόση υποκρισία όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Απόδειξη, δεν έχει καλυτερεύσει ο κόσμος, αλλά χειροτερεύει
συνέχεια όλο και περισσότερο: απάτη, εγκληματικότητα,
αλκοόλ, τζόγος, ναρκωτικά, πορνεία, δουλεμπόριο, υποκρισία, ασέβεια, μίσος, νοσοκομεία, φυλακές, τρελοκομεία και πόλεμοι συνεχώς αυξάνονται.
Ας επωφεληθούμε απ’ τα διαχρονικά, απλά, πρακτικά
και ευγενή μηνύματα, το «γνώρισε τον Εαυτό σου» του
Σωκράτη μας και το «μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου
κάνουν» του Χριστού μας. Αν τα στοχαστούμε με σοβαρότητα, ίσως γίνουν το πιο ισχυρό θεμέλιο και η αχώριστη πυξίδα στο καθημερινό ταξίδι μας για όλα τα ανθρώπινα όντα. Κι αν αρχίσουμε να τα διδάσκουμε από
τα νηπιαγωγεία σ’ όλη την κλίμακα μάθησης, θα έχουμε αφάνταστα αξιοπρεπή αποτελέσματα από ευσυνείδητους πολίτες, για να γίνουν οι κοινωνίες μας επιτέλους ευγενείς.
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Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε στην τελευταία
βαθμίδα των δημιουργημάτων του Δημιουργού μας και
σίγουρα δεν μας αρμόζει αυτή η θέση. Οι τύψεις μάς γεννούν το συναίσθημα ντροπής. Ας το αντικαταστήσουμε με
το αίσθημα της καρδιάς, την Αξιοπρέπεια.
Όλοι μας επιθυμούμε έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί δεν
προσπαθούμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, αλλά περιμένουμε να το κάνει κάποιος άλλος χωρίς την προσωπική συμμετοχή μας; Μόνο και μόνο τότε θα μπορούμε να
νιώθουμε αντάξιοι του πανάγαθου Δημιουργού μας και ως
η κορωνίδα της Δημιουργίας του!

,[<
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Κεφάλαιο 1
Το μαγικό ραβδί της επιλογής

Υ

 άρχουν πράγματα θετικά που πρέπει να κάνουπ
με, και πράγματα αρνητικά που δεν πρέπει να κάνουμε.

Θετικά:
Όταν κινδυνεύει κάποιος, πρέπει να του προσφέρουμε τη βοήθειά μας στο κατά δύναμη, γιατί κι
εμείς στη θέση του θα θέλαμε τη βοήθεια κάποιου.
• Ν’ αγαπάμε και να τιμούμε τους γονείς μας, διότι
είναι συνεργάτες και διάμεσα του Θεού μας και μας
φρόντισαν, ώστε να υπάρχουμε σήμερα.
• Ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον με την ανιδιοτελή
θεία Αγάπη του Θεού, που είναι έμφυτη μέσα στην
καρδιά του καθένα μας!

•

Αρνητικά:
• Δεν πρέπει να θέτουμε ποτέ σε κίνδυνο κανέναν,
γιατί κι εμείς δεν θέλουμε να μας προκαλέσει κίνδυνο κάποιος άλλος.
• Δεν πρέπει να επιθυμούμε τον σύντροφο ή τη σύντροφο του άλλου, γιατί δεν θέλουμε κι εμείς, κάποιος/α να επιθυμεί τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας.
9

•

Δεν πρέπει να λέμε ψέματα, γιατί κι εμείς δεν θέλουμε να μας λένε ψέματα.
• Δεν πρέπει να ζηλεύουμε και να μισούμε, γιατί δεν
θέλουμε να μας ζηλεύουν και να μας μισούν.
• Δεν πρέπει να κλέβουμε, γιατί δεν θέλουμε να μας
κλέψουν.
• Δεν πρέπει να σκοτώνουμε, γιατί δεν θέλουμε να
μας σκοτώσουν.
Μην εκλάβετε τη λέξη «πρέπει» ως προσταγή, αλλά
ως ύψιστο δώρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ, που είναι μια από τις απίστευτες δυνατότητες που μας έχει τοποθετήσει έμφυτα
μέσα μας ο πολυαγαπημένος μας Δημιουργός.

,[<
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Κεφάλαιο 2
Για υγεία ψυχής, σώματος και μυαλού

Γ

ια να έχουν καλύτερα αποτελέσματα τα παιδιά μας
στο καθημερινό ταξίδι της Ζωής τους, πρέπει κι
εμείς ως γονείς να βιώνουμε αυτά που τους συμβουλεύουμε, γιατί όλοι μας επιθυμούμε περισσότερο τα έργα
των άλλων παρά τα λόγια. Έτσι και τα παιδιά μας, είναι
πολύ καλύτερο γι’ αυτά να βλέπουν έργα από τους γονείς τους και όχι μόνο κούφια λόγια.
Αν οραματιζόμαστε έναν κόσμο με Ειρήνη, Αξιοπρέπεια και Ευημερία, έχουμε υποχρέωση και ευθύνη πώς
θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Αυτό προϋποθέτει να
κάνουμε κάθε γονέας την προσωπική του αρχή. Πρώτα
για σταδιακή απόρριψη των αρνητικών ιδιοτήτων του
μυαλού μας, που μας καθιστά διχασμένους, που επιτυγχάνεται με την πρακτική εξάσκηση της Γνώσης του Εαυτού μας. Κι έπειτα αβίαστα απορρίπτουμε και τις βλαβερές πράξεις μας.

Τι είναι αναγκαίο να τρώμε εμείς και τα παιδιά μας
Πρέπει τα παιδιά μας από μικρά να τα μαθαίνουμε
μόνο σε υγιεινές τροφές της Μάνας μας Φύσης, με την
απίστευτη ποικιλία φρούτων και καρπών απ’ τον ευλογημένο μας πλανήτη, που μας προσφέρουν Αρμονία
11

ψυχής, μυαλού και σώματος. Βαθμιαία, ενεργοποιούνται και αναδύονται οι έμφυτες ικανότητες της ψυχής
μας, η Ευγνωμοσύνη, η Αγάπη, η Καλοσύνη, η Διαύγεια,
η Αναγνώριση, η Εκτίμηση, η Κατανόηση, ο Σεβασμός,
κι ο Θαυμασμός, που μας καθιστούν εσωτερικά εκπληρωμένους. Ταυτόχρονα γινόμαστε συνειδητοί ότι ζούμε
ανάμεσα σε αναρίθμητα δώρα και θαύματα του πάνσοφου Δημιουργού μας, για τη συντήρηση και εξέλιξη της
Ύπαρξής μας.
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει απ’ την αποδοχή και
τη συνειδητοποίησή μας ότι είμαστε όλοι αναπόσπαστα
μέρη της Μητέρας μας Φύσης, γιατί μας συντηρεί με τις
αναγκαίες θρεπτικές ουσίες της.

Τι δεν είναι αναγκαίο να τρώμε εμείς και τα παιδιά μας
Οποιαδήποτε σκοτωμένη τροφή (κρέατα, πουλερικά,
ψάρια), τα οποία δηλητηριάζουν το αίμα και τα κύτταρά μας με τοξίνες και πτωμαΐνη και μας κάνουν άρρωστους, επιθετικούς, λάγνους, ασεβείς και αυθαίρετους.
Η συμπεριφορά αυτών που είναι πολύ εθισμένοι στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και τρώνε οτιδήποτε σκοτωμένο,
είναι η αιτία της μάστιγας των ασθενειών, της τρέλας,
της εγκληματικότητας και των παγκόσμιων πολέμων μέχρι σήμερα.
Να θυμόσαστε ότι όλα τα φαστ φουντ είναι προσχεδιασμένοι προθάλαμοι των νοσοκομείων. Όπως περιμένουν κάθε μέρα στις ουρές για να φάνε τα παιδιά με τους
γονείς, ατυχώς έτσι περιμένουν κάθε μέρα σωρηδόν οι
ασθενείς στα νοσοκομεία, για να τους θεραπεύσουν οι
«άγγελοι» γιατροί.
Και μην ξεχνάμε ότι η πρωτεΐνη υπάρχει σε ξηρούς
καρπούς και σε ζωντανά φρούτα και όχι στα σκοτωμένα
κρέατα, που μας παραπλανούν οι γιατροί. Αυτοί, πίσω
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απ’ τη σκόπιμη συμβουλή τους, έχουν για κίνητρο να
μας αρρωσταίνουν και να μας κάνουν εγχειρήσεις που
δεν χρειαζόμαστε, για να αποκτήσουν πιο πολυτελείς
βίλες, πιο πολυτελή έπιπλα κι αυτοκίνητα απ’ τον συνάδελφό τους.
Το γενικό σκεπτικό τους είναι ότι «αν δεν τα πάρω
εγώ, θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι γιατροί». Όπως το
σκεπτικό των πολιτικών είναι ο ανταγωνισμός ποιος θ’
αρπάξει τα περισσότερα στη θητεία του, γιατί έτσι κι
αλλιώς θα τα πάρουν οι άλλοι που θα τους αντικαταστήσουν. Κι έτσι η άγνοιά μας μας οδηγεί στις συμβουλές τους, στην τσέπη τους και σε πρόωρο θάνατο. Δυστυχώς, ένας τραγικός φαύλος κύκλος.

Τι είναι αναγκαίο να πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας
Μόνο το ευλογημένο, ζωοποιό, θεραπευτικό και καθαριστικό νερό και όλους τους ευλογημένους χυμούς
φρούτων. Το αίμα μας και όλα τα κύτταρά μας θα είναι
υγιέστατα σαν του μικρού παιδιού. Και σε πλήρη ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη η ψυχή, το μυαλό και το σώμα
μας, απ’ τη συνειδητοποίηση της απερίγραπτης καλοσύνης και γενναιοδωρίας του Δημιουργού μας.

Τι είναι άχρηστο και βλαβερό για εμάς και τα παιδιά μας
Καθόλου αναψυκτικά. Διότι είναι η αρχή για να μας
αποκόψουν απ’ το θείο νερό και τους θείους χυμούς της
Μητέρας μας Φύσης. Στην αρχή φαίνονται αθώα, αλλά
σιγά σιγά μάς έχουν στημένη την τρομακτική παγίδα
τους με τα πολυάριθμα δηλητηριώδη ποτά, τσιγαράκια
και ναρκωτικά τους, που έχουν μαντρώσει αναρίθμητους σε νοσοκομεία, τρελοκομεία, φυλακές και σε εργάτες των οπλοβιομηχανιών, για να έχουν μεροκάματο
13

για τις επίπλαστες φθοροποιές πολυτελείς ανάγκες που
μας δημιούργησαν.
Οι βιομηχανίες φαρμάκων είναι το πιο ύπουλο, τρομακτικό, παγκόσμιο οργανωμένο έγκλημα. Το πρώτο μέλημά τους, πώς να αρρωσταίνουν τον κόσμο από μικρά
παιδιά μέσω της τροφής, όπου έχουν μεταλλάξει τα πάντα. Βλέπετε σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι επιρρεπείς
αναρίθμητοι συνάνθρωποί μας στην απάτη, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στην πορνεία, στα ναρκωτικά και στο
έγκλημα.
Κι όλα αυτά από την τεχνητή φτώχεια, από τη διαφήμιση των Μ.Μ.Εξαπάτησης με δέλεαρ δωρεάν τσιγάρα και ποτά στη νεολαία, σε γιορτές κρασιού, μπίρας, ούζου, τσίπουρου κ.λπ. Και δεν υποφέρουν μόνο
αυτοί, αλλά παίρνουν στο λαιμό τους και τόσους άλλους
απ’ τον περίγυρό τους. Τόσοι άνθρωποι πέφτουν θύματα εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς αυτών που
είναι χρήστες της απάτης, του αλκοόλ, των ναρκωτικών
και του εγκλήματος.
Αυτό κι αν δεν είναι ένα ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΧΑΟΣ των ψευτοκυβερνητών μικροσυμμοριών κάθε χώρας, όπου πίσω κρύβονται οι αφανείς μεγαλοσυμμορίες.

Τι είναι αναγκαίο να βλέπουμε εμείς και τα παιδιά μας
Όπως πρέπει να προσέχουμε τι θα βάζουμε στο σώμα
μας απ’ το στόμα μας για να μη μας αρρωστήσουν, έτσι
πρέπει να προσέχουμε τι θα βάζουμε και στο μυαλό μας
απ’ τα μάτια μας, επίσης για να μη μας αρρωστήσουν το
μυαλό μας. Την πιο ευγενική θέα, για τα θαυματουργά
μάτια μας, μας την προσφέρει με τόσο απίστευτη μεγαλοπρέπεια η μητέρα μας Φύση.
Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει και αισθανθεί την
εσωτερική Ελευθερία που νιώθει η ψυχή μας, όταν βρι14

σκόμαστε σε μέρη μακριά απ’ τις τσιμεντοφυλακές-ταφόπλακες των πόλεων. Εκεί που έχουν τσουβαλιάσει
αμέτρητους ανθρώπους οι στυγνές συμμορίες, που κάνουν τα πάντα μόνο και μόνο για το θεό τους χρήμα.
Πόσο πολύ λαχταρούμε όλοι την αποφυλάκισή μας, για
να νιώσουμε κάπως χαρούμενοι και ξεκούραστοι στην
εξοχή ένα Σαββατοκύριακο ή το καλοκαιράκι.

Τι είναι άχρηστο ή βλαβερό να βλέπουμε εμείς και τα παιδιά μας
Να μην παρασυρόμαστε σε αισχρά θεάματα, διότι διεγείρουν το σεξουαλικό σύστημα και οργιάζει το μυαλό στη φαντασία. Γίνεται τρομακτική εμμονή εξάρτησης σεξουαλικότητας, που οδηγεί τους περισσότερους
σε αυτοερωτισμό και πολλούς σε σεξουαλικά εγκλήματα, διότι αρρωσταίνει το μυαλό. Η σεξουαλική δύναμη,
μετά την πείνα, είναι η πιο ισχυρή δύναμη του μυαλού
και του σώματος και κυριαρχείται μόνο με τη μαθητεία
στην υπέρτατη Δύναμη της θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, αν επενδύσουμε με ειλικρίνεια και αποζητήσουμε την ελευθερία μας. ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ
ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ!
Και φυσικά ν’ αποφεύγουμε θεάματα ρηχά και εγκληματικά, γιατί τα πάντα έχουν αλληλεπίδραση και γινόμαστε ανεπαίσθητα μέρος αυτών που βλέπουμε.

Τι είναι αναγκαίο να ακούμε εμείς και τα παιδιά μας
Πρώτα, με πολλή προσοχή και σεβασμό, τις συμβουλές των γονέων μας, γιατί γνωρίζουν τις παγίδες σαν μεγαλύτεροι και δεν θέλουν να πέσουν και τα παιδιά τους
στις ίδιες ή χειρότερες παγίδες. Η μουσική για τα αυτιά
μας πρέπει να είναι επιλεκτική. Ν’ αρχίσουμε να μαθητεύουμε με την αναγκαία θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
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μας, που θα μας προσφέρει στίχους ευγενείς και ουσιαστικούς για την Ειρήνη, για τη Δικαιοσύνη, για την Ευγνωμοσύνη μας προς το Πανύψιστο Θείο Δώρο της Ζωής
μας και για τη συνεργασία μας προς το Γενικό Καλό.

Τι είναι άχρηστο να ακούμε εμείς και τα παιδιά μας
Καθόλου αισχρά άσματα, διότι επηρεάζουν το μυαλό και το σώμα σε σεξουαλισμό και οδηγείται ο άνθρωπος σε κτηνώδη συμπεριφορά, που καταστρέφει κι άλλα
αθώα θύματα μαζί με τον εαυτό του. Επίσης καθόλου
πολιτικά ή αθλητικά φανατικά τραγούδια, γιατί οδηγούν τους ανθρώπους σε ατομικά, ομαδικά και κοινωνικά εγκλήματα.

Τι είναι αναγκαίο να παίζουμε εμείς και τα παιδιά μας
Η μουσική είναι μία ευγενής μάθηση, αλλά μόνο αν
εκφράζεται η καρδιά με στόχο την έμπνευση, για εσωτερική εξέλιξη με τη Γνώση του Εαυτού μας. Και οποιοδήποτε άθλημα ατομικό ή ομαδικό, που γυμνάζει και μαθαίνει τον άνθρωπο πειθαρχία και σεβασμό προς τους
συνανθρώπους του. Φυσικά, η πιο ευγενής γυμναστική
είναι ατομική, διότι δεν ανταγωνίζεσαι κάποιον ούτε
πληρώνεσαι. Σήμερα όμως, έχουν γίνει όλα εμπόριο κι
έτσι αφήνουν τον άνθρωπο σε άγνοια, για να τον εκμεταλλεύονται ο καθένας με το δικό του προκάλυμμα.

Τι είναι άχρηστο ή βλαβερό να παίζουμε εμείς και τα παιδιά μας
Ούτε κατά φαντασία βίαια αθλήματα πυγμαχίας, κικ
μπόξινγκ και συναφή, που τα διαφημίζουν με πρόσχημα
την αυτοάμυνα κι επιδιώκουν ο ένας ν’ αφήσει ανάπηρο
τον συνάνθρωπό του ή και να τον σκοτώσει, αρκεί να νι16

κήσει για το χρήμα ή για τη δόξα και για ν’ αποκτήσει μεγαλύτερο πελατολόγιο από μαθητές. Βλέπετε, οι δομές
αυτού του κόσμου είναι τέτοιες, ώστε σ’ όλα τα αθλήματα η παροδική χαρά έρχεται με τη νίκη, παραβλέποντας την τρομερή λύπη των άλλων που έχουν χάσει. Κι
αυτό πάει λέγοντας, μέχρι που έχουμε ως δεδομένο τον
άγραφο παγκόσμιο κανόνα «η ζωή μου ο θάνατός σου».
Ούτε να μαθαίνουμε μουσική για να εκφράσουμε σεξουαλικά άσματα ή φανατικά πολιτικά τραγούδια για να
κονομήσουμε, επηρεάζοντας τους άλλους σε ανάρμοστες
συμπεριφορές, με πρόσχημα τη χαρά των ακροατών.

Ποια είναι η αναγκαία προτεραιότητα για μας και τα παιδιά μας
Πρώτα απ’ όλα, να γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας,
το διαχρονικό σωτήριο μήνυμα «Γνώθι σαυτόν» του
αγαπημένου μας Σωκράτη. Όσο πιο γρήγορα αρχίσουμε
να μαθητεύουμε στη θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας,
τόσο λιγότερο θα παγιδευόμαστε στα πάθη μας και στην
αυταπάτη της ύλης. Θα έχουμε σημείο αναφοράς κάθε
στιγμή τη Θεία Αλήθεια μέσα μας, που θα μας αποκαλύπτει τις έμφυτες σωτήριες δυνατότητές μας. Με την
εσωτερική εκπλήρωση της ψυχής μας δεν θα τρέχουμε
σαν ζητιάνοι στους παγιδευτές, τάχα ότι μπορούν να μας
εκπληρώσουν αυτοί με τα υποκατάστατα.
Ούτε η μουσική βιομηχανία, ούτε η βιομηχανία θεάματος, ούτε η βιομηχανία των ΜΜΕ, ούτε η βιομηχανία
πολιτικών κυβερνήσεων, ούτε οι θρησκείες, ούτε η βιομηχανία του χρήματος, ούτε η βιομηχανία αθλημάτων,
ούτε η βιομηχανία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, ούτε η
γιόγκα, κι ούτε κανένας απολύτως δεν μπορεί να εκπληρώσει την ψυχή μας. Μόνο ο αληθινός ζωντανός Διδάσκαλος κάθε εποχής, που προσφέρει πρακτικό τρόπο
για να αναγνωρίσουμε τον Θεό μέσα μας. Αν επενδύσου17

με με ειλικρίνεια και δίψα, θα μπορούμε να βιώνουμε την
Υπέρτατη Εκπλήρωση.

Τι είναι άχρηστο για εμάς και τα παιδιά μας
Πρώτα οι γονείς και μετά οι δάσκαλοι έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε να μάθουμε στα παιδιά μας
ότι είμαστε όλοι μας πλάσματα του Ενός Δημιουργού κι
όχι ταμπέλες κάποιου κόμματος, κάποιας πατρίδας ή
θρησκείας. Αυτά τα έχουν δημιουργήσει από βάθους αιώνων κάποιοι σκοτεινοί και τα καταστρατηγούν οι υπάνθρωποι χειραγωγοί του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα στον κόσμο τούς εμφύλιους, θρησκευτικούς και εθνικούς βρώμικους πολέμους, με τις αναρίθμητες φρικιαστικές παγκόσμιες δολοφονίες. Και σήμερα έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε συλλογικά, μηδενός εξαιρουμένου, ν’ αλλάξουμε
τη σκοτεινή ιστορία και να συνεργαστούμε παγκοσμίως,
για μια υπέρλαμπρη ιστορία σε όλη την οικουμένη.

,[<
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Κεφάλαιο 3
Η ιδανική κοινωνία

Χ

ωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας δεν μπορούμε να
οραματιστούμε μία ιδανική κοινωνία, γιατί μόνο
το Θεϊκό μέσα μας μας προσφέρει αυτό το τόσο υπέροχο όραμα και μας καθοδηγεί πώς να το πραγματώσουμε
συλλογικά, γιατί θα είμαστε στην ίδια συχνότητα. Ένα
παράδειγμα: Όταν από νήπια θα μας μαθαίνουν οι γονείς
μας και οι δάσκαλοί μας να ασχοληθούμε με τη διαχρονική ευγενική συμβουλή του Σωκράτη μας, τη «Γνώση
του Εαυτού μας», και να «μην κάνουμε ό,τι δεν θέλουμε
να μας κάνουν οι άλλοι» του Χριστού μας, τότε αδιαμφισβήτητα θα έχουμε μία υγιή παγκόσμια κοινωνία. Γιατί
τα θεμέλιά μας θα είναι η Αγάπη, η Ειρήνη, ο Σεβασμός,
η Σοφία και το ευγενές Ενδιαφέρον συνεργασίας για το
«Γενικό Καλό».
Μετά από πολύχρονη μαθητεία, η θεσπέσια Γνώση
του Εαυτού μας με ενέπνευσε και μου πρόσφερε το επιπρόσθετο θείο δώρο να εκφράσω το γλυκύτατο όραμα
που ποθώ για μία ιδανική κοινωνία.
Πρώτα απ’ όλα, οι γονείς, ως πρωταρχικοί εκπαιδευτές των παιδιών τους. χρειάζονται να μαθητεύουν με τη
Γνώση του Εαυτού μας, για να μπορούν να έχουν άψογη συμπεριφορά Αγάπης, Καλοσύνης, Διαύγειας, Κατανόησης και Σεβασμού. Για να εμπνέουν τα παιδιά ν’ αρ19

χίσουν από μικρά κι αυτά να πλημμυρίζουν απ’ τα θεία
Αισθήματα των γονέων, να ξυπνήσουν και τα δικά τους
εσωτερικά μαγευτικά Αισθήματα. Μετά οι δάσκαλοι, που
μας μαθαίνουν γράμματα, είναι απαραίτητο κι αυτοί να
ασχολούνται με τη Γνώση, ώστε τα παιδιά να βρίσκονται
συνέχεια με ανθρώπους που τα γαλουχούν στην ίδια συχνότητα, για να προάγονται μαζί δάσκαλοι και μαθητές.
Δηλαδή πρωταρχική μάθηση η θεσπέσια ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟΥ μας, που είναι το Α και το Ω στο καθημερινό προσωπικό μας ταξίδι. Αν δεν γνωρίζουμε την αφετηρία μας,
δεν θα έχουμε και υπέρτατο σκοπό, παρά μόνο τις δουλειές μας για την επιβίωση. Συνεπώς μία ζωή ελάχιστα
διαφορετική απ’ τα ευλογημένα ζώα.
Όπως παρατηρούμε, από βάθους αιώνων μέχρι τώρα,
βρισκόμαστε σε τέτοια τραγική εξαθλίωση με την εκμετάλλευση, κλέβοντας, βιάζοντας ψυχικά και σωματικά,
σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον, με κυρίαρχο τον άγραφο νόμο «η ζωή μου ο θάνατός σου», με συνεχείς δολοφονίες μέσω των πολέμων, εθνικών, θρησκευτικών και
εμφυλίων. Κι όλα αυτά λόγω αδιαφορίας προς τη σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας.
Δεν γεννιέται κανένας μας δούλος ή αφεντικό. Κάποιοι πονηροί σκαρφίστηκαν το χρήμα για να υποδουλώνουν τους συνανθρώπους τους κι αυτοί να ζουν σαν
κηφήνες. Μπροστά στον Δημιουργό μας, όλα τα ανθρώπινα πλάσματά του είναι ακριβώς ίδια.
Γι’ αυτό χρειάζεται άλλη δομή στην ανθρωπότητα,
με δίκαιη κατανομή της Γης του Δημιουργού μας, 3-4
στρέμματα σε κάθε οικογένεια για πλήρη αυτάρκεια
σε στέγη, τροφή, νερό και φως. Άνετα κτίζεται σε κάθε
στρέμμα 100-120 τ.μ. μονοκατοικία με πλατφόρμα και
κεραμίδια για πρόληψη σεισμού, και ο υπόλοιπος χώρος
για καλλιέργεια. Και όταν θα παντρευτούν τα παιδιά στα
25-30, κτίζεται η δεύτερη κατοικία, που θα γίνουν τα εγ20

γόνια. Τα εγγόνια θα γίνονται γονείς, ύστερα παππούδες, κι όταν θα αναχωρούν, θα αναπληρώνονται από τα
δικά τους παιδιά και τα εγγόνια τους.
Με τα μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα, η πολιτεία
θα φτιάχνει τα σπίτια με τη συμμετοχή κάθε οικογένειας, για να εκτιμήσουν αυτά που φτιάχνουν με τον ιδρώτα
τους. Οι άνθρωποι θα μαθητεύουν στην καλλιέργεια της
γης, ώστε να έχουν όλα τα αγαθά από ευλογημένα φρούτα, λαχανικά, χορταρικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, ελιές
και ελαιόλαδο. Κι όποιος επιθυμεί, θα έχει τα ζωάκια του
—αρνάκι για το καθάρισμα των χόρτων των οικοπέδων,
γατούλα, σκυλάκι για τα παιδιά— για να εξοικειώνονται
ν’ αγαπούν και να σέβονται όλα τα πλάσματα που μας
προσφέρει ο Δημιουργός μας με την απίστευτα Ευλογημένη και Μαγευτική Μάνα μας Φύση.
Με τον ανοιχτό χώρο που θα υπάρχει, θα έχουμε και
επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας, όπως ζούσαμε
μικρά παιδιά με άλλες οικογένειες σε όμορφες αυλές,
βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Δεν θα ζούμε μες στα κλουβιά των πολυκατοικιών απομονωμένοι, σαν τους φυλακισμένους. Θα μπορούν από μικρά τα παιδιά ν’ ασχολούνται με το φύτεμα των σπόρων, ώστε να γίνονται ένα με
τη Μάνα μας Φύση, να κατανοούν και να αναγνωρίζουν
ότι είμαστε αναπόσπαστα μέλη της. Ότι μας συντηρεί
μόνο αυτή και όχι η εγκληματική πατέντα του χρήματος
της παγκόσμιας μαφίας, που διαιωνίζει την υποδούλωση
και τους διχασμούς για τον αλληλοσκοτωμό των λαών.
Έχουμε πάρα πολλή ανεκμετάλλευτη ευλογημένη γη.
Είναι μεγάλη αδικία, κάποιοι που κόβουν το χρήμα να
το μοιράζουν όπως θέλουν και σε όποιους θέλουν και
κάποιοι βουλευτές και γαιοκτήμονες του συστήματος ν’
αγοράζουν εκατοντάδες και χιλιάδες στρέμματα, για να
φυτεύουν αμπέλια για αλκοόλ και ναρκωτικά και οπλοβιομηχανίες, κι άλλοι να μην έχουν στέγη να κοιμηθούν
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και να πλυθούν. Μπορούν να στεγαστούν αμέτρητοι
άστεγοι άνθρωποι σ’ αυτά τα νεκροταφεία, που σκοτώνουν αναρίθμητους ανθρώπους κάθε μέρα. Μπορούμε να
ζούμε παραδεισένια όλοι μας γεμάτοι από Ευγνωμοσύνη, Σεβασμό και Αγάπη προς τον Δημιουργό μας.
Αυτά τα Θεία Αισθήματα θα μας έχουν πάντα σε μια
πανέμορφη αδελφική επικοινωνία μεταξύ μας, γιατί
πρώτη μάθηση στην παιδεία μας θα είναι η θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας. Για να γνωρίζουμε όλοι μας από
μικρά παιδιά ότι είμαστε πλάσματα αυτής της αδιόρατης
Θείας Ενέργειας, που είναι πανταχού παρούσα. Φυσικά
και μέσα μας. Η αυτογνωσία, η εκμάθηση και η εκγύμναση του σώματός μας θα είναι θεμέλιες προτεραιότητες
και πυξίδες των σπουδών μας.
Με αυτή την αξιοπρεπή επικοινωνία δεν θα έχουμε
ανάγκη το χρήμα μακροπρόθεσμα, γιατί ο σκοπός μας
θα είναι το ευγενές Γενικό Καλό. Θα συνειδητοποιήσουμε μέσω της γλυκύτατης και σωτήριας Γνώσης του Εαυτού μας ότι είμαστε όλοι συνταξιδιώτες σε μια βάρκα.
Θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον για τη συλλογική εξέλιξή
μας και όχι για το άτομό μας, όπως μας έχουν μάθει οι
συμμορίες με τον ατομικισμό, τον ανταγωνισμό, την εκμετάλλευση, την ιδιοτέλεια και τον άγραφο νόμο «η ζωή
μου ο θάνατός σου», για να διαιωνίζουν τους διχασμούς
και το χάος.
Αυτή την ιδανική κοινωνία την έχει αρχίσει 54 χρόνια ο πολυαγαπημένος μας σημερινός Διδάσκαλός μας
Πρεμ Ράβατ από 9 ετών παιδάκι, που με αξίωσε να γίνω
μαθητής του 45 χρόνια τώρα. Από τη Θεϊκή Γνώση και
Χάρη του εμπνέομαι και οραματίζομαι αυτά που σας
γράφω τώρα.
Παρ’ όλο το βαθύ σκοτάδι που διατρέχουμε τώρα,
ταυτόχρονα ζούμε και σε μια απίστευτα Υπέρλαμπρη
Εποχή, που είναι πέρα από κάθε φαντασία και προσ22

δοκία. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό που γίνεται σήμερα στον Ευλογημένο
Πλανήτη μας. Είμαστε η πιο τυχερή γενιά από γεννησιμιού κόσμου.
Η συμπεριφορά του καινούργιου κόσμου θα ωθείται
απ’ τα Θεία Αισθήματα της καρδιάς μας και όχι απ’ τις
αναρίθμητες δανεικές ιδέες του μυαλού μας. Οι ιδέες αυτές μας έχουν αποξενώσει πρώτα απ’ τον αληθινό Εαυτό μας, αλλά και μεταξύ μας, με τ’ αρρωστημένα πολιτικά κόμματα, τ’ αθλήματα και τόσα άλλα πολλά, και
μας εμπλέκουν ύπουλα σε εμφύλιους, θρησκευτικούς και
εθνικούς πολέμους.
Απλά, η επικοινωνία των ανθρώπων της καινούργιας
εποχής θα είναι αντάξια των μαθητών του ζωντανού Διδάσκαλου της εκάστοτε εποχής, της μητέρας μας Ζωής,
του Δημιουργού μας και της Μητέρας μας Φύσης.
Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πιο εκπληκτικό επίτευγμα των ανθρώπων από το να έχουμε αναγνωρίσει, κατανοήσει και εκτιμήσει την αφοσίωση των ζωντανών αληθινών διδασκάλων και την άπειρη Αγάπη και
Καλοσύνη τους. Που ήρθαν, έρχονται και θα έρχονται για
να μας υπηρετούν και να μας εμπνέουν, για τη μαγευτικότατη απίστευτη εσωτερική εξέλιξη προς τη Θεία Αιωνιότητα μέσα μας.
Εύχομαι ολόψυχα να αφυπνιστούμε όσο πιο σύντομα
γίνεται απ’ τα σφάλματα του παρελθόντος και να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας
μας. Να προσπαθήσουμε για το κτίσιμο ενός πανέμορφου οικοδομήματος, για να ξανανιώσουμε ως «ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ.
Θεωρώ ότι με την αρχή της προσπάθειας του καθένα μας για την εκ νέου Φωτεινή Ιστορία θα αρχίσει και
η βαθμιαία εξαφάνιση της εκμετάλλευσης, της αδικίας,
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της απάτης, του εγκλήματος και των πολέμων και γενικά του παγκόσμιου χάους και σκότους.
Αυτό το τόσο απλό όραμα δεν είναι φαντασία, αλλά
αισθάνομαι ότι είναι καθήκον του καθένα μας ως Ανθρώπου να επιδιώξει να κάνουμε τη διαφορά τώρα, που ζούμε εμείς. Να γίνει πραγματικό, για να το παραδώσουμε
με απίστευτη Χαρά στην επόμενη γενιά μας, και αυτοί
στην επόμενη και η κάθε επόμενη στην επόμενη. Αυτή
αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι η αξιοπρεπέστατη σκυτάλη από Άνθρωπο σε Άνθρωπο.
Ήρθε ο καιρός να συνεργαστούμε για έναν ειρηνικό
και δίκαιο κόσμο.
Αισθάνομαι ότι αυτό είναι το πιο ευγενές επίτευγμα
που αρμόζει σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα…

,[<
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ισθάνθηκα να μοιραστώ μαζί σας μερικές συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες απ’ τον έξω κόσμο μας
και μερικές συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες απ’ τη Γνώση. Θα ήταν πολύ κρίμα να είναι μες στο συρτάρι μου
θαμμένος τέτοιος θησαυρός. Ο θησαυρός αυτός μας αποκαλύπτεται με το Θείο Δώρο της Θεσπέσιας Γνώσης του
Εαυτού μας, που μaς έχει δείξει ο Πολυαγαπημένος μας
Διδάσκαλος πώς να συνδεόμαστε μες στο Βασίλειο της
Καρδιάς μας για να φωτιζόμαστε, έτσι ώστε να γινόμαστε
όλο και καλύτεροι Άνθρωποι!
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Κεφάλαιο 4
Συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες
του εξωτερικού κόσμου

Οι δύο βάσεις του παγκόσμιου σάπιου συστήματος
Τον κάθε άνθρωπο, για να επιβιώσει ή να αναδειχθεί,
τον έχουν προγραμματίσει να έχει ανάγκη κάποια βάση,
για να κτίσει το μέλλον που ονειρεύεται.
Οι βάσεις που προσφέρονται είναι δύο:
1) Για τους φτωχούς, το προκαθορισμένο χρήμα απ’
την δουλεία σου (άλλαξαν τη λέξη οι «μορφωμένοι» σε
«εργασία»), για να επιβιώνεις ώσπου να πεθάνεις, συντηρώντας τους κηφήνες.
2) Να προσχωρήσεις στο σάπιο σύστημα με εξαγορά
της συνείδησής σου, για ν’ ανεβαίνεις την πυραμίδα του
σκότους, που την έχουν επικαλύψει οι εξπέρ υποκριτές
με τέτοια τέχνη πανουργίας, που όταν ανακαλύψεις την
εσωτερική της λειτουργία, βλέπεις ότι είναι σε πλήρη
αποσύνθεση! Αισθάνομαι, αν το γνώριζαν τα νεογέννητα
από πριν, είμαι σίγουρος κανένα δεν θα ήθελε να γεννηθεί στον σημερινό κόσμο. Κι αυτό τον υπάνθρωπο α-πολιτισμό, οι επιτήδειοι που τον έχουν δημιουργήσει έχουν
το απίστευτο θράσος να τον ονομάζουν «πολιτισμό».
Το σκοτάδι το αποκαλούν φως και το φως το μετέτρεψαν σε σκοτάδι.
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Θεωρώ, ότι έχουμε απόλυτη ευθύνη ο καθένας μας ν’
αφυπνιστούμε, να εξευγενιστούμε και να δουλέψουμε για
την εξαφάνιση του εσωτερικού μας σκότους, για να μπορούμε να εδραιώσουμε και τον εξωτερικό μας παράδεισο!
Και δεν είναι απλά ένα κείμενο εκφραστικό της καρδιάς μου, αλλά συμπληρώνω και τη σύσταση για την
εξαφάνιση του εσωτερικού μας χάους και σκότους. Μπορούμε να τις υπερπηδήσουμε αυτές τις βάσεις με τη Θεσπέσια «Γνώση του Εαυτού» μας, αν επενδύσουμε! Αλλιώς, φίλοι μου Αγαπημένοι, μη φωνασκείτε γι’ αλλαγή
κι ότι σας φταίνε οι κυβερνήτες σας. Εσείς τους στηρίζετε τους κυβερνήτες σας και παίρνετε στον λαιμό σας
και τα παιδιά σας!

Οι ηγέτες της παραπλάνησης και του σκότους
Μέχρι να αναγνωρίσουμε τον εσωτερικό μας ηγέτη, —
που είμαστε εμείς οι ίδιοι = ο Θεός μέσα μας— θα αναζητάμε συνέχεια ηγέτες, και ως φυσικό επακόλουθο θα παρουσιάζονται οι κατάλληλοι ψευτοηγέτες, εφόσον τους
αναζητούμε, μέχρι να ξυπνήσουμε απ’ την άθλια συμπεριφορά τους. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το κίνημα των «Οραματιστών του Γενικού Καλού», για να γίνουμε όλοι μπροστάρηδες = ηγέτες του εαυτού μας! Μόνο έτσι θα εξαφανιστούν οι υποκριτές ηγέτες της παραπλάνησης και του
σκότους και πρόωροι νεκροθάφτες των λαών. Είναι νόμος: Όπως μόνο το φως εξαφανίζει κάθε είδους σκοτάδι.

Ο ανθρωποϊός
Οι άνθρωποι, που είμαστε δημιουργήματα (Υιοί του
Δημιουργού μας), καταντήσαμε με την απομάκρυνσή μας
ο καθένας να γίνουμε ο χειρότερος Υιός για τον Ευλογημένο Πλανήτη μας και για τους συνανθρώπους μας. Εάν
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αναλογιστούμε, τις απερίγραπτες συμφορές και κτηνωδίες που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι αφανείς μεγαλοσυμμορίες μέσω των μικροσυμμοριών/κυβερνητών που τους
διοικούν, ο κορωνοϊός θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στον χρηματοϊό των ανθρωποϊών που τον δημιούργησαν, κι έχουν υποδουλώσει όλη την ανθρωπότητα από
βάθους αιώνων σε τεχνητή φτώχεια, σε αμέτρητες αρρώστιες, νοσοκομεία, φυλακές, τρελοκομεία, εμφύλιους,
θρησκευτικούς και εθνικούς πολέμους με τρομακτικές
παγκόσμιες δολοφονίες. Και ξέρετε γιατί διαιωνίζεται
αυτή η τραγική σκοτεινή ιστορία των ανθρωποϊών; Γιατί
εμείς το στηρίζουμε το παγκόσμιο σάπιο σύστημα, άλλοι
λίγο άλλοι πολύ, άλλοι ασυνείδητα και άλλοι συνειδητά.
Ελπίζω ότι αυτοί οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί θα
έχουν και κάποιο αντίκτυπο μεταμορφώσεώς μας. Όπως
κάποιοι που έχουν κάνει εγκλήματα και είναι επιβαλλόμενος ο εγκλεισμός τους στις φυλακές. Λόγω του χρόνου
που μένουν στα κελιά τους, επιστρέφουν στον Εαυτό τους
σταδιακά, αρχίζουν να σκέπτονται διαφορετικά, ρωτώντας να βρουν τις αιτίες που τους οδήγησαν εκεί όπου δεν
φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα βρισκόντουσαν. Και αποφυλακίζονται μετανοημένοι/μεταμορφωμένοι, για μια καινούργια πορεία με συνειδητή επανένταξη στην κοινωνία.
Έτσι κι εμείς τώρα, οι περισσότεροι έχουμε πολύ
χρόνο έγκλειστοι στις τσιμεντοφυλακές μας (κανένας
μας δεν φανταζόταν ότι θα βιώναμε αυτή την εμπειρία)
και είναι ο καιρός να επιστρέψουμε στον Εαυτό μας με
ειλικρίνεια, να αναρωτηθούμε για τις αιτίες της τραγικής
μας παγκόσμιας πτώσης.
Θεωρώ ήρθε ο καιρός να αποφυλακιστούμε κι εμείς
απ’ τις παλαιωμένες αντιλήψεις κι απ’ την ιδιοτέλεια,
τον ατομικισμό, τον διχασμό, τη ζήλεια, τον φανατισμό
και την απληστία που προέρχονται απ’ το μυαλό μας,
όπου τίποτα δεν είναι χειρότερο απ’ την κόλαση που βι28

ώνουμε, λόγω της άγνοιας του Εαυτού μας.
Αισθάνομαι, ν’ αρχίσουμε την εσωτερική στροφή, για
να γνωρίσουμε τον «Θεϊκό μας Εαυτό», που μας συμβούλεψε ο Πολυαγαπημένος μας Σωκράτης, τον οποίο
σέβεται διαχρονικά όλη η ανθρωπότητα των ποιοτικών
ανθρώπων. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και ασεβείς άνθρωποι που πολεμούν τη Γνώση,
γιατί θέλουν τον άνθρωπο να τον εκμεταλλεύονται και
να τον τυραννούν μες στο σκοτάδι που έχουν συνηθίσει
να ζουν αυτοί.
Συνεπώς, αν δεν ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση
του Εαυτού μας, ατυχώς θα νομίζουμε ότι εξελισσόμαστε, αλλά αντιθέτως επηρεάζουμε και τον περίγυρό μας
και συμπλέουμε στο σκοτάδι της άγνοιας του Εαυτού μας!
Παρεμπιπτόντως, είμαι μαθητής της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας πάρα πολλά χρόνια, και όλα τα γραπτά μου προέρχονται απ’ την εσωτερική βιωματική μαθητεία μου. Γι’ αυτό, σας προτρέπω να αρχίσετε σοβαρή
αληθινή σχέση με τον Θεϊκό Εαυτό μας για να προετοιμαστείτε (βιώνοντας «το ουδέν κακό αμιγές καλού), αν
επιθυμείτε έναν καλύτερο κόσμο για να αισθάνεστε εκπληρωμένοι, ότι συμβάλλετε στη συλλογική εξέλιξή μας
για την καινούργια Φωτεινή Ιστορία!
Ελπίζω να επηρεαστούν και όλες οι συμμορίες των
ανθρωποϊών, να κατανοήσουν την αυταπάτη της ανεπίτρεπτης εξουσίας και αδικίας επί των συνανθρώπων
τους και να επιστρέψουν στον Αληθινό Εαυτό τους, για
να νιώσουν κι αυτοί χαρούμενοι κι απελευθερωμένοι.
Σας στέλνω και μία επίσημη στατιστική απ’ το Google,
για να σας επιβεβαιώσω αυτά που γράφω.
Αν θέλετε, αναζητήστε στο Google «πόσα άτομα πεθαίνουν από ασιτία στον κόσμο κάθε χρόνο», για να το
επιβεβαιώσετε κι εσείς. Βασικά «πολιτικό πρόβλημα» είναι οι θάνατοι των παιδιών στην Αφρική από πείνα, σύμ29

φωνα με έρευνα του Αφρικανικού Φόρουμ για την Πολιτική για τα Παιδιά (ACPF). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μισοί θάνατοι παιδιών στην αφρικανική ήπειρο οφείλονται
στην πείνα, παρά την ουσιαστική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως τονίζει στην έκθεσή
του το Φόρουμ, που έχει την έδρα του στην Αντίς Αμπέμπα, περίπου 60 εκατομμύρια παιδιά στερούνται το φαγητό και ένα στα τρία παιδιά στην Αφρική κινδυνεύει ή
πεθαίνει από πείνα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ένα
παιδί πεθαίνει κάθε τρία δευτερόλεπτα εξαιτίας της στέρησης τροφής (περίπου 10.000 την ημέρα) και παρά το
γεγονός ότι γενικά στον πλανήτη η κατάσταση έχει βελτιωθεί, στην Αφρική τα πράγματα διαρκώς επιδεινώνονται
τα τελευταία 10 χρόνια. Φανταστείτε πόσα περισσότερα
είναι κι από άλλες χώρες. Το Φόρουμ τονίζει ότι η λύση
του προβλήματος είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης.
Αναρωτιέμαι, οι διαβόητοι νονοί/χορηγοί, που προσφέρετε στις χώρες δάνεια, για να μην πάθουν οικονομική πανωλεθρία οι επιχειρήσεις, τι κάνετε για αυτά τα
ευλογημένα πλάσματα, που πεθαίνουν ανά τρία δευτερόλεπτα; Ως πότε θα κρύβετε την τρομερή εγκληματικότητά σας πίσω απ’ τις καμουφλαρισμένες βοήθειές σας
μέσω των φιλάνθρωπων ψευτοκυβερνητών υπαλλήλων
σας; Όπως ο σαρωτικός κορωνοϊός είναι αόρατος για τα
μάτια μας και εισχωρεί στους πνεύμονές μας για να μας
εξολοθρεύσει, και μέσω του πρώτου θύματός του εξολοθρεύει κι άλλους και οι άλλοι άλλους και γίνεται πανδημία. Έτσι υπάρχουν και αόρατες εγκληματικές σκέψεις αιωρούμενες στο διάστημα και σε βιβλία, και εισχωρούν στα μυαλά των ανθρώπων που είναι ανοιχτοί
σε οποιεσδήποτε σκέψεις και τους οδηγούν στο έγκλημα, καταλήγοντας σε πανδημία, να σκοτώνει ο ένας τον
άλλον μέσω παγκοσμίων πολέμων εθνικών, θρησκευτικών και εμφυλίων.
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Όπως λοιπόν μας απομονώνουν μέσα στα σπίτια μας
για να «αλληλοπροστατευτούμε» απ’ την πανδημία του
κορωνοϊού, έχοντας όσο λιγότερους νεκρούς, έτσι, αν μάθουμε από τη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας την απομόνωση των εγκληματικών σκέψεων στο σπίτι/μυαλό μας,
θα έχουμε ελάχιστα θύματα και θ’ αποτρέψουμε την πολεμική πανδημία με αναρίθμητους νεκρούς. Γι’ αυτό έχει
ειπωθεί ότι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι το
ίδιο το μυαλό του, γιατί δεν γνωρίζει πώς ν’ αντιμετωπίζει τις αόρατες εγκληματικές σκέψεις που ελκύονται ανάλογα από τις σκέψεις που δημιουργεί ο καθένας.
Αυτός ο υποβαλλόμενος εγκλεισμός στα σπίτια μας
για την αυτοπροστασία μας μπορεί να μας βοηθήσει
στην αυτοπειθαρχία μας, για ένα Απίστευτα Καινούργιο
Σωτήριο Σκεπτικό για την ατομική και συλλογική εξέλιξή μας! «Το ουδέν κακό αμιγές καλού» ας το βιώσουμε
τώρα, που μας δίνεται η ευκαιρία απ’ τον θανατηφόρο
κορωνοϊό, που κατά βάθος μπορεί να γίνει ο καταλύτης
της μεταμόρφωσής μας.

Οι διδασκόμενες σκόπιμες διαφορές μας
Οι διδασκόμενες σκόπιμες διαφορές που μας γαλούχησαν όταν ήμασταν παιδιά, μας έχουν συνέχεια σφραγισμένους, όπως οι καουμπόηδες τις αγελάδες τους. Είναι καιρός να δούμε και τις ομοιότητές μας, για να αρχίσουμε να σεβόμαστε και ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον!
Τι άλλη απόδειξη, ότι ο Ήλιος, η Γη, το Νερό και ο
Αέρας, που μας συντηρούν τους πάντες και τα πάντα,
δεν κοιτάνε καμία διαφορά; Κάθε καινούργια Ευλογημένη μέρα που μας προσφέρεται είναι για να μαθαίνουμε
να εξελισσόμαστε και όχι να παραμένουμε κολλημένοι
στις παλαιωμένες αντιλήψεις των πονηρών. Ποτέ δεν
θα μπορέσουμε να έχουμε ειλικρινή επικοινωνία με τις
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αναρίθμητες σκέψεις και τις ιδέες του μυαλού μας για τη
συλλογική εξέλιξή μας.
Η Γνώση του Εαυτού μας είναι ο Μοναδικός και Αληθινός Κώδικας Επικοινωνίας μας, διότι ομιλούμε στην ίδια
συχνότητα των αισθημάτων της καρδιάς μας!

Αν γνωρίζαμε πόσο υπεύθυνοι είμαστε
Αν γνωρίζαμε πόσο υπεύθυνοι είμαστε για τη σημερινή κατάντια, και πόσο υπεύθυνοι είμαστε για την ειρήνη, την ευημερία και την αξιοπρέπεια, δεν θα ξοδεύαμε
ούτε ένα λεπτό για τη ρηχότητα αυτού του κόσμου. Από
αυτή την άγνοια και ανευθυνότητα βρισκόμαστε σε τέλμα. Μήπως λοιπόν χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε στη
Γνώση του Εαυτού μας, να γίνουμε πιο ειλικρινείς, συνειδητοί και υπεύθυνοι; Για να μπορούμε να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη μέσα στα μάτια μας, και όχι να κοιτάμε μόνο τα μαλλιά μας.

Μυρίζουν αποσύνθεση
Όσοι έχουν διακόψει επαφή με τη συνείδησή τους μυρίζουν αποσύνθεση και ατυχώς είναι περισσότερο οι κυβερνήτες των λαών με όλο το συνάφι τους, που είναι
υπόδουλοι και εκτελεστικά όργανα της παγκόσμιας μαφίας, οι οποίοι διαιωνίζουν το οργανωμένο χάος και το
σκότος σε όλο τον πλανήτη μας.

Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα δημιούργησε αναρίθμητες ανάγκες
Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα δημιούργησε αναρίθμητες ανάγκες κι έδινε χρήμα στους ανθρώπους να
τις εκπληρώνει. Και τώρα που τους αφαίρεσαν το χρήμα
είναι τόσο πολύ δυστυχισμένοι. Τους παραπλάνησαν με
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ψεύτικες ανάγκες, για να ξεχάσουν τις βασικές αληθινές
ανάγκες, όπου αυξήθηκε η σχιζοφρένεια και η εγκληματικότητα κι έτσι εξαθλιώθηκε η ανθρωπότητα. Αυτοί
που τυπώνουν το χρήμα έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα σε απίστευτη τραγική υποδούλωση κι έκαναν τους
λαούς να προσκυνούν αυτούς και το χρήμα τους ως Θεό
τους. Έτσι η καθημερινή κόλαση έγινε ο μοναδικός σκοπός τους. Αυτή η τραγική κατάντια προέκυψε δυστυχώς
απ’ την άγνοια του Εαυτού μας κι ευτυχώς μπορούμε να
την εξαφανίσουμε, όταν ασχοληθούμε με τη Απελευθερώτρια Γνώση του Εαυτού μας!

Οι λιμοκοντόροι σοβαροφανείς παπατζήδες
Δεν έχετε εμπειρία των κλεφτοπαρεών στα λεωφορεία, σε δρόμους και σε πολλούς κλειστούς χώρους; Αυτός που σε κλέβει αμέσως τα δίνει στον διπλανό του
και πάει λέγοντας, κι όταν το πάρεις είδηση και του ζητήσεις εξηγήσεις, σου ζητάει και τα ρέστα ότι τον προσβάλλεις, εφόσον δεν έχει επάνω του τα κλεμμένα σου.
Δεν έχετε εμπειρία τους παπατζήδες πώς τα παίρνουν
του κοσμάκη; Πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, πού
είναι ο παπάς, εκεί είναι ο παπάς, κι ώσπου να πάρεις
είδηση, έχουν φύγει οι φίλοι του παπατζή που τον σιγοντάριζαν για να παίξεις να σου τα πάρουν.
Ακριβώς έτσι είναι και οι λιμοκοντόροι πολιτικοί παπατζήδες. Μόλις τακτοποιήσουν το βρώμικο σχέδιο των
αφεντικών τους, η πρώην κυβέρνηση ρίχνει το μπαλάκι
στον άλλον ψευτοαρχηγό της φτιαχτής αντιπολίτευσης,
φεύγει η ευθύνη από την πρώην κυβέρνηση και η πρώην αντιπολίτευση, που έγινε εξουσία για να καλύψει την
πρώην κυβέρνηση, την παίρνει την ευθύνη και τη ρίχνει
στον όχλο, κι έτσι έχει φύγει η ευθύνη κι απ’ τους δύο,
και ψάχνονται μετά στις φιλοσοφικές συζητήσεις οι πα33

ραπλανημένοι λαοί να βρουν ποιος τους φταίει. Και περιμένετε ακόμη τον παπά να προσευχηθεί, για να έχουμε καλύτερες μέρες; Πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εκεί είναι ο παπάς. Κι ακόμη θα
τον ψάχνετε.
Εύχομαι αφύπνιση, για να φέρουμε εμείς τις καλύτερες μέρες και όχι οι ασυνείδητες περαστικές κυβερνήσεις.

Οι αγέλες
Τα πάντα, μα τα πάντα, που έχει δημιουργήσει το
σκοτεινό σύστημα, έχουν σκοπό να μη γνωρίσουμε την
Υπερδύναμη μέσα μας, ώστε να μπορούν να μας χειραγωγούν όπως τις αγελάδες, τα γουρούνια και τα πρόβατα. Ας γνωρίσουμε την Υπερδύναμη-Γνώση του Εαυτού
μας, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε ο καθένας μας
τον τροχό αντίθετα, έτσι ώστε ν’ αποτινάξουμε απ’ τους
ώμους μας τις μεγαλοσυμμορίες και μικροσυμμορίες που
στεγάζονται κάτω απ’ τον μανδύα τής κυβέρνησης σε
κάθε χώρα.

Οι πλαστές ανάγκες
Με τις πλαστές ανάγκες που έφτιαξαν και φτιάχνουν
συνέχεια οι επιτήδειοι μάς υποδουλώνουν και μας έχουν
παγιδεύσει στη διαιώνιση της ρομποτοποίησης και στο
σκότος της άγνοιας. Ως εκ τούτου, ξεχάσαμε και αδιαφορούμε εντελώς, να αναρωτηθούμε για να αναζητήσουμε
την Αληθινή μας Καταγωγή —τον Δημιουργό του Υπέρτατου Θαύματος— του σώματός μας και του Απίστευτου
Θαυματοποιού Δωρητή του Πλανήτη μας Γη, που συντηρεί αδιάκοπα όλες τις ποικιλόμορφες μορφές Ζωής που
έχει δημιουργήσει! Όταν αρχίσουμε να ρωτήσουμε με Ει34

λικρίνεια μέσα μας, θα μάς δοθεί και η Απάντηση απ’ τη
Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, που μας άφησε κληρονομιά με τη διαχρονική συμβουλή του ο Πολυαγαπημένος
μας Διδάσκαλος Σωκράτης: «Γνώρισε τον Εαυτό σου»!
Καθώς και πριν απ’ αυτόν, κι άλλοι Διδάσκαλοι της Γνώσης στον πλανήτη μας εξ ανατολών μάς είχαν πει την ίδια
ρήση με άλλα λόγια: «Αυτό που αναζητάς έξω βρίσκεται μέσα σου»! Τι υπονοούν αυτά τα λόγια; Γνώριζαν τη
φύση του ανθρώπου, ότι όλοι μας αναζητούμε την Εσωτερική Ευτυχία και την Εσωτερική Εκπλήρωση!

Όλοι οι ανάξιοι πολιτικοί υποκριτές καλείστε σε παραίτηση
Όλοι οι αρχηγοί των σημερινών κομμάτων παραιτηθείτε, διότι πράττετε το μεγαλύτερο και πιο αναίσχυντο
έγκλημα, τον διχασμό μας, με τα αρρωστημένα κόμματά
σας. Φωνασκείτε ο κάθε υποκριτής ότι μας εκπροσωπείτε και μας έχετε συνέχεια διχασμένους με τις ετικέτες
και τα λάβαρά σας.
Το δεύτερο και πιο αποτρόπαιο έγκλημα είναι ότι
τρέχετε σαν τα πολυτελή μοντέλα για πασαρέλα ωραιοπάθειας και αναγνώρισης και σαν τους πιο καρμίρηδες
επαίτες, τάχα να δανειστείτε, για να μας φέρετε χρήματα για να φάμε. Ενώ κι εσείς και όλος ο κόσμος γνωρίζετε πολύ καλά ότι μας συντηρούν ο ήλιος, ο αέρας, το
νερό και η τροφή της Μάνας μας Γης! Και όχι μόνο αυτό
το αναμφισβήτητο γεγονός, αλλά, όπως κόβουν χρήμα τ’
αφεντικά σας, που σας έχουν πλήρως υπαλλήλους τους
άκρως υποδουλωμένους, σας έχουν κατευθύνει να υποδουλώνετε και τους λαούς, αλλιώς το κεφάλι σας στο
πιάτο. Η παγκόσμια μαφία δεν χωρατεύει, αν δεν υπακούσετε στις εντολές της. Εφόσον σας παγίδευσε με το
δέλεαρ της εξουσίας και την οικονομική εξασφάλιση, είσαστε «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα». Γιατί δεν κόβει
35

η εκάστοτε κυβέρνηση εθνικό νόμισμα για τον λαό της,
να ζει με αξιοπρέπεια; Να μην εξαρτιόμαστε απ’ τους
λυκοτοκογλύφους; Βγάλτε τις πολυπρόσωπες μάσκες
της υποκρισίας και γυρίστε στη συνείδησή σας, που την
απορρίψατε και οδηγηθήκατε στην αποσύνθεση, και μολύνετε κάθε λαό στην απεχθέστατη αποσύνθεση.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ τα δύο κριτήρια των λαοπλάνων:

•

όταν οι ηγέτες και το σινάφι τους δεν απορρίπτουν
τις ετικέτες των κομμάτων τους κι έχουν τον λαό
διχασμένο εσωτερικά και εξωτερικά,
• όταν δεν κόβουν εθνικό νόμισμα, για να μειώνουν
την εκμετάλλευση και το χάσμα πλουσίων και φτωχών, ώστε να ζουν όλοι οι άνθρωποι αξιοπρεπώς,
	
τότε όλοι είναι υπηρέτες του παγκόσμιου σάπιου
συστήματος.
Εύχομαι να κατανοήσετε την αναγκαιότητα του μηνύματος. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο και φλυαρίες για τα
καθημερινά οικονομικά προβλήματα που μας δημιουργούν σκόπιμα οι κυβερνήσεις, για να μας αποσπούν από
την υλοποίηση της λύσης. Τώρα, τον χρόνο μας χρειάζεται να τον προσφέρουμε στη συνειδητοποίηση αυτής
της απλής και μοναδικής λύσης: τη συνένωσή μας και
την έκδοση χρήματος από την πολιτεία, για τη δικαιωματική αξιοπρεπή μας διαβίωση.
Κοινοποιήστε το αληθινό μήνυμα από παντού ως τα
πέρατα της Γης, για να ξυπνήσουν όλοι οι λαοί της Οικουμένης! Δεν επιτρέπεται άλλο να διασύρουν σε τέτοια αθλιότητα την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των
συνανθρώπων μας.
Μία δυνατότητα επιλογής για τους ακομμάτιστους
και τους αφυπνισμένους, για έναν καλύτερο κόσμο.
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Η μοίρα των ανόητων διχασμών μας
Όσο θα αδιαφορούμε για την τόσο αναγκαία συνένωσή μας, μη φωνασκούμε για τα δεινά που παθαίνουμε και θα παθαίνουμε 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!

Χωρίς Διαύγεια είμαστε σαν τον τυφλό
Χωρίς διαύγεια είμαστε σαν τον τυφλό, που έχει τα
μάτια του αλλά δεν βλέπει. Έτσι κι εμείς έχουμε τα μάτια μας, βλέπουμε την επιφάνεια, αλλά δεν έχουμε τη
δυνατότητα διάκρισης της Αλήθειας από την αυταπάτη,
της Γνησιότητας από την υποκρισία, με αποτέλεσμα να
επενδύουμε σε υποκριτές. Ό,τι πιο θλιβερό.

Οι ετικέτες
Να θυμάσαι, όσο θα κουβαλάς ετικέτες επάνω σου,
ως ετικέτες θα βλέπεις και τους συνανθρώπους σου. Με
αποτέλεσμα, συνειδητά ή ασυνείδητα, να είσαι υπεύθυνος για τη διαιώνιση του διχασμού της ανθρωπότητας,
όπου καιροφυλακτούν οι βρώμικοι πόλεμοι.

Τον ατομικισμό τον καλλιεργεί το σύστημα
Τον ατομικισμό τον καλλιεργεί το σκοτεινό σύστημα
για την υποδούλωση του λαού, κι έτσι μας έχουν διχασμένους, ενώ η Συνεργασία για το Γενικό Καλό θα φέρει
τη Συνένωση και την Απελευθέρωσή μας!
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Η διαίρεση
Όταν συνειδητοποιούμε, μέσα από την ομιλία ή τη
γραφή, κάποιο θανατηφόρο λάθος (τη διαίρεση που μας
έχουν ενσωματώσει οι πρόγονοί μας, επειδή κοιμόντουσαν αυτοί), έχουμε υποχρέωση να το κοινοποιούμε, για
να γίνεται συλλογική συνείδηση. Αυτή η προτροπή αφύπνισης για απόρριψη των λαθών είναι μία απ’ τις πιο ουσιαστικές συζητήσεις στον περίγυρό μας. Κάνουμε καλό
και στον εαυτό μας με την ανταλλαγή απόψεων, ενδυναμώνουμε περισσότερο την αλάθητη συνειδητοποίησή
μας και γινόμαστε πρωτοπόροι.

Τα κριτήρια της ντροπής για κάθε κυβέρνηση

•

•
•
•
•

•
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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 για την ανακάλυψη του βασιλείου της καρδιάς,
που εδρεύει ο Αστείρευτος Πλούτος της Ειρήνης,
της Σοφίας και της Ελευθερίας μας;
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
εμπνέουν 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 σεβασμό στον λαό;
• Πώς είναι δυνατόν οι αριβίστες να εμπνέουν την
απλότητα 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 αιχμάλωτοι, να οδηγήσουν
τον λαό στην ελευθερία;
• Πώς είναι δυνατόν οι ψεύτες να οδηγήσουν τον λαό
στην αλήθεια;
• Πώς είναι δυνατόν οι υποκριτές να εμπνέουν τη
γνησιότητα στον λαό;
• Πώς είναι δυνατόν οι σκοταδιστές να οδηγήσουν
τον λαό στο φως;
• Πώς είναι δυνατόν οι ηγέτες που έχουν άγνοια του
Εαυτού 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 οι πρόωροι νεκροθάφτες
του λαού, τότε κάτι πολύ σοβαρό θα συμβαίνει. Ή θα είμαστε τόσο μολυσμένοι 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 ασυνειδησίας. Ευτυχώς όμως,
χωρίς καμία εξαίρεση, για όσους επιθυμούμε θεραπεία
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, μέσω της Γνώσης του
Εαυτού μας, να γίνουμε ευσυνείδητοι.

Το μεγάλο παράπονο της καρδιάς μου
Αισθάνομαι να εκφράσω και το μεγάλο παράπονο
της καρδιάς μου, που εκπροσωπεί δισεκατομμύρια καρ39

διές. Προκαλεί μεγάλη ντροπή και θλίψη το γεγονός ότι
οι «καταξιωμένοι» του πνεύματος, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες, «μεγαλοκαλλιτέχνες», «μεγαλοαθλητές», «μεγαλοδημοσιογράφοι»,
ηγέτες χωρών και θρησκειών και γενικά όλη η ΕΛΙΤ —ελπίζω να υπάρχει κάποια εξαίρεση— ενσωματώθηκαν με
αδιόρατη ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. Παρουσιάζονται
ως πολιτισμένοι καθοδηγητές των λαών, συμβιβάστηκαν με τον θεό τους χρήμα και υποδουλώθηκαν, υπηρετώντας το παγκόσμιο τυραννικό σύστημα. Αδιαφόρησαν
πλήρως για την εγκληματική παραπλάνηση των λαών —
ότι μας συντηρεί η μαφία με το χρήμα που κόβει και δεν
μας συντηρεί η Μητέρα μας Φύση— και μας έχουν οδηγήσει σε απερίγραπτες συμφορές, που δεν χωράνε να
τις γράψουμε όσο χαρτί κι αν κόβουμε.
Αυτοτιμωρημένοι και παγιδευμένοι στο μυαλό τους
ως πρότυπα οι «καταξιωμένοι», επηρεάζουν τους λαούς και τους παγιδεύουν στη διαιώνιση του εσωτερικού
σκότους και του χάους που βιώνουν κι αυτοί κάθε μέρα,
κι ας ζουν επιφανειακά καλά. Αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια, που δεν επιδέχεται απολύτως καμία αμφισβήτηση,
πρέπει να την κοινοποιούμε συνέχεια μέσα στην καθημερινή επικοινωνία μας, ιδιαιτέρως αυτοί που έχουν μετα-εννοήσει, για να προλάβουμε τους νέους μας να μη
συμβιβαστούν κι αυτοί στο δέλεαρ του χρήματος και στη
δόξα του μυαλού και να μην παγιδευτούν.
Η παγκόσμια μαφία, εκτός απ’ τα δικά της στελέχη
(που προετοιμάζει από μικρά τα παιδιά για να τα έχει
πάντα στις θέσεις κλειδιά), δελεάζει τους ευφυείς κάθε
χώρας με το χρήμα και τη δόξα και τους χρησιμοποιεί, καταστρατηγώντας το εξαθλιωμένο πεπρωμένο της
ανθρωπότητας. Γι’ αυτό γιγαντώνεται συνέχεια η καταστροφική μηχανή της.
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Θα ελπίζω πάντα στις εξαιρέσεις και σταδιακά στον
πολλαπλασιασμό, για να γίνουμε όπως ήμασταν αγνά
παιδιά, που λειτουργούσαμε απ’ την καρδιά.
Αυτή την καταγγελία και με άλλα πολλά τα έχω γράψει για τον Μητσοτάκη σε βιβλίο («Ήρθε ο καιρός να
νιώσουμε πρεσβευτές της Ειρήνης») και το παρέδωσα
προσωπικά στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού
(5/6/2020). Ίσως να μη διαβάσετε το βιβλίο και γι’ αυτό
θέλησα να το μεταφέρω ένα απόσπασμα εδώ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Οι περισσότερο παράνομοι: Είναι οι κυβερνήσεις,
που από πίσω τους δεσπόζουν αφανείς μεγαλοσυμμορίες και επιβάλλετε όποτε θέλετε παράνομους νόμους,
καθοδηγούμενοι απ’ τα μεγαλοαφεντικά σας.
Οι περισσότερο αυθαίρετοι: Είναι οι κυβερνήσεις, διότι έχετε υφαρπάξει την Ευλογημένη Γη και έχετε 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 δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Κι εσείς τον καθιστάτε αυθαίρετο και τον τρέχετε σε όλη του τη ζωή με
αρπαχτικά πρόστιμα μέχρι τρέλας και αυτοκτονίας.
Οι περισσότερο απατεώνες: Είναι οι κυβερνήσεις,
διότι ως «επιχειρηματικές δραστηριότητες» και ιδιαίτερα με την «εφορία» αντί της λέξεως «μαφία» εκμεταλλεύεστε τους λαούς με αστρονομικά ποσά κάθε χρόνο. Δισεκατομμύρια ευρώ απ’ τα τέλη κυκλοφορίας, δισεκατομμύρια απ’ τα ποσοστά ενοικίων 15 τοις εκατό,
δισεκατομμύρια απ’ τα διόδια, δισεκατομμύρια απ’ τον
προωθούμενο τζόγο, δισεκατομμύρια απ’ τον ΕΝΦΙΑ,
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δισεκατομμύρια απ’ τα δημοτικά τέλη, δισεκατομμύρια
απ’ τους δημόσιους δρόμους, που τους κάνατε ιδιωτικά
παρκινγκ, και τόσα άλλα ραδιούργα κόλπα, αρμέγοντας
τον λαό με το έτσι θέλω και τόσο επίσημα, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να ταΐζουμε τους κηφήνες και να τους
πλουτίζουμε με τον ιδρώτα μας ώσπου να πεθάνουμε.
Μόνο με την κοπή δικού μας χρήματος λοιπόν 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.
Οι περισσότερο εγκληματίες: είναι οι χρηματοκόπτες με συνεργούς και 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 φτώχειας και τους εξαναγκάζετε να κάνουν
αναρίθμητα κακά για να επιβιώνουν. Κι όλα αυτά συμβαίνουν λόγω απληστίας σας και από την έλλειψη συνειδητοποίησης του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής!
Ενώ αν θα μαθητεύουμε στη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας, θα γίνουμε συνειδητοί και θα σεβαστούμε
το Απαράμιλλο 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
θα απαντήσει στην καταγγελία μου; η αφανής «παγκόσμια οικονομική μαφία» ή εσείς πολιτικοί «κυβερνήτες»;
Ελπίζω να μην είναι άλλη μία φωνή βοώντος εν τη ερήμω!
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ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου!
ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 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
Σκοτώνανε, σταυρώνανε τους Αληθινούς Φωτοφόρους Διδασκάλους μας, που ερχόντουσαν να αφυπνίσουν και να εξευγενίσουν τους υποδουλωμένους λαούς
για εσωτερική εξέλιξη και μέχρι τώρα κυβερνούν οι δολοφόνοι τους με πολλαπλές μάσκες.
Αυτά συμβαίνουν παντού και πάντα απ’ τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο απ’ τους Έλληνες. Μην μπερδευόμαστε με τις ετικέτες τους, είμαστε όλοι συνταξιδιώτες
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και συγκάτοικοι του ευλογημένου πλανήτη μας Γη. Οι
ετικέτες που μας μπλάστρωσαν κάποιοι επιτήδειοι και
τις κουβαλάμε ακόμη από μικρά παιδιά με τόσο φανατισμό, είναι η αιτία της διαιώνισης αλληλοεξοντώσεώς
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 επακολουθήσει περισσότερη αφύπνιση, για να
συνενωθούμε παγκοσμίως. Να ξεγράψουμε σιγά σιγά
απ’ το μυαλό μας τις φανατισμένες ιδέες των πατρίδων,
για να σταματήσουμε επιτέλους τους αρρωστημένους
πολέμους και να καταπροσβάλλουμε το Υπέρτατο Θείο
Δώρο της Μητέρας μας Ζωής!

Αφυπνίσου, σημερινέ πολίτη του πλανήτη Γη. Σου προσφέρεται
η απίστευτη τιμή ως κυβερνήτης, για να δώσεις τη σκυτάλη του
φωτός στις επερχόμενες ευλογημένες γενιές, γιατί μόνο έτσι θα
νιώσεις Άνθρωπος! Δεν υπάρχει πιο Ύψιστος Σκοπός απ’ αυτόν!

Η πανδημία του κορωνοϊού του 2020 ήρθε για να μας ξυπνήσει
Απλά, αισθάνομαι να σας υπενθυμίσω την τόσο επιτακτική ανάγκη της Σωτήριας Γνώσης του Θεϊκού μας
Εαυτού, εν μέσω πολλών πανδημιών, γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την απερίγραπτη καταστροφή που
μας έχουν επιφέρει από βάθους αιώνων. Δεν είναι μόνο
η πανδημία του κορωνοϊού του 2020. Αυτή ήρθε για να
μας ξυπνήσει απ’ την απίστευτη δυσοσμία των άλλων
πανδημιών που διαιωνίζουμε και μαστίζεται η ανθρωπότητα απ’ την ασυνειδησία, την υποκρισία, το μίσος,
την απληστία, τον απεχθέστατο ατομικισμό, το δουλεμπόριο, το αλκοόλ, το τζόγο τα ναρκωτικά, τις απάτες
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και τις παγκόσμιες δολοφονίες με τους βρώμικους πολέμους. Και η αιτία ξέρετε ποια είναι; η αδιαφορία – άγνοια
του Εαυτού μας. Σε τι μας φταίνε, κύριοι, τα πάναγνα και
αθώα μωρά που φέρνει η Δημιουργός Μητέρα μας Ζωή
στον Ευλογημένο Πλανήτη της; Για να τα εκμεταλλευόσαστε με την προκαθορισμένη τεχνητή φτώχεια και την
απαίσια διαφθορά; Με ποιο αντίδοτο, φίλοι και φίλες
μου, θα εξαφανίσουμε αυτές τις εσωτερικές γάγγραινες
πανδημίες στη ΜΕΘ του μυαλού μας, που είναι πολύ χειρότερες απ’ τον κορωνοϊό; Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας! Όπως το σκοτάδι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως άλλος τρόπος να εξαφανιστεί, παρά μόνο αν φέρουμε το Φως! Ήρθε ο καιρός, να αναλάβουμε ο καθένας τις
ευθύνες του. Όποιου χτυπάει την πόρτα ο κορωνοϊός,
δεν θα μπορείς να του πεις δεν φταίω εγώ κι ότι φταίει κάποιος άλλος. Μην περιμένετε επιστροφή κανονικότητας για διαιώνιση των φρικτών απάνθρωπων πανδημιών, που είναι σαν βδέλλες επάνω μας και τις μεταφέρουμε σε κάθε καινούργια Ευλογημένη γενιά! Έχουν
μπει τα θεμέλια και όχι μόνο, αλλά διευρύνεται όλο και
περισσότερο το Μεγαλοπρεπέστατο Νέο Οικοδόμημα,
για να το δουν όλο και περισσότεροι, έτσι ώστε όσοι
επιθυμούν να μπουν στην Ειρηνική και Ευγενή ροή της
ανθρωπότητας για ν’ αλλάξουμε το εσωτερικό και εξωτερικό μας σκηνικό. Αδράξτε την Απίστευτη και Απρόσμενη Ύψιστη Ευκαιρία, για ΕΠΙΛΟΓΗ συμμετοχής μας για
έναν καλύτερο και φωτεινότερο κόσμο!

Η Απίστευτη και Ύψιστη Ευκαιρία
Η Άπειρη Αγάπη του Δημιουργού μας ακόμη και στην
πιο σκοτεινή μας στιγμή δεν μας εγκαταλείπει, γιατί είμαστε δημιουργήματά του! Όσο ζούμε μας παρέχεται η
Απίστευτη και Ύψιστη Ευκαιρία να επιστρέψουμε μες
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στην καρδιά μας, αν επιθυμούμε να τον Αναγνωρίσουμε!
Ο Δημιουργός μας δεν είναι ύλη, όπως το σώμα μας και
τα αναρίθμητα παιχνιδάκια που έχουμε φτιάξει για να
νιώθουμε παροδικά ικανοποιημένοι. Είναι Η Πανταχού
Παρούσα Αδιόρατη Θεία Ενέργεια, που πάλλεται κάθε
στιγμή στη Ζωοδόχο Θεία Αναπνοή μας! Κι όταν το συνειδητοποιήσουμε και το βιώνουμε, η εκπλήρωση που
λαμβάνει χώρα μέσα μας είναι πέρα από κάθε φαντασία και προσδοκία όλων των δισεκατομμυρίων μυαλών.
Ως φυσικό, προϋποθέτει, για να τη βιώνουμε, να
ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
Και σήμερα, εν μέσω της πιο σκοτεινής εποχής και του
παγκόσμιου χάους και φόβου, προσφέρεται —υπενθυμίζω αδιάκοπα— για κάθε ανθρώπινο ον απ’ τον Σημερινό
Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας πρακτικός τρόπος για
να το πραγματώσουμε! Εύχομαι ολόψυχα να αδράξετε
αυτήν την απίστευτη πρόσκληση και πρόκληση!

Δεν προσπαθώ να κάνω τον προφήτη
Ας μην αδιαφορούμε να συνεργαστούμε για έναν
πολύ καλύτερο κόσμο!
Δεν προσπαθώ να κάνω τον προφήτη, αλλά γνωρίζω
τον ρου της άγνοιας, ότι όλο και πιο δύσκολα θα γίνονται τα πράγματα εξωτερικά, εφόσον θα έχετε ηγέτες
που κολυμπούν μες στο σκοτάδι της άγνοιας του Εαυτού
τους, της υποκρισίας και της αλαζονείας.
Τα πάντα εξαρτώνται από την Ευγενή Συνένωσή μας
Αυτό το τόσο υπέροχο και Πανανθρώπινο μήνυμα
κοινοποιήστε το! Δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους,
αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι! Δεν υπάρχουν ονομασίες ημερών. Η κάθε καινούργια μέρα να πλαισιώνεται με Ευλογία, Ευγνωμοσύνη, Ειρήνη και Διαύγεια! Μας
προσφέρεται για να μπούμε στη Θεία πορεία της ατο46

μικής και συλλογικής εσωτερικής εξέλιξης! Το μήνυμα
αυτό, συνάδει απόλυτα με τις αρχές και τον σκοπό του
ευγενούς κοινωνικοπολιτικού κινήματος που έχουμε φυτέψει αυτή την εποχή τον σπόρο, οι «Οραματιστές του
Γενικού Καλού» (www.ogek.gr)
Προσκαλείστε για να κτίσουμε έναν Αφάνταστο Ομορφότερο και Ειρηνικό κόσμο! Προετοιμαστείτε να συμβρεθούμε για Υγιή Συνεργασία!
Τα πάντα, εξαρτώνται από την Ευγενή Συνένωσή μας,
πρώτα με τη Γνώση του Εαυτού μας και ως φυσικό επακόλουθο μεταξύ μας. Θα επικοινωνούμε με τις τόσο Μεγαλοπρεπείς Έμφυτες Θείες Ιδιότητες της καρδιάς μας,
την Αγάπη, τον Σεβασμό, την Κατανόηση και τη Διαύγεια
για τη Διεύρυνση και Εδραίωση μιας νέας Υπέρλαμπρης
Ιστορίας του Πρωτεργάτη και Εμπνευστή μας Σημερινού
Αληθινού Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ!

,[<

47

Κεφάλαιο 5
Συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες
εσωτερικές της Γνώσης του Εαυτού μας

Οι Οδηγίες του Διδασκάλου μας
1
ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ!

2
ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΕΙΣ Ν‘ ΑΚΟΥΣΕΙΣ
ΣΑΤΣΑΝΓΚ! (Εξηγεί την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ)!

3
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΧΩΡΟ
ΓΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ!

4
ΝΑ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΣΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΝΑΠΝΟΗ!

5
ΜΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΝ ΘΕΟ!
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Οι Αληθινοί Διδάσκαλοι
Δεν πρέπει να εγκλωβίζεσαι σ’ ένα Διδάσκαλο μόνο.
Οι Αληθινοί Διδάσκαλοι διαιωνίζουν το θαυμαστό μήνυμά τους με διαφορετικό σώμα. Ο Δημιουργός μας στέλνει συνέχεια εκπροσώπους του για να μας υπενθυμίζουν την εσωτερική επιστροφή. Και δείχνουν πρακτικό
τρόπο, για να μπορείς να βιώνεις το Θεϊκό μέσα σου.
Τώρα, όποιος μπορεί να αποσπαστεί απ’ τις αντιλήψεις
και επιθυμεί να γνωρίσει την Αλήθεια μέσα του, Ευλογία Θεού. Άλλοι επιθυμούν το πιστεύω, άλλοι όμως κάνουν κι ένα βήμα παραπάνω και επιθυμούν το Γνωρίζω!
Εξαρτάται τι επιθυμείς.

Η Θεϊκή Αναπνοή μας
Η Τροφοδότρια της Ζωής κάθε ζωντανού δημιουργήματος, είναι η Γλυκύτατη Θεϊκή Αναπνοή μας και δεν
έχουμε καμία σχέση μαζί της, παρ’ όλο που πηγαινοέρχεται κάθε στιγμή όλο το 24ωρο ως την τελευταία μας
εκπνοή. Πώς να είμαστε Ευγνώμονες και Συνειδητοί άνθρωποι σ’ ένα άγνωστο πράγμα, που δεν έχουμε την
αναγνώριση και την κατανόηση ότι ζούμε λόγω αυτής
της Πανίσχυρης Δύναμης; Κι όμως, έχουμε τόσο πολλή
σχέση με τόσα σκουπίδια αυτού του κόσμου, κι έχουμε
γίνει υπόδουλοι στου καθένα τα σκουπίδια και του δίνουμε τόσες ψευτοευχαριστίες, για να τρεφόμαστε συνέχεια απ’ τα σκουπίδια τους. Αποτέλεσμα; Απόλυτη
αποσύνθεση σε όλους τους τομείς. Υποκρισία, ανταγωνισμός, ζήλεια, απόλυτος ατομικισμός, δουλοπρέπεια,
ψέματα, απάτες και εγκλήματα. Κι όλα αυτά διότι ζούμε
στο σκοτάδι της άγνοιας του Εαυτού μας. Όποιος επιθυμεί να απελευθερωθεί απ’ τις αγέλες και να νιώθει
απόλυτα Ελεύθερος κι Αυτάρκης, συστήνω να επενδύσει
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στη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, που προσφέρεται
πρακτικός τρόπος απ’ τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό
μας Πρεμ Ράβατ!

Η Θεία Αλήθεια μέσα μας
Όταν ένα πράγμα είναι μέσα μας και ψάχνουμε οπουδήποτε αλλού, δεν θα το βρούμε ποτέ. Έτσι κι όταν ρωτάμε οποιονδήποτε που δεν γνωρίζει και ο ίδιος αυτό
που ρωτάμε, δεν θα μας υποδείξει ποτέ τον σωστό δρόμο. Και παρεμπιπτόντως, όταν βρίσκεται κάποιος και
γνωρίζει τη Θεία Αλήθεια που υπάρχει μέσα μας και τη
συστήνει, ή τον υποτιμούν, ή θα τον αποκαλέσουν υπερβολικό ή τρελό. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι έχω εμπειρία γι’ αυτά που γράφω. Σας συστήνω ότι το Θεϊκό βρίσκεται μέσα μας και θα το βιώνουμε μόνο, με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
Μην περιπλανιόμαστε από εδώ κι από εκεί. Εύχομαι
να επωφεληθείτε στο έπακρο απ’ τις ιστοσελίδες του
Διδασκάλου μας.

Η Γνώση του Εαυτού μας είναι σαν το νερό
Όποιος απορρίπτει το νερό που τον ξεδιψάει, τον ξεβρομίζει και του προσφέρει τη Ζωή, καταντάει δηλητηριασμένος απ’ τα υποκατάστατα της δίψας του, βρόμικος και μυρίζει αποσύνθεση. Έτσι ακριβώς γίνονται όσοι
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.
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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 είναι αδιέξοδοι, γι’ αυτό προσπαθούν να εφευρίσκουν συνέχεια νεότερες, αλλά τελικά όλα είναι αδιέξοδα. Η Ειρήνη, η Ελευθερία και η Χαρά βρίσκονται ακριβώς μέσα στην καρδιά μας, όπου είναι η ανακάλυψη του
Θεϊκού μας Εαυτού, που πραγματώνεται μέσω της Θεσπέσιας Αυτογνωσίας με πρακτικό τρόπο, που προσφέρεται σήμερα απ’ τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας
Πρεμ Ράβατ

Μας έμαθαν οι αναρίθμητοι ημιμαθείς
Μας έμαθαν οι αναρίθμητοι ημιμαθείς να ζητιανεύουμε μόνο την εκπλήρωση των αισθήσεων του μυαλού και
σώματός μας και η ψυχή μας έχει νεκρώσει απ’ τη λύπη
της. Ας της δώσουμε τώρα την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε μέσα μας, για να εκπληρωθεί κι αυτή και να αναστηθεί! Αυτή είναι η Υπέρτατη Επιτυχία μας! Μόνο έτσι θα
νιώθουμε Αντάξιοι της Δημιουργού Ζωής μας.

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 Συνειδητοποίηση, 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 Πανίσχυρο και 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 μπορεί να
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μας αφυπνίσει και να μας λυτρώσει! Την κάθε μας μέρα
μπορούμε να την κάνουμε γιορτή!

Μερικά όπλα της καρδιάς

•
•
•

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.

Τα καταστροφικά όπλα του μυαλού

•
•

•

Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε, να γίνουμε Οραματιστές του Γενικού Καλού, θα ζούμε διχασμένοι στη
μοναξιά του ατομισμού.
Μέχρι να ανακαλύψουμε τα όπλα της καρδιάς μέσα
μας, απλά θα αλληλοσκοτωνόμαστε με τα όπλα
του μυαλού που κουβαλάμε μέσα μας. Μερικά απ’
αυτά είναι το σύμπλεγμα ανωτερότητας, η ζήλεια,
η ασυνειδησία, η υποκρισία, η απληστία, η αδιαφορία και η σκληρότητα.
Μέχρι να ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας, θα ζούμε στο εσωτερικό σκοτάδι της
άγνοιας.

Η Υπέρτατη Επιτυχία
Αναφέρομαι συχνά στη Γνώση του Εαυτού μας, ναι!
Διότι μας μαθαίνει πώς να εστιαζόμαστε στη Θεϊκή Αναπνοή μας, που είναι η Μοναδική Υπέρτατη Εμπειρία, λειτουργεί κάθε στιγμή Αιώνια και μας επιτρέπει να ζούμε!
Όταν μάθουμε, μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, να
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ζούμε με πλήρη συνείδηση στο Θεϊκό Παρόν, εστιασμένοι στη Θεϊκή Αναπνοή μας, έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία!

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 απερίγραπτο βαθμό ομορφιάς! Γι’ αυτό
χρειάζεται η Γνώση του Εαυτού μας, για να διδαχθούμε
συνειδητά πλέον απ’ τον Δημιουργό μας τον εξανθρωπισμό μας! Η πιο ευγενής μάθηση, που συμβάλλει στην
εξέλιξη του παντός!

Το Μυστήριο των Μυστηρίων
Θεέ μου, μας δίνετε σήμερα ένα όπλο, να μάθουμε
να εστιαζόμαστε στη Θεϊκή Αναπνοή μας, που πάλλεται
κάθε στιγμή το Μυστήριο των Μυστηρίων, η ίδια η Ζωή
μας, που μας επιτρέπει να υπάρχουμε! Κι εμείς ζούμε
κάθε μέρα στο απίστευτα εύθραυστο βασίλειο του μυαλού μας και ονειροβατούμε. Πότε και ποιος θα αδράξει
αυτή την Ύψιστη Ευκαιρία; Εγώ το έχω λάβει, γι’ αυτό
σας το συστήνω, για να βιώνουμε τη Θεία Ειρήνη, τη
Θεία Ευδαιμονία και να είμαστε Ελεύθεροι εσωτερικά,
που είναι πέρα από κάθε φαντασία!

Το Πανίσχυρο Ακλόνητο Θεμέλιο, η Γνώση του Εαυτού μας
Κτίζουμε θεμέλια με διάφορα υποκατάστατα αυτού
του κόσμου και το οικοδόμημα αργά ή γρήγορα γκρεμίζεται, σαν να κτίζεις σπίτι στην άμμο. Βάλε ως θεμέλιο
τη Θεσπέσια Γνώση Εαυτού σου και το οικοδόμημά σου
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δεν θα γκρεμιστεί ποτέ! Μόνο η Γνώση κάνει την απίστευτη διαφορά.

Το Αληθινό μας Σπίτι
Η Θεία Αναπνοή μας είναι σαν το καύσιμο στο όχημα,
όπου χωρίς αυτό δεν λειτουργεί. Αν συνειδητοποιήσουμε την απαράμιλλη πολυτιμότητά της, θα αρχίσει το καθημερινό ταξίδι μας να γίνεται Συνειδητό και Μαγευτικό, γιατί η καρδιά θα είναι γεμάτη απ’ το Θεσπέσιο Θείο
Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης!
Το Αληθινό μας σπίτι λοιπόν είναι μέσα μας, η γλυκιά
καρδιά μας, όπου κατοικεί ο Πολυαγαπημένος μας Δημιουργός! Πόσο απίστευτα τυχεροί είμαστε οι άνθρωποι,
που κάθε στιγμή μπορούμε να βρισκόμαστε στην πιο
Αληθινή και Πολυαγαπημένη Αγκαλιά της Θεϊκής Αναπνοής μας!

Απίστευτο αλλά Αληθινό
Αυτή η Θεία Διαχρονική Παραδοσιακή Ανάσταση του
Χριστού μας είναι για να μας υπενθυμίζει να στραφούμε
μέσα μας, να επιτύχουμε την εσωτερική Ανάσταση της
Ψυχής μας, εφόσον δεν μπορούμε να αναστηθούμε και
σωματικά. Διότι αλίμονο, δεν είμαστε ο καθένας μας ο
Χριστός, αλλά σε όλους κατοικεί ο Χριστός μας στο βασίλειο της καρδιάς μας και μπορούμε να τον βιώνουμε
μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας! Απίστευτο αλλά Αληθινό!
Ας αδράξουμε τη Μεγαλοπρεπέστατη Ευκαιρία του
ερχομού μας πάνω στη Μαγευτικότατη Σκηνή του Ευλογημένου μας Πλανήτη Γη!
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Το οικοδόμημα χωρίς θεμέλια
Ένα οικοδόμημα χωρίς θεμέλια αργά ή γρήγορα θα
ισοπεδωθεί και θα γίνει συντρίμμια. Έχετε δει αποτελέσματα σεισμών. Έτσι είναι και οι άνθρωποι, όπου χωρίς
θεμέλια τη Θεία Αγάπη και τον Σεβασμό, αργά ή γρήγορα
γίνονται οι σχέσεις τους συντρίμμια μεταξύ τους. Έχετε
δει πολέμους αλληλοεξόντωσης. Ούτε στα τρελοκομεία
δεν σκοτώνει ο ένας τον άλλον.
Πώς μπορεί να σταματήσει αυτό; Όταν θ’ ασχοληθούμε με τη Γνώση του Εαυτού μας, θα Συνειδητοποιήσουμε το ακλόνητο θεμέλιο της Αγάπης και του Σεβασμού
και θα εξαφανίσουμε το μίσος και την ασέβεια, που μας
οδηγούν στην αλληλοεξόντωσή μας.

Να γίνουμε Κύριοι του Εαυτού μας
Γνωρίζω πότε το μυαλό μου μου καθορίζει με τις σκέψεις και πράξεις μου το καθημερινό μου ταξίδι, και πότε
η καρδιά μου. Όταν κινούμαι απ’ το μυαλό, λόγω έλλειψης εσωτερικής ψυχικής εκπλήρωσης, το χαρακτηριστικό μου είναι ότι αναζητώ να εκπληρωθώ με τις αισθήσεις
του μυαλού και του σώματος, με διάφορα υποκατάστατα.
Όταν κινούμαι από την καρδιά, το χαρακτηριστικό μου
είναι ότι, λόγω απόλυτης εσωτερικής εκπλήρωσης, δεν
αναζητώ απολύτως τίποτα με τις αισθήσεις του μυαλού
και του σώματος, και αισθάνομαι απόλυτα ελεύθερος!
Όλα αυτά προκύπτουν από τη μαθητεία μου στη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου, που με κάνει κύριο του
Εαυτού μου, γι’ αυτό και σας το υπενθυμίζω τακτικά, για
να επωφεληθείτε, γιατί είμαι γνώστης και των δύο βασιλείων, του μυαλού και της καρδιάς, και αισθάνομαι να
εκφραστώ, γιατί όλοι έχουμε την επιλογή να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας, Απελευθερωμένοι και Ευδαίμονες!
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Η Ζωή προσφέρεται κάθε στιγμή στη Θεϊκή Αναπνοή μας
Είναι μια Αιώνια στιγμή, αλλά μας έχουν μάθει στα
ρολόγια, στα ημερολόγια και στη μετά θάνατον ζωή, κι
έτσι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να ζούμε συνειδητά στο
τώρα! Η Θεσπέσια Γνώση μάς το κάνει εφικτό! Εύχομαι
να το επιδιώξετε, μην αναβάλλετε συνέχεια για το αύριο, ενώ το αύριο έρχεται σαν το σήμερα και το χάνουμε συνέχεια το σήμερα, γιατί περιμένουμε την αυταπάτη του αύριο!

Η Ηθική Κρίση
Όπως δεν υπάρχει άλλο μέσον για το πλύσιμο του
σώματός μας, εκτός από το μοναδικό και πολυτιμότατο
νερό, έτσι ας κατανοήσουμε, δεν υπάρχει άλλο μέσον για
να καθαρίσουμε τις βρωμιές του μυαλού μας, εκτός της
μοναδικής και πολυτιμότατης Γνώσης του Εαυτού μας!
Όποιοι υποτιμούν το Θεϊκό Νερό και δεν πλένονται,
γνωρίζετε που καταλήγουν. Έτσι κι αυτοί που υποτιμούν
τη Γνώση του Εαυτού τους, καταλήγουν σε απερίγραπτη
εσωτερική βρωμιά και αρρώστια του μυαλού, γι’ αυτό
υποφέρει η ανθρωπότητα από βάθους αιώνων.
Η οικονομική κρίση είναι προκάλυμμα της ΗΘΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ, που τη δημιουργούν και τη διαιωνίζουν ατυχώς
αυτοί που κατέχουν τους λαούς με την αρρωστημένη νοοτροπία τους.

Αδράξτε την Ύψιστη Ευκαιρία
Όποιος επιθυμεί να γνωρίσει τον Υπέρτατο Σκοπό
της Ζωής του, σας συστήνω ν’ ασχοληθείτε με τη Θεσπέσια Γνώση, γιατί μόνο και μόνο τότε θα γεμίσει η κούπα
της καρδιάς μας απ’ το μαγευτικότατο νέκταρ του υπέρ56

τατου αισθήματος της Ευγνωμοσύνης, για να νιώθουμε
Πανελεύθεροι και Πάμπλουτοι, από Ανέκφραστη Εσώτατη Πληρότητα! Αδράξτε την Ύψιστη Ευκαιρία!

Μέσα στην Όμορφη Απλότητα
Μέσα στην όμορφη απλότητα υπάρχουν τα πάντα,
αλλά τα κάναμε όλα τόσο πολύπλοκα και η ανθρωπότητα τρέχει και δεν φθάνει. Θα είναι ανόητο και λυπηρό να αναφέρουμε τόνους τόμων της άθλιας σκοτεινής
ιστορίας πολέμων και φρικαλεοτήτων. Ας κάνουμε μία
προσπάθεια εσωτερικής στροφής προς την ευγενέστατη συμβουλή του Πολυαγαπημένου μας Σωκράτη «Γνώρισε τον Εαυτό σου», για να μπορέσουμε να ελπίζουμε
σε έναν απίστευτα καλύτερο κόσμο!

Επιλέξτε σοφά
Μέσα μας, ο Πολυαγαπημένος μας Δημιουργός μάς
έχει τοποθετήσει έμφυτα στην καρδιά μας όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα πανέμορφο καθημερινό ταξίδι, αλλά το κατεστημένο μάς έχει δώσει
εφόδια του μυαλού, που είναι τόσο άσχημα και βαριά
και το ταξίδι μας γίνεται κάθε μέρα και πιο δυσάρεστο.
Σήμερα, μας προσφέρεται μία απίστευτη ευκαιρία απ’
τον Διδάσκαλό μας, να ανακαλύψουμε τα δικά μας, για
να γλυτώσουμε απ’ το δυσβάστακτο βάρος του μυαλού.
Επιλέξτε σοφά!

Το Πανταχού Παρών
Το Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών έχει ειπωθεί απ’ τους συνανθρώπους μας που το είχαν Εμπειρία
στην εποχή του Χριστού μας! Σήμερα, και στη δική μας
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εποχή προσφέρεται πρακτικός τρόπος μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, να το βιώνουμε κι εμείς! Όλοι οι άνθρωποι, έχουμε το δικαίωμα να βιώσουμε το Θεϊκό μέσα
μας, αν είμαστε ειλικρινείς και διψασμένοι!
Ας αδράξουμε την Υπέρτατη Ευκαιρία Σήμερα!

Η βαθιά φωνή μέσα μας
Οι πάντες και τα πάντα μάς προσκαλούν προς τα έξω
και κάποια βαθιά φωνή μέσα μας μας καλεί αδιάκοπα να
μας απελευθερώσει, για να νιώθουμε Ειρήνη, Σοφία και
Ευτυχία, αλλά κωφεύουμε κι έτσι ζούμε μες στην ταραχή και στη δυστυχία.

Απίστευτο αλλά Αληθινό
Όποιος συνειδητοποιήσει, και εμπειρικώς, την αφάνταστη σπουδαιότητα της Θεϊκής Αναπνοής μας, έχει
επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία, γιατί ενώνεται με την
Αιωνιότητα μέσα μας! Απίστευτο αλλά Αληθινό.

Ένα καθημερινό Πανέμορφο Πεπρωμένο
Όλα όσα χρειαζόμαστε, για να βιώνουμε ένα καθημερινό Πανέμορφο Πεπρωμένο, μας τα έχει έμφυτα μέσα
μας η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή! Με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, αν επενδύσουμε ειλικρινά,
μπορούμε να το πραγματώσουμε!

Η Έκφραση του Θεού
Η έκφραση του Θεού είναι η Αληθινή Χαρά που μας
έχει βάλει έμφυτα μέσα μας! Κι όταν την ανακαλύψουμε μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, μόνο
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τότε αφυπνιζόμαστε και απορρίπτουμε το κάλεσμα
οποιουδήποτε κλόουν, γιατί παύουμε να είμαστε ζητιάνοι οποιασδήποτε εξωτερικής χαράς.

Όσο θα είμαστε ψυχικά ανεκπλήρωτοι
Όσο θα είμαστε ψυχικά ανεκπλήρωτοι, θα είμαστε
σκλάβοι, θα κυνηγάμε συνέχεια μέσα στο τσίρκο του κόσμου την ικανοποίηση, αλλά η ικανοποίηση του τσίρκου
είναι μόνο για το μυαλό. Για να απελευθερωθούμε, πρέπει να γίνουμε μαθητές της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, για να μάθουμε να εκπληρωνόμαστε στη Γλυκιά Ψυχή μας!

Όλα όσα χρειαζόμαστε
Όλα, όσα χρειαζόμαστε για να νιώθουμε Πλήρεις, Ειρηνικοί, Ελεύθεροι και Ευτυχισμένοι, αυτά τα Θεία Αισθήματα, είναι ενσωματωμένα στον Θεϊκό μας Εαυτό! Κι
όταν τον αναγνωρίσουμε, θα βιώνουμε τα απαράμιλλα
δώρα του, που μας έχει έμφυτα μέσα στην καρδιά του
καθένα μας!

Η πιο Ουσιαστική Επανάσταση
Η πιο Ουσιαστική Επανάσταση είναι να γνωρίσουμε
τον Θεϊκό μας Εαυτό, διότι μόνο τότε θα αναγνωρίσουμε ότι όλοι μας φέρουμε μέσα μας την ΙΔΙΑ ΘΕΪΚΗ ΟΥΣΙΑ
που μας έχει υφάνει μες στην κοιλιά της Μάνας μας και
θα αποτινάξουμε το σκοτάδι του μίσους και της τρέλας!
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Ο Θεϊκός Πυρήνας του Παντός
Ο Θεϊκός Πυρήνας του Παντός που είναι Πανταχού
Παρών, βρίσκεται και μέσα μας. Άρα μόνο η Υπέρτατη
Δύναμη μπορεί να μας διδάσκει την Υπέρτατη Τέχνη της
Ζωής, πώς να βιώνουμε στο καθημερινό μας ταξίδι την
Απόλυτη Πληρότητα και την Ευδαιμονία μέσα μας! Και
δεν είναι μόνο θεωρία, μπορεί να γίνει Υπέρτατη Εμπειρία μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, που
προσφέρει ο Σημερινός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ.

H Βαθύτερη Ευχή της καρδιάς μου για το Νέο Ευλογημένο Έτος
Να ανακαλύψουμε μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας
τη Θεία Αλήθεια μέσα μας, για να γινόμαστε όλο και πιο
Αληθινοί και γεμάτοι από Αγάπη και Σεβασμό, για να
νιώθουμε αντάξια πλάσματα του Πολυαγαπημένου μας
Δημιουργού!
Με αυτά τα Θεία Αισθήματα και μόνο μπορούμε να
έχουμε την πιο Αξιοθαύμαστη Παγκόσμια Επικοινωνία,
με τους πάντες και τα πάντα! Ας το επιδιώξουμε ΤΩΡΑ!

Απορρίπτοντας ο καθένας τη δική του μάσκα
Αν επιθυμείς να ελπίζεις για Υγιή Αλλαγή στον κόσμο,
κάνε πρώτα εσύ την αρχή! Όταν γνωρίσεις τον Θεϊκό
σου Εαυτό, θα βιώνεις την προσωπική σου αλλαγή, για
να μπορεί να εμπνέει ο ένας τον άλλον ότι μπορούμε ν’
αλλάξουμε τον κόσμο μας, απορρίπτοντας όμως πρώτα
ο καθένας τη δική του μάσκα!
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Επωφεληθείτε στο Έπακρο
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας μας επιτρέπει
να βιώνουμε την Εσώτατη Ειρήνη και την Απαράμιλλη
Ελευθερία! Όποιος επιθυμεί να τα βιώνει ας ερευνήσει
στις ευγενείς ιστοσελίδες του Διδασκάλου μας και εύχομαι ολόψυχα να επωφεληθεί στο έπακρο!

Η πιο Ευγενής Μάθηση
Με μία και μόνο βαθύτατη Συνειδητοποίηση, ότι είμαστε συνένοχοι με την ανόητη αδιαφορία μας για το αίσχος της ανθρωπότητας, μπορεί να αλλάξει το πεπρωμένο μας σε απερίγραπτο βαθμό ομορφιάς!
Γι’ αυτό χρειάζεται η Γνώση του Εαυτού μας, για να
διδαχθούμε συνειδητά εκ νέου απ’ τον Δημιουργό μας
μέσα μας τον εξανθρωπισμό μας! Είναι η πιο ευγενής μάθηση, που συμβάλλει στην εξέλιξη του παντός!

Απίστευτη Ευλογία
Απίστευτη Ευλογία να μάθουμε να γράφουμε την προσωπική μας καθημερινή ιστορία στην παλέτα της καρδιάς μας, αντί να μαθαίνουμε τις ιστορίες των άλλων και
να τις αντιγράφουμε γραπτά ή προφορικά.
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, Σοφίας, Ειρήνης και Ευδαιμονίας! Εύχομαι
ολόψυχα να αδράξουμε την Πανέμορφη Ευκαιρία!
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Έλλειψη Συνειδητοποίησης του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής
Με την έλλειψη Συνειδητοποίησης του Υπέρτατου
Δώρου της Ζωής διαιωνίζονται όλα τα αποτρόπαια και
κτηνώδη γεγονότα στον Ευλογημένο πλανήτη μας! Γι’
αυτό είναι αναγκαίο να ανακαλύψουμε τη Ζωή μέσα μας,
γιατί θα μας αλλάξει το σκηνικό μέσα μας και έξω μας! Το
εσωτερικό μας χάος εκδηλώνεται και έξω μας! Γι’ αυτό
έχουμε παγκόσμιο χάος! Να γιατί χρειάζεται από μικρά
παιδιά να σπουδάζουμε τη Γνώση του Εαυτού μας, για
να τη μεταλαμπαδεύουμε σε κάθε Ευλογημένη γενεά.
Έτσι θα αλλάξει ο ρους της ανθρωπότητας!

Σήμερα Παγκόσμια Γιορτή
Γλυκύτατη Καλημέρα στην Αδιόρατη Θεία Ενέργεια,
τη Μητέρα μας Ζωή, σε όλο το Θείο Σύμπαν που Δημιούργησε και σ’ όλα τα Θεία Πλάσματά της! Σήμερα και
κάθε μέρα είναι Παγκόσμια Γιορτή, χορεύει όλο το Σύμπαν, που ήρθε ο Χριστός μας στον Πλανήτη Γη, για να
διδάξει στα Ανθρώπινα Πλάσματά του ότι υπάρχει η Αιωνιότητα της Ψυχής!

Η Υπέρτατη Εμπειρία της Ψυχής
Η Υπέρτατη Εμπειρία της Ψυχής είναι όταν ενωθεί
με τον Γεννήτορά της, την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας
Ζωή! Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της Γνώσης και η
Ψυχή απελευθερώνεται και ησυχάζει, γιατί βιώνει τη
Θεία Αιωνιότητά της, αφού αναγνωρίζει τη Θεία Αιωνιότητα της Μητέρας μας Ζωής! Όπως η υπέρτατη εμπειρία
του μυαλού και του κορμιού επιτυγχάνεται όταν δύο άνθρωποι που λατρεύονται και αγαπιούνται αληθινά ενωθούν και γίνουν ένα, σε μια γλυκύτατη αγκαλιά.
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Όταν ξαναγυρίσουμε στο εσωτερικό μας σπίτι
Σίγουρα όλοι μας θα έχουμε παρατηρήσει ότι σε
όποιο μέρος κι αν βρισκόμαστε, όσο ωραίο και αν είναι,
ναι, νιώθουμε καλά, αλλά δεν είναι δικό μας και δεν αισθανόμαστε ολοκληρωτικά άνετα. Όταν όμως επιστρέφουμε στο σπίτι μας και μπαίνουμε μέσα, όσο καιρό κι αν
λείπουμε, αμέσως νιώθουμε μια ανακούφιση, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι δικό μας. Έτσι, όσο καιρό κι αν λείπουμε απ’ τον Εαυτό μας, όταν ξαναγυρίσουμε στο εσωτερικό μας σπίτι, θα νιώθουμε τόσο άνετα, γιατί θα βρισκόμαστε στον πιο αληθινό δικό μας χώρο. Μόνο μέσα στο
σπίτι μας νιώθουμε καλύτερα από οπουδήποτε. Εύχομαι να θυμηθούμε σύντομα την επιστροφή στο εσωτερικό μας σπίτι, για να ξανανιώσουμε αφάνταστα όμορφα,
μετά την τόσο μεγάλη παραπλάνηση στο μεγάλο τσίρκο
αυτού του άθλιου κόσμου..

Να σας κάνω ένα διαχωρισμό
Επιτρέψτε μου, Αγαπημένοι μου Φίλοι, να σας κάνω
έναν διαχωρισμό για όφελός σας. Γιατί τη λέξη Ζωή την
έχουμε ταυτίσει με αυτά που κάνουμε στον έξω κόσμο,
για να ψευτοχαρούμε. Όταν ο Διδάσκαλος λέει ευχαριστήσου τη Ζωή, εννοεί την ίδια τη Ζωή που εκδηλώνεται
στη Θεία αναπνοή μας κάθε στιγμή! Δεν εννοεί ευχαριστήσου τη ζωή με όλα τα σκουπίδια αυτού του κόσμου.

Συνειδητοποίηση του Υπέρτατου Δώρου της Ζωής
Όταν συνειδητοποιήσουμε το Υπέρτατο Δώρο της
Ζωής, τότε κατανοούμε την αυταπάτη όλου αυτού του
τσίρκου και αισθανόμαστε Πάμπλουτοι από Θεία Ειρήνη, Θεία Ευγνωμοσύνη, Θεία Διαύγεια, Θεία Σοφία, Θεία
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πληρότητα, Θεία Αφοσίωση, Θεία Ταπεινότητα και Θεία
Ελευθερία!

Μην κολλάμε στο παρελθόν
Όταν Συνειδητοποιήσουμε και Βιώνουμε το Θεϊκό
μέσα μας, μόνο τότε θα κατανοήσουμε απόλυτα το νόημα της ύπαρξής μας! Μην κολλάμε στο παρελθόν, η κάθε
εποχή είναι εντελώς διαφορετική, σήμερα είναι η δική
μας εποχή. Ας αδράξουμε την Απίστευτη Ευκαιρία!

Το μαγικό ραβδί της επιλογής
‘Όλα τα θετικά υπάρχουν στην καρδιά μας. Και όλα τα
αρνητικά υπάρχουν στο μυαλό μας. Γι’ αυτό υπάρχουν
όλα τα αντίθετα μέσα μας και έξω μας και μας έχει δοθεί
το μαγικό ραβδί της ΕΠΙΛΟΓΗΣ από τον Δημιουργό μας,
για να μην παραπονιόμαστε όταν υποφέρουμε.

Μην ξεχνάμε τον νόμο
Όταν ανακαλύψουμε μέσα στην καρδιά μας τα Ύψιστα Αισθήματα της Αγάπης, του Σεβασμού και της Χαράς, τότε θα μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τα πανίσχυρα αγκάθια απ’ το μυαλό μας του μίσους, της ασέβειας
και της ζήλειας, που είναι οι δυνάμεις που παράγουν όλα
τα κακά. Μην ξεχνάμε τον νόμο: Το σκοτάδι, φεύγει μόνο
με την παρουσία του φωτός!

Η καρκινογόνος ασυνειδησία του μυαλού μας
Όλο το χάος στον Ευλογημένο πλανήτη μας προέρχεται απ’ την καρκινογόνο ιδιότητα του μυαλού μας, την
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στάσεις μόλυνσης. Αν επιθυμούμε έναν Καλύτερο και
Φωτεινότερο κόσμο, είναι αναγκαία η Θεσπέσια Γνώση,
για να γίνουμε Συνειδητοί!

Η Αληθινή Χαρά
Έχουμε δημιουργήσει αναρίθμητα υποκατάστατα για
να νιώθουμε χαρούμενοι, αλλά μετά τη γεύση τους συνεχίζουμε να είμαστε εσωτερικά ανεκπλήρωτοι.
Η Αληθινή Χαρά που μας Εκπληρώνει και μας Απελευθερώνει εδρεύει στο Βασίλειο της Καρδιάς μας και μπορούμε να τη βιώνουμε με τη Γνώση του Εαυτού μας! Σας
εύχομαι να το βιώσετε γρήγορα!

Μόνο έτσι θα σωθεί ο άνθρωπος απ’ το μυαλό του
Με τη Θεσπέσια Γνώση μαθαίνουμε να ακούμε την
καρδιά μας και να μιλάμε απ’ την καρδιά μας! Μόνο έτσι
θα σωθεί ο άνθρωπος απ’ το μυαλό του, κατ’ επέκταση
όλη η ανθρωπότητα! Σας Εύχομαι να αδράξετε την Ύψιστη Ευκαιρία!

Η Υπέρτατη Δύναμη

•
•
•

Η Ίδια Υπέρτατη Δύναμη μας Γεννάει όλους!
Η Ίδια Υπέρτατη Δύναμη μας Συντηρεί όλους!
Η Ίδια Υπέρτατη Δύναμη μας παίρνει όλους!

Είναι η εποχή να εξανθρωπιστούμε
Όταν ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση, θα ανακαλύψουμε και τη Θεία Καλοσύνη μέσα μας, για να την
προσφέρουμε παντού! Είναι η εποχή να εξανθρωπιστούμε, τα πάντα μάς μιλούν γι’ αυτό!
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Κι αυτό, μπορεί να γίνει μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας!

Όσο θα αδιαφορούμε για τη Γνώση
Εφόσον βρισκόμαστε έξω από τον Εσωτερικό Παράδεισο της Καρδιάς μας, ως αποτέλεσμα ζούμε στην κόλαση του μυαλού μας και ως επακόλουθο τον αναζητούμε έξω από εμάς, γι’ αυτό και τον Εξωτερικό Παράδεισο μας Πλανήτη Γη τον μετατρέψαμε σε κόλαση. Διότι
όπως νιώθουμε μέσα μας, αυτό εκδηλώνουμε και έξω
μας. Όσο θα αδιαφορούμε για τη Γνώση, θα μας ισοπεδώνει η άγνοιά μας.

Μία ακόμη Ευλογημένη μέρα
Μία ακόμη καινούργια Ευλογημένη μέρα, για να μάθουμε την Αναγνώριση, την Εκτίμηση και την Ευγνωμοσύνη, για το Υπέρτατο Θείο Δώρο της Ζωής, που μας προσφέρεται κάθε στιγμή μέσω της Θεϊκής Αναπνοής μας!

Ευτυχώς δεν είναι μόνο λόγια
Όταν βρούμε μέσα στο Βασίλειο της Καρδιάς μας τη
Θεία Ομορφιά, θα είμαστε Πάμπλουτοι και Πανελεύθεροι Άνθρωποι! Ευτυχώς δεν είναι μόνο λόγια, αλλά μπορούμε να το βιώνουμε μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης, που
προσφέρεται σήμερα επιτέλους με πρακτικό τρόπο!

Η Θεμελιώδης Ανάγκη μας
Η Εσωτερική Πληρότητα και η Ειρήνη δεν είναι υποχρέωσή μας, αλλά είναι τόσο Θεμελιώδης ανάγκη, όπως
ακριβώς ο Αέρας, το Νερό και ο Ύπνος μας!
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Όποιος βιώνει την Πληρότητα και την Ειρήνη είναι
ο πιο Πλούσιος και Ελεύθερος Άνθρωπος του Πλανήτη
μας! Κι αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μόνο με τη Σωτήρια
Γνώση!

Αυτή είναι η Γνώση
Αυτοί που κυβερνούν είναι επιλεγμένοι από τους πολίτες, άρα αυτούς θέλουν οι πολίτες, τους υποκριτές και
λαοπλάνους. Είναι όμως και αρκετός κόσμος που δεν
τους θέλει και υποφέρει μαζί με αυτούς που τους ψηφίζουν. Γι’ αυτό προσφέρεται μια Απίστευτη Δυνατότητα,
να μην υποφέρουν κι αυτοί που δεν τους θέλουν. ΑΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ!

Αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο
Αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο, μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά, όταν κάνουμε αρχή από εμάς και
Γνωρίσουμε τον Αληθινό Θεϊκό Εαυτό μας!
Όταν Αναγνωρίσουμε το Θείο Φως της Ψυχής μας,
βαθμιαία θα διώξουμε τις σκοτεινές σκέψεις του μυαλού
μας και δεν θα εκδηλώνουμε εξωτερικά σκοτεινά έργα,
αλλά μόνο Φωτεινά της Ψυχής μας!

Ο πιο Προνομιούχος άνθρωπος στη γη
Η Θεσπέσια Γνώση μάς επιτρέπει να μάθουμε να είμαστε Συνειδητοί στο Θεϊκό παρόν και να είμαστε Εκπληρωμένοι!
Αισθάνομαι να εκφράσω ότι δεν υπάρχει πιο Υπέρτατη Θεία Ευλογία για το ανθρώπινο πλάσμα! Εύχομαι
να το βιώνετε για όλο το υπόλοιπο της Ζωής σας! Εάν
έχεις Μόνιμη Συντροφιά τη Συνειδητοποίηση, και μόνο
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ότι Υπάρχεις, σε καθιστά τον πιο Προνομιούχο Άνθρωπο της Γης!

Όπως ξεβρομίζουμε το σώμα μας
Όπως ξεβρομίζουμε το σώμα μας με το νερό και το
σαπούνι και αισθανόμαστε καθαροί και ανανεωμένοι,
έτσι και η Γνώση του Εαυτού μας είναι το εσωτερικό
σαπούνι για να ξεβρομίζουμε το μυαλό μας, για να αισθανόμαστε καθαροί και ανανεωμένοι!

Σας ευχαριστούμε και σήμερα απείρως
Σας ευχαριστούμε και σήμερα απείρως, Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, για το Θείο Δώρο της Ύπαρξής
μας! Όπως κάνουμε σιγή ενός λεπτού για να τιμήσουμε
τους νεκρούς μας, απλά υπενθυμίζω, όπου κι αν βρίσκεσαι, κάθε μέρα, κάνε ένα λεπτό σιγή προς Τιμή της Θεϊκής σου Αναπνοής, που σου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να
Ζεις! Αποτέλεσμα; θα νιώθεις το πιο Υπέροχο Θείο Αίσθημα, τη Γλυκύτατη Θεία Ευγνωμοσύνη, και θα γίνεσαι
όλο και περισσότερο Συνειδητός και Διαυγής!

Πόσο απίστευτα όμορφα νιώθεις
Λέω σ’ ένα ποίημα μου, το μυαλό έχει χίλια πρόσωπα
και άλλα τόσα απρόσωπα. Ενώ όταν γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό, δεν χρειαζόμαστε μάσκες, γιατί λειτουργούμε απ’ την καρδιά και δεν τις χρειαζόμαστε!
Πόσο δυσάρεστα νιώθεις όταν λειτουργείς απ’ το
μυαλό σου! Είναι σαν να φοράς παλτό στην κάψα του
καλοκαιριού. Και πόσο απίστευτα όμορφα νιώθεις, όταν
λειτουργείς απ’ την καρδιά σου, γιατί αισθάνεσαι Πλήρης και Ελεύθερος εσωτερικά!
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Δύο πράγματα υπάρχουν στη Ζωή
Δύο πράγματα υπάρχουν στη Ζωή: Γεγονός και φαντασία! Τώρα εξαρτάται σε ποια πλευρά θέλεις να βρίσκεσαι την κάθε στιγμή, που σου δημιουργεί το καθημερινό σου πεπρωμένο!
Ας μου επιτραπεί, προτείνω τη Γνώση του Εαυτού
μας, γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα να είμαστε Συνειδητοί στο παρόν, για να βιώνουμε γεγονότα.

Είναι η Υπέρτατη Τέχνη
Όταν Συνειδητοποιούμε βαθιά ότι Αναπνέουμε και
Υπάρχουμε, μένουμε Εκστατικοί από Θεία Ευγνωμοσύνη! Γι’ αυτό προτείνω τη Γνώση, διότι μας προσφέρεται
πρακτικός τρόπος να μάθουμε να εστιαζόμαστε στο Παρόν της Θεϊκής Αναπνοής μας! Είναι η Υπέρτατη Τέχνη,
η Υπέρτατη Επιτυχία της ανθρώπινης ύπαρξης!

Το Απαράμιλλο Θείο Δώρο
Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, σας Ευχαριστούμε
και για το σημερινό Ύψιστο Δώρο της Ύπαρξής μας, που
μας παρέχετε την ευκαιρία να Συνειδητοποιούμε όλο και
περισσότερο το Απαράμιλλο Θείο Δώρο σας, ότι Αναπνέουμε!

Είμαστε κολλημένοι στο Τώρα
Παρατηρήστε, είμαστε κολλημένοι στο τώρα, τα πάντα χορεύουν στο τώρα και για να μάθουμε να χορεύουμε κι εμείς στο τώρα, ας κάνουμε Σύντροφό μας τον Αληθινό Διδάσκαλο, που μας προσφέρει τη Θεσπέσια Γνώση
του. Ας επενδύσουμε ειλικρινά.
69

Στο σημερινό οργανωμένο χάος
Από την αδιαφορία του πιο Ευγενούς και Σωτήριου
μηνύματος της «Γνώσης του Εαυτού μας» έχουμε συμβάλει όλοι οι άνθρωποι, άλλος λίγο άλλος πολύ, στο σημερινό οργανωμένο χάος και παγκόσμιο σκοτάδι της κόλασης και της τρέλας.

Αυτή την απίστευτη εποχή
Αυτή την απίστευτη εποχή που ζούμε εμείς σήμερα
προσφέρεται πρακτικός τρόπος για τη Θεσπέσια Γνώση
του Εαυτού μας, για να γίνουμε μεταλαμπαδευτές στις
επερχόμενες γενιές μας του «Γνώθι Σαυτόν», της διαχρονικής προτροπής του Αγαπημένου μας Σωκράτη! Ας
αδράξουμε την Υπέρτατη ευκαιρία ΤΩΡΑ, για να ζουν και
τα παιδιά μας με Ειρήνη, Ελευθερία και Αξιοπρέπεια!

Απίστευτη Δήλωση
Όταν αρχίσουμε να αναζητούμε τον Δημιουργό του
Υπέρτατου Θαύματος-σώματός μας, θα έχουμε κάνει το
πιο σημαντικό βήμα του ταξιδιού μας. Και τι Απίστευτη
Δήλωση: δεν είναι πολύ μακριά μας, όπως μας λένε οι θρησκείες ότι είναι στους ουρανούς. Σαν Πανταχού Παρών
και τα Πάντα Πληρών, που έχει ειπωθεί, είναι φυσικά και
μέσα μας. Ούτε ένα βήμα δεν κάνουμε προς τα έξω. Διότι η
έρευνα είναι μόνο εσωτερική και προσφέρεται πρακτικός
τρόπος γι’ αυτή την Υπέρτατη Αυτοανακάλυψη.

Είναι ψευδαίσθηση
Όσο δεν γνωρίζουμε την Αληθινή Εσωτερική μας
Ομορφιά, θα είμαστε κυνηγοί του τσίρκου για να την
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αποκτήσουμε, αλλά ματαίως! Είναι ψευδαίσθηση. Όταν
ανακαλύψουμε μέσα μας την Αιώνια Θεία Ομορφιά, μόνο
και μόνο τότε θ’ αρχίσει να γίνεται πανέμορφο το καθημερινό μας πεπρωμένο!

Πόσο Απλή και Πανίσχυρη είναι η Θεία Αγάπη
Πόσο Απλή και Πανίσχυρη είναι η Θεία Αγάπη, που
δημιουργεί και συντηρεί τα πάντα με την Αδιόρατη Μαγευτικότατη Αναπνοή της! Έχουμε κατανοήσει ότι χωρίς
την Θεία Αναπνοή μας δεν υπάρχουμε; Χωρίς την Θεία
Αγάπη μέσα μας, δεν θα υπήρχαμε. Όλα θα ήταν υπό αλληλοεξόντωση.

Η Αιώνια Μαγεία
Μέσα στο Βασίλειο της Καρδιάς μας υπάρχει η Αιώνια
Μαγεία, κι έχουμε έρθει εδώ για να την αναγνωρίσουμε,
να ζούμε με Αγάπη, Ειρήνη και Ελευθερία. Αντί αυτού,
ζούμε κάθε μέρα στο μίσος, στον πόλεμο και στη σκλαβιά του μυαλού μας.

Η πιο Σημαντική Θεμελιώδης Εμπειρία
Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει πιο Σημαντική Θεμελιώδης Εμπειρία, μόλις ξυπνάς, να αισθάνεσαι τόσο Βαθιά
Ευγνωμοσύνη προς την Αδιόρατη Θεία Δύναμη της Αναπνοής μας ότι Υπάρχεις, και στον Πολυαγαπημένο μας
Διδάσκαλο, που μας αποκάλυψε τον τρόπο να το βιώνουμε! Αυτό και μόνο σού καθορίζει το καθημερινό σου
πεπρωμένο με Ειρήνη, Ελευθερία, Αγάπη, Διαύγεια, και
Αξιοπρέπεια!
Μέσα στο στιγμιαίο πήγαινε έλα της Αναπνοής μας,
πάλλεται η Μυστηριώδης Πανταχού Παρούσα και τα Πά71

ντα Πληρούσα Αδιόρατη Θεία Ενέργεια, που Δημιουργεί,
Συντηρεί και Μετασχηματοποιεί τα πάντα!

Να σας υπενθυμίσω τη Θεία Αγάπη
Η κάθε μου ημέρα είναι γεμάτη από Ευγνωμοσύνη
στην Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, που μου επιτρέπει να αναπνέω και σήμερα και μπορώ να μεταφέρω
στους πάντες, σε όλο τον Μεγαλοπρεπέστατο Πλανήτη μας, και να υπενθυμίσω τη Θεραπεύτρια Θεία Αγάπη, που έχουμε όλοι μέσα μας Έμφυτη στο Βασίλειο της
Καρδιάς μας!

Ο Αιώνιος Ωκεανός της Αγάπης και της Ειρήνης
Είμαστε όλοι μας σταγόνες του Αιώνιου Ωκεανού της
Αγάπης και της Ειρήνης, αλλά δεν το γνωρίζουμε και παραμένουμε αποκομμένοι σαν το κλαρί από το δέντρο, που
δεν έχει ζωή ούτε και καρπούς. Έτσι κι εμείς είμαστε αποκομμένοι από το Θείο Δέντρο της Αγάπης μέσα μας και
καλλιεργούμε στο μυαλό συνέχεια εσωτερικά αγκάθια,
που πονάμε πρώτα εμείς και στη συνέχεια τον περίγυρό
μας. Όταν ενωθούμε με τον Εσωτερικό μας Ωκεανό της
Θείας Αγάπης, τότε εξαφανίζουμε τα αγκάθια του μυαλού
μας και δεν πονάμε πλέον ούτε και τους γύρω μας!

Μία Απίστευτη Ευλογημένη Ιστορία
Οι άνθρωποι, γράφουν την ιστορική καταδίκη τους,
λόγω της αδιαφορίας να γνωρίσουν τον Θεϊκό τους Εαυτό. Έχουμε ως επακόλουθο το παγκόσμιο χάος και τους
πολέμους. Ενώ μπορούμε να γράφουμε κάθε Ευλογημένη μέρα μία Απίστευτη Ευλογημένη Ιστορία γνωρίζοντας
τον Θεϊκό μας Εαυτό, με επακόλουθο να εδραιώσουμε τη
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Γλυκύτατη Ειρήνη, την Ευημερία και την Αξιοπρέπεια! Ας
αδράξουμε λοιπόν σήμερα αυτή την Απίστευτη Ύψιστη
Ευκαιρία, που μας προσφέρει πρακτικό τρόπο ο σημερινός Αληθινός Ζωντανός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ, για
να πραγματώσουμε τη βασική μας Αποστολή. Γι’ αυτόν
το λόγο μάς φέρνει Αυτή η Υπερδύναμη στον Ευλογημένο μας Πλανήτη Γη!

Το Εσωτερικό μας Καταφύγιο
Με τη Θεσπέσια Γνώση μπορούμε να νιώθουμε τη Θεϊκή Ειρήνη μέσα μας! Τότε και μόνο τότε σταδιακά αποσύρεται η δυαδικότητα, η σύγχυση, και οτιδήποτε αρνητικό του μυαλού, γιατί γνωρίζει ο μαθητής πώς να τα
απορρίπτει μπαίνοντας στο εσωτερικό μας καταφύγιο,
που κατοικεί η Θεϊκή Αρμονία!

Μέγα Θείο Δώρο
Μέγα Θείο Δώρο η Αναγνώριση και η Κατανόησή σου
για τη Θεϊκή Ύπαρξή σου! Θα νιώθεις απερίγραπτα Ευλογημένος και Ευδαίμων! Για να το βιώνεις, απαιτεί
εσωτερική στροφή και επένδυση, για να γνωρίσεις τον
Γλυκύτατο Θεϊκό σου Εαυτό!

Η Γνώση είναι σαν την ομπρέλα
Η Γνώση πραγματικά είναι σαν την ομπρέλα, που σε
προστατεύει να μη γίνεις μούσκεμα και αρρωστήσεις
κιόλας! Αν επενδύεις στη Γνώση, σε προστατεύει απ’
όλες τις κακοτοπιές, δίνοντάς σου τη Γλυκύτατη Θεία
Διαύγεια, για να προλαμβάνεις τις παγίδες του μυαλού.
Και μας καθοδηγεί κάθε στιγμή πώς να έχουμε ένα Απίστευτα Πανέμορφο Καθημερινό Πεπρωμένο!
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Η καθημερινή γιορτή μας – Το Θείο Δώρο της Ζωής μας
Χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα σε όλη την Ανθρωπότητα! Με την ευκαιρία της σημερινής παγκόσμιας Γιορτής,
αισθάνομαι να σας γράψω μερικά λόγια απ’ την καρδιά
μου για τις καρδιές σας, όχι για τα μυαλά σας. Τα μυαλά
τα έχουν διαμορφώσει να ακούν αστειότητες, τρομοφοβίες και φαντασίες.
Το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος Λόγος, το Άγιο Όνομα, η Ζωή,
το Φως, η Ειρήνη, η Αγάπη, ποιο άλλο μπορεί να είναι
εκτός της Θείας Αναπνοής μας, που μας προσφέρει κάθε
στιγμή το Ύψιστο Θείο Δώρο της Ζωής στους Πάντες
και στα Πάντα! Κάτω απ’ τη μύτη μας εκδηλώνεται κάθε
στιγμή το Υπέρτατο Θαύμα των Θαυμάτων, η Αναπνοή
μας,! Για να μαθαίνουμε όλο και περισσότερο την Ανεκτίμητη Αξία της, χρειαζόμαστε να αρχίσουμε να μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας. Σήμερα προσφέρεται σε όλη την Ανθρωπότητα η Υπέρτατη
Τιμή και Ευκαιρία, για να Γιορτάζουμε κάθε Καινούργια
Ευλογημένη Ημέρα και όχι τυπικά δύο φορές το χρόνο.
Σας εύχομαι, να επωφεληθείτε στο έπακρο!

Η Ιθάκη
Η Ιθάκη δεν είναι τίποτε άλλο από τη μαθητεία με
τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, όπου μας αποκαλύπτεται μέσα μας το ΘΕΪΚΟ. Τότε το ανθρώπινο πλάσμα βιώνει την Υπέρτατη Επιτυχία στο υλικό ταξίδι του
και ενώνεται με τον Πολυαγαπημένο Δημιουργό! Η πολυπόθητη Σωτηρία απ’ την κινούμενη άμμο της ύλης,
όπου χωρίς την αφοσίωση στη Θεία Γνώση, δεν μπορεί
να απελευθερωθεί κανένας ο άνθρωπος. Γι’ αυτό και διαιωνίζεται η διαχρονική και Ευγενέστατη Συμβουλή του
Πολυαγαπημένου μας Σωκράτη, να «γνωρίσουμε τον Θε74

ϊκό Εαυτό» μας! Δεν είπε γνώρισε τον γείτονά σου, γνώρισε την ιστορία της χώρας σου ή των άλλων χωρών.
Όλα αυτά μας απομακρύνουν απ’ την Υπέρτατη Εσώτατη Μαθητεία.
Στις σελίδες του Διδασκάλου μας, όποιος ερευνήσει με αληθινή δίψα και ειλικρίνεια, μπορεί να βιώσει
αυτά που γράφω. Δεν είναι φαντασίες ούτε θεωρίες,
γιατί προσφέρεται πρακτικός τρόπος, για να βιώνουμε
τον Θεό μέσα μας! Δεν έχει σχέση με πιστεύω ούτε νοερές προσευχές, αλλά να Γνωρίσουμε τον Δημιουργό μας
μέσα μας!
Χρειαζόμαστε να μάθουμε πώς να ξεμάθουμε τον
ατομικισμό και να ξαναμάθουμε το Γενικό Καλό, για να
αισθανόμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Με την προσωπική σου αφύπνιση και ειλικρίνεια μπορείς να επιδράς σε αμέτρητους
συνανθρώπους σου, κι έτσι συμβάλλεις στην εσωτερική
εξέλιξη της ανθρωπότητας!

Γράψε την προσωπική σου ιστορία
με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού σου
Εντέχνως, από μικρά παιδάκια —σίγουρα θα συμβαίνει παγκοσμίως— μας βομβαρδίζουν στα σχολεία με τις
πολεμικές ιστορίες των πατρίδων και των θρησκειών
και με τις ιστορίες πολιτικών κυβερνητών και οποιωνδήποτε άλλων, για να μην έχουμε χρόνο να γράψουμε την
παρούσα προσωπική μας ιστορία ανακαλύπτοντας τον
Θεϊκό μας Εαυτό, όπως μας συμβούλεψε ο Πολυαγαπημένος μας Σωκράτης ως ο Αληθινός Διδάσκαλος της εποχής του. Σας εύχομαι ολόψυχα ν’ αρχίσετε να τη γράφετε, γιατί απαιτείται Συνειδητότητα, όπου γεννιέται και
η εσωτερική Αφύπνιση!
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Γνώρισε τον Εαυτό σου
Γνώρισε τον Εαυτό σου, για ν’ αρχίσεις μία καινούργια Φωτεινή Συναρπαστική Ιστορία! Αν αδιαφορήσεις να
τον γνωρίσεις, θα είσαι δέσμιος των ιστοριών των άλλων! Τελικά, ποιος είσαι; Εσύ ή η ιστορία των άλλων;
Μέσα μας υπάρχουν τα πάντα για ένα πανέμορφο καθημερινό ταξίδι! Και λόγω αυτής της άγνοιας, μάς έχουν
φορτώσει στους ώμους ένα σωρό σκουπίδια και το καθημερινό μας ταξίδι είναι τόσο υποκριτικό και επώδυνο.

Το Απαράμιλλο Θείο Δώρο της Ζωής
Το πιο Απλό, το πιο Βαθύ και το πιο Παντοδύναμο
Θαύμα, η Αναπνοή μας, εκδηλώνεται ακριβώς κάτω απ’
τη μύτη μας κάθε στιγμή και δεν το συνειδητοποιούμε!
Το Απαράμιλλο Θείο Δώρο της Ζωής μάς το φέρνει η Θεϊκή Αναπνοή μας κάθε στιγμή! Τώρα, άλλο να το διαβάζουμε, άλλο να το ακούμε κι άλλο να το βιώνουμε!
Για όποιον επιθυμεί να το βιώνει προσφέρεται η Γνώση του Εαυτού μας, για να γίνει εφικτό! Προτρέπω να
αδράξετε την Υπέρτατη Ευκαιρία!

Η Εσωτερική Αληθινή Μαγεία
Όταν αρχίσουμε να γνωρίζουμε και το Θείο μέσα μας,
τότε αρχίζει η σύγκριση της Εσωτερικής Αληθινής Μαγείας με την ανθρώπινη μαγεία της ψευδαίσθησης. Και
ως δια μαγείας, απελευθερώνεται ο άνθρωπος σταδιακά απ’ την αυταπάτη. Αυτό κι αν δεν λέγεται Αληθινή
Μαγεία! Σας εύχομαι να επιδιώξετε τη Θεσπέσια Γνώση
του Εαυτού σας!
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Στραπατσάρει ο ένας τον άλλον
Μην απορείτε γιατί υποφέρει η ανθρωπότητα. Γιατί
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να κυβερνήσουν το μυαλό
και το σώμα τους. Ένας που δεν γνωρίζει πώς να οδηγήσει το αυτοκίνητο, τι θα επακολουθήσει όταν το οδηγεί; Μόνο στραπάτσα. Έτσι είναι η ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων και στραπατσάρει ο ένας τον άλλον.
Πότε θα σταματήσει το αλληλοστραπατσάρισμα; Όταν
μάθουμε να κυβερνούμε το μυαλό μας και το σώμα μας.
Πώς θα το μάθουμε αυτό; Μόνο με τη Θεσπέσια Γνώση
του Εαυτού μας!

Γιατί έχεις έρθει στον Μαγευτικότατο Πλανήτη Γη
Ρώτα τον εαυτό σου κάθε καινούργια μέρα με ειλικρίνεια, γιατί έχεις έρθει στον μαγευτικότατο πλανήτη Γη;
Να γνωρίσεις τον Δημιουργό σου, που σου έχει βάλει έμφυτα μέσα σου όλα τα εφόδια για να ζεις πανέμορφα; Ή
να ψάχνεις μέσα στο παγκόσμιο τσίρκο για να ζητιανεύεις τη χαρά σε αναρίθμητες συναθροίσεις. Και θα έρθει
η στιγμή που θ’ ακούσεις την Αληθινή Απάντηση απ’ το
βάθος της καρδιάς σου! Μόνο και μόνο τότε θ’ αρχίσεις
να ζεις Αληθινά μέσα στην Ειρήνη σου, στην Ελευθερία
σου, στη Διαύγειά σου και στην Ευδαιμονία σου!

Έλλειψη της Θεϊκής Αγάπης
Από την έλλειψη της Θεϊκής Αγάπης, που δεν έχουμε
ανακαλύψει μέσα μας, αφού δεν ασκούμαστε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, θα διαιωνίζονται τα πιο
φρικτά μαρτύρια από το μίσος των ανθρώπων εναντίον
ανθρώπων και σ’ όλες τις μορφές Ζωής. Για να εξαφανίσουμε αυτή την εγκληματική αρρώστια, ας επιδιώξουμε
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τη Γνώση του Εαυτού μας, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καινούργια Φωτεινή Ιστορία!

Όλοι μας είμαστε Βασιλόπουλα
Όταν ανακαλύψουμε το βασίλειο της καρδιάς μας,
τότε και μόνο τότε θα γνωρίσουμε τον Εσωτερικό μας
Βασιλιά και θα συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι 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 μάτια και χωρίς
λογική της καρδιάς! Ας μη γινόμαστε κι εμείς συμμέτοχοι
στη διαιώνιση του χάους και του σκότους. Είναι η εποχή
μας να το διώξουμε, φωτίζοντας τους Εαυτούς μας!
Έτσι διαιωνίζει το σκοτεινό έργο της η παγκόσμια
μαφία. Παραπλανούν ακόμη την ανθρωπότητα από μικρά παιδάκια στα σχολεία της παραμόρφωσής τους με
τα σύνορα, τις θρησκείες, τα λάβαρα και τις ετικέτες, κι
έτσι βλέπουμε ο ένας τον άλλον Τούρκο, Έλληνα, Αλβανό, Άγγλο, Γάλλο, Πορτογάλο, Χριστιανό, Βουδιστή,
Ισλαμιστή, Ινδουιστή Εβραίο κ.λπ. Οι ετικέτες των συνόρων και των θρησκειών είναι πιο σημαντικές ή οι άνθρωποι; Πόσο βαθύ σκοτάδι έχουμε ακόμη στον «διαβόητο κόσμο του πολιτισμού»!

Η καρδιά προστάζει για αλλαγή
Η καρδιά προστάζει για αλλαγή προς τη Φωτεινή
Ιστορία! Δεν είναι δυνατόν κάθε Ευλογημένη γενιά να
είναι παραδομένη στο σκοτάδι του μυαλού. Έχουμε πλήρη ευθύνη στη διαιώνιση του σκότους και χρειάζεται να
πάρουμε την ευθύνη μας έκαστος και να κάνουμε το καλύτερό μας για έναν ομορφότερο κόσμο! Η παθητικότη78

τα ανήκει στο μυαλό. Η δράση ανήκει στην καρδιά! Και
είναι ο καιρός μας να την ενεργοποιήσουμε με τη Γλυκύτατη Ελπίδα, Συνειδητότητα και Αποφασιστικότητα, για
το ξεκίνημα της εκ νέου Φωτεινής Ιστορίας! Να θυμόμαστε πάντα, το σκοτάδι είναι ο Προάγγελος του Φωτός!

Μέσα μας έχουμε δύο διαφορετικά σπίτια
Μέσα μας, έχουμε δύο διαφορετικά σπίτια, το μυαλό
όπου εδρεύει η σκλαβιά, και την καρδιά, όπου εδρεύει η
Ελευθερία. Επειδή όμως το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα διαμορφώνει τους ανθρώπους να λειτουργούν μόνο
απ’ το μυαλό, για να τους έχει σκλάβους, όπου έχουμε
το απερίγραπτο χάος και σκοτάδι, γι’ αυτό προσφέρεται σήμερα και η Γνώση του Εαυτού μας. Να μάθουμε να
λειτουργούμε απ’ την καρδιά, για να απελευθερωθούμε
και να επαναφέρουμε την Ειρήνη και το Φως! Τώρα είναι
δική μας η επιλογή σε ποιο σπίτι θέλουμε να κατοικούμε.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού
Όσο θα παραμένουμε αδιάφοροι για το οργανωμένο
χάος και το σκοτάδι που μας επιβάλλει το παγκόσμιο
σκοτεινό σύστημα, μην παραπονιόμαστε για τη ζωή μας
που θα μας τη χειροτερεύουν. Αυτό είναι μια μάθηση για
ν’ αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το «ουδέν κακό αμιγές καλού», που έχει ειπωθεί απ’ τους Φωτεινούς προγόνους μας που το είχαν εμπειρία!

Ασύγκριτη η διαφορά
Η ανθρωπότητα από βάθους αιώνων κατευθύνεται
απόλυτα από τους μυαλοκίνητους. Κι αφού όλη η μάθηση απευθύνεται μόνο στα μυαλά, γι’ αυτό και διαιωνί79

ζεται η παγκόσμια δυσοσμία και το παγκόσμιο οργανωμένο χάος.
Τώρα, για όποιον επιθυμεί να αποφοιτήσει απ’ το
μυαλό, προσφέρεται η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας,
για να μας μάθει να λειτουργούμε απ’ την καρδιά! Ασύγκριτη η διαφορά!

Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα
Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα διαμορφώνει τους
ανθρώπους να κυνηγούν μόνο την εξωτερική εξέλιξη, καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο σπίτι και για την εσωτερική εξέλιξη πλήρη αδιαφορία. Γι’ αυτό έχουμε απερίγραπτη ανισορροπία, ενώ με τη Γνώση του Εαυτού μας
μπορούμε να βρούμε την απίστευτη ισορροπία μέσα μας.

Να σας κάνω έναν απόλυτο διαχωρισμό
Επιτρέψτε μου, Αγαπημένοι μου Φίλοι, να σας κάνω
έναν απόλυτο διαχωρισμό για όφελός σας. Τη λέξη Ζωή
την ταυτίζουμε με όσα κάνουμε για να ψευτοχαρούμε.
Όταν ο Διδάσκαλός μας λέει ευχαριστήσου την Ζωή, εννοεί την ίδια τη Ζωή που εκδηλώνεται στην Θεία αναπνοή μας κάθε στιγμή. Δεν εννοεί ευχαριστήσου τη Ζωή
με όλα τα σκουπίδια αυτού του κόσμου.

Το Πιο Ασάλευτο Θεμέλιο
Επιτρέψτε μου να εκφραστώ όχι για επίδειξη, αλλά
ελπίζοντας να εμπνεύσω κάποια καρδιά για να στραφούμε μέσα μας, να γνωρίσουμε το πιο Ασάλευτο Θεμέλιο! Είναι Ο Θεϊκός μας Εαυτός, που μας αποκαλύπτεται με τη μάθηση της Γνώσης του Εαυτού μας! Μόνο και
μόνο τότε θα νιώθεις Εκπληρωμένος, Ειρηνικός, Ελεύ80

θερος και Διαυγής! Τώρα, από σένα εξαρτάται πότε θα
κάνεις το βήμα! Αν γνώριζα κάτι πιο σημαντικό, θα σας
το γνωστοποιούσα, αλλά στα 46 χρόνια μαθητείας μου
μέχρι τώρα αυτό είναι και θα είναι για μένα το πιο Σημαντικό Μήνυμα!

Η Ύψιστη τέχνη της Ζωής
Όλο το ταξίδι της Ζωής μας εξαρτάται από κάθε στιγμιαία σκέψη και πράξη μας, 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 Συνειδητότητα στο Θεϊκό Παρόν!

Ας μάθουμε επιτέλους απ’ το καμπανάκι του πόνου μας
Τελικά, όλα όσα χρειαζόμαστε μας τα έχει βάλει έμφυτα μέσα μας η Δημιουργική Υπέρτατη Δύναμη, που
μας ύφανε στην κοιλιά της μάνας μας. Από εμάς εξαρτάται τώρα να τα ανακαλύψουμε. Προτρέπω εσωτερική
στροφή στη Γνώση του Εαυτού μας, γιατί όλοι οι μεγάλοι έχουμε εμπειρία, άλλος λίγο 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.

Οι κοινωνίες δεν χτίζονται πάνω σε ιδέες
Ας μου επιτραπεί να εκφράσω τη γνώμη και εμπειρία μου σαν ένας απλός άνθρωπος κι όχι ως σύμβουλος.
Οι κοινωνίες δεν χτίζονται πάνω σε ιδέες, γιατί εμπεριέχουν την ιδιοτέλεια, την υποκρισία, τη ζήλεια, την
ανταγωνιστικότητα, την απληστία και τόσες άλλες κα81

ταστροφικές ιδιότητες του μυαλού. Πρέπει να ανακαλύψουμε τα Θεία αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού
μέσα στην καρδιά μας και μετά μπορούμε να ελπίζουμε
στο ξεκίνημα μιας Φωτεινής Ιστορίας. Όσο ο καθένας
μας θα αδιαφορεί να γνωρίσει την Βαθύτερη Αληθινή
του Φύση, θα καθυστερούμε να ανάψουμε την εσωτερική μας λάμπα, για να διώξουμε το σκοτάδι μέσα μας
και έξω μας.

Να καθαρίσουμε το μονοπάτι της Ζωής μας
Πραγματικά, το μονοπάτι μας είναι γεμάτο σκουπίδια από τους προηγούμενους, κι εμείς με την άγνοια μας
τα πολλαπλασιάζουμε. Είναι καιρός για επιστροφή μέσα
μας, να ανακαλύψουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό, να καθαρίσουμε το μονοπάτι της ζωής μας, για να ζούμε με Ειρήνη, Ελευθερία, Ευημερία και Αξιοπρέπεια και να έχουμε
ετοιμάσει ένα πανέμορφο χώρο για τις επόμενες ευλογημένες μας γενιές!

Μέσα στην Όμορφη Απλότητα
Μέσα στην όμορφη απλότητα, υπάρχουν τα πάντα,
αλλά τα κάναμε όλα τόσο πολύπλοκα και η ανθρωπότητα τρέχει και δεν φτάνει. Θα είναι ανόητο και λυπηρό να
αναφέρουμε τόνους τόμων της άθλιας σκοτεινής ιστορίας πολέμων και φρικαλεοτήτων.
Ας κάνουμε μία προσπάθεια εσωτερικής στροφής,
προς την Ευγενέστατη Συμβουλή του Πολυαγαπημένου
μας Σωκράτη «Γνώρισε τον Εαυτό σου», για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε έναν απίστευτα καλύτερο κόσμο!
Απόδειξη, τα όσα λέει ο Πολυαγαπημένος μας σημερινός Διδάσκαλος. Στρέψτε την προσοχή σας λίγο προς τα
παιδιά και δεν θα αμφιβάλλετε καθόλου!
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Το μαρτυρικό κενό που νιώθει ο καθένας μέσα του
Όσο ψάχνουμε απέξω τη χαρά, σε διάφορες πορτούλες του τσίρκου αυτού του κόσμου, ατυχώς θα παραμένουμε ζητιάνοι της αυταπάτης και με οδυνηρό το καθημερινό κενό μέσα μας, με τρομακτική αλληλεπίδραση σε
ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.
Ας κοιτάξουμε τη σημερινή μας αθλιότατη παγκόσμια
κατάσταση, και μην ψάχνουμε να βρούμε το γιατί. Όλο
αυτό το σκοτάδι και το χάος προέρχεται απ’ το μαρτυρικό κενό που νιώθει ο καθένας μέσα του και το σκορπίζει
γύρω του κάθε στιγμή.
Όταν γνωρίσουμε μέσα μας τον Θείο Πυρήνα της
Ζωής, μόνο και μόνο τότε θα μπορούμε να γράφουμε
την καθημερινή μας ιστορία με Απίστευτη Ομορφιά!

Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε
Όποιος συνειδητοποιήσει και εμπειρικώς την αφάνταστη σπουδαιότητα της Θεϊκής Αναπνοής μας, έχει
επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία, γιατί ενώνεται με την
Αιωνιότητα!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΟ, Αγαπημένοι μου
φίλοι! Κι όπως λέει ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος,
Η ΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΧΟΥΜΕ!

Στο Θείο Παρόν τού Σήμερα
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.
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Όλα μα όλα λοιπόν συμβαίνουν στο Θείο Παρόν του
Σήμερα!

Η Αλήθεια
Όταν λέμε συνέχεια την Αλήθεια, θα θεραπευτεί η
ανθρωπότητα απ’ την παγκόσμια μυαλοασθένεια του
ψεύδους. Αυτό εξαρτάται για να το καταφέρουμε, ξεκινώντας πρώτα να είμαστε ειλικρινείς με τον Εαυτό μας!
Σιγά σιγά θα υπάρξει αλληλεπίδραση και θα θεραπευτούμε ένας ένας!

Η κυριολεκτική έννοια της λέξης 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 Αναπνοή! Άρα είμαστε όλοι αδέλφια!
Αλλά λόγω άγνοιας αυτής της αναμφισβήτητης θεμελιώδους Αλήθειας, έχουν μεσολαβήσει οι πονηροί από
βάθους αιώνων και μας έχουν διχάσει από παιδάκια σε
αθλητικές ομάδες, σε αιρέσεις, σε θρησκείες, σε κόμματα, σε πατρίδες, και μας έχουν καταντήσει από αδέλφια
σε άσπονδους εχθρούς. Μ’ αυτό το πανούργο τέχνασμα
των διχασμών που μας ενσωμάτωσαν από παιδιά, διαιωνίζουν σε κάθε Ευλογημένη γενιά το οργανωμένο χάος
και το σκοτάδι επί των άμοιρων λαών. Εφόσον το συνειδητοποιήσαμε, μήπως είναι καιρός να ξυπνήσουμε; Να
γυρίσουμε τον προσωπικό εσωτερικό μας τροχό, απορρίπτοντας τη μεταλλαγμένη διαμόρφωσή μας; Ευελπιστώ ότι θα κάνουμε εσωτερική στροφή, να ανακαλύψουμε την Θεϊκή μας Φύση μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του
Εαυτού μας, για ν’ απελευθερωθούμε!
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Η απίστευτη έμφυτη ομορφιά
Όταν θ’ ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση, θ’ ανακαλύψουμε την απίστευτη έμφυτη ομορφιά που έχουμε
όλοι μέσα μας και θα τη διαχέουμε σε κάθε επικοινωνία
μας! Τότε ΝΑΙ, θα δημιουργούνται σταδιακά αφάνταστες
αξιοπρεπέστατες κοινωνίες! Ας προσπαθήσουμε λοιπόν,
γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη ο καθένας μας για τα
ευλογημένα νεογνά που έρχονται κάθε μέρα ως επισκέπτες στον Μαγευτικότατο Πλανήτη μας!

Η Εσωτερική Αληθινή Πηγή της Χαράς μας
Ας παρατηρήσουμε, η δίψα της χαράς μας από πού
ξεκινάει; Φυσικά από μέσα μας! Μέσα μας βρίσκεται και
η πηγή της για να ξεδιψάμε! Αλλά επειδή δεν το γνωρίζουμε, ψάχνουμε αδιάκοπα προς τα έξω και πίνουμε
από παντού λασπόνερα! Σήμερα δείχνεται η Εσωτερική Αληθινή Πηγή της Χαράς μας σε όσους θέλουμε να
τη βιώνουν!

Ο Αληθινός Παράδεισος είναι μέσα μας
Όταν ανακαλύψουμε 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 Γη που
μας συντηρεί, και όλες τις μορφές Ζωής με τα αναρίθμητα μαγευτικά αγαθά! Ε! Στο υπόλοιπο ταξίδι θα είσαι
πλήρης από Θεία Ευγνωμοσύνη, Ειρήνη και Ελευθερία!
Το πιο Εκπληκτικό Ανθρώπινο Επίτευγμα! Όσο είσαι ζωντανός/ή επωφελήσου στο έπακρο!
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Η Θεία Αναπνοή μας
Όταν συνειδητοποιήσεις το Υπέρτατο Δώρο της Αναπνοής σου, που σου επιτρέπει και ζεις, και το θαύμα
σώμα σου που σου έχει προσφερθεί, αυτόματα, θα αισθάνεσαι ο πιο Ευτυχής και πιο Πλούσιος άνθρωπος του
κόσμου. Αυτές τις συνειδητοποιήσεις και εμπειρίες, τις
προσφέρει μόνο η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! Σας
εύχομαι γρήγορα να την επιδιώξετε. Μη σας ξεγελάει το
αύριο, είναι αυταπάτη, το αύριο θα έρθει σαν το σήμερα και θα το χάνεις πάντα, γιατί θα περιμένεις το αύριο.

Η Ζωή είναι κάθε στιγμή
H Ζωή μας μας προσφέρεται κάθε στιγμή μέσω της
Θείας Αναπνοής μας, δεν διαιρείται σε δευτερόλεπτα,
σε λεπτά, σε ώρες, σε ημέρες, σ’ εβδομάδες, σε μήνες
και σε χρόνια, όπως τα μυαλά μάς φορμουλάρησαν το
άχρονο σε ρολογάκια και σε ημερολογιάκια και παραπλάνησαν την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε να
μάθουμε να ζούμε συνειδητά την κάθε μας στιγμή, για να
έχουμε ένα πανέμορφο καθημερινό πεπρωμένο!

Η Εσώτατη Υπέρτατη Ελευθερία
Την Αληθινή Ελευθερία, που μπορούμε να βιώνουμε
μέσα μας, δεν μπορεί να μας την κλέψει κανένας. Ενώ
την εξωτερική ελευθερία του σώματος μπορεί να μάς
την στερήσει κάποιος. Γι’ αυτό η προτεραιότητά μας
είναι να μάθουμε να βιώνουμε την Εσώτατη Υπέρτατη
Ελευθερία! Τι απίστευτη Ευλογία! Να έχουμε μέσα μας
τα πάντα, για να είμαστε πλήρεις!
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Η Αιώνια Γνωριμία
Δεν υπάρχει πιο Υπέροχη και Τέλεια Γνωριμία από το
να γνωρίσεις τον Γλυκύτατο Θεϊκό σου Εαυτό! Πρόκειται για την Αιώνια γνωριμία! Σας εύχομαι ολόψυχα να το
επιδιώξετε. Μην το αναβάλλετε με το αύριο της αυταπάτης, εφόσον το χθες ήταν το σήμερα και το αύριο θα
είναι το σήμερα!

Ο συνεκτικός ιστός της παγκόσμιας κοινωνίας
Γλυκιά καλημέρα, πρώτα στην Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, και γεμάτοι από Θεία Ευγνωμοσύνη, που
μας προσφέρει με τη Θεϊκή της Αναπνοή και σήμερα το
Ύψιστο Δώρο της Ύπαρξής μας πάνω στον Χιλιοευλογημένο πλανήτη μας, με τα αναρίθμητα μαγευτικά αγαθά
του για τη συντήρησή μας!
Και τη γλυκιά καλημέρα σε όλα τα ευλογημένα πλάσματά της, που μας έχει προικίσει με το πιο Υπέροχο Αίσθημα της Θείας Αγάπης, που είναι ο συνεκτικός ιστός
της παγκόσμιας κοινωνίας!

Ο πιο Απίστευτος Αληθινός Πλούτος
Τα πάντα όσα έχουμε ανάγκη για να αισθανόμαστε
πλήρεις από Θεία Χαρά και Ευγνωμοσύνη, μας τα έχει
βάλει έμφυτα μέσα μας ο Πολυαγαπημένος μας Δημιουργός μας! Τι Απίστευτη Θεία Ευλογία! Να κουβαλάμε
μέσα μας τον πιο Απίστευτο Αληθινό Πλούτο και να μην
το γνωρίζουμε είναι η πιο θλιβερή τραγωδία που μπορεί
να βιώνει ο άνθρωπος.
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Σας ομιλώ από εμπειρία
Σας ομιλώ από εμπειρία για να το μοιραστώ μαζί
σας, και όχι ως ειδήμων. Όποιος επιθυμεί να γνωρίσει
τον σκοπό της ύπαρξής του εδώ που ήρθε, ας επιδιώξει
πρώτα τη Γνώση Του Εαυτού Του, διότι είναι η Μοναδική
Πηγή Αληθινής και Ουσιαστικής Καθοδήγησης. Αλλιώς,
λυπάμαι πάρα πολύ, βρισκόμαστε στο μονοπάτι της τρέλας, κι επειδή στα πάντα υπάρχει διαβάθμιση, βλέποντας ο ένας τον άλλον χειρότερο από τον εαυτό του, το
μυαλό ψιθυρίζει ότι, αφού αυτός είναι χειρότερος από
εσένα, εσύ δεν είσαι τρελός. Όπως π.χ. το μυαλό κάνει
όλους τους οδηγούς να νομίζουν ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο, κι έτσι όλοι αλληλοκατηγορούνται.
Αυτή είναι η συλλογική τρέλα.

Για μία Καινούργια Φωτεινή Ιστορία
Όσοι επιθυμούμε ειλικρινά να γνωρίσουμε την Αλήθεια μέσα μας, για ν’ απορρίψουμε το ψέμα που το έχουμε ενσωματώσει σε κάθε μας επικοινωνία, ώστε να ελπίζουμε σε μία καινούργια Φωτεινή Ιστορία, είναι αναγκαίο να μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, διότι ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦ’ ΕΑΥΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Η ψυχή μας λαχταρά να βιώνει τον Θεό μέσα της
Το στομάχι δεν ικανοποιείται με συνταγές για φαγητά, πρέπει να φάμε για να ικανοποιηθούμε. Η δίψα
επίσης δεν σβήνεται με φωτογραφίες καταρρακτών.
Πρέπει να πιούμε το νερό να ξεδιψάσουμε! Ακριβώς
έτσι, δεν αρκείται η ψυχή με συζητήσεις περί Θεού,
μόνο πληροφόρηση παρέχουν τα βιβλία, όχι εμπειρία.
Η ψυχή μας λαχταρά να βιώνει τον Θεό μέσα της, όπως
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το σώμα μας λαχταρά το φαγητό και το νερό. Τελεία
και παύλα!

Η Ύψιστη Επιστήμη
Μόνο η Ύψιστη Επιστήμη της Θεσπέσιας Γνώσης του
Εαυτού μας μάς μαθαίνει πώς να ζούμε στο Θείο Παρόν! Κι αυτή την Γνώση την προσφέρει σήμερα σε όλο
το πρόσωπο της Γης για όσους την επιθυμούν ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος Πρεμ Ράβατ!
Δεν έχω πιο Βαθιά και πιο Δυνατή Ευχή από το να
αποφασίσετε να την αποκτήσετε! Μόνο έτσι, θα αλλάξει η ανθρωπότητα, ανακαλύπτοντας ο καθένας το Θείο
μέσα μας!

Η Αιώνια Ευτυχία
Μέχρι να βρούμε την ίδια την Ζωή μέσα μας, που είναι η αφ’ εαυτής Ευτυχία, δεν θα νιώσουμε ποτέ Αληθινή Ευτυχία, γιατί όλα τα εξωτερικά πράγματα που είναι
ευμετάβλητα και τα έχουμε συνδέσει με την ευτυχία δεν
έχουν καμία σχέση με την Αιώνια Ευτυχία της Πολυαγαπημένης Μητέρας μας Ζωής!

Ο Ορισμός του Αιώνιου και ο ορισμός της αυταπάτης
Τον ορισμό της αυταπάτης τον βιώνουμε, «κάτι που
δεν υπήρχε, υπάρχει, δεν θα υπάρχει». Πρώτη απόδειξη,
το σώμα μας και όλα γύρω μας έχουν κάποτε το τέλος
τους. Τώρα μας δίνεται η Απίστευτη Ευκαιρία να βιώνουμε και τον ορισμό του Αιώνιου μέσω της Θείας Αναπνοής μας, όταν επενδύσουμε στη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας! «Αυτό που Υπήρχε, Υπάρχει και θα Υπάρχει»! Αυτή είναι η Απίστευτη Επιλογή μας: Πού να επεν89

δύσουμε; Στην αυταπάτη ή στην Πραγματικότητα; Εδώ
είναι η ανάγκη της Διαύγειας και της Σοφίας μας!

Η αυταπάτη του αύριο
Η Ζωή προσφέρεται κάθε στιγμή στη Θεϊκή Αναπνοή
μας! Είναι μια Αιώνια στιγμή, αλλά μας έχουν μάθει στα
ρολόγια, στα ημερολόγια και στη μετά θάνατον ζωή, κι
έτσι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να ζούμε Συνειδητά στο
Τώρα! Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας το κάνει εφικτό! Εύχομαι να το επιδιώξετε, μην αναβάλλετε συνέχεια για το αύριο, ενώ το αύριο έρχεται σαν το σήμερα
και το χάνουμε συνέχεια, γιατί περιμένουμε την αυταπάτη του αύριο!

Η Ευγνωμοσύνη απορρέει από μέσα μας
Δεν υπάρχουν υλικά πράγματα, ή καταστάσεις, να σε
κάνουν να νιώθεις αληθινά Εκπληρωμένος από Ευγνωμοσύνη, διότι το Θείο Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης υπάρχει μέσα στο βασίλειο της καρδιάς μας και αναδύεται
μόνο με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!

Απόλυτα αυτάρκεις
Χωρίς τη Γνώση είμαστε έρμαια των φθοροποιών
επιθυμιών, όπου μας εξαθλιώνουν συμπαρασέρνοντας
κι άλλους στην εξαθλίωση και σε πρόωρους θανάτους.
Με τη Γνώση του Εαυτού μας γινόμαστε απόλυτα αυτάρκεις απ’ όλα τα υποκατάστατα αυτού του κόσμου
και προλαμβάνουμε τη μολυντική εξαθλίωση και στους
γύρω μας.
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Η Αθάνατη Ψυχή μας
Η αιτία που διαιωνίζεται το οργανωμένο χάος και το
βαθύ σκοτάδι είναι διότι μαθαίνουν τα παιδιά να λειτουργούν μόνο απ’ το μυαλό και τα διαμορφώνουν σε
ρομπότ για μονάδες παραγωγής. Τώρα, για να εξαφανίσουμε τη σκοτεινή εποχή, είναι καιρός να επιστρέψουμε στην καρδιά μας, για να ανακαλύψουμε τον Απίστευτο Πλούτο που έχουμε έμφυτο όλοι μέσα μας. Τότε θα
ενημερώνουμε και τα παιδιά μας ότι δεν είμαστε μόνο
μυαλό και σώμα, αλλά έχουμε και μία Αθάνατη Ψυχή που
πρέπει να τη γνωρίσουμε, εφόσον είναι μέσα μας και μας
επιτρέπει να είμαστε πάνω στην Μαγευτική Σκηνή του
Ευλογημένου Πλανήτη μας Γη!

Το πεπρωμένο μας
Το πεπρωμένο μας είναι ότι έχουμε έρθει εδώ για να
γνωρίσουμε το Αιώνιο που μας έχει δημιουργήσει, για
να ευτυχούμε και να εξελισσόμαστε!
Ο κόσμος όμως μας έχει στημένο ένα τσίρκο να γνωρίζουμε ώσπου να φύγουμε τα δικά του παιχνίδια, κι
έτσι μας αποσπούν απ’ την Αληθινή Αποστολή μας. Κι
όπως ερχόμαστε με άδεια χέρια, με άδεια χέρια φεύγουμε. Πόσο απίστευτα λυπηρό! Τώρα σας γνωστοποιώ
ότι μπορούμε ν’ αλλάξουμε το πεπρωμένο μας, που μας
έχουν στήσει οι άνθρωποι της άγνοιας και του σκότους.
Εύχομαι να ερευνήσετε με σοβαρότητα το Πανανθρώπινο Έργο του Διδασκάλου μας και να επωφεληθείτε στο
έπακρο, επενδύοντας στην Απελευθερώτρια Θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας!
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Υπενθύμιση
Αν γνωρίζαμε πόσο υπεύθυνοι είμαστε για τη σημερινή κατάντια και πόσο υπεύθυνοι είμαστε για την Ειρήνη, την Ευημερία και την Αξιοπρέπεια, δεν θα ξοδεύαμε
ούτε ένα λεπτό για τη ρηχότητα αυτού του κόσμου. Από
αυτή την άγνοια και ανευθυνότητα βρισκόμαστε σε τέλμα. Μήπως λοιπόν χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε στη
Γνώση του Εαυτού μας, να γίνουμε πιο ειλικρινείς, συνειδητοί και υπεύθυνοι; Για να μπορούμε να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη μέσα στα μάτια μας, και όχι να κοιτάμε μόνο τα μαλλιά μας.

Σήμερα είναι η δική μας εποχή
Όταν συνειδητοποιήσουμε και βιώσουμε το Θεϊκό
μέσα μας, μόνο και μόνο τότε θα κατανοήσουμε απόλυτα
το νόημα της ύπαρξής μας! Μην κολλάμε στο παρελθόν,
η κάθε εποχή είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα είναι η
δική μας εποχή. Ας αδράξουμε την Απίστευτη Ευκαιρία!
Θα ήταν άδικο απ’ τον Δημιουργό μας προς τα δημιουργήματά του να έδινε μόνο σε κάποια εποχή το προνόμιο
σ’ αυτούς να γνωρίσουν τον Θεάνθρωπο!

Καυχιόμαστε και αυτοονομαζόμαστε πολιτισμένοι
Αποστατήσαμε από τον Αληθινό Πολιτισμό μέσα μας
και γίναμε απολίτιστοι – υπάνθρωποι. Και τώρα με ένα
σωρό ανόητες εφευρέσεις θεωριών και αντικειμένων
των απολίτιστων μυαλών μας καυχιόμαστε και αυτοονομαζόμαστε πολιτισμένοι. Δεν υπάρχει πιο τραγικό, διότι, εφόσον νομίζουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, αδιαφορούμε και υποτιμούμε τη Γνώση του Εαυτού μας, που
είναι η Αληθινή Πηγή του Πολιτισμού, κι έτσι θα παραμέ92

νουμε πάντα απολίτιστοι μέσα μας και θα έχουμε μόνο
την ετικέτα!
Ας επιστρέψουμε μέσα μας, για να νιώθουμε Αληθινά
Πολιτισμένοι! Και όχι να νομίζουμε με το αλαζονικό μυαλό μας ότι είμαστε πολιτισμένοι.

Η Θεϊκή Αναπνοή μας
Τι Ευλογία για όσους βιώνουν το Υπέρτατο Θαύμα
των Θαυμάτων, την Αναπνοή μας! Το μόνο γεγονός που
σου επιτρέπει να είσαι πάντα Συνειδητός κι Εκπληρωμένος, όταν μάθεις να εστιάζεσαι στη Θεϊκή Αναπνοή σου!
Κι αυτό γίνεται εφικτό με πρακτικό τρόπο, όταν σπουδάζουμε τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!

Ο Θεϊκός Έρως
Η Υπέρτατη Εμπειρία της Ψυχής είναι όταν ενωθεί
μέσα της με τον Γεννήτορά της, την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή! Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της Γνώσης και η Ψυχή απελευθερώνεται και ησυχάζει, γιατί βιώνει τη Θεία Αιωνιότητά της, αφού Αναγνωρίζει τη Θεία
Αιωνιότητα της Μητέρας μας Ζωής! Αυτό ονομάζεται Θεϊκός Έρως! Χωρίς σαρκική επαφή!

Ο σαρκικός έρωτας
Η Υπέρτατη Εμπειρία του μυαλού και του κορμιού
λαμβάνει χώρα όταν δύο άνθρωποι που λατρεύονται
και αγαπιούνται αληθινά ενωθούν και γίνουν ένα, σε μια
γλυκύτατη αγκαλιά. Αυτό ονομάζεται σαρκικός έρωτας.
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Η Θεία Σχέση με τον Αληθινό μας Εαυτό
Βρες τον Αληθινό Αδιόρατο Έρωτα μέσα σου με τον
Θεϊκό σου Εαυτό, γιατί όλοι οι εξωτερικοί σωματικοί
έρωτες έρχονται και φεύγουν. Δεν λέω μην ερωτευτείς
συνάνθρωπό σου, αλλά να γνωρίζεις. Ο Μόνος Αληθινός
Αδιόρατος Έρωτας, που ισχύει Αιώνια για την Ψυχή μας
για να βιώνουμε συνεχή Εκπλήρωση, είναι η Θεία Σχέση
με τον Αληθινό μας Εαυτό!

Η Δίψα της Ψυχής
Η Δίψα της Ψυχής είναι να βρει τον Δημιουργό της για
να Εκπληρωθεί. Και όταν είναι Εκπληρωμένη, είναι συνέχεια Ευτυχισμένη! Για να συμβεί όμως αυτή η Υπέρτατη Εμπειρία, χρειάζεται να πας σ’ αυτόν που την κατέχει.
Και ποιος είναι αυτός; Μόνο η Γνώση του Εαυτού σου!
Και γι’ αυτό έρχεται ο Αληθινός Διδάσκαλος σε κάθε διαφορετική εποχή, για να μας συνδέσει! Αυτή είναι η φυσική ροή της Αλήθειας!

Η αδιαφορία για τον Αληθινό μας Εαυτό
Όσο θα αδιαφορούμε να γνωρίσουμε τον Αληθινό
Εαυτό μας, θα συμπεριφερόμαστε με τον επίπλαστο,
που μας έχει φορέσει αυτός ο κόσμος. Και παραπονιόμαστε για τα επιεική χάλια μας; Αυτά είναι τα προμηνύματα, μήπως ξυπνήσουμε. Αν όχι, όσοι κοιμούνται, λυπάμαι, αλλά θα έρθουν πολύ χειρότερα. Δεν παριστάνω τον
προφήτη, αλλά είναι τόσο προφανές, σαν το παιδάκι που
είναι στην ταράτσα χωρίς προστατευτικό κιγκλίδωμα.
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Η Αληθινή μας Φύση
Μην απορείτε για την παγκόσμια κόλαση, τρέλα και
τρομοκρατία, γιατί όσο θα παραμένουμε αδιάφοροι για
τη Γνώση του Εαυτού μας, οι άνθρωποι θα υποκρίνονται και θα σχιζοφρενούν όλο και περισσότερο. Ας το
βάλουμε κατά νου και να το θυμόμαστε. Μόνο όταν θα
σπουδάζουν τα παιδιά σε όλη την κλίμακα μάθησης τη
Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, θα αρχίσει η ανθρωπότητα να ελπίζει στη βαθμιαία εξαφάνιση της τραγικής
εξαθλίωσης. Γιατί η Γνώση του Εαυτού μας διαμορφώνει
τα ανθρώπινα πλάσματα Ειρηνικά, Ελεύθερα, Αξιοπρεπή, Ευσεβή, Διαυγή και Ευτυχισμένα! Αυτή είναι η Αληθινή μας Φύση! Η διαμορφωθείσα φύση αυτού του κόσμου
δεν είναι δική μας, δεν μας ανήκει! Απορρίψτε την όσο
πιο σύντομα μπορείτε!

Η ασυνειδησία είναι αρρώστια
Ο άνθρωπος γίνεται ασυνείδητος και ασθενεί απ’ την
άγνοια-αδιαφορία για τη Γνώση του Εαυτού του. Όταν
ασθενήσει, κατ’ επέκταση καταστρέφει τον περίγυρό
του και το Θείο περιβάλλον. Να θυμόμαστε: Χωρίς τη
Γνώση του Εαυτού μας, οποιεσδήποτε ιδέες απ’ τα εγωιστικά μυαλά μας αργά ή γρήγορα θα μάς καταποντίσουν.
Είναι ο εσωτερικός νόμος του μπούμερανγκ, για να μαθαίνουμε. Ο αληθινός πολιτισμός, εκπορεύεται μόνο απ’
το Γνώθι Σαυτόν και η Ψυχική Υγεία επίσης.

Έμφυτα απίστευτα εφόδια
Έχουμε μέσα μας έμφυτα απίστευτα εφόδια, για να
κάνουμε πανέμορφο το ταξίδι της ζωής μας! Αλλά χωρίς
τη Γνώση, θα παραμένουν θαμμένα και το ταξίδι γίνε95

ται όλο και πιο τραγικό. Ας επωφεληθούμε λοιπόν από
τη Γνώση, γιατί τότε ποιος ο σκοπός του ερχομού μας;

Ο διχασμός που φέρνει την καταστροφή στα πάντα
Από την άγνοια του Εαυτού μας προέρχεται ο εσωτερικός μας διχασμός και αισθανόμαστε βαθιά μέσα μας
ηττημένοι. Κι επειδή δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να
είμαστε ηττημένοι (αυτό είναι Θείο Δώρο απ’ τη Φύση
μας) προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο να νικήσουμε οτιδήποτε, ανθρώπους, ζώα, οικογενειακές και κοινωνικές καταστάσεις, κι αν μπορούσαμε και τα στοιχεία
της φύσης ακόμη, για να αισθανθούμε νικητές. Και όλο
αυτό συμβαίνει εις βάρος όλων μας, επειδή δεν γνωρίζουμε πώς να κυριαρχήσουμε στο μυαλό και στο σώμα
μας. Επίσης, απ’ τον εσωτερικό μας διχασμό γεννιέται
και η ζήλεια, που επακολουθεί ο άρρωστος φανατισμός
και αναζητούμε μέχρι θανάτου τον απαίσιο ανταγωνισμό σε όλους τους τομείς, και με τα ανταγωνιστικά οπλικά συστήματα φθάνουμε και σε παγκόσμιους πολέμους.
Γι’ αυτό γίνονται όλα τα κακά πάνω στον πλανήτη
μας, γιατί κανένας ανεκπλήρωτος στην καρδιά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και η αλληλεπίδραση δρα
σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα στα πάντα, με την τόσο
αναμφίβολη αθλιότητα που βιώνουμε σε καθημερινή
βάση, ως ανθρώπινο είδος.
Τόσο απλά είναι, Αγαπημένοι μου Φίλοι, τα πράγματα, και μπορούμε να κλείσουμε τον διχασμό μας με τη
Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! Διότι όταν ενωθούμε
με τον Θεϊκό Εαυτό μας, θα νιώθουμε εκπληρωμένοι, και
μόνο τότε θα αρχίσει αντίστροφα η παγκόσμια αλληλεπίδραση με ένα αφάνταστα επακόλουθο ομορφιάς για
την ιστορία του ανθρώπινου γένους.
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Σταδιακά θα αρχίσουν να λειτουργούν τα πάντα σε
Αρμονία, γιατί θα βρούμε μέσα μας την Αληθινή Αγάπη, τον Σεβασμό και την Κατανόηση και θα σεβόμαστε ο
ένας τον άλλον σαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, αντάξιοι της
Θεϊκής μας Φύσης!
Σας συνιστώ και πώς μπορούμε να λάβουμε την Γνώση (γιατί θα ήταν μία άτοπη θεωρία), για να πραγματώσουμε την προσωπική μας Φωτεινή Ιστορία. Κι αυτό θα
δρα επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς. Ένας ένας αποτελούμε ένα σύνολο, τον κόσμο.

Ο Σωκράτης
Ο Πολυαγαπημένος μας Σωκράτης στην εποχή του
μπορούσε να πει, γνώρισε την πατρίδα σου, γνώρισε
τους ανθρώπους, γνώρισε όλο τον κόσμο, γνώρισε τέχνες, γνώρισε τους πλανήτες. Αλλά όχι. Υπέδειξε μόνο,
«Γνώρισε τον Εαυτό σου». Επιδιώξτε το σήμερα, μην
αδιαφορείτε άλλο, δεν γνωρίζουμε το αύριο.

Όσο έρχεσαι πιο κοντά στον Εαυτό σου
Όσο έρχεσαι πιο κοντά στον Εαυτό σου, τόσο γίνεσαι πιο ανθρώπινος, γιατί κατανοείς ότι όλοι μέσα μας
έχουμε την ίδια Θεία Ουσία και εξαφανίζεται η ζήλεια,
η ασέβεια, το μίσος και η υποκρισία του μυαλού, γιατί
αναδύεται απ’ την καρδιά η Ειρήνη, η Χαρά, ο Σεβασμός,
η Αγάπη και η Γνησιότητα!

Ο φαύλος κύκλος της παγκόσμιας τρέλας
Όπως γίνεται μεθοδικά η δηλητηρίαση, για ν’ αρρωσταίνουν σωματικά τους ανθρώπους και τα ζώα, έτσι
έχουν μεθοδεύσει τη δηλητηρίαση στα μυαλά της αν97

θρωπότητας και έχουμε μία παγκόσμια υποτελή νοοτροπία. Κι ενώ η θεραπεία για τον καθένα βρίσκεται μέσα
στη Γνώση του Εαυτού μας, εμείς, συνηθισμένοι τρέχουμε να θεραπευτούμε στο στημένο παγκόσμιο τρελοκομείο, γινόμαστε όλο και πιο άρρωστοι. Αυτός κι αν δεν
ονομάζεται «παγκόσμιος φαύλος κύκλος της τρέλας»!

Η Θεϊκή Αναπνοή μας
Έχουμε κάτσει για λίγο να συλλογιστούμε ότι χωρίς
τη Θεϊκή Αναπνοή μας δεν υπάρχουμε; Γνωρίζουμε κάτι
γι’ αυτό το ανεξήγητο Θαύμα των Θαυμάτων; Πόσο θλιβερό, να μας παρέχεται κάθε στιγμή επί ολόκληρα χρόνια και να αναχωρούμε χωρίς να αναγνωρίσουμε τη Μητέρα μας Ζωή, τη Δημιουργό της Ύπαρξής μας!

Η Ανεξάντλητη Αληθινή Χαρά
Ποιος έχει βάλει μέσα μας αυτό το θαύμα των θαυμάτων, την ανεξάντλητη Αληθινή Χαρά; Όταν την ανακαλύψουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, θα
τη βιώνουμε εκ νέου και θα παραιτηθούμε απ’ όλους κι
απ’ όλα τα υποκατάστατα που μας δημιούργησαν ή δημιουργήσαμε, και γίναμε σκλάβοι και επαίτες της παροδικής χαράς.

Οι Απίστευτες Δυνατότητες της Καρδιάς μας
Όταν αναγνωρίσουμε μέσω της Γνώσης τις απίστευτες δυνατότητες που εδρεύουν στο Βασίλειο κάθε ανθρώπινης καρδιάς, τη Θεία Αγάπη, την Ειρήνη, τη Σοφία,
την Ελευθερία, τον Σεβασμό, τότε και μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε πρακτικά ότι μπορούμε ν’ αλλάξουμε
τον κόσμο μέσα μας και τον κόσμο έξω μας!
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Είναι ο καιρός μας να αδράξουμε την Απερίγραπτη
Ευκαιρία, για να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο και
ομορφότερο κόσμο για εμάς και τα παιδιά των παιδιών
μας! Ας επωφεληθούμε στο έπακρο!

Η πιο Σημαντική Ευχαριστία
Αισθάνομαι ότι την πιο Σημαντική Ευχαριστία πρέπει να την προσφέρουμε στον Πολυαγαπημένο μας Διδάσκαλο, που μας έδειξε τον τρόπο να συνδεόμαστε με
την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, που μας ύφανε
μες στην κοιλιά της θνητής Μητέρας μας και μας υφαίνει
μέχρι την τελευταία μας Αναπνοή!

Η άγνοια του Εαυτού μας η χειρότερη παγκόσμια ασθένεια
Μετά από εμπειρία μάθησης πολλών χρόνων, τολμώ
να δηλώσω, με μεγάλη μου λύπη, ότι ο άνθρωπος αρρωσταίνει λόγω της άγνοιας του Εαυτού του, κατ’ επέκταση η ανθρωπότητα. Κι επειδή δεν ασχολούμαστε να
βρούμε την αιτία, προσπαθούμε να δώσουμε αμέτρητες
εξηγήσεις κι ένα σωρό ανόητες δικαιολογίες. Γι’ αυτό,
Αγαπημένοι μου Φίλοι, διαιωνίζεται το παγκόσμιο κολαστήριο και τρελοκομείο σ’ όλο τον πλανήτη μας. Γιατί
όταν ο άνθρωπος δεν έχει βρει την Εσωτερική του Ειρήνη, βρίσκεται σε εσωτερικό πόλεμο και τον εκδηλώνει
οποτεδήποτε. Δεν έχει βρει τη Διαύγειά του, βρίσκεται
σε σύγχυση. Δεν γνωρίζει πώς να είναι Συνειδητός στο
παρόν, βρίσκεται σε βαθύτατη ασυνειδησία.
Η ασυνειδησία είναι η παγκόσμια θανατηφόρα ιδιότητα του μυαλού, που έχει κάνει όλο τον πλανήτη με τα
πλάσματά του να βογκάει ακατάπαυστα από βάθους αιώνων. Συνεπώς, είναι τόσο προφανής–επιτακτική ανάγκη το Διαχρονικό Ευγενέστατο Μήνυμα «αυτό που ψά99

χνεις βρίσκεται μέσα σου» και το «Γνώθι Σαυτόν» του
Αγαπημένου μας Σωκράτη!

Τα πιο Ελπιδοφόρα Νέα
Ευτυχώς σήμερα διαδίδονται τα πιο Ελπιδοφόρα Νέα
σε παγκόσμια κλίμακα, ότι επιτέλους προσφέρεται πρακτικός τρόπος για όσους επιθυμούν ν’ ασχοληθούν με
τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! Δηλαδή, η θεραπεία του ασυνείδητου μυαλού μπορεί να προκύψει μόνο
απ’ τη «Γνώση του Εαυτού μας», εφόσον η αρρώστια
του μυαλού μας προκύπτει απ’ την «άγνοια του Εαυτού
μας». Το θλιβερό είναι ότι δεν γνωρίζουμε την αρρώστια
μας, γιατί τα πάντα έχουν διαβάθμιση, και βλέποντας ο
ένας τον άλλον σε χειρότερη κατάσταση, νομίζει αυτός
που βρίσκεται, υποτίθεται, σε καλύτερη, ότι είναι καλά.
Κι έτσι σχεδόν κανένας δεν κάνει την αρχή να αυτοθεραπευτεί και αυξάνεται η σχιζοφρένεια, εφόσον αυξάνεται
ο πληθυσμός της Γης μας.

Είναι τόσο απλά
Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Αν δεν γνωρίσεις τον
Δημιουργό σου μέσα σου, δεν θα γνωρίσεις ποτέ και τον
σκοπό του ερχομού σου. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που
είναι χαμένος να οδηγήσει κάποιον στο σωστό μέρος; Γι’
αυτό, αν πραγματικά θέλεις να συμβάλεις στην εξέλιξη
της ανθρωπότητας, πρώτα απ’ όλα πρέπει να γνωρίσεις
τον Δημιουργό σου, για να μάθεις γιατί σε έφερε εδώ.
Κανένας μας δεν έρχεται για πλάκα. Όλοι μας είμαστε
τόσο σημαντικοί και ο καθένας έχει τον σκοπό του.
Τώρα, αν δεν σύστηνα τον Διδάσκαλό μου, που προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το Θεϊκό μέσα
μας, θα ήταν ένα θεώρημα χωρίς ουσία το κείμενό μου,
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γι’ αυτό σας τον συστήνω για να γίνει το κείμενό μου ουσιαστικό, και όχι για να τον διαφημίσω. Οι Φωτοφόροι
Διδάσκαλοί μας, που έρχονται να δείξουν στον κόσμο το
εσωτερικό μας μονοπάτι, δεν έχουν ανάγκη οπαδούς,
αλλά μόνο να βοηθήσουν. Όπως το νερό δεν έχει ανάγκη τον διψασμένο, αλλά για να του προσφέρει τη Ζωή.
Επωφεληθείτε ΤΩΡΑ που Ζούμε.

Η μεγάλη παραπλάνηση
Αν δεν ήταν αναγκαία η Γνώση στον άνθρωπο, δεν θα
είχε ειπωθεί από βάθους αιώνων να «Γνωρίσουμε τον
Εαυτό μας». Αλλά τα συστήματα αποπροσανατόλισαν
την ανθρωπότητα, για να τη διχάσουν και να την έχουν
μέσα στο βαθύ σκοτάδι υποδουλωμένη! Αισθάνομαι,
ΤΩΡΑ είναι ο καιρός, μετά από τόση μεγάλη περιπλάνηση, να επιστρέψουμε μέσα μας, που προσφέρεται πρακτικός τρόπος να έρθουμε σε επαφή με τον Θεϊκό μας
Εαυτό για να ανακουφιστούμε, ώστε να μπορέσουμε να
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Απλά, μας έχουν μπερδέψει με πολυάριθμες ανόητες θεωρίες και υποκατάστατα
και είμαστε διχασμένοι. Με τα αγνά Θεία αισθήματα της
Αγάπης, της Ειρήνης, της Κατανόησης και της Αξιοπρέπειας, θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα χάσματα και
να συνενωθούμε για μια Νέα Φωτεινή Ιστορία.

Να είσαι αυτός που είσαι
Για να μπορείς να είσαι αυτός που είσαι, πρέπει να
σπουδάζεις με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού σου!
Τώρα, μέχρι να κατανοήσεις την αναγκαιότητα της Γνώσης του Εαυτού σου, τουλάχιστον έχεις ένα ανίκητο
όπλο, για να νιώθεις αυτός που είσαι! Χωρίς τη Θεϊκή
μας Αναπνοή, σβήνουμε. Όσο αναπνέουμε, μπορούμε να
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ζούμε! Ας μάθουμε να Εστιαζόμαστε στη Θεία Αναπνοή
μας, για να Συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η Θεία Αναπνοή, που μας προσφέρει κάθε στιγμή το Θείο Δώρο της
Ζωής! Αυτή είναι η Μοναδική Αλήθεια μας! Χωρίς Αυτήν,
γινόμαστε χώμα. Με Αυτήν, χορεύουμε, κλαίμε, αγαπάμε, μιλάμε, ακούμε, βλέπουμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε, έχουμε τη Θεία Μαγεία επάνω μας και την αγνοούμε πλήρως.
Για όποιον επιθυμεί τη Γνώση του Εαυτού του, σας
συστήνω ανεπιφύλακτα τον Διδάσκαλό μου Πρεμ Ράβατ,
που το κάνει εφικτό, προσφέροντας πρακτικό τρόπο.

Το Α και Το Ω
Η Θεία Αναπνοή μας, είναι η Ζωή μας! Είναι το Α και
το Ω, που έλεγε ο Χριστός μας!

Το Υπέρτατο Θαύμα η Αναπνοή μας
Ένα λεπτό σιγής αν κάνουμε κάθε μέρα, μπορεί ν’ αλλάξει κάτι μέσα μας και να μας διευρύνει σε Συνειδητότητα, Αναγνώριση, Κατανόηση, Σεβασμό και Εκτίμηση. Επειδή ήμασταν μωρά, μόλις γεννηθήκαμε, δεν είχαμε συνείδηση ότι λόγω της Αναπνοής που πήραμε μας
πήγαν σπίτι μας. Και λόγω της τελευταίας Αναπνοής,
όσο κι αν μας αγαπούν οι δικοί μας. θα μας βγάλουν έξω
απ’ το σπίτι μας. Δηλαδή, εκ του Υπέρτατου Θαύματος
της Αναπνοής υπάρχουμε. Χωρίς Αυτήν, τα πάντα στοπ.
Τώρα, αν μπορείς να κατανοήσεις αυτή την πραγματικότητα και να τη συνειδητοποιείς όλο και περισσότερο καθ’ όλο το 24ωρο, που σου επιτρέπει να Ζεις, θα
υπάρξει μαγεία στο ταξίδι σου! Χωρίς Συνειδητοποίηση
και Εκτίμηση του ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, θα ζεις χαμένος και ανεκπλήρωτος. Αν επιθυμείς να είσαι Γνώστης,
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γιατί έχεις έρθει εδώ και να αισθάνεσαι Εκπληρωμένος
και Ευγνώμων, σου συστήνω να επιδιώξεις τη Θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας!

Η υπεράνω υποψίας εκπαίδευση
Η υπεράνω υποψίας εκπαίδευση είναι η αρχή των
διχασμένων κοινωνιών μας. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά
μόνο γράμματα για μονάδες παραγωγής στο εμπόριο της
εκμετάλλευσης και της απάτης και προώθηση στα πολιτικά κόμματα του διχασμού, αλλά καθόλου για Συνένωση
και Αγωγή Ανθρωπιάς!

Στη φυλακή του σώματος και του μυαλού μας
Ατυχώς, δεν γνωρίζουμε τον Υπέρτατο Εαυτό μας, με
αποτέλεσμα να ζούμε στη φυλακή του σώματος και του
μυαλού μας! Μοιραίως είμαστε σκλάβοι σε όλους τους
παραπλανητές-καθοδηγητές οποιασδήποτε μορφής, κι
όταν το πάρουμε είδηση, ίσως είναι πολύ αργά. Γι’ αυτό
υπενθυμίζω την επιδίωξη της «Θεσπέσιας Γνώσης», για
να μην είμαστε υποχείρια κανενός δημαγωγού. Σήμερα
μας παρέχεται η Απίστευτη Ευκαιρία από τον σημερινό
Αληθινό Διδάσκαλο αυτής της εποχής Πρεμ Ράβατ, για
όσους επιθυμούν να τη λάβουν!

Ο Ξεχωριστός Άνθρωπος
Από μικρά παιδιά μάς έχουν μάθει να κοιτάμε και να
τρέχουμε συνέχεια προς τα έξω, για να βρούμε την ικανοποίηση, τη χαρά, την πληρότητα, πες το όπως θέλεις.
Ευτυχώς που έρχεται και κάποιος Ξεχωριστός Άνθρωπος και μας λέει, κοίταξε. Αυτό που ψάχνεις έξω για
να ολοκληρωθείς είναι μέσα σου! Και όχι μόνο το λέει,
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αλλά το υποστηρίζει, προσφέροντας πρακτικό τρόπο σε
όποιον αληθινά επιθυμεί να Γνωρίσει τον Υπέρτατο Εαυτό του, το «Γνώθι Σαυτόν» του Αγαπημένου μας Σωκράτη! Αυτό κι αν δεν είναι το Υπέρτατο Θαύμα! Ό,τι χρειαζόμαστε για να Ευτυχούμε είναι έμφυτο μέσα μας από
τον Γεννήτορα μας ως την αναχώρηση μας. Και όλοι μάς
πουλάνε τα σκουπίδια τους, τάχα για να ευτυχήσουμε!

Το αγνό παιδάκι
Το αγνό παιδάκι το παίρνει το σύστημα και το διαμορφώνει να ζει μόνο με το μυαλό, για να το κάνει όργανό του. Κι έτσι το αποκόπτει ολοκληρωτικά από την
επαφή με την καρδιά του και το κάνει ανθρωποδιάβολο.
Μέχρι που έρχεται ο Αληθινός Διδάσκαλος στον πλανήτη μας και μας αποκαλύπτει πώς να επιστρέψουμε πάλι
στην Αγνή καρδιά μας με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! Μία Απίστευτη Ύψιστη Ευκαιρία για όσους επιθυμούν τη μεταμόρφωσή τους, απορρίπτοντας τις μάσκες και τα όπλα του μυαλού, για να δουλέψουμε για
έναν καλύτερο κόσμο που δικαιούμαστε!
Για να ξανανιώσεις Ελεύθερος και Αληθινά Χαρούμενος, ασχολήσου με την Καθοδηγήτρια Γνώση του Εαυτού σου!
Όλα τα θετικά εδρεύουν στην καρδιά μας. Αυτό υποδηλώνει την Αθωότητα της Αληθινής μας Φύσης. Και όλα
τα αρνητικά εδρεύουν στο μυαλό μας, που υποδηλώνει
τη διαβολική διαμορφωμένη φύση του ανθρώπου από
τον άνθρωπο!

Ένας πρώην ταξιδιώτης στην έρημο
Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω μία εμπειρία μου, πώς
ήμουν πριν ασχοληθώ με τη Γνώση του Εαυτού μου, και
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την εμπειρία μου, όταν έλαβα τη Γνώση και επένδυσα.
Σαν ένας ταξιδιώτης στην έρημο, χωρίς καμήλα, χωρίς πυξίδα, χωρίς σκηνή, τροφή και νερό. Φαντάζεστε
πόσο επίπονο είναι αυτό το ταξίδι, αγωνίζεσαι κάθε
στιγμή για να μην έρθει το τέλος σου.
Τώρα που έχω σύντροφό μου τη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μου, στην ίδια έρημο του κόσμου ταξιδεύω κάθε
μέρα, αλλά αισθάνομαι σαν να έχω καμήλα, σκηνή, πυξίδα, τροφή και νερό, και μπορώ να προσφέρω και σε
κάποιον συνταξιδιώτη μου! Δεν περιγράφεται με λόγια
η διαφορά της αίσθησης, μ’ αυτή την τραγική εικόνα του
ταξιδιού χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας!
Αυτός ο κόσμος τελικά, χωρίς τη Γνώση του Εαυτού
μας, είναι σαν την έρημο χωρίς τ’ απαραίτητα εφόδια
του ταξιδιώτη. Γι’ αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα.

Η Αδιόρατη Εσωτερική Θεία Καμπάνα μας χτυπάει συνέχεια
Η Γνώση του Εαυτού μας μάς επιτρέπει να βιώνουμε
τον Εσωτερικό μας Παράδεισο και ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε και τον εξωτερικό Παράδεισο, τον Ευλογημένο μας Πλανήτη με τα Ευγενέστατα Αναρίθμητα Αγαθά
του! Με αυτή την Υπέρτατη Εμπειρία, μπορούμε να ζούμε γεμάτοι από Αληθινή Χαρά, Αγάπη και Ευγνωμοσύνη! Ενώ με την άγνοια του Εαυτού μας ζούμε μέσα μας
μες στην υποκρισία, το μίσος και την αγνωμοσύνη και γι’
αυτό έχουμε κάνει κόλαση τον Μαγευτικότατο πλανήτη
μας. Άρα είμαστε όλοι υπεύθυνοι, άλλος λίγο άλλος πολύ.
Και η Εσωτερική Καμπάνα της Γνώσης μάς προσκαλεί
συνέχεια, αλλά το τσίρκο μάς έχει απορροφήσει τόσο
πολύ και πέφτουμε συνέχεια στις λακκούβες του και πονάμε αφόρητα.
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Η Εκπλήρωση
Η Εκπλήρωση της Γνώσης σε καθιστά Ευδαίμονα,
Ειρηνικό κι Ελεύθερο απ’ τις αμέτρητες επιθυμίες του
μυαλού και είσαι πάντα Διαυγής. Μην απορήσετε και
μην υποτιμάτε την απλή ταπεινή δήλωσή μου. Το χάος,
με όλα τα τραγικά επακόλουθα που συμβαίνουν πάνω
στο πρόσωπο της Γης μας, προέρχεται απ’ το κενό μέσα
στον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ανεκπλήρωτος. Εφόσον υπάρχει ατομικό εσωτερικό χάος, φανταστείτε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους με
εσωτερικό χάος τι μεγατόνους βόμβες χάους εκρήγνυνται κάθε μέρα. Κι αυτό, συμβαίνει απ’ την άγνοια του
εαυτού μας.
Δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο μυαλό (που δεν
ασκείται με τη Γνώση του Εαυτού), πόσο απίστευτα σοβαρή είναι η παγκόσμια ασθένεια της άγνοιας, που καταλήγει στην τρομακτικά καταστροφική ασυνειδησία, με
επακόλουθο την τραγική δυσοσμία.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η Γνώση του Εαυτού μας, γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε το καταστροφικό πεπρωμένο της ανθρωπότητας σε Ειρήνη, Αξιοπρέπεια κι
Ευημερία! Εξαρτάται απ’ την προσπάθεια του καθένα μας.

Η Θεία Αγάπη ξανά Ενσαρκωμένη
Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας τη Θεία Αγάπη, μέσω
της Γνώσης του Εαυτού μας, κι όταν αναγνωρίσουμε ΑΥΤΟΝ που το έκανε δυνατό για εμάς, τότε θα βιώσουμε τα
απερίγραπτα δάκρυα της Ευτυχίας, όπως οι γονείς και το
παιδί που ξαναβρίσκονται μετά από πολύχρονο χάσιμο!
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Η Ασταμάτητα Γενναιόδωρη Μητέρα μας Φύση
Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι μας συντηρεί μόνο η
Μάνα μας Φύση και είμαστε μέρος της, εφόσον μας προσφέρει τις θρεπτικές ουσίες απ’ τα ευλογημένα στοιχεία
της, τον Ήλιο, τον Αέρα, τη Γη και το Νερό, μόνο τότε
θ’ αρχίσει ο Απόλυτος Σεβασμός προς Αυτήν, προς τον
Εαυτό μας και προς τους πάντες και τα πάντα!

Από την ανυπαρξία στην ύπαρξη
Η πιο Θεμελιώδης και Ευγενέστερη Συνειδητοποίηση
είναι να κατανοήσουμε ότι έχουμε έρθει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, χωρίς καμία επιλογή μας. Είμαστε
απλά ένα Θείο Δώρο απ’ τον Δημιουργό μας, και κατοικεί
και μέσα μας, για να του αποδίδουμε σιωπηλά τις καθημερινές βαθύτατες ευχαριστίες μας!

Τα κριτήρια του Αφυπνισμένου
Εκπαιδευτή που θα εμπνέει για Αφύπνιση
1) Πρέπει να έχει πρακτική επαφή με τη Γνώση του
Εαυτού του, για να γνωρίζει όλο και περισσότερο το
απερίγραπτο δυναμικό του!
2) Πρέπει να είναι συνέχεια πλήρης, για να μην εξαρτάται από ανθρώπους και υποκατάστατα, αντανακλώντας την εσωτερική Ειρήνη, Ελευθερία και Ευτυχία!
3) Να είναι συνειδητοποιημένος, ότι αυτή η Θεία
Ενέργεια που μας έχει υφάνει μέσα στην κοιλιά της θνητής μητέρας μας, υφαίνει τα πάντα —ό,τι βλέπουμε και
ό,τι δεν βλέπουμε— και μας συντηρεί απόλυτα ΜΟΝΟ
ΑΥΤΗ!
4) Και συνειδητοποιημένος ότι είμαστε εξαπατημένοι
απ’ τους χρηματοκόπτες, που δεσμεύουν τη Γη μας και
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τους φυσικούς πόρους που συντηρούμαστε, τυραννούν
την ανθρωπότητα με την τεχνητή φτώχεια και την οδηγούν στην πορνεία, στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στην απάτη, στο έγκλημα, στις φυλακές, στα νοσοκομεία, στα τρελοκομεία και στους πολέμους. Μ’ αυτά τα
πανούργα τεχνάσματα καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα και διαιωνίζονται οι εγκληματικές συμμορίες, με το
προκάλυμμα «κράτος» σε κάθε χώρα.
Αυτά τα όπλα της εμπειρίας και συνειδητοποίησης,
όταν τα έχουν οι αφυπνισμένοι, μπορούν να εμπνέουν
για αφύπνιση κάθε λαό και να πυροδοτούν διαχρονική
μάθηση στην ανθρωπότητα για Υγιή Εσώτατη Εξέλιξη.
Για μένα, αυτή είναι η πιο Ουσιαστική και Ευγενής
Αληθινή Υπηρεσία.
Με βοήθημα την τεχνολογία, δείχνοντας το άθλιο παρελθόν με DVD προς αποφυγήν επαναλήψεως και συνεχείς προβολές με διδασκαλίες των Αγίων Διδασκάλων,
ιδιαίτερα «Αυτό που αναζητάς βρίσκεται μέσα σου»,
«Γνώθι Σαυτόν», «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν» και άλλα παρεμφερή ρητά, μπορούμε να επανέλθουμε στην προσφιλή ισορροπία μας, ως αντάξιοι του
Πανάγαθου Δημιουργού μας!

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
«Δεν ήρθα να γκρεμίσω όσους με γκρέμισαν ήρθα να
τους δείξω ότι δεν έπεσα!»
Για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, πρέπει πρώτα να
αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Σωκράτης μας δεν είπε
«Γνώθι Σαυτόν, Έλληνα», αλλά «Γνώθι Σαυτόν» σε όλο
τον κόσμο. Και τι κάναμε οι Έλληνες; Τον δηλητηριάσαμε
και πουλάμε τη Διδασκαλία του σε βιβλιαράκια με πτυχία
φιλοσόφων. Γίναμε εξπέρ στην υποκρισία και στη θεωρία. Στην επιδίωξη της Γνώσης του εαυτού μας και στην
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πράξη μηδέν. Μία χώρα είναι μέρος του Ευλογημένου
Πλανήτη μας και η χώρα αποτελείται από ανθρώπους.
Δεν είμαστε μέλη της Ελλάδος αλλά μέλη του κόσμου.
Ήρθε ο καιρός να αναγνωρίσουμε την αρρωστημένη νοοτροπία της φανατικότητας, της υποδούλωσης, της ιδιοτέλειας και της υποκρισίας, για να ξεκολλήσουμε απ’
το σκοτάδι της άγνοιας! Ας είμαστε ανοιχτοί και για τα
Ευγενή Μηνύματα, όχι μόνο πάντα ανοιχτοί στα ρηχά και
σκοτεινά μηνύματα.

Η διαμόρφωση και η εξάρτηση από τα υποκατάστατα των μυαλών
Μας έχουν από μικρούς διαμορφώσει και περιδέσει
με αναρίθμητα υποκατάστατα, να αναζητάμε απέξω την
Ειρήνη, την Ελευθερία, τη Χαρά, κι έτσι δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέσα μας, και χάνουμε όλη μας την ζωή
ψαχουλεύοντας στα σκουπίδια των υποκατάστατων που
έχουν δημιουργήσει τα ανθρώπινα μυαλά. Εύχομαι Σύντομη Επιστροφή για την Ανακάλυψη του Εσωτερικού
μας Πλούτου!

Η Εκπαίδευση της Ειρήνης
Σε πολλές χώρες έχει αναγνωριστεί απίστευτα το
έργο του Διδασκάλου μας και γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό και αναγκαίο και σε άλλες χώρες. Ευτυχώς
το Μέλλον είναι τόσο Λαμπερό για την αναμόρφωση του
ανθρώπινου γένους και για την Εδραίωση της Ειρήνης!
Στην παγκόσμια παιδεία θα διδάσκεται η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ και η ΕΙΡΗΝΗ. Είναι ακριβώς το ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ.
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Η Ειρήνη και η Αλήθεια
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 πρακτικό τρόπο για να το βιώνουμε, κι όχι μόνο να το
πιστεύουμε ή να το φανταζόμαστε. Τι Απίστευτη Τιμή,
να μπορούμε να αισθανθούμε κάθε μέρα τη Θεία Ευδαιμονία, σ’ αυτή τη σκοτεινή και παράφρονα εποχή.

Πόσο είναι αναγκαία η Γνώση
Η Γνώση του Εαυτού μας είναι αναγκαία, όπως η τροφή για το σώμα μας! Σε τρέφει, σε αναπτύσσει και σου
αποκαλύπτει τη Θεϊκή σου Φύση, όπου αναγνωρίζεις
σιγά σιγά ότι είσαι η πηγή της Ειρήνης, της Ελευθερίας,
της Αγάπης, της Χαράς, της Διαύγειας, της Πληρότητας
και δεν χρειάζεσαι να τρέχεις στο τσίρκο με τις παροδικές χαρές σαν τον ζητιάνο, εφόσον είσαι Εσωτερικά
Απερίγραπτα Πάμπλουτος! Αλλά προϋποθέτει να λάβεις
πρακτική μέθοδο και να επενδύσεις, για να βιώνεις τις
Θείες ιδιότητες του Θεϊκού μας Εαυτού!
Ευτυχώς δεν είναι λόγια, είναι το Μοναδικό Μήνυμα που προσφέρεται πρακτικός τρόπος! Μία ιδιαίτερη
Φωνή του Διδασκάλου μας προς τις καρδιές μας.

Η αρρωστημένη νοοτροπία
Κατανοώ απόλυτα από πού προκύπτει η αδιαφορία
των περισσοτέρων συνανθρώπων μας, όταν συστήνω να
ερευνήσουμε στις διευθύνσεις του Διδασκάλου μας, που
προσφέρει πρακτικό τρόπο για να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό! Αφού, λόγω βιοποριστικού, ξεφυτρώνουν
συνέχεια αναρίθμητοι/ες δασκάλοι/ες για σεμινάρια αυ110

τογνωσίας, ρέικι, γιόγκα, αυτοβελτιώσεις, ψυχολόγοι,
ψυχίατροι, ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, φιλοσοφίες,
μυστικισμοί, αποκρυφισμοί, μελλοντολόγοι, παρελθοντολόγοι, αστρολόγοι, καφετζούδες, χαρτορίχτρες, δόγματα, αιρέσεις, θρησκείες κι ένα σωρό καλοστημένα σαμαρίτικα μαγαζάκια πάνω στη Γη και στο διαδίκτυο εικονικά, κι έχουν χιλιομπερδευτεί ολοκληρωτικά οι μαθητές τους. Ώστε όσο πιο γρήγορα οι μαθητές, για να μην
πληρώνουν άλλα χρήματα στους δασκάλους/ες τους, γίνονται κι αυτοί με όσα έχουν μάθει δάσκαλοι σε άλλους
καινούργιους αναζητητές, για να μην τους φάνε τους πελάτες οι πρώην δασκάλοι/ες τους. Ώστε η ανθρωπότητα
ζει από βάθους αιώνων μέχρι σήμερα σ’ ένα φαύλο κύκλο
αλληλοϋποκρισίας, αλληλοδουλέματος, αλληλοαπάτης,
και με τελικό φινάλε τον άγραφο τρομερό νόμο στη ζούγκλα του κόσμου της τρέλας και της κόλασης «ο θάνατός
σου η ζωή μου», και μ’ αυτά πορευόμαστε στο καθημερινό μας ταξίδι. Φυσικά δεν μιλώ μόνο για τη χώρα μας,
αλλά αυτά συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. λόγω και
της παγκόσμιας τεχνητής φτώχειας και ανεργίας, όπου
ωθούν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα «που δεν
θα ήθελαν να τους τα κάνουν οι άλλοι σ’ αυτούς».
Συνοπτικά, αυτή είναι η παγκόσμια αρρωστημένη νοοτροπία κι επείγει ν’ αλλάξει. Εμείς είμαστε οι ηθοποιοί
αυτού του κακάσχημου έργου και προσκαλούμαστε σήμερα όσοι επιθυμούν να απορρίψουν τις μάσκες τους, για
να ελαφρώσουν τα βάρη στους ώμους τους, με το Διαχρονικό Ευγενές Μήνυμα του Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ και Πρεσβευτή της Ειρήνης, να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό
μας Εαυτό! Έτσι ώστε να μεταμορφωθούμε από κάμπιες
σε πανέμορφες πεταλούδες και μετά μπορούμε σαν καινούργιοι ηθοποιοί να συμμετέχουμε στο κτίσιμο της Καινούργιας Υπέρλαμπρης Εποχής, που έχει πρωταρχίσει ο
Σημερινός Αληθινός Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ!
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Ήρθε ο καιρός για πάρα πολύ σοβαρές εσωτερικές επιλογές. Όχι επιλογές μπίρα ή ουίσκι, ψάρι ή κρέας, παγωτό ή μπακλαβά. Εύχομαι να επωφεληθούμε στο έπακρο!

Η Βασίλισσα όλων των Γνώσεων
Η Γνώση του Εαυτού μας είναι η Βασίλισσα όλων των
Γνώσεων! Ότι κι αν κάνεις, αν δεν συνάδει με τη Γνώση
του Εαυτού σου, θα υπάρχει το εσωτερικό κενό έλλειψη πληρότητας. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, γιατί μας εκπληρώνει.
Κι όταν είμαστε εκπληρωμένοι, λειτουργούμε τόσο μα
τόσο υπέροχα!

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση
Μην ξεχνάμε, εμείς οι μεγάλοι έχουμε ακούσει την
προτροπή του Αγαπημένου μας Σωκράτη και πολλών
Φωτισμένων προγόνων μας για το «Γνώθι Σαυτόν»,
αλλά το επιδιώκουμε; Ας απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Επειδή τυγχάνω να είμαι μαθητής αυτού του διαχρονικού ευγενέστατου μηνύματος, γι’ αυτό βρίσκομαι
στην ευχάριστη θέση να σας το υπενθυμίζω και να σας
προτρέπω να το επιδιώξουμε, για να το μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά μας και να αισθανόμαστε αντάξιοι
όλων των Φωτισμένων Διδασκάλων μας που έστελνε και
στέλνει συνέχεια ο Δημιουργός μας, για να μας υπενθυμίζουν να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό!

Ήρθε ο καιρός να επιλέξουμε Φως ή σκοτάδι
Ας μου επιτραπεί, να εκφράσω την ταπεινή άποψη
και εμπειρία μου απ’ την ύψιστη Μάθηση της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας! Είναι τόσο αναγκαία, όχι
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μόνο όπως είναι τα μάτια μας, που οδηγούν το σώμα
μας, αλλά είναι τόσο αναγκαιότατη όπως η Aναπνοή μας,
που μας επιτρέπει να υπάρχουμε!
Χωρίς τη Γνώση του Εαυτού μας, βρισκόμαστε κάθε
μέρα στο εσωτερικό σκοτάδι και κολαστήριο του μυαλού μας.
Με τη Γνώση του Εαυτού μας, μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε μέρα στο Εσωτερικό Φως και στον Παράδεισο
της καρδιάς μας!
Ήρθε ο καιρός, να επιλέξουμε, Φως ή σκοτάδι! Κόλαση, ή Παράδεισο!

Η Αληθινή και Αστείρευτη Χαρά
Η έκφραση του Θεού είναι η Aληθινή Xαρά, που μας
έχει βάλει έμφυτη μέσα μας! Κι όταν την ανακαλύψουμε μέσω της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας, μόνο
τότε αφυπνιζόμαστε και στο κάλεσμα του κάθε κλόουν
το απορρίπτουμε, γιατί παύουμε να είμαστε ζητιάνοι
οποιασδήποτε εξωτερικής χαράς.

Όλα υπάρχουν μέσα μας
Ευτυχώς που όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται μέσα
μας, Αγαπημένοι μου Φίλοι! Τολμήστε να ερευνήσετε, μη
χάνουμε τον μη αναστρέψιμο πολυτιμότατο χρόνο μας
στα σκουπίδια αυτού του κόσμου. Απορώ γιατί έχουμε
ξεχάσει τόσο πολύ το διαχρονικό και πιο ευγενές μήνυμα
του Αγαπημένου μας Σωκράτη, που συμβούλεψε όλη την
ανθρωπότητα για το «Γνώθι Σαυτόν»! Αυτό δηλώνει ότι
δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε αφυπνιστεί και δεν έχουμε
κατανοήσει, ότι η πτώση του ανθρώπου προκύπτει από
την αδιαφορία για τη Γνώση του Εαυτού του κατ’ επέκταση όλης της ανθρωπότητας! Όταν θα συνειδητοποιήσου113

με όλο και βαθύτερα την αναγκαιότητα της Θεσπέσιας
Γνώσης, τότε και μόνον τότε θ’ αλλάξει ο ρους της ανθρωπότητας προς το Θείο Φως μέσα μας! Με επακόλουθο την Ειρήνη, Αξιοπρέπεια και Ευημερία! Όσο θα προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε με δεκανίκια επίπλαστα
από τα μυαλά μας, συνέχεια θα σπάμε τα μούτρα μας!

Η ασχολία μόνο με το μυαλό και το σώμα
Η ασχολία μόνο με το μυαλό και το σώμα έχει φέρει
τον άνθρωπο σε τέτοια πτώση, που του φταίνε όλοι και
όλα, κι έτσι χειροτερεύει την κατάστασή του, εφόσον
δεν αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος ο ίδιος, για να ψάξει να βρει την αιτία της πτώσης του. Και όταν τη βρει,
τότε θα μπορέσει να αρχίσει την Εσωτερική του Διαδικασία για την Εξύψωσή του.

Η Αληθινή και Αλάνθαστη Πορεία
Η Αληθινή και Αλάνθαστη Πορεία, σας βεβαιώνω, αρχίζει μόνο με τη Γνώση του Θεϊκού Εαυτού μας. Όλες οι
άλλες πορείες που αρχίζουν εκτός της Γνώσης του Εαυτού μας μας οδηγούν στην αυταπάτη, στην ταλαιπωρία
και στον πόνο. Σαν πρώτο ξεκίνημα για μια Αξιοπρεπέστατη Εξελισσόμενη Ανθρωπότητα χρειάζεται να επαναφέρουμε την Ύψιστη Επιστήμη της Αυτογνωσίας από
τα νήπια μέχρι στ’ ανώτερα (κατά κόσμο) εκπαιδευτήρια
μόρφωσης. Τότε και μόνον τότε θα έχουμε μια Λαμπρότατη Ανθρωπότητα αντάξια της Θεϊκής μας Φύσης. Χωρίς την επαναφορά της Γνώσης του Εαυτού απ’ τα νήπια
και σ’ όλη την παιδεία, λυπάμαι πολύ, αλλά ο κόσμος θα
βγάζει μόνο ανθρωποδιαβόλους, μόνο καταστροφείς, ο
ένας να φάει τον άλλον, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα,
χωρίς απολύτως καμία αμφισβήτηση.
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Η Υπέρτατη Αποστολή μας
Απ’ τις διάφορες αποστολές που μας έχουν φορτώσει από μικρά παιδιά οι γονείς μας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και γενικά η πολιτεία με τα συνεχή οικονομικά
προβλήματα, με την τεχνητή φτώχεια και την επιβεβλημένη ρομποτοποίηση, έχουμε ξεχάσει παντελώς τη Βασική Αποστολή μας, που έχουμε σταλεί εδώ στον Μαγευτικότατο πλανήτη μας Γη! Κι αυτή η Αποστολή είναι
κοινή για όλους μας. Να Αναγνωρίσουμε τον Δημιουργό
μας που μας έχει δημιουργήσει! Μετά, όλα παίρνουν τη
σωστή τους θέση!

Η Απίστευτη Δυνατότητα της Επιλογής
Απ’ την εμπειρία της μαθητείας μου: Η προσφορά της
άγνοιας του Εαυτού μας: όποιος αδιαφορεί, ατυχώς η
Ζωή του είναι ένα δώρο άδωρο, βάρος αβάσταχτο. Η
προσφορά της Γνώσης του Εαυτού μας: όποιος ενδιαφερθεί, στη Ζωή του όλη μπορεί να βιώνει Απίστευτη
Θεία Διαύγεια και Ευδαιμονία από το Θεϊκό μέσα μας!
Σήμερα μας προσφέρεται η Υπέρτατη Δυνατότητα
της ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Εύχομαι να αδράξουμε την Ύψιστη Ευκαιρία μας!

Η Αληθινή μας Ταυτότητα
Η Αληθινή μας ταυτότητα είναι ότι ερχόμαστε ως άνθρωποι. Κάποιοι όμως μάς έχουν έτοιμες άλλες ταυτότητες από προηγούμενες γενιές. Οι πρώτες που μας
μπλαστρώνουν χωρίς την επιλογή μας είναι η ταυτότητα τάχα της πατρίδας —εφόσον η Ευλογημένη Γη είναι
πατρίδα όλων των ανθρώπων— και συνοδεύεται με την
ταυτότητα της ανάλογης θρησκείας: Έλληνας-Χριστια115

νός, Τούρκος-Μουσουλμάνος, Ισραηλίτης-Εβραίος, Ινδός κ.ο.κ. Και σε 200 χώρες, δισεκατομμύρια ανθρώπους, μας έχουν διαιρέσει όλους σε μερικές θρησκείες.
Οι επόμενες ταυτότητες που μας φορμουλάρουν είναι κομματικές, αθλητικές, και επειδή είναι καθημερινής
χρήσης, ύπουλα μας αφαιρούν την Πρωταρχική Αληθινή
μας ταυτότητα του ανθρώπου. Κι έτσι, αντί για ανθρώπους, μας έκαναν αγέλες με ετικέτες και οι πονηροί μάς
παίζουν σαν τις μαριονέτες. Μ’ αυτό το πανούργο τέχνασμα των επίκτητων ταυτοτήτων έχουν διαιρέσει όλη την
ανθρωπότητα για τη διαιώνιση των εμφύλιων, εθνικών
και θρησκευτικών βρώμικων πολέμων.
Όπως έχουν καταφέρει και με την πανούργα πατέντα
«κοπής χρήματος» και έχουν παραπλανήσει από βάθους
αιώνων όλη την ανθρωπότητα, ότι μάς συντηρούν «οι
χρηματοκόπτες» και όχι η Μάνα μας Φύση, που συντηρεί όλες τις αναρίθμητες μορφές ζωής με τα Ευλογημένα
στοιχεία της, τον Ήλιο, τον Αέρα, τη Γη και το Νερό! Δύο
πραγματικά γεγονότα λοιπόν είναι Απόλυτα: Το ένα, ότι
όλοι μας έχουμε Υφανθεί απ’ την Αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια μες στην κοιλιά της βιολογικής μητέρας μας, και το
άλλο, ότι όλους και όλα μάς Συντηρεί η Μάνα μας Φύση!
Γι’ αυτό είναι αναγκαιότατη η επιστροφή στη Γνώση
του Εαυτού μας, για να αφυπνιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε την Αληθινή μας Φύση και να πάψουμε να είμαστε σκλάβοι των δημαγωγών και του μυαλού μας, για να
αρχίσουμε μία καινούργια Φωτεινή Ιστορία για εμάς και
τα Ευλογημένα μας παιδιά!

Η Βαθιά Φωνή μέσα μας
Οι πάντες και τα πάντα μάς προσκαλούν προς τα έξω
και κάποια Βαθιά Φωνή μέσα μας μας καλεί αδιάκοπα
να μας Απελευθερώσει, για να νιώθουμε Ειρήνη, Σοφία,
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Ελευθερία και Ευτυχία, αλλά κωφεύουμε κι έτσι ζούμε
μέσα μας σε πόλεμο, ασοφία, σκλαβιά και στη δυστυχία.

Η θεϊκή Αγάπη
Αισθάνομαι να εκφράσω έναν απόλυτο διαχωρισμό,
γιατί τα πάντα έχουν διαστρεβλωθεί και εμπορευματοποιηθεί από τους επιτήδειους, για να έχουν τον κόσμο
στην πλάνη και μόνο στα «πιστεύω», που πάνω σ’ αυτό
έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά το «παγκόσμιο σάπιο
σύστημα».
Όταν σας προτρέπω για την επιδίωξη της Γνώσης
του Εαυτού μας, δεν εννοώ βιβλία και σεμινάρια, αλλά
μόνον πρακτικό τρόπο για να ερχόμαστε σε επαφή με
τον Θεό μέσα μας. Και τυγχάνει να έχω λάβει αυτό τον
πρακτικό τρόπο από κάποιον Ζωντανό Διδάσκαλο και
τολμώ να τον συστήνω σε όλους, γιατί είμαι μαθητής
του 46 χρόνια και γνωρίζω τη διαδρομή του μέχρι τώρα,
που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως Πρεσβευτής
της Ειρήνης.
Τώρα, γιατί σας προτρέπω ότι είναι αναγκαίο να γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό, που προέτρεπε στην εποχή του τους ανθρώπους και ο Αγαπημένος μας Διδάσκαλος Σωκράτης με το «Γνώθι Σαυτόν»; Γιατί, όπως υποφέρει το σώμα μας χωρίς φαγητό, νερό και ύπνο, έτσι
και η ψυχή μέσα μας υποφέρει χωρίς Αγάπη! Επειδή δεν
βιώνουμε τη Θεία Αγάπη μέσα μας —άσχετα αν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε και κοιμόμαστε— βρισκόμαστε σε
εσωτερικό κενό, δηλαδή ανεκπλήρωτοι, και ως επακόλουθο διχασμένοι-διαταραγμένοι. Αυτή η εσωτερική διαταραχή ξεσπάει προς τα έξω, γι’ αυτό έχουμε την υποκρισία, την ασέβεια, την απάτη, τα εγκλήματα και τους
πολέμους μεταξύ μας. Γιατί δεν βιώνουμε τη Θεία Αγάπη
μέσα μας και τον Θείο Σεβασμό, που πρέπει να έχουμε
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κατ’ επέκταση σε όλο το φάσμα της Ζωής μας, προς όλη
την Μεγαλοπρεπέστατη Θεία Δημιουργία.
Όπως παρατηρούμε λοιπόν, χωρίς καμία αμφισβήτηση, παρ’ όλη την «μόρφωση», παρ’ όλη την «τεχνολογία», παρ’ όλο τον «πλούτο» και τις αναρίθμητες «ιδέες
μας», έχουμε ένα παγκόσμιο χάος – κολαστήριο – τρελοκομείο – πύργο της Βαβέλ.
Και τολμώ να δηλώσω ότι όλο αυτό συμβαίνει εξαιτίας έλλειψης της Αγάπης και του Σεβασμού, που δεν
βιώνουμε μέσα μας. Αυτή είναι η αιτία που σας προτρέπω να επιδιώξουμε τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας,
γιατί θ’ ανακαλύψουμε τα Θεία Αισθήματα της Αγάπης
και του Σεβασμού, και αισθανόμενοι Εκπληρωμένοι, θα
έχουμε Απίστευτη Επικοινωνία μεταξύ μας και με όλες
τις μορφές Ζωής του Μαγευτικότατου Πλανήτη μας, που
συντηρεί τα πάντα με τ’ αναρίθμητα αγαθά του! Έχω καταλήξει λοιπόν σ’ ένα απόλυτο συμπέρασμα: όπως γνωρίζω ότι υποφέρει ο πεινασμένος, άυπνος και διψασμένος, έτσι γνωρίζω ότι υποφέρει η ανθρωπότητα από την
έλλειψη της Γνώσης του Εαυτού μας!
Και επισημαίνω, όποιος δεν θ’ ασχολείται με τη Γνώση του Εαυτού του, θ’ αυξάνεται η υποκρισία, η σχιζοφρένεια και η εγκληματικότητα του νου του. Δηλαδή, η
Άγνοια του Εαυτού μας μας οδηγεί στην πτώση! Και μόνο
η Γνώση του Εαυτού μας μπορεί να μας Εξυψώσει!

Ανήκουμε στο Φως Μέσα μας
Αισθάνομαι να σας παρακαλέσω, όποιος αγγίζεται
απ’ το μήνυμά μου να το κοινοποιεί, για να διώξουμε όσο
πιο σύντομα το σκοτάδι. Ανήκουμε στο Φως, που μας περιμένει μέσα μας να το ανακαλύψουμε, για να αισθανόμαστε Ανθρωποθεοί! Μας αξίζει μια καινούρια Φωτεινή
Ιστορία και πρέπει να κάνει την αρχή ο καθένας μας απ’
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τον Εαυτό του και όχι να περιμένουμε ΤΑΧΑ ότι θα μας
φέρουν την αλλαγή κάποιοι άλλοι, για να αποποιούμαστε την προσωπική μας ευθύνη.

Οι ατομικές μας βόμβες της Αγάπης μπορούν να
εξουδετερώσουν τις ατομικές βόμβες του μίσους και του θανάτου
Όπως στο σώμα μας έχουμε διάφορα μέλη που κάνουν διαφορετική λειτουργία, επίσης και τα εσωτερικά μας όργανα κάνουν κι αυτά διαφορετική λειτουργία.
Έτσι ακριβώς έχουμε και δύο διαφορετικούς μηχανισμούς που κάνουν διαφορετικές λειτουργίες: Ο ένας είναι το μυαλό, που είναι υλικός, από υλικά μόρια, και ο
άλλος είναι η ψυχή, ή καρδιά, ή συνείδηση, ή το βαθύτερο είναι μας, που είναι αδιόρατος μηχανισμός.
Ο νους μας αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και φαντάζεται απ’ ό,τι βλέπει, ακούει και δημιουργεί στον εξωτερικό κόσμο. Και η καρδιά μας αισθάνεται και αντιλαμβάνεται όταν έχουμε πάρει κάποιο πρακτικό τρόπο και
μπορούμε να έχουμε επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικούς πομποδέκτες, το
μυαλό μας, όπου εδρεύουν οι κατώτατες-σκοτεινές σκέψεις, ιδιότητες και επιθυμίες που έχουμε λάβει απ’ τον
υλικό κόσμο, και η καρδιά μας, όπου εδρεύουν οι Ανώτερες-Φωτεινές Σκέψεις, Ιδιότητες και Επιθυμίες, που
λαβαίνουμε απ’ τον εσωτερικό μας κόσμο όταν ασχολούμαστε με τη Γνώση του Εαυτού μας. Άρα έχουμε δύο
οπλοστάσια με αντίθετα όπλα, τις σκέψεις και τις ιδιότητες του μυαλού για καταστροφή, και τις σκέψεις και
της ιδιότητες της καρδιάς για Δημιουργία.
Κι ο Δημιουργός του οικοδομήματός μας μας έχει
προικίσει και με ένα επιπρόσθετο δώρο, την Επιλογή,
για να είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Παντού λοιπόν υπάρχουν τα αντίθετα. Όπως έξω μας υπάρχει το
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στερεό και το υγρό, το κρύο και η ζέστη, η νύχτα και
η μέρα, το γλυκό και το πικρό, το μαύρο και το άσπρο
κ.ο.κ. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα μας υπάρχουν τα αντίθετα. η αγάπη και το μίσος, ο σεβασμός και
η ασέβεια, το θάρρος και ο φόβος, η ειλικρίνεια και η
ανειλικρίνεια, η υποκρισία και η γνησιότητα, η ιδιοτέλεια και η ανιδιοτέλεια, η χαρά και η λύπη, η Γνώση και
η άγνοια κ.ο.κ. Επειδή όμως πολλοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με τον εσωτερικό τους κόσμο, ατυχώς το παγκόσμιο σάπιο σύστημα διαμορφώνει τους λαούς να λειτουργούν μόνο απ’ το μυαλό, κι έτσι χρησιμοποιούν τις
κατώτατες σκέψεις και ιδιότητες του μυαλού τους, με
τραγικό αποτέλεσμα την πτωτική τους πορεία.
Η πτώση δεν αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο να
σκεφτεί και τον συνάνθρωπό του, γιατί είναι γεμάτος
από εσωτερικά προβλήματα διαταραχής. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την ατομική του ικανοποίηση σε όλα τα επίπεδα, μέχρι την εξόντωση των άλλων. Απόδειξη τρανή, το οργανωμένο παγκόσμιο χάος, η διαστροφή, η διαφθορά, τα εγκλήματα και οι συνεχόμενοι πόλεμοι από
βάθους αιώνων.
Αυτή η σκοτεινή ιστορία, διαιωνίζεται λόγω έλλειψης
της Γνώσης του Εαυτού μας, γιατί δεν έχουμε γνωρίσει
τη Θεία Αγάπη μέσα μας και τον Σεβασμό, κι έτσι εκδηλώνουμε τα αντίθετα, το μίσος και την ασέβεια, με επακόλουθο τα τραγικά κτηνώδη δεινά.
Όπως λοιπόν, μέσω του μυαλού μας, ερευνούμε εξωτερικά και φτιάχνουμε από την ύλη ατομικές βόμβες για
να σκοτωνόμαστε, έτσι αντίστροφα, εάν ερευνήσουμε
εσωτερικά τον Θεϊκό Εαυτό μας, θ’ ανακαλύψουμε τη
βόμβα της Θείας Ειρήνης και της Θείας Αγάπης, που
έχουμε έμφυτα όλοι μέσα μας, για να μπορέσουμε να
εξαφανίσουμε τις ατομικές βόμβες που σκοτωνόμαστε.
Είναι τόσο απλό, που όταν βρούμε τον Εσωτερικό μας
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Παράδεισο μέσω της Γνώσης, μόνο και μόνο τότε μπορούμε να εξαφανίσουμε την κόλαση που έχουμε δημιουργήσει και να Επαναδημιουργήσουμε έναν Απίστευτο
Εξωτερικό Παράδεισο, που είναι πέρα από κάθε φαντασία. Γι’ αυτό μας είχαν προτρέψει όλοι οι Φωτεινοί Διδάσκαλοι των διαφορετικών εποχών, «Αυτό που ψάχνεις
έξω βρίσκεται μέσα σου», «Γνώθι σαυτόν», «Αγαπάτε
Αλλήλους» και «Μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου
κάνουν οι άλλοι».
Οπότε τώρα πλέον, μετά τις τραγικές εμπειρίες από
αμνημονεύτων χρόνων, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε δέσμιοι της «άγνοιας του εαυτού» μας και της «ανυπακοής» μας. Τι άλλο απομένει λοιπόν; Ν’ αρχίσουμε να
ενδιαφερόμαστε για τη Γνώση του Εαυτού μας ΤΩΡΑ, που
έχουμε την Απρόσμενη και Απίστευτη Ύψιστη Ευκαιρία,
που μας προσφέρει ο Σημερινός Ζωντανός Διδάσκαλος
πρακτικό τρόπο για να βιώνουμε την Εσωτερική μας Ειρήνη και Αγάπη! Μόνο έτσι θα εξαφανίσουμε από μέσα
μας τον πόλεμο και το μίσος, ώστε θα πάψουμε να τα
εκδηλώνουμε και εξωτερικά μεταξύ μας, για να τελειώνουμε με την σκοτεινή ιστορία. Ας αρχίσουμε επιτέλους
κάποια στιγμή την καινούρια Φωτεινή Ιστορία.
Αυτή την Απίστευτη Επιλογή έχουμε σήμερα εμείς
που ζούμε ΤΩΡΑ! Να κάνουμε τη ΔΙΑΦΟΡΑ! Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ένας ένας, για να εμπνέουμε και τον περίγυρό
μας, να μη χάνουμε ούτε ημέρα μες στο σκοτάδι, αλλά
να γιορτάζουμε την κάθε μέρα μας μέσα στο εσωτερικό
μας Φως και εξωτερικό μας Φως με Αγάπη και Άγρυπνη
Αδελφοσύνη! Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα τα κακά
συμβαίνουν έλλειψη της Αγάπης και του Σεβασμού.
Μόνο όταν ανακαλύψουμε λοιπόν, μέσω της Γνώσης
του Εαυτού μας, τα Πανίσχυρα Θεία Αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού, θ’ αρχίσουν να υποχωρούν τα
κακά, γιατί θα αντικαθίστανται από τα καλά! Χωρίς τη
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Γνώση του Εαυτού μας, δεν μπορούμε να Συνειδητοποιήσουμε την Αναγκαιότητα του Γενικού Καλού! Γιατί μόνο
η Γνώση του Εαυτού μας μας αποκαλύπτει ότι όλοι μέσα
μας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε την ΙΔΙΑ ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ
– ΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, που μας έχει υφάνει μες στην κοιλιά
της βιολογικής μάνας μας.
Είμαστε όλοι αδέλφια και πρέπει να Ζούμε ο ένας
για τον άλλον με πλήρη Αγάπη και Σεβασμό!

Ο Αιώνιος Βασιλιάς μας
Εάν επενδύσουμε στη Θεσπέσια Γνώση, θ’ ανακαλύψουμε μέσα μας τον Αιώνιο Βασιλιά Δημιουργό μας και
θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε βασιλόπουλά του!
Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε ν’ απορρίψουμε όλες
τις μάσκες που μας κάνουν κακάσχημους ηθοποιούς κι
οποιαδήποτε σκουπίδια έχουμε μαζέψει απ’ αυτόν τον
κόσμο. Στη συνέχεια, θα αναδυθεί στις καρδιές μας και
η Συνειδητοποίηση της Αναγκαίας και Ευγενούς Συνεργασίας μας για έναν Καλύτερο Κόσμο!
Θα γίνεται αβίαστα, γιατί απλά θα νιώθεις τόσο απίστευτα εκπληρωμένος και περήφανος, διότι θα βιώνεις
ότι είσαι πλάσμα του Αιώνιου Δημιουργού μας!

Ο ανεκπλήρωτος
Ο ανεκπλήρωτος άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, γι’ αυτό έχουμε τέτοιο απερίγραπτο παγκόσμιο χάος και έλλειψη ατομικής ισορροπίας.
Η Εσωτερική Εκπλήρωση της ψυχής μας είναι τόσο
αναγκαία, όπως το νερό και η τροφή για το σώμα μας. Ας
το επεξεργαστούμε, εφόσον μας δίνεται σήμερα η Απίστευτη και Ύψιστη Ευκαιρία ν’ ασχοληθούμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
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Είμαστε αφάνταστα υπεύθυνοι, γιατί άλλος λίγο, άλλος πολύ, συμμετέχουμε με την άγνοιά μας στη σημερινή παγκόσμια τραγωδία.

H Απίστευτα Πολυτιμότατη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας
Aγαπημένοι μου φίλοι/ες, ξέρετε γιατί υποφέρουν οι
άνθρωποι από βάθους αιώνων; Απλά, το τσίρκο έξω είναι
στημένο με αναρίθμητους τελάληδες και οι παγιδευμένοι
οι γονείς που δεν το έχουν πάρει είδηση, παγιδεύουν και
τα άμοιρα παιδιά τους. Ο Δημιουργός μας, που μας έδωσε
αυτό το Θαυμαστό σώμα με ψυχή και μυαλό, και επιπρόσθετα εργαλεία μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα, χέρια, πόδια,
κόκαλα, αίμα, κύτταρα και τόση απίστευτη εσωτερική διάταξη οργάνων, λέτε να μη μας έβαζε μέσα μας και τα
Δώρα του, την Ειρήνη, την Αγάπη, τη Σοφία, την Ελευθερία, την Εκπλήρωση, και την Ευτυχία, που αναζητάμε από
μικρά παιδιά όλοι μας; Ενώ λοιπόν όλα τα «εργαλεία» για
να αισθανόμαστε και να εκπληρωνόμαστε είναι μέσα μας
και επάνω μας, εμείς ψάχνουμε συνέχεια στους λάθους
δρόμους και στα λάθος μαγαζάκια του τσίρκου, με αποτέλεσμα το συνεχές κενό με το συνεχές κυνήγι. Όπως ο
σκύλος κυνηγάει την ουρά του. Κι επειδή μου έχει αποκαλυφτεί μέσα μου ο Απερίγραπτος Πλούτος που ψάχνουμε
όλοι και τον βιώνω, σαν συνταξιδιώτης, σαν φίλος και σαν
αδελφός (όπως το εκλάβει ο καθένας σας) αισθάνομαι
απόλυτη υποχρέωση να σας ενημερώνω και να το υπενθυμίζω, διότι δεν υπάρχει πιο Σημαντικό Γεγονός για τον
άνθρωπο όταν βρει μέσα του, αυτό που αναζητάει έξω
του συνέχεια. Αυτός είναι ο λόγος που σας προτρέπω για
την επιδίωξη της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας!
Και ευτυχώς προσφέρεται σήμερα πρακτικός τρόπος
απ’ τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας, για να γίνει
εφικτό σε όσους το επιθυμούν.
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Οι δύο κόσμοι
Έχουμε δύο κόσμους, ο ένας ο υλικός κόσμος, που είναι για το σώμα μας και το μυαλό μας, και ο άλλος ο αδιόρατος κόσμος μέσα μας, που είναι για την καρδιά μας.
Καλό είναι να γνωρίσουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο,
γιατί τους ανθρώπους τούς διαμορφώνουν να ζουν μόνο
για το μυαλό και το σώμα τους, για να τους έχουν μπαλάκι πινγκ πονγκ οι πονηροί. Κι έτσι, επειδή αδιαφορούν οι
άνθρωποι στο ουσιαστικότατο μήνυμα της Γνώσης του
Εαυτού μας, ατυχώς τραβάνε τα βάσανα και την αθλιότητα, λόγω άγνοιας του Εαυτού μας.
Επενδύστε στη Γνώση του Εαυτού, για ν’ αλλάξουμε
τον κόσμο μέσα μας και έξω μας, ώστε να χαιρόμαστε
για τη σκυτάλη που θα δώσουμε και στα παιδιά μας!

Η Απελευθέρωση της Ψυχής προκύπτει
μόνο από τη Γνώση του Εαυτού μας
Μόνο με τη Γνώση του Εαυτού μας μπορούμε να νικήσουμε την άγνοιά μας. Γιατί, όταν γνωρίσουμε τον Αληθινό Εαυτό μας, θα συνειδητοποιήσουμε τα όπλα της καρδιάς μας, κι έτσι θα μπορούμε επίσης να νικήσουμε με την
Αγάπη μας το μίσος μας. Με τον Σεβασμό μας, την ασέβειά μας. Με τη Χαρά μας, τη ζήλεια μας. Με την ανιδιοτέλειά μας, την ιδιοτέλειά μας. Με την ταπεινότητά μας,
την αλαζονεία μας. Με την απλότητα, την απληστία μας.
Αφού νικήσουμε αυτές τις ιδιότητες του μυαλού, που
είναι οι πιο θανατηφόρες, στη συνέχεια εξουσιάζουμε
και τις αισθήσεις του σώματος και του μυαλού, κι έτσι
η ψυχή επιτυγχάνει την Απελευθέρωσή της μέσα στο
σώμα που ζει, κι όχι όταν πεθάνουμε, που παπαγαλίζουν οι διάφορες θρησκείες. Στην Αφοσιωμένη Ψυχή που
επενδύει στη Γνώση του Αληθινού Διδασκάλου της προ124

σφέρεται, μετά την Αναγνώριση του Δημιουργού της, η
Σπουδαιότερη Εμπειρία: ότι ο Εσωτερικός Παράδεισος
είναι στο Βασίλειο της Καρδιάς, τον οποίο βιώνει κάθε
ώρα και κάθε μέρα και επίσης βιώνει και τον εξωτερικό παράδεισο στη Γη που ζει. Και η εσωτερική κόλαση
γνωρίζει ότι είναι στο μυαλό του ανθρώπου και κόλαση
επίσης είναι και η Γη, που ζουν οι ψυχές που δεν έχουν
βρει τον Δημιουργό τους.
Απ’ αυτό το Υπέρτατο γεγονός, βγαίνει το συμπέρασμα ότι όσες γνώσεις του κόσμου κι αν έχουμε κι όσα
υλικά παιχνίδια, δεν εκπληρώνουν την ψυχή μας αλλά
μόνο το σώμα και το μυαλό μας. Γι’ αυτό αισθανόμαστε
ανεκπλήρωτοι, γιατί μας λείπει το κομμάτι που θα ολοκληρωθεί το ΠΑΖΛ. Ενώ αντιθέτως, όταν μάθουμε να εκπληρώνουμε την ψυχή μας, μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, είναι σαν να βρίσκουμε το κομμάτι του ΠΑΖΛ και
ολοκληρώνεται όλη η Ύπαρξή μας.
Πολλοί φαντάζονται ότι, όταν η Ψυχή βρει τον Δημιουργό της, τώρα που είναι ενσαρκωμένη, γίνεται φυτό,
παύει να ενδιαφέρεται για τα κοινά. Αντιθέτως, τότε γίνεται ολοκληρωτικά αφοσιωμένη για υπηρεσία προς την ανθρωπότητα, γιατί γνωρίζει ότι η κάθε ενσαρκωμένη ψυχή
ζητάει να γνωρίσει την αρχή της. Κι εφόσον έχει προηγηθεί στη γνωριμία, η συνεχόμενη προσπάθειά της είναι να
ενημερώνει τους συνανθρώπους της πώς να γνωρίσουν
τον Γεννήτορά τους, για να εκπληρωθούν και ν’ απελευθερωθούν απ’ την αυταπάτη της ύλης. Αυτός είναι και ο
λόγος που σας επισημαίνω και σας υπενθυμίζω τη σπουδαιότητα της επιδίωξης της Γνώσης του Εαυτού μας!

Ο Απαράμιλλος Πλούτος είναι μέσα μας
Θεέ μου, ο Απαράμιλλος Πλούτος να είναι μέσα μας,
Έμφυτος απ’ τον Δημιουργό μας, και να μας έχουν κά125

νει να πιστέψουμε και να σκοτωνόμαστε σαν τους τρελούς ν’ αποκτήσουμε τα οποιαδήποτε σκουπίδια τους
ως πλούτο.
Γι’ αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα, αδιαφορούμε να
γνωρίσουμε μέσα μας τον Θεϊκό Εαυτό μας και ψάχνουμε να βρούμε αλλού την Ειρήνη, την Ελευθερία και την
Εκπλήρωση!
Τι τραγικό, το Βασιλόπουλο, να μη γνωρίζει ότι ο Πατέρας του είναι Βασιλιάς και να ψάχνει για δουλειά ή να
τρώει απ’ τα σκουπίδια!

Το Θείο εδρεύει στο Βασίλειο της Καρδιάς μας
Μέχρι να έρθουμε σε Επαφή μέσα μας με την Υπέρτατη Δύναμη, θα είμαστε σε εικασίες. Ας γίνουμε αγωγοί
και όχι το νερό. Ας γίνουμε μαθητές και όχι δάσκαλοι. Η
αδιαφορία της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας μας
καλλιεργεί το ψεύτικο εγώ και μας κάνει να φανταζόμαστε ότι είμαστε γνώστες του άγνωστου. Δεν μπορούμε
με το περιορισμένο μας μυαλό να συλλάβουμε το άπειρο! Ούτε να φανταστούμε το αφάνταστο! Το Θείο εδρεύει στο Βασίλειο της Καρδιάς και μόνο όταν προσφέρουμε το μυαλό μας με ταπεινότητα στον Αληθινό Ζωντανό
Διδάσκαλο εκάστοτε εποχής, θα μας δοθεί το κλειδί για
να μπορούμε ν’ ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας.
Τότε θα αποκωδικοποιήσουμε, το Κεφ. γ΄ 8 της «Αποκάλυψης» του Ιωάννη: «Ο έχων το κλειδίον όστις ανοίγει,
και ουδείς κλείει. Και κλείει και ουδείς ανοίγει».

Το σύστημα του «πιστεύω» έχει παίξει απίστευτα καλά το ρόλο του
Με τα πιστεύω και τον φανατισμό, που φορμουλάρουν την ανθρωπότητα, διαιωνίζονται οι θρησκευτικοί
πόλεμοι, οι εθνικοί πόλεμοι, οι εμφύλιοι, οι αθλητικοί και
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γενικά σε όλους τους τομείς, που προσπαθεί να κυριαρχήσει το ανταγωνιστικό πιστεύω του καθένα.
Ενώ, όταν αναγνωρίσουμε μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας τον Θεό μέσα μας, παύουν οι ανόητες διαφορές των ετικετών, γιατί κατανοούμε ότι όλοι είμαστε του
Ενός Δημιουργού μας! Να θυμόσαστε μόνο: Η Γνώση του
Εαυτού μας θα συνενώσει την ανθρωπότητα βαθμιαίως. Ουδέποτε θα συνενωθεί ο κόσμος με τις ιδέες του
μυαλού. Αυτές είναι που φέρνουν τις καταστροφές από
βάθους αιώνων.
Ενώ αντίθετα, με τα αισθήματα της καρδιάς μας, της
Αγάπης, της Ειρήνης, της Διαύγειας, της Κατανόησης,
της Εκτίμησης, της Πληρότητας, του Σεβασμού και της
Αναγνώρισης, θα εκλείψουν βαθμιαία όλες οι συμφορές.
Από την Άγνοια του Εαυτού μας προκύπτει η καταστροφή μας. Από τη Γνώση του Εαυτού μας θα προκύψει η Σωτηρία μας!

Το Αδιόρατο Μυστήριο της Ζωής μέσα μας
Ας μου επιτρέψετε να εκφράσω την ταπεινή γνώμη
και εμπειρία μου. Μόνο η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
μας μας επιτρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μέσα μας με
την ίδια τη ΖΩΗ. Και μόνο τότε αρχίζει ο άνθρωπος να
Ζει Αληθινά και να έχει Επίγνωση το Αδιόρατο Μυστήριο
της Ζωής μας! Και για να γίνει εφικτό, ευτυχώς σήμερα
μας προσφέρεται πρακτικός τρόπος, και όποιος τον επιθυμεί, ας επιδιώξει να τον αποκτήσει.

Υπέρτατες εμπειρίες
Μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, εάν επενδύσουμε,
μπορούμε να περάσουμε σε Υπέρτατες Εμπειρίες και Συνειδητοποιήσεις, για να απελευθερωθούμε απ’ τη ρουτί127

να των εμπειριών του σώματος και του μυαλού, που μας
αναγκάζουν να ζούμε σαν τα ευλογημένα ζώα.

Οι δύο ακραίες φάσεις της ζωής μας
Η φάση της αυταπάτης: Να γιατί έχουμε παγκόσμιο
χάος, διότι μας έχουν διαμορφώσει οι πονηροί του παγκόσμιου σάπιου συστήματος να εξαρτιόμαστε απ’ το
χρήμα τους για να στεγαστούμε, να φάμε και να ντυθούμε. Επίσης και για να «χαρούμε», μας έκαναν να χρειαζόμαστε χρήμα για «σπουδές», για να πάμε στο ποδόσφαιρο και σε οποιοδήποτε άθλημα, στα κλαμπ, στα
μπουζούκια, για τσιγάρα, ποτά, ναρκωτικά, αυτοκίνητα
κι ένα σωρό τεχνητές «πολυτελείς» ανάγκες. Και όλοι
μας έχουμε εμπειρία ότι αυτές οι χαρές μετατρέπονται
σε λύπη, αν δεν μπορείς να τις ικανοποιήσεις, δηλαδή
είσαι απόλυτο εξάρτημά τους, πλήρως υποδουλωμένος.
Τώρα η άλλη φάση, της πραγματικότητας: Με τον ερχομό μας εδώ στον Ευλογημένο πλανήτη μας, ο Δημιουργός μας έχει φροντίσει για τη στέγη μας, την τροφή μας
και την ένδυσή μας. Μας έχει τη Γη και το νερό, αναρίθμητους σπόρους και καρπούς, βαμβάκι για την ένδυση,
ήλιο για να μη ζούμε στο σκοτάδι και αέρα για να αναπνέουμε! Δηλαδή απόλυτα εξαρτημένοι μόνο απ’ τα δωρεάν
στοιχεία της Μητέρας μας Φύσης! Όπως λοιπόν έχει φροντίσει και μας τα έχει όλα για τη συντήρηση του σώματός
μας, έτσι ακριβώς έχει φροντίσει και για την ψυχή μας,
για να μην εξαρτιόμαστε απολύτως από κανέναν κι από
τα υλικά νεκροπαίχνιδα του ανθρώπινου μυαλού.
Όπως έχετε παρατηρήσει, η αναζήτηση της χαράς
πηγάζει από μέσα μας, και μέσα μας είναι η πηγή της
Αληθινής Χαράς μας! Από μέσα μας πηγάζει η αναζήτηση
της Αγάπης, μέσα μας είναι η πηγή της Αληθινής Αγάπης!
Από μέσα μας πηγάζει η αναζήτηση της ομορφιάς, μέσα
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μας είναι η πηγή της Αληθινής Ομορφιάς! Από μέσα μας
πηγάζει η αναζήτηση της Ειρήνης, μέσα μας είναι η πηγή
της Αληθινής Ειρήνης! Από μέσα μας πηγάζει η αναζήτηση της Ελευθερίας, μέσα μας είναι η πηγή της Αληθινής
Ελευθερίας! Από μέσα μας πηγάζει η μάθηση, μέσα μας
είναι η πηγή της Υπέρτατης Μάθησης, το Γνώθι Σαυτόν!
Όταν λοιπόν γνωρίσουμε τον Θεϊκό μας Εαυτό, τότε
θα βιώνουμε και τα Υπέρτατα Αισθήματα του Υπέρτατου
Δημιουργού μας, που μας τα έχει βάλει έμφυτα μέσα μας,
για να μην τρέχουμε στο τσίρκο της αυταπάτης με τους
αναρίθμητους τελάληδες και κλόουν. Όπως λοιπόν έχει
φροντίσει για το σώμα μας, έτσι έχει φροντίσει και για
την ψυχή μας, εφόσον είμαστε δικά του δημιουργήματα!
Αισθάνομαι ότι μέσα σ’ αυτό το μικρό κείμενο επισημαίνεται από πού προκύπτει η δυστυχία του ανθρώπινου πλάσματος και πώς μπορεί να προκύψει η Αληθινή Καθημερινή Ευτυχία μας, γνωρίζοντας τον Δημιουργό
μέσα μας, με τα αναρίθμητα υλικά και αδιόρατα Δώρα
του, που μας έχει έμφυτα μέσα μας.

Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα με τα MME
Το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα με τα MME μάς βομβαρδίζει ασταμάτητα με ό,τι χειρότερο εκδηλώνεται
στον Ευλογημένο μας Πλανήτη. Το αποτέλεσμα; Φόβος, τρόμος, διαφθορά, απάτες, φυλακές, τρελοκομεία,
εγκλήματα, πόλεμοι. Ας παραιτηθούμε απ’ τα κακά νέα
και ας γνωρίσουμε τα καλά νέα, για όσους οραματιζόμαστε έναν κόσμο με Ειρήνη, Αξιοπρέπεια, και Ευημερία!
Για να έχουμε επιλογή πληροφόρησης και στα ΚΑΛΑ ΝΕΑ,
που συμβαίνουν ακριβώς ΤΩΡΑ σε όλο το πρόσωπο της
Γης μας, σας συστήνω να ερευνήσετε το σημερινό Συναρπαστικό Θείο Έργο του Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ.
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***
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
***
Δεν μπορείς να περιμένεις απ’ αυτούς που σε κατέστρεψαν να γίνουν οι άνθρωποι που θα σε σώσουν.
	
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Πόσο απόλυτο είναι! Κι εμείς ο άμοιρος λαός να ψηφίζουμε συνέχεια αυτούς που μας έχουν σαν κουνούπια
και μας παρουσιάζονται ως εκπρόσωποί μας, γιατί μας
«αγαπούν» πολύ. Έχουνε να μας πιουν ακόμη το αίμα με
το καλαμάκι σιγά σιγά, κι όταν θα έχουμε εξασθενήσει
ολοκληρωτικά, θα βλαστημάμε τη μέρα που γεννηθήκαμε. Αλλά θα είναι πλέον αργά. Να θυμόσαστε όσοι ψηφίζετε, αυτοί που είναι κυβερνήτες σας είναι η αντανάκλασή σας. Μην παραπονιόσαστε λοιπόν.

Η Θεϊκή Αναπνοή μας
Μην ξεχνάμε ότι τα πάντα που κάνουμε είναι για να
νιώσουμε χαρά. Η χαρά απ’ το υλικό πεδίο όμως είναι
ευμετάβλητη και μετατρέπεται κάποτε σε λύπη.
Γι’ αυτό, σοφό είναι τώρα, μετά τις υλικές εμπειρίες
μας, να γνωρίσουμε και την Αμετάβλητη Αληθινή Χαρά
μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας, για να νιώθουμε πάντα Πλήρεις και Ελεύθεροι! Aς επιστρέψουμε μέσα μας,
να αναγνωρίσουμε και τη Θεϊκή μας Ουσία, που είναι
η πραγματικότητά μας! Εκεί υπάρχουμε Αληθινά, στην
κάθε στιγμή της Θεϊκής Αναπνοής μας!
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Δύο διαφορετικοί πομποδέκτες στο ίδιο σώμα

•
•

Το μυαλό, που φέρνει την καταστροφή μας.
Kαι η καρδιά, που φέρνει τη Σωτηρία μας!
Τολμώ να δηλώσω ότι οι άνθρωποι που δεν βιώνουν
το Θείο Αίσθημα της Αγάπης μέσα τους ατυχώς ζούνε
σε μία ανυπόφορη κόλαση. Και όσοι βιώνουν τη Θεία
Αγάπη, ζούνε στον εσωτερικό τους παράδεισο. Ευτυχώς λοιπόν που βρίσκονται και τα δύο μέσα μας, κι έτσι
εξαρτάται από την Επιλογή μας πώς επιθυμούμε να βιώνουμε το καθημερινό μας ταξίδι.

Η άγνοια μάς οδηγεί στο τέλμα
Εύχομαι ολόψυχα ν’ απορρίψουμε όλες τις ασχήμιες
που μας τελματώνουν και μάς δίνεται ακόμη άλλη μία ευκαιρία που ζούμε τώρα ν’ αλλάξουμε κι εμείς, να γίνουμε
καινούργιοι, αφήνοντας πίσω μας όσα περισσότερα άχρηστα πράγματα, για να αισθανθούμε κι εμείς την Ευλογημένη αλλαγή μέσα μας! Μόνο τότε μπορούμε να είμαστε
αληθινά χαρούμενοι για τη δημιουργική ευκαιρία, ώστε να
εξελιχτούμε εσωτερικά! Φυσικά, άνθρωπος είμαι και κατανοώ την ισχυρή δύναμη που έχουν επάνω μας οι συνήθειές
μας, αλλά ευτυχώς που έχουμε μέσα μας την Πανίσχυρη
Δύναμη του Δημιουργού μας, κι έτσι με τη Γνώση του Θεϊκού μας Εαυτού θα μπορέσουμε ν’ απελευθερωθούμε από
παλαιωμένες αντιλήψεις, ιδιότητες του μυαλού και πάθη
του σώματος, που μας τελματώνουν και μας υποβαθμίζουν όλο και περισσότερο. Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
μας —από εμπειρία μιλώ πάντα γι’ ΑΥΤΗΝ— είναι η πιο
ουσιαστική αλλαγή που μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος,
για να βιώνουμε επιτέλους την καθημερινή μας Εσωτερική Ειρήνη, τη Θεία Αγάπη, την Ελευθερία, τη Σοφία και την
Αξιοπρέπεια! Αισθάνομαι ότι ο Αληθινός Παράδεισος είναι
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μέσα μας, που μπορούμε να τον βιώνουμε κάθε στιγμή! Θα
ήμουν ανόητος να έστελνα μόνο ευχές, χωρίς να συστήνω
και τη διεύθυνση για έρευνα, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που εκφράζω απ’ την καρδιά μου.

Με διαφορετικούς Διδάσκαλους η ίδια Διδασκαλία κάθε εποχή
Όλες τις Διδασκαλίες των Φωτοφόρων Διδασκάλων
των διαφορετικών εποχών («αυτό που ψάχνεις βρίσκεται μέσα σου», το «Γνώθι Σαυτόν» του Σωκράτη μας και
«η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών» του Χριστού
μας) εντέχνως τις απορρίπτουν και τις αποκρύπτουν,
για να διαιωνίζουν το σκοτάδι με την παραπλάνηση και
τον διχασμό των ανθρώπων με τις διάφορες θρησκείες.
Αντικατέστησαν την Ιερότατη Αυτογνωσία, που οδηγεί
τον άνθρωπο στη Γνώση της Αθανασίας (της Αιωνιότητας), που καθιστά τον άνθρωπο Φωτισμένο και Αξιοπρεπή. Του έδωσαν μια θρησκευτική πίστη χωρίς τη Γνώση, που είναι σαν σβησμένο κερί και δεν σε βοηθάει στο
σκοτάδι του κόσμου.
Μόνο η Γνώση του Εαυτού μας ανάβει το κερί μες
στο σκοτάδι του ταξιδιού μας. Καλό είναι να πιστεύουμε, αλλά πολύ καλύτερο να γνωρίζουμε! Οι θρησκείες
θέλουν τους ανθρώπους πρόβατα, πιστούς στην αυταπάτη και στην πλάνη τής μετά θάνατον ζωής στον παράδεισο, ενώ ο Θεός βρίσκεται μέσα μας, όπου είναι ο
παράδεισός μας, και τώρα που ζούμε μπορούμε να τον
βιώνουμε με τη Θεσπέσια Αυτογνωσία μας! Είναι αχώριστοι σύντροφοι των παραπλανητών πολιτικών με την
καραμέλα του «θα, θα, θα» σας βελτιώσουμε τη ζωή.
Απλά με άλλη φορεσιά κρατούν σε ισόβια πλάνη επί αιώνες όλη την ανθρωπότητα και διαιωνίζουν τους βρώμικους θρησκευτικούς πολέμους, όπως οι πολιτικοί τους
βρώμικους εθνικούς πολέμους.
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Η Δημιουργός Μητέρα μας Ζωή
Ας αποκολληθούμε βαθμιαία απ’ τις ψεύτικες εκπληρώσεις των υποκατάστατων, διότι αυτά είναι τα εμπόδια
που δεν μας επιτρέπουν να μάθουμε την Υπέρτατη Τέχνη Εστιασμού στη Θεϊκή μας Αναπνοή, που μας παρέχει
την Υπέρτατη Ευλογία κάθε στιγμή, το Ύψιστο Θείο Δώρο
της Ζωής! Όταν μάθουμε να εκπληρωνόμαστε απ’ τη Θεϊκή Αναπνοή μας, είμαστε σε Απόλυτη Ειρήνη, Διαύγεια,
Αξιοπρέπεια και Ευγνωμοσύνη, γιατί αισθανόμαστε Πανελεύθεροι και Ευτυχείς, αφού θα έχουμε αναγνωρίσει
και εκτιμήσει μέσα μας τη Δημιουργό Μητέρα μας Ζωή!

Η ψευτοαναγνώριση
Μέχρι να βρούμε την εσωτερική αναγνώριση απ’ τον
Θεό μέσα μας, θα γινόμαστε όλο και περισσότερο ζητιάνοι για εξωτερική αναγνώριση, με επακόλουθο να γινόμαστε υπόδουλοι, υποκριτές και να καταλήγουμε σχιζοφρενείς από την έλλειψη της εσωτερικής αναγνώρισης,
εκτίμησης και εκπλήρωσης της ψυχής μας!

Το αδιόρατο εσωτερικό ρινγκ του κάθε ανθρώπου
Στο εσωτερικό μας ρινγκ, κάθε στιγμή, κάθε ώρα και
κάθε μέρα, εκτυλίσσεται ένας Αδιόρατος Αγώνας με πολεμιστές τις σκοτεινές-πτωτικές ιδιότητες του μυαλού
μας και τις Φωτεινές-Εξυψωτικές ιδιότητες της Καρδιάς
μας. Ό άνθρωπος κερδίζει συνέχεια με το μυαλό του και
χάνει συνέχεια τη μάχη η καρδιά του, μην κατανοώντας
ότι η νίκη του αυτή είναι ταυτόχρονα και η ήττα του, εφόσον το άλλο του μέρος είναι ηττημένο, άρα λυπημένο.
Κάθε μυαλό επιδιώκει να προβάλει τη δύναμή του,
να επιβληθεί ή να υποδουλώσει, ή να ισοπεδώσει το
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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 μέσα θεμιτά
και αθέμιτα για να νιώσουμε την ικανοποίηση με τη νίκη
εναντίον άλλων μυαλών.
Αυτός ο ακατάπαυστος ανταγωνισμός καθιστά σιγά
σιγά τον άνθρωπο απίστευτα εγωιστή και αδιάλλακτο
μέχρις εσχάτων. Τον αρρωστημένο ανταγωνισμό και τον
ατομικισμό τον καλλιεργεί το παγκόσμιο σκοτεινό σύστημα απ’ τα σχολεία, με αφορμή τον καλύτερο βαθμό,
κι από εκεί αναπτύσσεται και το ύπουλο αγκάθι της ζήλειας, που εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα
τα επίπεδα, από προσωπική εχθρότητα σε ομαδική, κοινωνική και παγκόσμια, μέχρι να φτιάχνουμε τα σούπερ
οπλικά συστήματα με τον πιο αξιοθαύμαστο στόχο για
τον εξαφανισμό περισσότερων ανθρώπων και οποιασδήποτε μορφής ζωής.
Τώρα, ευτυχώς υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η σιωπηλή και απλούστατη Καρδιά μας, που έχει
απερίγραπτο δυναμικό και απερίγραπτη καλοσύνη, γιατί
είναι δημιούργημα του Θεού, ενώ ο άνθρωπος είναι από
τον άνθρωπο και διαμορφώνεται το μυαλό του από τους
γονείς κι από τον κόσμο γύρω του. Η καρδιά δεν έχει
απολύτως καμία σχέση με τις ιδιότητες του μυαλού, και
γι’ αυτό πασχίζει μέσα στον άνθρωπο 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 και, αν θελήσει ο άνθρωπος, να επενδύσει το μυαλό
του στην εσώτατη Ύψιστη μάθηση της Καρδιάς του, για
τέλος του διχασμού του και του εσωτερικού του πολέ134

μου. Όταν μαθητεύεις στο εσωτερικό σου ρινγκ με σοβαρότητα και ειλικρίνεια με τον Θεϊκό σου Εαυτό, θα είσαι πάντα Νικητής–Κυρίαρχος του μυαλού σου και του
σώματός σου, όπου θα αισθάνεται και το μυαλό Νικητής,
λόγω της καθημερινής Πληρότητας και της Ευδαιμονίας
που νιώθει η ψυχή μας, εφόσον συγκατοικούν και τα δύο
μέσα στο σώμα μας. Κι έτσι δεν θα έχεις ποτέ ανάγκη
της αυτοπροβολής σου και του χειροκροτήματος των θεατών του εξωτερικού ρινγκ, για να νιώσεις την παροδική
χαρά εις βάρος του συνανθρώπου σου.
Αυτός για μένα είναι ο Αληθινός Νικητής, όταν κυριαρχεί στο εσωτερικό του ρινγκ επί του υποκριτικού και
αδιάλλακτου μυαλού του και σώματός του κάθε στιγμή,
κάθε ώρα και κάθε μέρα, εμπνέοντας με την ψυχή του
την Ειρήνη, την Αγάπη, τη Γνησιότητα, τον Σεβασμό, την
Αξιοπρέπεια, την Καλοσύνη, τη Συμπόνια, τη Σοφία και
την Αληθινή Αφοσίωση για Υπηρεσία, προς την Συλλογική Εξέλιξη της Ανθρωπότητας!

Η φυλακή του μυαλού, που φυλακίζει και το σώμα
Η φυλακή του μυαλού δεν φαίνεται, ούτε οι αλυσίδες,
γιατί είναι εσωτερικές.
Οι αλυσίδες που κρατάνε το μυαλό σκλαβωμένο είναι
οι δανεικές σκέψεις, οι αντιλήψεις, οι φαντασίες και οι
κατώτατες ιδιότητες του ατομικισμού, της ιδιοτέλειας,
της υποκρισίας, του φόβου, της ζήλειας, της απληστίας,
της έπαρσης, της λαγνείας, της ανειλικρίνειας, της πονηρίας, της σκληρότητας, της ανευθυνότητας, της ασέβειας, της θρασύτητας και του μίσους. Κι επειδή δεν
γνωρίζουμε πώς ν’ απελευθερωθούμε, προσπαθούμε ν’
απελευθερωθούμε απέξω και δενόμαστε με περισσότερες αλυσίδες, με τα πάθη στο σώμα μας μες στο τσίρκο
αυτού του κόσμου, με το τσιγάρο, το αλκοόλ, ναρκωτι135

κά, τζόγο, πορνεία. Και μετά πέφτουμε σε απάτες, σε
έγκλημα, στις φυλακές και στα ψυχιατρεία. Ένας φαύλος κύκλος.
Ενώ, όταν ασκηθούμε με τη Γνώση του Εαυτού μας και
ανακαλύψουμε τις Ανώτερες ιδιότητές της Ψυχής μας,
την Ειρήνη, την Αγάπη, τον Σεβασμό, την Ανιδιοτέλεια,
τη Γνησιότητα, τη Διαύγεια, την Ειλικρίνεια, την Καλοσύνη, την Υπευθυνότητα και τη Συνειδητότητα, μόνο και
μόνο τότε μπορούμε να σπάσουμε τις αλυσίδες και να
αισθανόμαστε Ελεύθεροι σε μυαλό ψυχή και σώμα.

Δύο ουσιαστικά ερωτήματα για τη Γνώση και το Γενικό Καλό
Απλά κι εγώ σαν συμπολίτης του σύμπαντος, σαν φίλος, σαν αδελφός, σας θέτω δύο ερωτήσεις:
Αν αδιαφορούμε για τη «Γνώση του Εαυτού μας», το
πιο ευγενές διαχρονικό μήνυμα, κι αν αδιαφορούμε για
το πιο προφανές συλλογικό εξελικτικό μήνυμα, του «Γενικού Καλού», τι άλλο πιο σπουδαίο μπορεί να υπάρχει
για να δώσει στην ύπαρξή μας αληθινό νόημα, που να είναι απίστευτα σημαντικό για το άτομό μας και για το σύνολο που συνυπάρχουμε; Φυσικά δεν ζητώ απαντήσεις,
αλλά ελπίζω να στραφείτε μέσα στην καρδιά σας, για να
δώσετε την απάντηση στον εαυτό σας!

Η πιο σημαντική πληροφορία
Αυτή η πληροφορία αισθάνομαι ότι είναι η πιο σημαντική και ταυτόχρονα μας καθιστά όλους υπεύθυνους
για την καλυτέρευση της ανθρωπότητας! Όταν θ’ αρχίσουμε να μαθητεύουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, θα μπορέσουμε να εξαφανίζουμε τις σκοτεινές
και καταστροφικές σκέψεις απ’ το μυαλό μας, για τη Διεύρυνση και Εδραίωση του πιο Ευγενούς Έργου του ση136

μερινού Αληθινού Διδασκάλου μας Πρεμ Ράβατ, που είμαστε αφάνταστα τυχεροί που ζούμε κι εμείς αυτή την
Υπέρλαμπρη Εποχή μαζί του!

Η πρωταρχική παγίδα
Η πρωταρχική καλοστημένη παγίδα που έχει βάλει το
παγκόσμιο σάπιο σύστημα και διαιωνίζει το ΧΑΟΣ και το
ΣΚΟΤΑΔΙ, είναι στην εκπαίδευση.
Καλλιεργούν το ΕΓΩ στα παιδιά, να ανταγωνίζονται για
καλύτερη βαθμολογία και πώς να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για το ταξίδι της ζωής τους. Με τη συνεχή
προσπάθεια που αναλώνουν για την απόκτηση των εφοδίων και της αυτοπροβολής να αναγνωριστούν, παύουν να
ερευνούν τον εσωτερικό τους Εαυτό, εφόσον κανένας δεν
τους το υποδεικνύει, κι εκεί χάνονται σχεδόν ολοκληρωτικά οι άνθρωποι. Ενώ αντιθέτως, τα αληθινά εφόδια που
χρειαζόμαστε είναι μέσα μας έμφυτα απ’ τον Δημιουργό
μας, για ένα Απίστευτο Καθημερινό Πανέμορφο ταξίδι!
Θα αναφέρω μερικά ευγενή εφόδια που μου αποκάλυψε η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας —και ευτυχώς
είναι έμφυτα μες στην καρδιά όλων μας— γιατί αισθάνομαι απόλυτη υποχρέωση να σας ενημερώσω, μήπως
κάποιοι αποφύγουν τις επακόλουθες παγίδες αυτού του
καλοστημένου τσίρκου! Τη Θεία Αγάπη, την Πληρότητα, την Ειρήνη, την Ελευθερία, την Ευδαιμονία, τη Διαύγεια, την Αξιοπρέπεια, τον Σεβασμό, την Ευγνωμοσύνη
και την Απόλυτη Θεία Αφοσίωση!
Όταν αξιωθείς να αναγνωρίσεις τον Δημιουργό σου
και συνειδητοποιήσεις ότι είσαι αναγνωρισμένος από
ΑΥΤΟΝ, δεν χρειάζεται να κυνηγάς πλέον καμία ανόητη
αναγνώριση, διότι είσαι πάντα πλήρης!
Όλος ο πλούτος της αυταπάτης αυτού του κόσμου,
που προσπαθούν να τον αποκτήσουν μέσω της «μόρ137

φωσης» ή μέσω «εγκλημάτων», η πιο επιεικής σύγκριση που δίνω είναι σαν να δουλεύεις σε όλη σου την ζωή
μέσα σε οχετούς!
Μην επηρεάζεστε απ’ τις εξωτερικές «πολυτελείς
περιστάσεις» των «μεγιστάνων και των μορφωμένων»,
απλά είναι το μεγάλο προκάλυμμα της εσωτερικής τους
σκλαβιάς και δυστυχίας, που κατ’ επέκταση εκεί οδηγούν και όλη την ανθρωπότητα!
Συνεπώς, χωρίς τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας
στην παιδεία, η ζωή μας είναι γεμάτη από σκουπίδια και
κάνουν μαρτύριο το καθημερινό ταξίδι των ανθρώπων!
Γι’ αυτό έχουμε τη ΒΑΒΕΛ συνέχεια απ’ την άγνοια του
Εαυτού μας! Και μόνο με τη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού
μας θα την εξαφανίσουμε!

Η τεχνολογία
Γνωρίζουμε όλοι ότι την τεχνολογία την εκμεταλλεύονται ή για χρήμα ή για τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε κι εμείς, να γνωριστούμε ζωντανά, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν δυνατόν να γνωριστούμε.
Οι άρχοντες της τεχνολογίας έχουν τους ανθρώπους
υποδουλωμένους, κι αυτοί νομίζουν ότι είναι αφεντικά
του πλανήτη μας, αλλά δεν γνωρίζουν το ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ, που έχει δημιουργήσει τον πλανήτη μας και όποτε θέλει μπορεί να μας κάνει έξωση. Εμείς λοιπόν οι αφοσιωμένοι γνωρίζουμε το Μεγάλο Αφεντικό και συμβάλλουμε στο Θεϊκό του Έργο, υπακούοντας στους κανόνες
του, και με το καθήκον της καρδιάς μας δεν αποδεχόμαστε φόβο, εμπόδια, περιορισμούς και συμβιβασμούς.
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Η ύπαρξη της ψυχής μας
Για να συνειδητοποιήσουμε και να βιώσουμε ότι δεν
είμαστε μόνο μυαλό και σώμα, πρέπει να ασχοληθούμε
πρακτικά με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, για να
μας αποκαλύψει την ύπαρξη της ψυχής μας. Καλό είναι
να πιστεύεις στην ψυχή σου, αλλά πολύ καλύτερο να τη
Γνωρίσεις. Μόνο τότε θα πάψουμε τους συμβιβασμούς
και θα απορρίψουμε την υποκρισία, γιατί η ψυχή μας
δεν έχει καμία σχέση με τα ευτελή επίκτητα αυτού του
κόσμου, που τα έχουν ενσωματώσει στα μυαλά μας. Η
ψυχή θέλει να νιώθει Ακέραια και Πανελεύθερη! Αυτό είμαστε! Η ψυχή μάς επιτρέπει να ζούμε. Χωρίς την ψυχή
δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα.

Η Απελευθερώτρια Γνώση του Εαυτού μας
Έχουμε σταλεί εδώ απ’ το Υπέρτατο Θαύμα των
Θαυμάτων! Είμαστε το Υπέρτατο Θαύμα του Υπέρτατου
Θαύματος και τα πάντα γύρω μας προέρχονται απ’ το
Υπέρτατο Θαύμα των Θαυμάτων! Κι έχουμε αποκοπεί
τόσο πολύ, ψάχνοντας στα σκουπίδια αυτού του κόσμου
για χαρά και για θαύματα με διάφορα όνειρα ο καθένας,
με αποτέλεσμα τη σχιζοφρένεια και την εγκληματικότητα, όχι μόνο κατά του συνανθρώπου μας αλλά πρώτα
του Εαυτού μας!
Όταν ασχολήθηκα πριν 46 χρόνια με τη Θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας και επένδυσα, μετά μου έδωσε
τη συνειδητοποίηση κι έγραψα πολλά ποιήματα για τη
Γλυκύτατη Γνώση του Εαυτού μας. Σε μία στροφή ενός
ποιήματος έγραψα με εσωτερικό συγκλονισμό και απερίγραπτη λύπη:
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«Να θυμόσαστε όσο μπορείτε
ένα γεγονός χωρίς αμφιβολία.
Όσοι δεν θα ασχολούνται
με τη Γνώση του Εαυτού,
λυπάμαι, θα αυξάνεται
η υποκρισία, η σχιζοφρένεια
και η εγκληματικότητα του νου.
Όποιοι λοιπόν χρειάζεστε Ειρήνη,
Ελευθερία κι Ευτυχία,
σας συνιστώ, σπουδάζετε
την Πρακτική Ιερή Αυτογνωσία»
Η οποία συνειδητοποίηση παρατηρώ με βαθύτατη
λύπη να εκδηλώνεται μέχρι σήμερα σε όλο τον πλανήτη
μας όλο και χειρότερα.
Μην αδιαφορείτε, γιατί δεν μπορεί να γιατρευτεί το
μυαλό χωρίς τη Θεραπεία απ’ τη Γνώση του Θεϊκού μας
Εαυτού! Τι άλλο θα μπορούσα να ευχηθώ απ’ τα κατάβαθα της καρδιάς μου, εκτός απ’ το να αδράξουμε σήμερα την Ύψιστη Ευκαιρία, που μας προσφέρεται η Γνώση
απ’ τον Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ!

Το Παμμέγιστο Αιώνιο Μυστήριο
Η Θεία Αναπνοή μας το πιο Απλό, το πιο Πολύτιμο, το
πιο Παντοδύναμο! Με τη Θεία Αναπνοή μας ερχόμαστε
στην ύπαρξη και με την τελευταία εκπνοή μας πηγαίνουμε στην ανυπαρξία! Ας γνωρίσουμε τώρα που ζούμε
αυτό το Παμμέγιστο Αιώνιο Μυστήριο, με τη Γνώση του
Εαυτού μας!
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Η Υπέρτατη Επιτυχία
Οι αναρίθμητοι ημιμαθείς μάς παραλαμβάνουν στα
δημοτικά, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και μας
μαθαίνουν μόνο γράμματα για τη διάνοια. Κάνουν την
ανθρωπότητα μονάδες παραγωγής κι έτσι μαθαίνουμε
να λειτουργούμε μόνο απ’ το μυαλό, με αποτέλεσμα να
ζητιανεύουμε μόνο την εκπλήρωση των αισθήσεων του
μυαλού και σώματός μας. Και η ψυχή μας έχει νεκρώσει απ’ τη λύπη της. Ας της δώσουμε τώρα την ευκαιρία
να τη γνωρίσουμε μέσα μας με τη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας, για να εκπληρωθεί κι αυτή, ώστε να έχουμε και την Υπέρτατη Εμπειρία της Εσωτερικής μας Ανάστασης. Αυτή είναι η Υπέρτατη Επιτυχία! Μόνο έτσι θα
νιώθουμε αντάξιοι της Δημιουργού Ζωής μας!

Να θυμόμαστε πάντα ένα εσωτερικό νόμο:
Σε όποια κατάσταση βρισκόμαστε μέσα μας, την
αντίστοιχη εκδηλώνουμε και έξω μας. Γι’ αυτό έχουμε αφάνταστο παγκόσμιο χάος, γιατί οι άνθρωποι μέσα
τους είναι σε χαώδη κατάσταση. Ενώ όταν βρούμε την
Εσωτερική μας Ομορφιά με τη Βοήθεια της Γνώσης του
Εαυτού μας, θα μπορούμε να την εκδηλώνουμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και προς τα έξω. Χωρίς το Θεμέλιο και την Πυξίδα
της Γνώσης, δεν μπορεί να υπάρξει Ανιδιοτέλεια, Αγάπη και Σεβασμός, που είναι ο μοναδικός Κώδικας Επικοινωνίας. Γι’ αυτό το πλοίο-κόσμος χτυπιόταν, χτυπιέται
και συνέχεια θα χτυπιέται στα βράχια χωρίς το πηδάλιο
της Γνώσης!
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Το Αληθινό Survivor
Στο εξωτερικό κομμάτι του Survivor, όπως παρατηρούμε, ανταγωνίζονται να κερδίσουν με «στρατηγικές»
ή δυναμικά ο ένας τον άλλον για να φάνε, ώστε να επιβιώσουν στο παιχνίδι της μικρής αρένας, όπως το ίδιο
ακριβώς γίνεται και στη μεγάλη αρένα της καθημερινής
μας ζωής, για να δώσουμε παράταση Ζωής στο θνητό
σώμα μας, που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα φύγει.
Υπάρχει και το Εσωτερικό μας Survivor, όπου πρέπει
να αγωνιζόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα
και κάθε ημέρα, έτσι ώστε να μπορούμε να κτίζουμε τη
Συνείδησή μας έναντι της ασυνειδησίας —που δεσπόζει ως η πιο τρομακτική αδηφάγος «πανδημία»— για να
γίνουμε Κυρίαρχοι των παθών του μυαλού και του σώματός μας. Μόνο έτσι θα βγει Νικήτρια η Αθάνατη Ψυχή
μας. Ε! Αυτό είναι το Υπέρτατο Έπαθλο που πρέπει να
κερδίσουμε κι’ όχι το χρηματικό έπαθλο, που χαιρόμαστε με τη λύπη του ηττημένου συνανθρώπου μας. Γι’
αυτό έχουμε έρθει εδώ στον Μαγευτικότατο Πλανήτη
μας. Να αναγνωρίσουμε τον Αιώνιο Δωρητή Δημιουργό
μας κι όχι μόνο τη θνητότητα του σώματός μας, χωρίς
καν να ενδιαφερθούμε ποιος μας δημιούργησε και μας
έχει προσφέρει αυτό το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ που ονομάζεται ΖΩΗ!
Τώρα, για να μη μείνουν μόνο στη διάνοιά σας αυτά
τα γραπτά λόγια που εμπεριέχουν Θεία Εμπειρία, σας
συστήνω τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, διότι μόνο
με τη Σπουδή και Αληθινή Επένδυση προς τον Θεϊκό μας
Εαυτό μπορούμε βιώσουμε αυτά τα γραπτά. Μόνο με τη
Χάρη του Δωρητή μας, που μας έχει προσφέρει αυτό το
Υπέρτατο Θαύμα σώμα μας, μας προσφέρει και το Εσωτερικό Υπέρτατο Έπαθλο, που το βιώνουμε μέσα μας
και δεν χρειαζόμαστε χαρτοπτυχία ούτε επιβεβαίωση
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από κανέναν. Το βιώνει ο καθένας μέσα μας, γιατί είναι
Ύψιστη ατομική εμπειρία. Όπως ακριβώς τρως το φαγητό σου και πίνεις το νερό σου και ξεκουράζεσαι απ’ τον
ύπνο σου. Κι όταν ξυπνάμε, συναντάμε τη Μεγαλοπρέπεια του Ήλιου μας, που μας επιτρέπει να βλέπουμε την
Απερίγραπτη Θεία Μαγεία της Εκδηλωμένης Αδιόρατης
Θείας Ενέργειας (Μητέρας μας Ζωής) ως Μάνα φύση,
που μας Συντηρεί αδιάκοπα με τις Μαγευτικές Θρεπτικές Ουσίες της.
Σ’ αυτές τις απλές αλλά τόσο σημαντικές εμπειρίες
δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος επιβεβαίωση από άλλους
ότι τις βιώνει. Διότι νιώθει μόνος του την Εσωτερική του
Θεία Εκπλήρωση, ξεχειλίζοντας από τη Μαγευτικότατη
Θεία Ευγνωμοσύνη της Αναγνώρισης, της Κατανόησης
και της Απεριόριστης Εκτίμησης των όσων Θείων Δώρων προσφέρονται κάθε στιγμή στην Υπέρτατη Βιωματική μας Μηχανή, στο σώμα μας και στην Ψυχή μας!
Σας Εύχομαι ολόψυχα να επιδιώξετε το Αληθινό
Υπέρτατο Έπαθλο, που γι’ αυτό έχουμε έρθει στον Χιλιοευλογημένο μας Πλανήτη Γη. Δεν έχουμε έρθει για τα
έπαθλα της επίδειξης ή των χρηματικών επάθλων, κυλώντας αυτό το Υπέρτατο Θαύμα σώμα μας μέσα στις
λάσπες, για να δώσουν περισσότερο ενδιαφέρον στα
περίεργα μυαλά μας για να έχουν μεγαλύτερη χρηματική είσπραξη απ’ τις διαφημίσεις τους.
Είναι ο καιρός για Αφύπνιση, ώστε να μάθουμε με τη
Διαύγειά μας να μετατρέπουμε το κάθε αστείο ή κακό σε
σοβαρό και καλό. Ποιος ο λόγος τότε, να παραμένουν Διαχρονικά αυτά τα Μεγαλοπρεπή Ρητά των Φωτοφόρων
Διδασκάλων μας; Που Έρχονται συνέχεια στην Ευλογημένη μας Γη για να μας τα υπενθυμίζουν; «Να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας» και «Ουδέν κακό αμιγές Καλού»! Προφανέστατα είναι το Α και το Ω, όσο και η Θεία
Αναπνοή μας! Είναι τόσο σημαντικά για το καθημερινό
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μας ταξίδι, για να νιώθουμε Ευγενείς και Ειρηνικοί Ταξιδιώτες, γεμάτοι από Ευγνωμοσύνη για το Πανύψιστο
Θείο Δώρο της Ζωής μας, που μας έχει προσφέρει ο Πολυαγαπημένος Δημιουργός μας! Ώστε να νιώθει κι αυτός μέσα μας ότι έχουμε αναγνωρίσει ότι είμαστε αντάξια δημιουργήματά του με την πιο υπέροχη συμπεριφορά μας, όπως δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορέσουμε να φθάσουμε σε τέτοιες Ύψιστες Συνειδητοποιήσεις και Εμπειρίες Αγάπης, Σεβασμού, Αναγνώρισης, Κατανόησης. Εκτίμησης, Ευδαιμονίας, Πληρότητας, Σοφίας,
Ελευθερίας, Καλοσύνης, Θάρρους, Ελπίδας και Απόλυτης
Αφοσίωσης προς ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΔΩΡΗΤΗ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ!
Ορίστε, για όποιον/α θέλει να αδράξει την Ύψιστη
Ευκαιρία, εύχομαι να ερευνήσετε απ’ την καρδιά σας (το
βαθύτερο είναι σας), για να αγγιχτείτε, διότι το Υπέρτατο Μήνυμα Αυτό εκπέμπεται απ’ την καρδιά του Διδασκάλου μας κι όχι για τα μυαλά μας.
Κατανοώ, είναι ψηλός ο πήχης για τα μυαλά που
έχουν συνηθίσει στα εύκολα και τετριμμένα της καθημερινής ψευδαίσθησης. Αλλά προτρέπω: αφάνταστα καλύτερα η καθημερινή προσπάθεια για την Υπέρτατη Επιτυχία, κόβοντας τα σχοινιά που σε κρατούν στην παγκόσμια αγέλη.
Αναφέρομαι συχνά στη Γνώση του Εαυτού μας, ναι!
Γιατί μας μαθαίνει πώς να εστιαζόμαστε στη Θεϊκή Αναπνοή μας, που περικλείει τα πάντα και είναι η Μοναδική
Υπέρτατη Εμπειρία που λειτουργεί κάθε στιγμή Αιωνίως
και μας επιτρέπει να ζούμε! ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ!

Οι αναπόφευκτες αλλαγές της Ζωής μας
Κάποτε έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για τον καθένα μας με τις αναπόφευκτες αλλαγές που φέρνει η
Ζωή, όπως είναι ακριβώς και οι χρονικές αλλαγές του
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σώματός μας και των καιρικών εποχών, που όλοι μας
έχουμε την εμπειρία και δεν μπορούμε με τίποτα να τις
αποφύγουμε. Και σε κάθε αλλαγή ή κάθε μήνυμα που
έρχεται να μας επισκεφτεί σαν καθρέφτης, άλλοι είμαστε προετοιμασμένοι άλλοι απροετοίμαστοι. Άλλοι είμαστε αποδέκτες, άλλοι αρνητές. Άλλοι είμαστε συνειδητοί, άλλοι ασυνείδητοι. Κι άλλοι είμαστε ανυπόκριτοι και
άλλοι υποκριτές. Αυτό συνάδει με δύο διαχρονικές ρήσεις του Χριστού μας, που ευτυχώς είχα διαβάσει νέος,
«Ουδέν κρυπτόν» και το «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να
σου κάνουν οι άλλοι», και τις είχα καταγράψει στην καρδιά μου, όπου με βοήθησαν αφάνταστα σε όλο το ταξίδι
της Ζωής μου μέχρι σήμερα στα 74 χρόνια μου.
Σήμερα λοιπόν, που σας κτυπάω την πόρτα σαν ένας
ταχυδρόμος και σας φέρνω αυτό το μήνυμα μέσω της
τεχνολογίας (γι’ αυτό δημιουργήθηκε, για μαζική ενημέρωση), άλλοι ενημερώνουν για συσκότιση και άλλοι για
διαφώτιση. Και ο καθένας επιλέγει αυτό που επιθυμεί.
Απλά, επειδή χρόνια προσπαθώ να ενημερώνω όσους
περισσότερους μπορώ, υπενθυμίζω ξανά τη σοβαρότητα του μηνύματος, για να δούμε πόσο ατομικιστές και
ανεύθυνοι είμαστε, ή πόσο συλλογικοί και υπεύθυνοι.
Γνωρίζετε ότι η ανθρωπότητα στη σημερινή εποχή μας,
μέσα απ’ όλη την τεχνολογία, προσκαλείται για συμμετοχή ενός Καλύτερου και Φωτεινότερου κόσμου απ’ τον
Πρωτεργάτη Αληθινό Ζωντανό Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ. Μόνο η Γνώση μάς παρέχει πολλά εφόδια, με κυριότερα τη Διαύγεια και τη Συνειδητότητα, για να ζούμε
στο Θεϊκό Παρόν με την ίδια την Ζωή μέσα μας! Όχι στο
παρόν του κόσμου με τα αναρίθμητα σκουπίδια του, που
τα πολλαπλασιάζουμε λόγω της συμμετοχής μας.
Εύχομαι να αδράξετε την Ύψιστη Ευκαιρία, που ήρθε
στη Ζωή μας σήμερα! Δεν είναι σαν τις ευκαιρίες της αυταπάτης αυτού του κόσμου.
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Αισθάνομαι, τα Αληθινά Μηνύματα να τα προωθούμε και να τα υπενθυμίζουμε για συλλογική εξέλιξη. Σε
όποια κατάσταση κι αν βρισκόμαστε —μες στις αντίξοες συνθήκες— κάθε μέρα, ας Γιορτάζουμε έστω 5
λεπτά Εστιασμένοι στη Θεϊκή Αναπνοή μας με Ευγνωμοσύνη της καρδιάς προς την Πολυαγαπημένη Μητέρα
μας Ζωή για το Υπέρτατο Δώρο της, που απ’ την ανυπαρξία μάς έφερε στην Ύπαρξη! Θα γινόμαστε όλο και
πιο Συνειδητοί!

Ο Κώδικας Επικοινωνίας για τη Συνένωση των Λαών
Αγαπημένοι μου Φίλοι, λόγω της επιβαλλόμενης ρομποτοποίησης από την τεχνολογία, δεν έχουμε το χρόνο —αφού το χρόνο μας τον εξίσωσαν με το χρήμα— να
συλλογιστούμε για την αιτία της αρρώστιας ή οποιουδήποτε προβλήματος. Κι εφόσον δεν βρίσκουμε την αιτία,
συνεχίζουμε ν’ αρρωσταίνουμε και να προβληματιζόμαστε όλο και περισσότερο.
Όπως ψάχνουν λοιπόν οι ειδικοί, μετά οποιοδήποτε
ατύχημα αυτοκινητιστικό ή αεροπορικό κ.ο.κ., να βρουν
την αιτία, για να βγάλουν το πόρισμα, έτσι κι εμείς πρέπει να βρούμε πρώτα την αιτία του προβλήματος (των
διχασμών μας), για να μπορέσουμε να Συνενωθούμε για
Υγιή Επικοινωνία, αλλιώς θα διαιωνίζεται ο διχασμός
μας, που είναι εις βάρος όλων των λαών.
Κι επειδή έχω βρει την αιτία των διχασμών μας —
επειδή ασχολούμαι με τη Γνώση— αισθάνομαι υποχρέωση να σας εκφράσω την ταπεινή γνώμη και εμπειρία
μου, να την επεξεργαστείτε. Το πρώτο μεγάλο ελπιδοφόρο βήμα είναι η αποδοχή.
Μέσα μας, επειδή δεν γνωρίζουμε τα Θεία αισθήματα
της Αγάπης, του Σεβασμού, της Ανιδιοτέλειας, της Κατανόησης και της Αξιοπρέπειας, και φυσικά δεν έχουμε
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επαφή για να τα βιώνουμε, μας κυριαρχούν τα αντίθετα
συναισθήματα του μυαλού, η ζήλεια, το μίσος, η ασέβεια,
η ανιδιοτέλεια, η έπαρση και η υποκρισία, που μας οδηγούν στους διχασμούς και στους πολέμους. Ώστε για να
Συνεργαστούμε Υγιώς και Αδιάσπαστα, είναι αναγκαίο
να λειτουργούμε απ’ τα Αισθήματα της καρδιάς μας με
στόχο το Γενικό Καλό, που συμπεριλαμβάνει τους πάντες
και τα πάντα. Πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να σκεπτόμαστε το Γενικό Καλό, για να ξεμάθουμε τον ατομικισμό
που μας δίδαξαν μαζί με τις διαφορές μας, για να είμαστε
συνέχεια διαιρεμένοι. Με τη συναναστροφή μας, θα επακολουθήσει η βαθιά συνειδητοποίηση της αποδοχής και
όλα θα κυλούν ομαλώς και ευγενώς απ’ τους πρώτους
συνειδητοποιημένους. Και η έμπνευση θα διαχέεται, για
να το συνειδητοποιούμε όλο και περισσότεροι.
Αυτός είναι για μένα ο πιο Αληθινός και Σημαντικός
Κώδικας Επικοινωνίας μας. Ας πάρουμε για μάθησή μας
το καθημερινό παράδειγμα απ’ τους διχασμούς των πολιτικών στη βουλή και στα κανάλια. Λόγω της υποκρισίας, της ασέβειας, της αλαζονείας, της αναξιοπρέπειας
και της ιδιοτέλειας, κοκορομαχούν και φλυαρούν σαν να
βρίσκονται στο χειρότερο καφενείο, χωρίς να ντρέπονται στο ελάχιστο τον λαό, που παπαγαλίζουν με θράσος ότι εκπροσωπούν. Και μόνο που ακούω αυτή τη σιχαμερή φράση-καραμέλα, ότι «εκπροσωπούν» τον λαό,
ανατριχιάζω ολόκληρος και με πιάνει ναυτία. Από πού
προκύπτει, αγαπημένοι μου φίλοι, τέτοια συμπεριφορά
τους; Αναμφίβολα είναι έλλειψη αγάπης, σεβασμού, κατανόησης και αξιοπρέπειας.
Αν λοιπόν σας αρέσει να βλέπετε τέτοιο έργο και να
εμπνέεστε απ’ αυτό, δικαίωμά σας. Εγώ προτιμώ καλύτερα να παραμένω πάντα μόνος, παρά να συμμετέχω
σε τέτοιο υποκριτικό και απαίσιο περιβάλλον. Θα ελπίζω πάντα ότι θα βρεθούν οι Γνήσιοι Ευγενείς, για να
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συνενωθούμε και να συνεργαστούμε, προωθώντας ένα
Αξιοθαύμαστο Έργο, που να προσελκύει όλο και περισσότερους να συμμετέχουμε στην καινούργια Φωτεινή
Ιστορία!
Τελικά, η αδιαφορία για τη Γνώση του Εαυτού μας
είναι η αιτία που διαιωνίζονται ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΣΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.
Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα στον άνθρωπο. Το
μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον βοηθήσεις να
ανακαλύψει αυτό που έχει μέσα του.
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΜΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΠΕΣΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ
Θα ήταν άδικο απ’ τον Δημιουργό μας προς τα δημιουργήματά του να έδινε μόνο σε κάποια εποχή το προνόμιο σ’ αυτούς να γνώριζαν τον Θεό!
***
Όσο θα αδιαφορούμε για τη Γνώση, λυπάμαι πολύ,
το καθημερινό μας ταξίδι θα είναι με σκαμπανεβάσματα, όπου η εσωτερική δυσαρμονία διαχέει τη δυσαρέσκεια παντού.
***
Με την προσωπική σου αφύπνιση και ειλικρίνεια,
μπορείς να επιδράς σε αμέτρητους συνανθρώπους σου,
κι έτσι συμβάλλεις στην εσωτερική εξέλιξη της ανθρωπότητας!
***
Την Γλυκύτατη Ευγνωμοσύνη στην Πολυαγαπημένη
Μητέρα μας Ζωή και για τη σημερινή Ευλογημένη μέρα,
που μας προσφέρει πάνω στην μαγευτικότατη σκηνή
του πλανήτη μας!
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***
Όποιος αξιωθεί να Ενωθεί με το Υπέρτατο Αίσθημα
της Αγάπης μέσα του, έχει επιτύχει την Ύψιστη επιτυχία!
Έχω υποχρέωση να σας υπενθυμίσω ότι μπορούμε να το
βιώσουμε, αν επενδύσουμε με ειλικρίνεια στη Θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας!
***
Με τη Γνώση του Εαυτού μας ανακαλύπτουμε ότι είμαστε όλοι της ίδιας Θεϊκής Ουσίας και μόνο τότε αλλάζει το σκηνικό μέσα μας και έξω μας!
***
Το σώμα και το μυαλό μας είναι σαν ένα μουσικό όργανο, κι όταν δεν ξέρεις να το κουρδίσεις, δεν θα ικανοποιείσαι ποτέ απ’ τον ήχο του.
***
Χωρίς τη Γνώση, απλά είμαστε χαμένοι, διότι είναι
χωρίς πυξίδα το σκάφος μας και κάνουμε συνέχεια κύκλους, όπως ο σκύλος κυνηγάει την ουρά του.
***
Η Γνώση μάς προσφέρει Εσωτερική Πρακτική Ύψιστη
Εμπειρία για Απελευθέρωση και Πληρότητα, όχι τα πιστεύω κάποιων άλλων ή του μυαλού μας. Ας αδράξουμε
σήμερα την Μεγαλοπρεπή Ευκαιρία!
***
Προσπάθησε να γνωρίσεις μέσα σου και το Βασίλειο
της Καρδιάς σου, για να αλλάξεις Βασίλειο. Γιατί το βασίλειο του μυαλού, που ζεις, σε κάνει δυστυχή.
***
Το σύστημα έχει απορρίψει την Αυτογνωσία από
την Παιδεία, γιατί θέλει να διαιωνίζει τη σκοτεινή του
ιστορία.
***
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Όταν δεν προσαρμόζεσαι στη συλλογική τρέλα, σε
βλέπουν εσένα για τρελό.
***
Όταν θα μεταμορφώσουμε τον Εαυτό μας, θα εμπνέουμε και τον κόσμο γύρω μας για μεταμόρφωση!
***
Για να αισθανόμαστε ανακουφισμένοι, ας επιστρέψουμε εκ νέου στο Εσωτερικό Αληθινό μας σπίτι!
***
Η Υπέρτατη Επιτυχία είναι να γνωρίσουμε μέσα μας
το Θεϊκό! Κι αν επενδύσουμε, τότε και μόνο τότε θα βιώνουμε την Εσώτατη Ελευθερία, την Ειρήνη, την Πληρότητα και την Ευδαιμονία!
***
Όταν είσαι σε Αρμονία με τον Θεϊκό σου Εαυτό μέσα
σου, είσαι με τα πάντα σε Αρμονία!
***
Όσο θα εναποθέτουμε την Ζωή μας, σε μυαλοκΙνητους πολιτικούς, όλο και περισσότερο θα μας τυραννούν.
***
Όταν γνωρίσουμε τη Μάνα μας Ζωή μέσα μας και
επενδύσουμε, τότε και μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ένα καθημερινό Ειρηνικό, Ελεύθερο και Ευτυχισμένο
Πεπρωμένο!
***
Ερωτηθείτε, γιατί παραμένει διαχρονικό το Ευγενέστερο μήνυμα του Αγαπημένου μας Σωκράτη «Γνώρισε τον
Εαυτό σου»; Ας αδράξουμε σήμερα την Ύψιστη Ευκαιρία!
***
Μετά από κάθε καταστροφή, επακολουθεί η δημιουργία! Γι’ αυτό έρχεται η κάθε καινούργια μέρα, για να
έχουμε και καινούργια ελπίδα!
***
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Αν Γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε, ότι όλοι είμαστε του Ενός Δημιουργού
μας, και τότε αρχίζουμε τον Αλληλοσεβασμό και την Αλληλοεκτίμηση!
***
Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, πόσο πολύ σας Ευχαριστούμε και για την Ευλογημένη σημερινή ημέρα σας,
που μας προσφέρετε την Ύψιστη Ευκαιρία να γνωρίσουμε μέσα μας τη Θεία Αιωνιότητά σας και να ανελιχτούμε
ως ψυχές σας!
***
Αν δεν βρούμε το Θεϊκό μέσα μας, θα είμαστε συνέχεια στο απογοητευτικό κενό. Γι αυτό ας το ανακαλύψουμε, για να ολοκληρωθούμε τώρα, που μας προσφέρεται η Υπέρτατη Ευκαιρία!
***
Μέσα μας κρύβεται η Απερίγραπτη Θεία Μαγεία, ας
την επισκεφτούμε να την Αναγνωρίσουμε, για να Εκπληρωθούμε!
***
Όλη η Θεία Αμετάβλητη Ομορφιά βρίσκεται μέσα
μας, για να αισθανόμαστε τόσο μα τόσο υπέροχα. Και
το μυαλό μας μάς οδηγεί συνέχεια έξω, για να βρούμε
την επίπλαστη ομορφιά, που αργά ή γρήγορα μας απογοητεύει.
***
Ρώτησε τον Εαυτό σου, είσαι Εκπληρωμένος; Αν όχι,
είναι ο καιρός σου να στρέψεις την προσοχή μέσα σου,
για να βρεις την Αληθινή Πηγή της Πληρότητας, για να
αισθάνεσαι απίστευτη Ευλογία!
***
Η Ευτυχία είναι κατάσταση της Ύπαρξης! Όποιος συνειδητοποιεί ότι ζει, έχοντας επαφή με τη Θεϊκή του
Αναπνοή, είναι Απερίγραπτα Προνομιούχος και μόνο αυ151

τός το γνωρίζει. Δεν τον ενδιαφέρει η ανόητη επίδειξη,
όπως κάνουν τα μυαλά!
***
Η Θεσπέσια Γνώση μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να βιώνουμε ένα απίστευτο καθημερινό πεπρωμένο, με όλα τα εφόδια που μας τα έχει τοποθετήσει έμφυτα μέσα μας η Πολυαγαπημένη μας Δημιουργός-Μητέρα μας Ζωή!
***
Δεν ήταν τυχαίο το Συμβουλευτικό Διαχρονικό Ευγενέστατο Μήνυμα του Πολυαγαπημένου μας Σωκράτη
«Γνώρισε τον Εαυτό σου»! Γι’ αυτό ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ και θα
ΕΙΝΑΙ Διαχρονικό και το Πιο Ευγενές!
***
Μέχρι να ανακαλύψουμε μέσα μας τη Θεϊκή μας Ουσία
και να επενδύσουμε σε Αυτήν, θα είμαστε παγιδευμένοι
στην ασυνειδησία μας και διαιωνιστές του σκότους και
του οργανωμένου χάους.
***
Όλα τα θετικά εδρεύουν στην καρδιά μας. Αυτό υποδηλώνει την αθωότητα της Αληθινής μας Φύσης! Και όλα
τα αρνητικά εδρεύουν στο μυαλό μας, που υποδηλώνει
τη διαβολική διαμορφωμένη φύση του ανθρώπου απ’
τον άνθρωπο!
***
Οι διδασκόμενες διαφορές μας είναι η αιτία όλων των
δεινών της ανθρωπότητας! Και μπορούμε να τα εξαφανίσουμε σταδιακά, όταν αρχίσουμε, μέσω της Γνώσης του
Εαυτού μας, να συνειδητοποιούμε τις ομοιότητές μας!
***
Όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε την πιο υπέροχη συντροφιά απ’ έξω, ενώ Αυτή, μας περιμένει ως την τελευταία μας αναπνοή μέσα μας!
***
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Ο Διδάσκαλός μας έχει έρθει να ξεθάψει την ελπίδα
που υπάρχει στην καρδιά μας, γιατί τη δώσαμε παντού
έξω και νομίζαμε ότι έχει πεθάνει.
***
Ας επωφεληθούμε σήμερα στην εποχή μας, να ανακαλύψουμε το Θείο μέσα μας, μέσω της Γνώσης του Εαυτού
μας! Αυτό είναι το Αληθινό Δυναμικό μας!
***
Δεν συγκρίνεται η Ύψιστη εσώτατη μάθηση με όλα
τα πλούτη του κόσμου. Πόσο ευλογημένοι είναι αυτοί
που επενδύουν στη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
Εύχομαι να εξαφανίσουμε πιο γρήγορα το βαθύ σκοτάδι.
***
Αν θέλεις να νιώθεις εσωτερικά Ειρηνικός, Ελεύθερος, Απλός και Διαυγής, Γνώρισε τον Θεϊκό σου Εαυτό, για να σου τα αποκαλύπτει μέσα σου, που μας τα
έχει βάλει έμφυτα για ένα καθημερινό Πανέμορφο Πεπρωμένο!
***
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, μας αποκαλύπτει
την Άσβεστη εσωτερική μας λάμπα κι ο ένας στον άλλον
θα το μεταδίδει, όπως Στην Ανάσταση του Πάσχα, από
ένα κερί αναμμένο, ανάβουν τόσα πολλά κεριά κι από
σκοτάδι που ήταν, γίνεται φωταγωγία σαν ημέρα!
***
Αισθάνομαι είναι καιρός να κάνουμε και στροφή εσωτερικά, να δοκιμάσουμε και το δικό μας πιάτο. Αρκετά τα
αμέτρητα πιάτα που δοκιμάσαμε του καθένα απέξω και
μόνο αρρώστιες και πρόωρους θανάτους μάς έφεραν.
***
Όλοι μας έχουμε εμπειρία, ότι μόλις φέρουμε το φως
στο δωμάτιο, το σκοτάδι θα εξαφανιστεί. Έτσι ακριβώς,
μέσα στην καρδιά μας έχουμε το Θείο Φως έμφυτο απ’
τον Δημιουργό μας, κι όταν το φέρουμε στο σκοτεινό
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δωμάτιο του μυαλού μας, θα εξαφανιστεί το σκοτάδι και
θα φωτιστεί το μυαλό μας!
***
Επικρατεί τόσο σκοτάδι απ’ την άγνοια του Εαυτού
μας, και πόσο απλά μπορούμε να το εξαφανίσουμε, όταν
αρχίσουμε να έχουμε επαφή με τη Θεσπέσια Γνώση! Το
διαχρονικό σωτήριο μήνυμα του Πολυαγαπημένου μας
Σωκράτη! Είναι το σωσίβιο για κάθε ναυαγό, άρα για όλη
την ανθρωπότητα!
***
Έχουμε παραμελήσει και ξεχάσει την ευγενέστατη
συμβουλή του Σωκράτη μας «Γνώθι Σαυτόν» και ακούμε τις συμβουλές των υποκριτών, των προδοτών, των
ευτελών ηγετών, να μας στέλνουν στις κάλπες σαν τα
πρόβατα, τάχα ότι ψηφίζουμε εμείς, ενώ όλοι τους είναι
πιόνια προκαθορισμένα της παγκόσμιας μαφίας.
***
Όλα όσα χρειαζόμαστε για να νιώθουμε Πλήρεις, Ειρηνικοί, Ελεύθεροι και Ευτυχισμένοι, αυτά τα Θεία Αισθήματα είναι ενσωματωμένα στον Θεϊκό μας Εαυτό, κι
όταν τον Αναγνωρίσουμε, θα βιώνουμε και τα απαράμιλλα δώρα του, που μας έχει έμφυτα μέσα στην καρδιά μας!
***
Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά απ’ το Διαχρονικό
Θεσπέσιο Μήνυμα του Πολυαγαπημένου μας Σωκράτη
ο πρακτικός τρόπος που προσφέρει ο σημερινός Διδάσκαλός μου Πρεμ Ράβατ, για να Γνωρίσουμε τον Θεϊκό
μας Εαυτό!
***
H Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας μας αποκαλύπτει
τον Απερίγραπτο Αληθινό Πλούτο που έχουμε έμφυτο
όλοι μέσα μας, για να έχουμε ένα καθημερινό ταξίδι πανέμορφο, πέρα από κάθε φαντασία!
***
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Όσο θα αδιαφορούμε για τη Γνώση, θα είμαστε πλήρως θολωμένοι, όπως μας έχει διαμορφώσει το παγκόσμιο σάπιο σύστημα, για να διαιωνίζει το οργανωμένο
χάος και το σκοτάδι του μέσα απ’ τον καθένα μας.
***
Μας έχουν διαμορφώσει από μικρά παιδιά να τρέχουμε έξω στο τσίρκο για να εκπληρωθούμε, αλλά η ψυχή,
χρειάζεται να βρει τη Θεϊκή Πηγή της που είναι μέσα
της, για να εκπληρώνεται όποτε επιθυμεί! Αυτή είναι η
Τέλεια Απελευθέρωση! Κι αυτό μπορεί να γίνει εφικτό
μόνο με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
***
Αφυπνίσου απ’ τη Θεσπέσια Γνώση, για να είσαι πάντα εσωτερικά Ειρηνικός, Διαυγής, Ελεύθερος και Ευτυχής! Κι έτσι μπορείς να συμβάλεις και στο κτίσιμο
για την καινούργια Φωτεινή Ιστορία, όσο αδύνατο κι αν
φαίνεται στους αδύνατους, απελπισμένους και παραιτημένους.
***
Από μέσα μας, ξεκινάει η επιθυμία για εκπλήρωση
και μέσα μας βρίσκεται η πηγή για την εκπλήρωσή μας!
***
Το Υπέρτατο Δώρο, η Θεϊκή Αναπνοή μας, μας επιτρέπει να ζούμε, κι εμείς δεν έχουμε τον τρόπο πώς να είμαστε σε επαφή, για να βιώνουμε απίστευτη Εκπλήρωση
και Θεία Ευγνωμοσύνη στο καθημερινό μαγευτικό ταξίδι μας! Με τη Θεσπέσια Γνώση μπορεί να γίνει εφικτό!
***
Γι’ αυτό έχω επισημάνει, όταν βρούμε τον εσωτερικό
μας πλούτο, τότε έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία! Και πώς θα τον βρούμε; Με την επιδίωξη της Θεσπέσιας Γνώσης του Εαυτού μας!
***
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Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας τον Θεϊκό Εαυτό μας,
τότε και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε το Ύψιστο
Νόημα της Ζωής μας! Αυτό που ενδιαφέρει τον Αληθινό
Ζωντανό Διδάσκαλο κάθε εποχής είναι να δείξει μέσα
στον Άνθρωπο την Αληθινή του Φύση!
***
Τι είναι αυτό που λειτουργεί κάθε στιγμή χωρίς καμία προσπάθειά μας και μάς επιτρέπει να υπάρχουμε; Η
Θεϊκή Αναπνοή μας! Πώς μπορούμε να ζούμε συνειδητά
κάθε ευλογημένη στιγμή; Μόνο όταν πάρουμε τον πρακτικό τρόπο απ’ τον Αληθινό Διδάσκαλο και επενδύσουμε στην Απελευθερώτρια Γνώση!
***
Όλα τα εφόδια, για να περνάμε όμορφα στον Μαγευτικότατο πλανήτη που μάς έχει ετοιμάσει ο Δημιουργός μας, μας τα έχει τοποθετήσει έμφυτα μέσα μας. Ο
κόσμος αυτός, μόλις γεννιούνται τα παιδιά, έχει έτοιμα ένα σωρό σκουπιδοεφόδια και τους κάνει τη ζωή
μαρτύριο.
***
Αληθινά, όταν επενδύσουμε στη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας, τότε μπορούμε να βιώνουμε την Υπέρτατη
Χαρά μέσα μας και αυτή η Θεία Εμπειρία μάς απελευθερώνει απ’ το κυνήγι της αυταπάτης, όπου τα ανθρώπινα μυαλά έχουν κατασκευάσει αναρίθμητες παροδικές
χαρές κι έχουν παραπλανήσει τους ανθρώπους απ’ την
Εσωτερική Απαράμιλλη Χαρά τους!
***
Είμαστε ο καθένας μας ένας κινητός ανεκτίμητος θησαυρός, κι επειδή δεν το γνωρίζουμε, τρέχουμε σε όλη
μας τη ζωή στα σκουπίδια αυτού του κόσμου, που είναι
σαν την κινούμενη άμμο, μήπως νιώσουμε πλούσιοι.
***
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Την κάθε μας ημέρα μπορούμε να τη γιορτάζουμε με
τη Συνειδητοποίηση και γεμάτοι από Θεία Ευγνωμοσύνη, ότι ζούμε από τη Χάρη της Μητέρας μας Ζωής!
***
Όταν ανακαλύψουμε την Αλήθεια και την Ειρήνη μέσα
μας, έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία! Και δεν είναι σκέτα λόγια, ο Διδάσκαλός μου Πρεμ Ράβατ προσφέρει πρακτικό 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 τη Γλυκύτατη Ευδαιμονία, σε αντίθεση με
αυτή τη σκοτεινή και παράφρονα εποχή που ζούμε. Μην
αδιαφορούμε να αναγνωρίσουμε μέσα μας τον Υπέρτατο
Πλούτο του Δημιουργού μας, που μας έχει βάλει έμφυτα
μέσα στην καρδιά μας! Γιατί έτσι θα είμαστε συνέχεια
σκλάβοι, παγιδεύοντας και τα παιδιά μας στο στημένο
τσίρκο της αυταπάτης και της διαστροφής.
***
Η Υπέρτατη Ευλογία είναι η Θεϊκή Αναπνοή μας, που
με το πήγαινε έλα μάς γεμίζει με το Θείο Δώρο της Ζωής!
***
Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο καθένας μας είμαστε
Απίστευτα Πολύτιμοι για μια Καινούργια Φωτεινή Ιστορία, τότε θα έχουμε Ελπίδα για έναν Καλύτερο κόσμο!
***
Όταν συνειδητοποιήσουμε βαθύτατα το Ύψιστο
Απαράμιλλο Δώρο της Ύπαρξής μας, τότε θα γεμίσει
η κούπα της καρδιάς απ’ το Θείο Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης και ο άνθρωπος αισθάνεται Πάμπλουτος και
Πανελεύθερος!
***
Μόνο με την Αγάπη, την Ειρήνη και τον Σεβασμό, που
αναδύονται από τη Γνώση του Εαυτού μας, θα εξαφανί157

σουμε το μίσος, την τρέλα και την ασέβεια του αρρωστημένου μυαλού μας.
***
Όσο θα υπάρχουν σύνορα, τι σκέπτεστε; θα υπάρξει
ομαλότητα και Αγάπη; Δεν το νομίζω. Χιλιετηρίδες το
ίδιο μοτίβο με διαφορετικά όργανα. Όταν θα Αναγνωρίσουμε μέσα μας τη Θεϊκή μας Φύση, τότε θα γίνει Συνειδητά η αρχή της Συνένωσης της Ανθρωπότητας!
***
Όταν βιώνουμε μέσα μας την Ειρήνη και την Ελευθερία, τότε και μόνο τότε αφυπνιζόμαστε απ’ την πληρότητα της καρδιάς μας, και κλείνουμε όλες τις πόρτες του
κακάσχημου τσίρκου αυτού του κόσμου.
***
Όλα όσα χρειαζόμαστε, για να βιώνουμε ένα καθημερινό πανέμορφο πεπρωμένο, μας τα έχει έμφυτα μέσα
μας η Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή! Με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, αν επενδύσουμε ειλικρινά,
μπορούμε να το πραγματώσουμε!
***
Το Ευγενέστατο Διαχρονικό Μήνυμα του Σωκράτη μας
είναι «Γνώρισε τον Εαυτό σου». τι είναι Ο Εαυτός μας;
Είναι Ο Θεός μας! Και Ο Θεός μας τι είναι; Η Εσωτερική
Απόλυτη Ειρήνη, η Θεία Αγάπη και η Θεία Ελευθερία!
***
Όταν γνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας, θα Συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο την Απίστευτη Ευλογία
που μας περιβάλλει μέσα μας και έξω μας!
***
Αν δεν γνωρίσεις τον Δημιουργό σου μέσα σου, έχεις
την υπέρτατη αποτυχία! Αν τον γνωρίσεις, έχεις την
Υπέρτατη επιτυχία! Επίλεξε τι σου αρμόζει!
***
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Μέχρι να γνωρίσουμε μέσα μας τα Θεία Δώρα της
Μητέρας μας Ζωής, ατυχώς θα παραμένουμε κυνηγοί
στο τσίρκο της αυταπάτης, από έλλειψη Εσώτατης Πληρότητας.
***
Εκφράζω τη γεμάτη από Ευγνωμοσύνη καλημέρα
προς την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή και για το
σημερινό Ευλογημένο Δώρο της Ύπαρξης. Να ευχόμαστε Ειρήνη, Αξιοπρέπεια και Ευημερία σε όλο τον ευλογημένο πλανήτη μας!
***
Όταν αξιωθούμε να διαβούμε την Ιερότατη Εσωτερική μας Πόρτα, τότε και μόνο τότε θα κολυμπάμε συνέχεια σε κρυστάλλινα νερά, εκπληρωμένοι από Ευγνωμοσύνη και Θεία Ειρήνη! Απίστευτο κι όμως Αληθινό, αν
επενδύσεις στη Γνώση του Εαυτού σου!
***
Τι Απίστευτη Τύχη σήμερα, που ζούμε εμείς, να
υπάρχει κάποιος Φίλος και να μας δείχνει τον πρακτικό
τρόπο πώς να μπαίνουμε στο βασίλειο της καρδιάς μας,
όπου εδρεύει ΤΟ ΘΕΙΟ! Θεέ μου και Κύριέ μου! Πόσο
απερίγραπτα σας ευχαριστώ, Πολυαγαπημένε μας Διδάσκαλε!
***
Όταν αφυπνιστούμε, τότε και μόνο τότε μπορούμε
να συμβάλουμε στην εσωτερική συλλογική εξέλιξη της
ανθρωπότητας!
***
Γνώρισε την Ύψιστη Ελευθερία της Ζωής μέσα σου,
για να μπορείς να ενημερώνεις για την απελευθέρωση
των συνανθρώπων σου!
***
Λάβετε το Δώρο της Γνώσης, για να μάθουμε να εστιαζόμαστε στη Θεϊκή Αναπνοή μας, που μας διατηρεί
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στην Ζωή, ώστε σιγά σιγά να γεμίζει η κούπα της καρδιάς και να ξεχειλίζει από Θεία Ευγνωμοσύνη! Τότε και
μόνο τότε θα βιώνουμε το Θείο Νόημα της Ζωής μας!
***
Η Υπέρτατη Γλυκύτατη Ευχαρίστηση προέρχεται απ’
τη Θεία Ένωση μέσα μας με τη Δημιουργό Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή, την Αδιόρατη Θεία Ενέργεια, που μας
έχει υφάνει μες στην κοιλιά της βιολογικής Μητέρας μας!
***
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας μας βοηθάει να
Συνειδητοποιήσουμε το Ύψιστο Δώρο της Ζωής! Ε, μετά,
αρχίζει το καθημερινό ταξίδι να γίνεται Μαγεία!
Σ’ ευχαριστώ πολύ, Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε,
που μου έδειξες να μπορώ να έρχομαι μέσα μου σε επαφή με την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή!
***
Προσπάθησε να γνωρίσεις μέσα σου και την άλλη γειτονιά, το βασίλειο της καρδιάς σου, για να παρατήσεις
την γειτονιά του μυαλού σου. Γιατί το βασίλειο του μυαλού που ζεις σε κάνει δυστυχή. To ευτύχημα, δεν είναι
μόνο λόγια, αλλά συστήνω και τη διεύθυνση για την γειτονιά της καρδιάς!
***
Όσο θα ζούμε στο μυαλό, θα πολεμάμε συνέχεια.
Όταν βρούμε την Ειρήνη στην Ψυχή μας, θα την εδραιώσουμε και έξω μας!
***
Όταν ανακαλύψουμε μέσα στην καρδιά μας τα Θεία
Αισθήματα της Αγάπης και του Σεβασμού, θα εξαφανίσουμε το μίσος και την ασέβεια του μυαλού μας! Να γιατί
είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας μας, γιατί συμπεριφερόμαστε με τα αγκάθια του μυαλού μας.
***
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Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας είναι η Μοναδική
που σου επιτρέπει να διευρύνεσαι, για να κατανοήσεις
την Αληθινή σου φύση και το Θείο περιβάλλον μας!
***
Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας τη Θεϊκή μας Ουσία,
τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να βλέπουμε τον καθένα γύρω μας ως αδελφό! Χωρίς να γνωρίζουμε τον
Γεννήτορά μας, τον βλέπουμε ως εχθρό.
***
Η ασυνειδησία του μυαλού φέρνει απίστευτα δυσάρεστα αποτελέσματα! Αντίθετα, η συνειδητότητα της
καρδιάς φέρνει απίστευτα θαυμάσια αποτελέσματα!
***
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας μας επιτρέπει να
βιώνουμε την εσώτατη Ειρήνη και την Απαράμιλλη Ελευθερία! Όποιος επιθυμεί να τα βιώνει, ας επιδιώξει να τη
ζητήσει και εύχομαι ολόψυχα, να επωφεληθεί στο έπακρο!
***
Πόσο απίστευτα τυχεροί μπορούμε να νιώθουμε, όταν
συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε! Και για να μην ξεχνάμε
αυτή τη συνειδητοποίηση, που μας κάνει τόσο Πλούσιους και Ευτυχείς, απλά σας συστήνω να ασχοληθούμε με
τη Θεσπέσια Γνώση. Και ξέρετε γιατί τη συστήνω; Γιατί
μας διδάσκει πώς να ζούμε Συνειδητά στο Τώρα!
Όταν ανακαλύψουμε μέσα μας τον Θεϊκό μας Εαυτό,
τότε και μόνο τότε θ’ αλλάξουμε το εσωτερικό και εξωτερικό μας σκηνικό προς εξύψωση!
***
Όταν ο Θεϊκός πυρήνας μου βρίσκεται εντός μου, τι
μου χρειάζονται όλα τα άλλα που βρίσκονται εκτός μου;
Αφού μόνο ο Πυρήνας μου μπορεί να μου διδάξει την
άψογη συμπεριφορά προς όλα και για όλο το ταξίδι της
Ζωής μου, και πώς να βιώνω την Ειρήνη, την Ελευθερία
και την Εκπλήρωσή μου!
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***
Η κάθε σκέψη και πράξη μας, όταν δεν εκπορεύεται
από τη Γνώση του Εαυτού μας, είναι εγωιστική και καταστροφική, γιατί είναι του πονηρού μυαλού μας.
***
Ας προσέξουμε την ασυνειδησία, που προκύπτει απ’
την Άγνοια του Εαυτού μας και μάς οδηγεί στον όλεθρο.
Ας τη μετατρέψουμε σε συνειδητότητα με τη Γνώση του
Εαυτού μας, που μας οδηγεί σε εσώτατη Ειρήνη, Διαύγεια και Αξιοπρέπεια!
***
Καλό είναι να επισημαίνουμε τα προβλήματα, αλλά
καλύτερο να επισημαίνουμε και τη λύση! Η άγνοια του
Εαυτού μας είναι το πρόβλημα. Η Γνώση του Εαυτού μας
είναι η Λύση! Ας την επιδιώξουμε για να τη βιώνουμε,
ώστε να εξαφανίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν
απ’ την αδιαφορία για τον Θεϊκό μας Εαυτό! Τα πράγματα είναι πολύ απλά και όχι πολύπλοκα, που μας τα προβάλλει στη φαντασία το μυαλό ή ο περίγυρός μας.
***
Αισθάνομαι τα ουσιαστικά μηνύματα να τα υπενθυμίζω: ΑΠ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ!
***
Όσο δεν θα βρίσκουμε την Αληθινή Πηγή της Χαράς
μας και της Εκπλήρωσης μέσα μας, θα είμαστε συνέχεια
ζητιάνοι σε όλα του κόσμου έξω μας, με αποτέλεσμα το
οδυνηρό κενό μέσα μας και την απογοήτευση.
***
Από την άγνοια και την ασέβειά μας δημιουργήσαμε
την κόλαση και την τρέλα. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η Θεσπέσια Γνώση, γιατί όσο θα καλυτερεύουμε εμείς, όλο
και θα μειώνεται η τρέλα και η κόλαση γύρω μας.
***
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Η Ειρήνη βρίσκεται στην καρδιά μας και ο πόλεμος
στο μυαλό μας. Έχουμε το μαγικό ραβδί της Επιλογής
από πού να λειτουργούμε για έναν καλύτερο κόσμο!
Τα πάντα που χρειαζόμαστε βρίσκονται μέσα μας,
αλλά χρειαζόμαστε κάποιον που έχει εμπειρία, να μας
δείξει πώς να μπαίνουμε στο Βασίλειο της καρδιάς! Αυτόν τον Διδάσκαλο σας συστήνω, που μου το έχει δείξει
και μένα. Επωφεληθείτε στο έπακρο!
***
Αν αναγνωρίσουμε τον Θεϊκό Εαυτό μας με τη ΓΝΩΣΗ, τα δώρα και όπλα που μας έχει τοποθετήσει έμφυτα μέσα μας, δεν θα νιώσουμε ποτέ ηττημένοι και ντροπιασμένοι.
***
Ας επωφεληθούμε σήμερα στο να Γνωρίσουμε τον
Θεϊκό Εαυτό μας, για να θεραπευτούμε απ’ τις καρκινογόνες πτωτικές ιδιότητες του μυαλού μας, για να δημιουργήσουμε εκ νέου μία Υγιή Φωτεινή Ιστορία! Αρκετά
με το μίσος και το σκοτάδι, δεν είναι η φύση μας αυτή. Η
Φύση μας είναι Η ΘΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ!
Μόνο με τη Γνώση ενεργοποιούνται οι Θαυμαστές
Ιδιότητες της καρδιάς μας, που μας επιτρέπουν να νιώθουμε Ειρήνη, Πληρότητα, Ελευθερία, Ευδαιμονία και
Ευγνωμοσύνη !
***
Μόνο όταν ανακαλύψει ο άνθρωπος μέσα του τη Θεϊκή Αγάπη, αισθάνεται Πάμπλουτος και Πανελεύθερος,
πέρα από κάθε φαντασία του μυαλού.
***
Όποιος επιθυμεί να αισθάνεται άνθρωπος και να βιώνει το Υπέρτατο νόημα της Ζωής του, θα το επιτύχει
σταδιακά με τη Δίψα και την Ειλικρίνειά του, όταν θα
ασχοληθεί με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
***
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Να θυμάσαι, με την ασυνέπειά σου ποτίζεις το δέντρο
της υποκρισίας και θα τρως τους σάπιους καρπούς του.
Γι’ αυτό είναι άρρωστος ο περισσότερος κόσμος. Άλλαξε
τροφή, πότιζε το δέντρο της Γνώσης του Εαυτού σου, για
να γεύεσαι τους υγιείς καρπούς του, για να είσαι πλήρης
ψυχικής υγείας!
Κι έτσι θα ενημερώνεις κι άλλους πώς να θεραπευτούν, αν θέλουν.
***
Μόνο όταν ανακαλύψουμε και αναγνωρίσουμε τον
Υπέρτατο Καλλιτέχνη μέσα μας, που μας ύφανε μες στην
κοιλιά της μάνας μας και μας υφαίνει ώσπου να φύγουμε,
τότε και μόνο τότε θα κατανοήσουμε και την Υπέρτατη
Καλλιτεχνική Δημιουργία του Θεού μας, που μας περιβάλλει από παντού!
***
Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ταπεινή γνώμη και
εμπειρία μου. Μην αδιαφορούμε για τη Θεσπέσια Γνώση,
που μπορεί να μας Φωτίσει Εσωτερικά και να μας προσφέρει το Μεγαλοπρεπές Δώρο της, τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για να
έχουμε ένα Απίστευτα Όμορφο καθημερινό ταξίδι!
***
Όταν γεμίζει η κούπα της καρδιάς μας από Ευγνωμοσύνη, έχουμε επιτύχει την Υπέρτατη Επιτυχία!
***
Όταν ξεθάψουμε από μέσα μας τη Θεϊκή Ομορφιά, τότε
θ’ αλλάξουμε το εσωτερικό και το εξωτερικό μας σκηνικό,
που τώρα είναι ατυχώς πάρα πολύ άσχημο. Ας το επιδιώξουμε ένας ένας, για έναν Απίστευτα Ομορφότερο Κόσμο!
***
Όπως στο σώμα μας έχουμε διαφορετικά μέλη, για
διαφορετικές λειτουργίες, π.χ. άλλη λειτουργία τα χέρια
και άλλη λειτουργία τα πόδια μας, έτσι άλλη λειτουργία
έχει το μυαλό και άλλη λειτουργία η καρδιά μας.
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Όταν δεν πίνουμε το Πάναγνο νερό, που μας έφτιαξε
ο Δημιουργός μας, και πίνουμε όλα τ’ άλλα δηλητήρια
που έχουν φτιάξει τα μυαλά μας και αρρωσταίνουμε, τι
πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε τις αρρώστιες;
Είναι τόσο απλό! Ξαναρχίζουμε να πίνουμε το Πάναγνο
Νερό και απορρίπτουμε τα δηλητήρια που μας αρρωσταίνουν. Ακριβώς έτσι είναι και η Γνώση του Εαυτού
μας, Πάναγνη! Προτιμούμε όμως όλα τ’ άλλα σκουπίδια
του κόσμου ως γνώσεις, που μας έχουν κάνει σχιζοφρενείς, άρρωστους από υποκρισία, ιδιοτέλεια, ζήλεια, μίσος, ψεύδος και απληστία. Τι πρέπει να κάνουμε για να
θεραπευτούμε; Είναι τόσο απλό! Ξαναρχίζουμε επαφή με
τη Γνώση του Εαυτού μας και σταδιακά απορρίπτουμε
όλα τα καρκινώματα απ’ το μυαλό μας.
***
Να διεργάζεστε τα μηνύματα της καρδιάς, και ας
τα κοινοποιούμε για συλλογική συνείδηση! Ευχαριστώ
πολύ! Η κάθε σας μέρα εύχομαι ολόψυχα να είναι μια Συνειδητή Μεγαλοπρεπής Γιορτή!
***
Όταν επιτρέπεις να σου καθορίζουν τη ζωή οι σκλάβοι,
φταίνε οι άλλοι για το άμοιρο καθημερινό σου πεπρωμένο; Ήρθε ο καιρός για αφύπνιση και υπευθυνότητα.
***
Ας είμαστε κάθε ημέρα γεμάτοι από Θεία Ευγνωμοσύνη, πρώτα στην Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή,
που μας προσφέρει με τη Θεϊκή της Αναπνοή το Ύψιστο Δώρο της Ύπαρξής μας πάνω στον Χιλιοευλογημένο πλανήτη μας, με τα αναρίθμητα μαγευτικά αγαθά του!
Και μας έχει προικίσει με το πιο Υπέροχο Αίσθημα της
Θείας Αγάπης, που είναι ο Συνεκτικός Αδιόρατος Ιστός
του Θείου Σύμπαντος!
***
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Η άγνοια του Εαυτού μας μας μετατρέπει σε ζητιάνους. Η Γνώση του Εαυτού μας μας φανερώνει την κληρονομιά της Βασιλείας του Δημιουργού μας μέσα μας και
έκτοτε είμαστε Πανελεύθεροι και Πάμπλουτοι!
***
Η εξέλιξη η εξωτερική κάποτε τελειώνει, διότι μας
περιμένει ο αναπόφευκτος θάνατος του προσωρινού
σώματός μας. Αντίθετα, η Εσωτερική Εξέλιξη δεν τελειώνει ποτέ, διότι μαθητεύουμε με την Ψυχή μας το Αιώνιο, το Θεϊκό, το Άφθαρτο!
***
Μέσα στην καρδιά μας έχουμε όλες τις θετικές ιδιότητες, ως αντικατάσταση των αρνητικών ιδιοτήτων του
μυαλού, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής, για να
μη μας εξευτελίζει το ίδιο μας το μυαλό.
***
Το «ουδέν κακό αμιγές καλού» ας το εφαρμόσουμε
σήμερα, μετά απ’ αυτή την άθλια ηθική κρίση. Είναι καιρός για αφύπνιση και προσπάθεια για μία Καινούργια
Φωτεινή Ιστορία. Όταν φέρνεις το Φως, φεύγει το σκοτάδι, αλλιώς δεν φεύγει με τίποτα.
***
Ας επωφεληθούμε σήμερα στο να Γνωρίσουμε τον
Θεϊκό Εαυτό μας, για να θεραπευτούμε απ’ τις καρκινογόνες πτωτικές ιδιότητες του μυαλού μας, για να δημιουργήσουμε εκ νέου μία Υγιή Φωτεινή Ιστορία! Αρκετά
με το μίσος και το σκοτάδι, δεν είναι η φύση μας. Η Φύση
μας, είναι Η Αγάπη και το Φως!
***
Μην αδιαφορούμε για τη Θεσπέσια Γνώση, γιατί,
χωρίς να θέλω να παριστάνω τον προφήτη, απλά από
εμπειρία ως μαθητής της Γνώσης, το καθημερινό ταξίδι μας θα γίνεται όλο και περισσότερο ανιαρό και τόσο
απογοητευτικό!
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***
H πρακτική μέθοδος της Γνώσης μάς προσφέρει τη
δυνατότητα να γνωρίζουμε πώς να είμαστε Συνειδητοί,
για να Εστιαζόμαστε στο πιο Σημαντικό, στον Αδιόρατο Πυρήνα της Ύπαρξής μας, στη Γλυκύτατη Θεϊκή Αναπνοή μας!
Κι όταν θα κατέχουμε τη διαύγεια, τότε και μόνο τότε
θα μπορούμε να βιώνουμε με Απίστευτη Ευγνωμοσύνη
το καθημερινό ταξίδι στον Ευλογημένο Πλανήτη μας,
που μας έχει επιτραπεί να ζούμε πάνω στη Μαγευτικότατη Σκηνή του!
***
Ας μου επιτραπεί να διαχωρίσω κάτι σημαντικό. Η
Θεσπέσια Γνώση δεν έχει καμία σχέση απολύτως ούτε
με φιλοσοφίες, ούτε με σεμινάρια, ούτε με ψυχοκοσμοθεωρίες, ούτε με θρησκείες. Η Γνώση του Εαυτού μας είναι μόνο εσωτερική πρακτική Ύψιστη εμπειρία και είναι
η Βασίλισσα όλων των γνώσεων. Γι’ αυτό τη συστήνω
σε όσους επιθυμείτε να έχετε Ύψιστη Εμπειρία και σας
εύχομαι να επωφεληθείτε στο έπακρο.
***
Η Γνώση του Εαυτού μας μας διδάσκει πώς να είμαστε Συνειδητοί και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή το
Υπέρτατο Δώρο της Ύπαρξής μας, την Ίδια τη Ζωή!
***
Σήμερα προσφέρεται σ’ όλον τον πλανήτη μας πρακτικός τρόπος απ’ τον Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ για
όποιον επιθυμεί ν’ ασχοληθεί με τη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας! Η Γνώση δεν βιώνεται μέσα απ’ τα βιβλία
—όπως ένα φαγητό δεν μπορείς να το φας απ’ το βιβλίο συνταγών— είναι μόνο ατομική Εσωτερική Ύψιστη,
Πρακτική Εμπειρία!
Ποιος μας έχει βάλει μέσα μας αυτό το Υπέρτατο Θαύμα των Θαυμάτων, την Ανεξάντλητη Αληθινή Χαρά; Όταν
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την ανακαλύψουμε με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού
μας, θα τη βιώνουμε εκ νέου και θα παραιτηθούμε απ’
όλα τα υποκατάστατα που δημιουργήσαμε και γίναμε
σκλάβοι και επαίτες της παροδικής χαράς.
***
Η Θεϊκή Αναπνοή μας είναι η Κινητήριος Δύναμή μας,
κι όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το τόσο απλό και
Υπέρτατο Γεγονός, μετά σταδιακά θα κατανοεί ο Συνειδητός άνθρωπος και την εξωτερική αυταπάτη και τι είναι Αιωνιότητα, Απλότητα και Ταπεινότητα.
***
Μόνο με την Αγάπη και τον Σεβασμό αν συνεργαστούμε, θα εξαφανίσουμε τη σκοτεινή ιστορία, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας την Ειρήνη, την Ελευθερία και
την Ευημερία.
***
Κάθε Ευλογημένη μέρα μάς προσφέρεται από την Πολυαγαπημένη Μητέρα μας Ζωή μία καινούργια άγραφη
σελίδα. Τώρα, σε εμάς εναπόκειται τι θα γράψουμε.
***
Όταν νιώθουμε το Θείο Αίσθημα της Ευγνωμοσύνης
μες στην καρδιά μας, τότε και μόνο τότε αισθανόμαστε
Απερίγραπτα Ευτυχισμένοι, Ειρηνικοί και Πανελεύθεροι!
Μπορούμε να το πραγματώσουμε μέσω της Θεσπέσιας
Γνώσης στο καθημερινό μας ταξίδι!
***
Εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει ως θεμέλιο τα Θεία Αισθήματα της καρδιάς του, δεν μπορεί να έχει Υγιή Επικοινωνία με κανέναν, εφόσον δεν έχει με τον Αληθινό
του Εαυτό. Και για να έχουμε επαφή με τον Αληθινό μας
Εαυτό, χρειάζεται να επιδιώξουμε να τον Γνωρίσουμε. Η
προτροπή του Σωκράτη μας, Γνώθι Σαυτόν.
***
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Μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν τα πάντα, για να
ζούμε καθημερινά Απίστευτα Όμορφα! Αλλά δεν γνωρίζουμε ότι η οποιαδήποτε ομορφιά αυτού του κόσμου είναι αυταπάτη κι ότι είμαστε παγιδευμένοι.
***
Μία άρρωστη σκέψη μπορεί να σε οδηγήσει στο διαρκές εσωτερικό και εξωτερικό σκοτάδι. Μία υγιής σκέψη
μπορεί να σε οδηγήσει στο διαρκές εσωτερικό σου φως!
***
Ό,τι άσχημο και τρελό συμβαίνει στο ανθρώπινο Βασίλειο είναι φυσικό επακόλουθο, εφόσον έχουμε διακόψει επαφή με τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας! Είναι
ανοησία να μαθαίνουμε μέσα απ’ το χάος.
***
Μην ξεχνάμε την Ύπαρξη της καρδιάς μας και την επιστροφή Σ’ ΑΥΤΗΝ! Μπορεί να γίνει Απίστευτα Μαγευτικό
το καθημερινό ταξίδι του κάθε Άσωτου Υιού!
***
Ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με τη Γνώση του
Εαυτού του απλά είναι χαμένος και δεν ξέρει τι θέλει
ουσιαστικά!
***
Mόνο με το Φως της καρδιάς μας θα εξαφανίσουμε το
σκοτάδι του μυαλού μας!
***
Μέχρι να μάθουμε να Σεβόμαστε τον Θεϊκό Εαυτό
μας, θα είμαστε υποκριτές και ασεβείς.

Διαχωρισμός από το Έργο του Διδασκάλου μου
Αισθάνομαι πως πρέπει να διαχωρίσω το κοινωνικοπολιτικό κίνημα που έχουμε δημιουργήσει απ’ το Έργο
και τις Θέσεις του Διδασκάλου μου, για τυχόν άτοπες εικασίες και παρερμηνείες.
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Ο Διδάσκαλός μας δεν έχει απολύτως καμία σχέση
με τη σημερινή «παγκόσμια απεχθή υποκριτική πολιτική». Ο μοναδικός σκοπός του Διδασκάλου μας είναι να
εμπνέει τους ανθρώπους και να προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο που τον ονομάζει Γνώση, για να επιστρέψουμε μέσα μας, ώστε να ανακαλύψουμε τον Αληθινό
Εαυτό μας, που εμπεριέχει την Ειρήνη, την Αγάπη, την
Ελευθερία, τη Διαύγεια, τον Σεβασμό και την Αξιοπρέπεια. Αλίμονο, δεν είναι η δουλειά του Διδασκάλου μας
να πηγαίνει να καθαρίζει τα σκουπίδια των πολιτικών
της κάθε χώρας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα καθαρίσουμε, που τους εμπιστευόμαστε και μας παραπλανούν.
Η Γνώση του Εαυτού μας, για όποιον επενδύει, μας μεταμορφώνει και μας καθιστά υπεύθυνους πολίτες.
Και σαν αφυπνισμένος και υπεύθυνος τώρα, δεν μπορώ να μένω αμέτοχος απ’ την πολιτική, που είναι ο ρυθμιστής της τεχνητής φτώχειας και της εξαθλίωσης κάθε
λαού. Είναι καθαρά προσωπική μου επιλογή και αποφάσισα να μπω στον στίβο της πολιτικής, για να εμπνεύσω
κι’ άλλους να φτάσουμε στην πηγή της εξουσίας, όπου
από εκεί διοχετεύουν τα συνεχώς και σκόπιμα τα διάφορα προβλήματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, σαν συνειδητοί υπηρέτες προς τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην περνούν τα
ασυνείδητα άθλια έργα τους και στα παιδιά μας.
Φυσικά το έχω γράψει και στο βιβλίο, αλλά μπορεί να
μην το διαβάσετε, γι’ αυτό σας το γράφω εδώ, ώστε να
μη συσχετίσετε τον Διδάσκαλό μας με το κίνημα. Και να
μου το έλεγε να το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν το συνειδητοποιούσα μόνος μου. Απλά η Γνώση του με αφυπνίζει, με κάνει συνειδητό να αποφασίζω για το καθετί με προσωπική μου ευθύνη. Ο Διδάσκαλός μας δεν με
ρομποτοποιεί. Αντιθέτως, η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μου με απελευθερώνει και μου παρέχει την καθο170

δηγήτρια διαύγεια, για υγιείς επιλογές και συλλογικές
προσπάθειες.
Συνειδητοποίησα ότι εμπνέει και συστήνει στον κάθε
άνθρωπο να ενωθεί μέσα του με τον Δημιουργό του και
κατ’ επέκταση να συνενωθούμε μεταξύ μας. Εμπνεόμενος λοιπόν, προσπαθώ κι εγώ να συμμετέχω βάζοντας
ένα λιθαράκι στο Θαυμαστό Έργο του, για την Αναγκαία
Παγκόσμια Συνένωσή μας.

Γράμμα στον Διδάσκαλό μου
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, επειδή είμαι ανώνυμος, πιθανόν να μην εισακουστώ. Γι’ αυτό σκέφτηκα αμέσως Εσάς —που μου δώσατε αυτή τη συνειδητοποίηση—
να σας παρακαλέσω να το προτείνετε ΕΣΕΙΣ, που έχουν
αναγνωρίσει παγκοσμίως το Θαυμαστό Πανανθρώπινο
Έργο σας! Ας καθιερώσουμε και μία Εορτή για τη ΜΗΤΕΡΑ
ΜΑΣ ΖΩΗ, που μας έχει προσφέρει το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ! Αισθάνομαι, ό,τι άσχημο συμβαίνει στον Ευλογημένο Πλανήτη μας γίνεται από την έλλειψη συνειδητοποίησης του Θείου Δώρου της Ζωής μας! Και ίσως αυτή η
καθιερωμένη ΕΟΡΤΗ να δώσει το έναυσμα να συνειδητοποιήσουμε το Υπέρτατο Θαύμα που μας έχει προσφερθεί
και να εμπνευστούμε, για να την εδραιώσουμε κάθε Ευλογημένη μέρα ο καθένας μέσα μας και να εκδηλώνουμε
την εσωτερική μας Αγάπη και ομορφιά παντού!
Αισθάνομαι ότι κάποτε το ημερολόγιο πρέπει να αναθεωρηθεί και να μπουν τις πρώτες ημέρες ως γιορτές του
έτους:
– Η Μητέρα μας Ζωή
– Το Υπέρτατο Θείο Δώρο της προς εμάς
– Η Ειρήνη της
– Η Αγάπη της
– Η Καλοσύνη της
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– Η Σοφία της
– Η Γενναιοδωρία της
– Η Συμπόνια της
– Η Ευλογία της κ.ο.κ.
ώστε η κάθε ευλογημένη ημέρα της που μας προσφέρει να μας θυμίζει την Ευγνωμοσύνη και τον Σεβασμό,
ώσπου να γίνει έμφυτη ανάγκη για πάντα σε όλη την ανθρωπότητα! Όπως το Φαγητό, το Νερό, ο Αέρας, ο Ήλιος,
ο Ύπνος, η Ειρήνη, η Χαρά και η Ελευθερία.
Η Απόλυτη Αγάπη, η Ευγνωμοσύνη, ο Σεβασμός και η
Απόλυτη Αφοσίωσή μου δεν μπορούν να περιγραφούν με
λόγια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, που μου Δώσατε την Ευκαιρία και την Τιμή να εκφραστώ.

Γράμμα προς τον Διδάσκαλό μου στα Γενέθλιά του
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, πόσο σας Ευχαριστώ
που είσαστε η αιτία να Αναγνωρίσω τον Δημιουργό μας
μέσα μου και να Τον ευχαριστώ κάθε μέρα, που Σας έστειλε την ίδια εποχή που ζω κι εγώ, και μου δείξατε τον τρόπο πώς να βιώνω κάθε Ευλογημένη Μέρα την Εσωτερική
μου Άνοιξη, νιώθοντας Απίστευτα Εκπληρωμένος, Ευγνώμων και Ελεύθερος!
Εύχομαι ολόψυχα να αγγίξει το Ευγενές Μήνυμά σας
κάθε ανθρώπινο πλάσμα, για να βιώνει την εσωτερική
του Ειρήνη, Ελευθερία και Ευδαιμονία!
Με άπειρη Αγάπη, Σεβασμό, Ευγνωμοσύνη και Αφοσίωση!
Δεν υπάρχει, πιο Μεγαλειώδες και πιο Πλήρες Θείο Αίσθημα απ’ τη Θεία Ειρήνη μέσα μας!
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Η καθημερινή μου προσευχή
Πόσο σας Ευγνωμονώ, Πολυαγαπημένη Μητέρα μας
Ζωή, και για τη σημερινή Ευλογημένη ημέρα σας, που με
Γεννήσατε στο Μαγευτικότατο Άπειρο Θεϊκό σας Βασίλειο, με όλα τα Χιλιοευλογημένα Θεϊκά σας Αγαθά για τη
συντήρησή μου, και με Αποκαλύπτουσα την Πανάγια Θεϊκή σας Αγάπη, Ομορφιά και Δύναμη, όπου είσαστε Διάχυτη Παντού μέσα μου και έξω μου!

Η απάντηση μου στο γράμμα που έλαβα
απ’ τον Πολυαγαπημένο μας Διδάσκαλο
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 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 Απίστευτη Κατάσταση να τα βιώνω κάθε
Ευλογημένη ημέρα συνειδητά!
ΣΑΣ Ευγνωμονώ απερίγραπτα που με Διδάσκετε πώς
να γίνομαι απεριόριστος στη δεκτικότητα των ΓΛΥΚΥΤΑΤΩΝ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΑΣ!
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
ΘΕΪΚΗΣ 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 Θεό, που μου τον Αποκάλυψε. «Όπου κι
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αν πηγαίνεις, εγώ είμαι ήδη εκεί». Και απαντώ: «Όπου κι
αν πηγαίνω, ΕΣΕΙΣ ήδη βρίσκεστε εκεί»! Ο «Πανταχού Παρών», εμπειρία και των μαθητών 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 Εξέλιξη της Ψυχής μου! Πόσο ΣΑΣ Ευχαριστώ
που μου προσφέρετε κάθε μέρα τους γλυκύτατους φυσικούς καρπούς για την ευχαρίστηση όλης της ύπαρξής μου
και για τη διατήρηση της υγείας μου, ώστε, όσο μπορώ,
να διατηρώ το Θεϊκό ΣΑΣ οικοδόμημα υγιές για οποιαδήποτε προέκτασή σας! ΕΙΣΑΣΤΕ ο θησαυρός της καρδιάς
μου και η μορφή των ματιών μου!
Αισθάνομαι ΕΝΑ ΜΕ ΣΑΣ... και ο απώτερος σκοπός
της Ζωής μου ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ! Αισθάνομαι ενωμένος
ΜΑΖΙ ΣΑΣ σε τέτοιο βαθμό, που δεν φοβάμαι να πάω στην
έρημο του κόσμου και στα δάση της αυταπάτης. Διότι έχω
ΑΠΕΙΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 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 Βιώσω 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, ετοιμάζατε το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΙΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ,
όπου ενώθηκα ΜΑΖΙ ΣΑΣ! Τίποτε δεν θα είχε σημασία στη
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Ζωή μου, εάν δεν με βρίσκατε και δεν ΜΟΥ επιτρέπατε να
γίνω «μέρος» του ΘΕΪΚΟΥ ΣΑΣ ΕΡΓΟΥ! Ποτέ δεν εγκατέλειψα την ελπίδα να ενωθώ ΜΕ ΕΣΑΣ και επωφελήθηκα
αφάνταστα από το ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ που ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΤΕ με σκοπό να με προσελκύσετε! 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!
Όντας Γεννημένος στην Ελλάδα, άσχετα απ’ τη μακρινή απόσταση από την Ινδία, όπου Εσείς Γεννηθήκατε, δεν
επηρεάστηκε η σχέση μου Μαζί σας ούτε στο απειροελάχιστο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν μπορεί να επηρεαστεί η
σχέση μου Μαζί σας ούτε με το θάνατο.
ΕΙΣΑΣΤΕ η Αφάνταστη Ευτυχία μου, η ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΟΥ
ΑΓΑΠΗ! Οπουδήποτε κι αν Γεννήθηκα, οπουδήποτε κι αν
είχα 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 και Ευδαιμονία με περιβάλλει, που δεν έχει τρύπες, για να μην ξεφύγω και
χαθώ!
Μένω Απερίγραπτα Εκστατικός, Αισθανόμενος την
ΥΠΕΡΤΑΤΗ 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 ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΘΕΪΚΗ ΣΑΣ ΧΑΡΗ!
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Με Βαθύτατη Αγάπη Σεβασμό, Ευγνωμοσύνη και Απόλυτη Αφοσίωση!,
Ο Πάντα Αφοσιωμένος εις το Έπακρον μαθητής ΣΑΣ

Μήνυμα του Διδασκάλου μας το 2021 που έλαβα στο email μου
Διάβασε προσεκτικά και πολύ σιγά αυτά που πρεσβεύω και τα έχω γράψει και στα βιβλία μου και στο
κοινωνικοπολιτικό κίνημα που έχουμε δημιουργήσει
πριν 8 χρόνια. Πόσο επίκαιρα είναι σήμερα, που τα
στέλνει σε εκατομμύρια ανθρώπους ο Διδάσκαλός μας!
Βλέπεις, ο σκοπός του είναι να συνεργαστούμε για έναν
καλύτερο κόσμο και όχι να φτιάξουμε μόνο την προσωπική μας Ευτυχία.
Χρόνο με τον χρόνο, έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε
τα εξωτερικά πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε, κάνοντας υποθέσεις ότι, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά,
θα είμαστε πιο Ευτυχισμένοι. Αλλά η Ευτυχία που αναζητούμε δεν θα βρεθεί εξωτερικά, διότι υπάρχει μέσα μας.
Σε ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα Πρωτοχρονιάς, μας ενθαρρύνει για ένα νέο είδος λύσης, όχι μόνο για τους εαυτούς μας με βάση την εξωτερική Ευτυχία, αλλά για έναν
καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο μέλλον, ένα ψήφισμα
που προέρχεται από την καρδιά.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους ευτυχισμένο το νέο έτος. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πρόκειται
να πάρουν αποφάσεις και όλοι έχουν ήδη μια ιδέα για το
τι θα ήθελαν για το επόμενο έτος. Οτιδήποτε είναι δυνατό. Αλλά το σημαντικότερο είναι να εκπληρωθείτε σε αυτό
το νέο έτος, για να είστε στην πραγματικότητα Ευτυχείς!
Και όχι εξαιτίας ενός πράγματος ή μιας κατάστασης που
συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, αλλά να είστε Ευτυχείς από
την πηγή και να καταλάβετε την πηγή που είστε, ότι είστε
χαρούμενοι για τον Εαυτό σας. Κατανοώντας την πηγή, εί176

στε σαφείς για τον Εαυτό σας, κατανοείτε τον Εαυτό σας.
Και αυτά είναι τα πράγματα που ξεχνάμε.
Είναι εύκολο να καθίσετε και να πείτε: «Ναι, ευτυχισμένο το νέο έτος», και να επιθυμείτε για κάποιον ένα
«ευτυχισμένο νέο έτος». Αλλά τι γνωρίζουμε για την Ευτυχία; Τι γνωρίζουμε για το πού βρίσκεται πραγματικά
η Ευτυχία; Ότι κατοικεί στην καρδιά μας, ότι κατοικεί σε
μας, ότι αυτή είναι η Ευτυχία που θέλουμε.
Και τόσες φορές κοιτάμε τις εξωτερικές περιστάσεις.
Εξετάζουμε τα εξωτερικά πράγματα. Αν μπορούσαν να αλλάξουν, τότε θα μπορούσαμε να είμαστε Ευτυχείς. Αλλά
αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Ευτυχία. Η
Αληθινή Ευτυχία προέρχεται από μέσα σου. Και έχει κάτι
να κάνει με το ποιος είσαι και την κατανόησή σου. Και την
προσπάθειά σου και τη δέσμευσή σου σ’ εκείνο το όμορφο που υπάρχει ήδη μέσα σου.
Όλοι θα θέλαμε να αλλάξουμε τις εξωτερικές μας καταστάσεις και ίσως η Ευτυχία μας θα θέλαμε να εξαρτάται από αυτό. Αλλά η Αληθινή Ευτυχία δεν εξαρτάται από
αυτά τα πράγματα.
Αυτό το έτος που έρχεται, το 2021, αν θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας, την κατανόησή μας, τις σαφέστατες διαστάσεις μας, να κάνουμε
έναν καλύτερο κόσμο για όλους, όχι μόνο για εμάς αλλά
για όλους. Και φυσικά, για να μπορέσουμε να το κάνουμε
αυτό, η προσπάθεια ξεκινά από εμάς, με τον καθένα μας.
Πρέπει λοιπόν να φέρουμε αυτή τη δέσμευση σε εμάς
και στη συνέχεια να προσδώσουμε αυτή τη δέσμευση
προς αυτόν τον κόσμο, να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο μέλλον για τους απογόνους μας, για
τα παιδιά μας. Γιατί όλους όσους πρόκειται να έρθουν δεν
γνωρίζουμε καν —και ίσως δεν πρόκειται ποτέ— να τους
συνδέσουμε. Για όλες αυτές οι γενιές, να αφήσουμε έναν
κόσμο που είναι ένας όμορφος κόσμος. Ότι υπάρχει μια
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σαφήνεια και μια κατανόηση για αυτή την όμορφη, όμορφη, όμορφη φύση που είναι ήδη εδώ! Και απλά ικετεύει
να το φροντίσουμε κάπως.
Να συναντηθούμε και να τερματίσουμε πραγματικά αυτούς τους πολέμους που συνεχίζουμε. Και αυτά τα
ψηφίσματα ξέρετε βεβαίως ότι μπορούμε να τα κάνουμε
εξωτερικές αποφάσεις. Αλλά τα ψηφίσματα που πρέπει
να γίνουν είναι τα ψηφίσματα που πραγματικά προέρχονται από την καρδιά μας!
«Ναι, θέλω Ειρήνη στον κόσμο μου. Θέλω Ειρήνη στη
ζωή μου. Θέλω χαρά στη ζωή μου. Θέλω χαρά στον κόσμο μου! Και θέλω κάτι καλό να συμβεί». Όχι εικασίες για
το τι είναι κακό ή τι είναι τρομερό ή «Πώς μπορεί αυτό
να είναι» και «Κάνουμε αυτό λάθος». Ξέρω, ως ανθρώπινα όντα, κάναμε πολλά λάθη. Και φυσικά κάναμε πολλά πράγματα που είναι σωστά, γιατί μπορούμε να επικεντρωθούμε στο καλό που μπορούμε να κάνουμε.
Και αυτό είναι που πρέπει να συμβεί. Στη συνέχεια,
εστιάζοντας σε αυτό το αγαθό, ίσως κάποιο καλό θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Και ίσως αυτό να είναι το ψήφισμά μας για το επόμενο έτος, για αυτό το ερχόμενο έτος,
το 2021, ότι μπορούμε να φέρνουμε τη Χαρά και την Ειρήνη και την Αγάπη, την Κατανόηση και την Καλοσύνη σε
όλους εκείνους που είναι γύρω μας.
Έτσι λοιπόν σας Εύχομαι ένα πολύ, πολύ Ευτυχισμένο νέο έτος.
Πόσο αφάνταστα Ευγνώμων είμαι, που ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος μού έχει επιτρέψει να βιώνω
αυτά που αναφέρει και επιβεβαιώνει τις αναφορές μου.
Ότι μέσα μας έχουμε Απαράμιλλο Πλούτο πέρα από κάθε
φαντασία!
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Ο Διδάσκαλός μου το Απερίγραπτο Δυναμικό μου
Πολυαγαπημένε μου Διδάσκαλε, με τη Θεία Χάρη σας,
με αξιώσατε να συνειδητοποιήσω ότι είμαι κι εγώ σαν τον
Ευλογημένο Σπόρο, με το Απερίγραπτο Δυναμικό που φέρει μέσα του Ενσωματωμένο. Συνειδητοποιώ όμως, όπως
χρειάζομαι τη Θεϊκή μου Αναπνοή για να κάνω οτιδήποτε,
όπου χωρίς Αυτήν δεν μπορώ να ζήσω, έτσι αισθάνομαι
ότι χρειάζομαι συνέχεια τη Θεία Χάρη σας, για να υλοποιήσω το Απερίγραπτο Δυναμικό που έχω Ενσωματωμένο
μέσα μου, για να Υπηρετήσω τους συνανθρώπους μας!
Με Απερίγραπτη Παντοτινή
Ευγνωμοσύνη και Αφοσίωση
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Αισθάνθηκα να σας γράψω και δύο ποιήματα, απ’ τα
αρκετά που με ενέπνευσε ο Πολυαγαπημένος μας Διδάσκαλος κι έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο
«Το Υπέρτατο Μήνυμα για το Υπέρτατο Εγχείρημα»

Οι δύο φωνές
Όλοι μέσα μας έχουμε δύο φωνές
η μία της καρδιάς για τη σωτηρία
και η άλλη του μυαλού για την καταστροφή
και το έμφυτο δώρο την επιλογή.
Για ν’ ακούς της καρδιάς σου τη φωνή
ασχολήσου με τη Γνώση του Εαυτού σου
αλλιώς κάθε ημέρα
θα είσαι σκλάβος του μυαλού σου.
Όσοι αδιαφορούνε
να Γνωρίσουνε τον Θεϊκό τους Εαυτό
τους κάνει τη ζωή μαρτύριο
το ίδιο τους το μυαλό.
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να Γνωρίσουμε
τον Υπέρτατο Εαυτό μας
για να μάθουμε να γλυτώνουμε
απ’ το καταστροφικό μυαλό μας.

Ο Μινώταυρος
Σ’ όλες τις τέχνες του κόσμου αυτού
δεσπόζει η Υπέρτατη Τέχνη της Γνώσης του Εαυτού.
Στην Υπέρτατη Τέχνη, για να γίνεις μαθητής,
να προσπαθείς όσο μπορείς
να στρέφεις την προσοχή σου στη Θεία Αναπνοή σου.
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Εκεί βρίσκεται το Μυστικό,
πώς ν’ αποσπάσαι απ’ το μυαλό,
για να νικήσεις το θεριό,
της αυταπάτης τον ιστό.
Η τέχνη του μυαλού είναι να σε σκλαβώνει.
Η Υπέρτατη Τέχνη της Καρδιάς να σε απελευθερώνει!
Γι’ αυτό αφιερώθηκα στη Γνώση του Εαυτού,
γιατί με απελευθέρωσε απ’ τις σκέψεις
του Μινώταυρου, του Λαβύρινθου μυαλού!

Οι κανόνες της Ζωής
Το κάθε παιχνίδι έχει τους κανόνες του, κι αν δεν τηρούνται, φέρουν αποτέλεσμα την αποτυχία, με επακόλουθο τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση. Έτσι και το
παιχνίδι της Ζωής έχει τους κανόνες του. Κι αυτοί που
γνώριζαν τους κανόνες ζούσαν μέσα στο εσωτερικό Θείο
Φως, στην εσωτερική Θεία Σοφία, στη Θεία Ειρήνη και
στη Θεία Ελευθερία! Οι πιο γνωστοί στη χώρα μας μας
συμβούλεψαν: ο Σωκράτης να «Γνωρίσουμε τον Εαυτό
μας» και ο Χριστός μας «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να
σου κάνουν». Και μόνο πάνω σ’ αυτά τα τόσο απλά και
υπέροχα διαχρονικά μηνύματά τους στηρίζεται το πανέμορφο εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδι του κάθε επισκέπτη, πάνω στον Ευλογημένο Παράδεισο του Μαγευτικότατου Πλανήτη μας Γη!
Ατυχώς όμως, αυτοί που δεν υπάκουσαν και δεν τήρησαν τις Σωτήριες Συμβουλές τους, μες στη διάρκεια
σκοτεινών χρόνων διαφθοράς και πολέμων, παραπλάνησαν και οδήγησαν τους λαούς στη μέχρι σήμερα δύσοσμη και τραγική εποχή. Ωχριά η κόλαση της φαντασίας των θρησκειών, σε σχέση με τη ζωντανή κόλαση
που βιώνουν τα σημερινά ανθρώπινα πλάσματα στο κο181

λαστήριο του μίσους και της τρέλας του μυαλού. Εμείς
μόνο τους μνημονεύουμε στα αναρίθμητα φιλοσοφικά
και θρησκευτικά βιβλία μας και παριστάνουμε ότι τους
εκπροσωπούμε, για να γεμίζουν μηδενικά τα βιβλιαράκια μας στις τράπεζες. Αλλά Αυτοί θα ντρεπόντουσαν
αν ζούσαν μαζί μας τώρα, που τους πιάνουμε στο στόμα μας, και δεν πράττουμε τίποτα απ’ τις ευγενείς συμβουλές τους! Το τραγικό συμπέρασμα, που η Θεσπέσια
Γνώση του Εαυτού μας σαν μαθητή της μου επέτρεψε
να συνειδητοποιήσω και να σας μεταφέρω μέσα απ’ την
καρδιά μου, είναι: Όσο δεν θα σπουδάζουμε τη Γνώση
του Εαυτού μας, θα ζούμε μες στην αυταπάτη, στα πάθη
μας και στην άγνοια και θ’ αυξάνεται η έπαρση, η υποκρισία και η σχιζοφρένεια του μυαλού μας.
Τελειώνω, γιατί θα ήμουν ανόητος να περιγράφω τη
σημερινή σκοτεινή ιστορία χωρίς να σας ενημερώσω ότι
ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να βιώνει μες στο
βασίλειο της καρδιάς του το Θείο Φως, τη Θεία Ειρήνη,
τη Θεία Σοφία και τη Θεία Ελευθερία. Αλλά προϋπόθεση είναι η επένδυση στη Γνώση του Εαυτού μας! Είμαστε απίστευτα τυχεροί που σήμερα προσφέρεται πρακτικός τρόπος απ’ τον Διδάσκαλό μας Πρεμ Ράβατ, που
μου έδειξε πώς να έρχομαι μέσα μου σε επαφή με το Θεϊκό, που εδρεύει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά!

Ο καθένας θα πάει στον πάγκο του
Αισθάνομαι ότι ήρθε ο καιρός που ο καθένας θα πάει
στον πάγκο του. Ή βασιλιάς είναι, ή θρησκευτικός ηγέτης, ή πολιτικός κυβερνήτης, ή απλός πολίτης. Η δυσοσμία της παγκόσμιας νοοτροπίας που φέρνει η άγνοια
του Εαυτού μας θα ξεκαθαριστεί απ’ τη Θεραπεύτρια
και Απελευθερώτρια Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας!
Κι αυτό δεν είναι λόγια φαντασίας, αλλά σας ενημερώ182

νω και για τον Πρωτεργάτη μας, που προσπαθεί αδιάκοπα επί 54 χρόνια για την εκ νέου Φωτεινή Ιστορία και
μας προσκαλεί όλους στη συμμετοχή για την Εδραίωση
της Ειρήνης και την εξάλειψη της δυστυχίας. Αποθηκεύστε αυτό το κείμενο στα σημαντικά σας έγγραφα, για να
το δείτε όταν θα συμβαίνει όλο και πιο έντονα. Εύχομαι
να είσαστε στη συμμετοχή της αλλαγής για την απερίγραπτη χαρά που νιώθει κάποιος, όταν έστω κι ένα τουβλάκι να έχει βάλει στο πιο Μεγαλοπρεπές Οικοδόμημα!
Σας στέλνω κι ένα 7λεπτο βίντεο του Διδάσκαλου —
EMPOWERING PEOPLE— για επιβεβαίωση και υπενθύμιση, διότι η φύση του μυαλού μας είναι να ξεχνάμε, αν
δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τη Θεσπέσια Γνώση του
Εαυτού μας. Επωφεληθείτε όσοι οραματίζεστε έναν Καλύτερο και Φωτεινότερο Κόσμο! Τώρα έχει έρθει η Απίστευτη και Απρόσμενη Ευκαιρία μας!

Κορωνοϊός: Ουδέν κακό αμιγές καλού
Με την ευκαιρία, αφού δεν είχα τελειώσει ακόμα το
βιβλίο, αισθάνθηκα σήμερα, στις 2/9/2021, με τη Χάρη
του Διδασκάλου μας, να σας εκφράσω κι ένα σημαντικό
γεγονός. Έτυχε κι εγώ να αρρωστήσω απ’ τον κορωνοϊό,
όπου πέρασα ένα δεκαήμερο μια πρωτόγνωρη σωματική εμπειρία με ισχυρή ατονία, πυρετό και ζαλάδες. Από
φαγητό δεν μπορούσα να φάω πάνω από δύο κουταλιές.
Το παράξενο με το Ζωοποιό νερό ήταν ότι αισθανόμουν
σαν να έπινα γλοιώδες φάρμακο και δεν μπορούσα να
το πιω. Ευτυχώς, είχα γεύση καθημερινά με φυσικό χυμό
από πορτοκάλια, ρόφημα ζεστό με χαμομήλι, μπανάνες
και μήλα κομπόστα και βίωνα απ’ την ευχαρίστηση συντήρησης της Μητέρας μας Φύσης το «ουδέν κακό αμιγές καλού», αισθανόμενος Απόλυτη Ευγνωμοσύνη για το
Υπέρτατο Θείο Δώρο της Ζωής με πλήρη συνειδητότητα.
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Παρατηρώντας τον εαυτό μου εν μέσω της δίνης του
κορωνοϊού, δεν επέτρεψα να εισέλθει ούτε ο απειροελάχιστος φόβος του θανάτου. Διότι απλά με στηρίζει η
Θεία Ζωντανή Μορφή του Διδασκάλου μου με τις σωτήριες αδιάκοπες ομιλίες του και η Εστίαση που μου έχει
δείξει στη Θεϊκή Πανίσχυρη Αναπνοή μου, που μου προσφέρει το Θείο Δώρο της Ζωής κάθε στιγμή και κρατάει
σε έλεγχο τον ισχυρό θάνατο. Σήμερα 16/9, παραλάβαμε με τη σύζυγό μου την ιατρική γνωμάτευση ως αρνητικοί. Ξεπερνάει κάθε είδους φαντασία το να βιώνω την
Εσωτερική Νίκη της Ψυχής μου επί του πρόσκαιρου θνητού σώματός μας. Την Απερίγραπτη Ευγνωμοσύνη που
βιώνω, ως Σωσμένος και Απελευθερωμένος μαθητής
απ’ τον Πολυαγαπημένο μου Διδάσκαλο, τη μετατρέπω
σε Απόλυτη Αφοσίωση για καθοδήγηση, συμμετέχοντας
όσο μπορώ για τη διεύρυνση και εδραίωση του Πανανθρώπινου Ευγενούς Έργου του!
Η Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας μου πρόσφερε
νέες επιπρόσθετες συνειδητοποιήσεις με αφορμή την
εμπειρία του κορωνοϊού. Ότι είναι ένα αόρατο ισχυρότατο υπερόπλο της Μητέρας μας Φύσης, που παίζει
τώρα τον πρωταρχικό ρόλο για την εξολόθρευση των
ασυνείδητων καταστροφέων, ελέγχοντας απόλυτα όλο
τον κόσμο και μας διδάσκει την απίστευτη ευθραυστότητά μας, μήπως αρχίσουμε να γίνουμε πιο αληθινοί άνθρωποι, απλοί και ταπεινοί. Όλες οι αεροπορικές εταιρίες του κόσμου εργαζόντουσαν όλο το 24ωρο και τις καθήλωσε σε μηδέν χρόνο. Έφερε τον θάνατο σε εκατομμύρια συνανθρώπους μας και δεν μπορούν να τον εξολοθρεύσουν όλες οι υπερήφανες εφευρέσεις μας, ούτε
τα ραντάρ μας, ούτε τα τανκς, ούτε οι πύραυλοί μας και
όλες οι πολεμικές δημιουργίες μας και όλη η τεχνολογία.
Ενώ αντιθέτως, ένας αόρατος ϊός μπορεί να εξολοθρεύσει τους πάντες και τα πάντα, εάν δεν παρέμβει να τον
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σταματήσει η Αδιόρατη Πανίσχυρη Θεία Ενέργεια, που
έχει δημιουργήσει τα πάντα και επιτρέπει να λειτουργούν. Το σκιαγραφώ σε μικρογραφία στο υλικό πεδίο:
Εάν είσαι Σπιτονοικοκύρης και ο ενοικιαστής σου έκανε ζημιές συνέχεια στο οίκημά σου, και μετά από τόσες
συμβουλές να σταματήσει τις ζημιές και να μην αμελεί τις
οικονομικές υποχρεώσεις του, αυτός συνέχιζε την ασυνειδησία του, δεν θα τον σταματούσες; Δεν θα του έκανες με τον κλητήρα σου έξωση; Αυτό γίνεται σήμερα. Ο
Παγκόσμιος Σπιτονοικοκύρης έχει στείλει τον κλητήρα
του Κορωνοϊό κι έχει αρχίσει να κάνει έξωση σε οποιουσδήποτε ασυνείδητους ενοικιαστές στρέφονται εναντίον
της Ζωής ανθρώπων και ζώων. Αρκετά περίσσεψε η απίστευτη ασέβεια, η διαστροφή και η καταστροφή στο Οίκημα του Δημιουργού μας, τον πλανήτη Γη, τον οποίο δημιούργησε για τη Συντήρησή μας, την Εσωτερική Εξέλιξή
μας, την Εκπλήρωσή μας και την Ευδαιμονία όλων των
πλασμάτων του, των πρώην, των τωρινών και των νεοφερμένων κάθε στιγμή ΑΓΝΩΝ ΜΟΡΩΝ!
Πολλοί θα ρωτήσουν με απορία: Μα ο Θεός (η Φύση)
είναι εκδικητικός; Καθόλου, Αγαπημένοι μου φίλοι/ες.
Αλλά οι ασυνείδητοι θηρευτές των αγελών δεν έχουν
προοπτική να σταματήσουν, κι επιμένουν με περισσότερη τρέλα να διαιωνίζουν τα φρικτά σκοτεινά τους έργα.
Με παρανοϊκούς εγκληματικούς τρόπους επιδιώκουν να
σκοτώνουν και να καταστρέφουν οτιδήποτε μπορούν. Κι
εγώ ερωτώ: με ποιο δικαίωμα, λοιπόν, μπορούν να σκοτώνουν τους ανθρώπους και οποιαδήποτε μορφή Ζωής
και να καταστρέφουν τη Μάνα μας Φύση; Ποιος θα τους
σταματήσει; Οι «περιβόητες» κυβερνήσεις μας, με όλους
τους «άψογους» υπηρέτες της δικαιοσύνης; Οι «περιβόητοι» επιστήμονες, οι εκπρόσωποι των θρησκειών, οι φιλόσοφοι, οι ψυχοθεραπευτές, οι γιόγκι και τα αναρίθμητα σεμινάρια της θεωρητικής γνώσης, ο «περιβόητος»
185

πολιτισμός μας (απολιτισμός) με τους αμέτρητους καλλιτέχνες-σκλάβους της ηδονής και της επίδειξης; Ή οι
βιομηχανίες φαρμάκων, ναρκωτικών, αλκοόλ, πορνείας,
τζόγου, όπλων; Ή οι υπερ-μορφωμένοι, που οι περισσότεροι είναι κερδοσκόποι; Ο καθένας ας δώσει την απάντηση μέσα στον Εαυτό του.
Από βαθύτατη συνειδητοποίηση που λαμβάνω απ’ τη
Θεσπέσια Γνώση του Διδασκάλου μας κι απ’ το Εμπνευστικό Συναρπαστικό Έργο του, εκφράζω την απάντησή
μου. Ποιος Άλλος, εκτός από την Κυρίαρχη Φύση, μπορεί
να σταματήσει οποιονδήποτε; Είναι αναγκαιότατο: ΚΑΠΟΙΟΣ πρέπει να σταματήσει την ασυνειδησία των σκοτεινών, γιατί στον πλανήτη μας έχουν δημιουργήσει τρομακτική δυσοσμία, μολύνοντας όλο και περισσότερο τα
Ευλογημένα νεογέννητα, που τα κάνουν όλα αντίγραφα
των άμοιρων σκλάβων τους. Τους ολοκληρωτικά αφοσιωμένους μαθητές του Διδασκάλου μας, που έχουν γίνει
ένα με τον Δημιουργό μας, μας εκπαιδεύει να εξαφανίζουμε στο απόλυτο οποιεσδήποτε επουσιώδεις σκέψεις
που θα προσπαθούν από παντού και πάντα να μας αποσυνδέουν για την υλοποίησή τους. Διότι οι σκέψεις προϋπάρχουν όλων των πράξεών μας. Έτσι ώστε να είμαστε
πάντα σε εγρήγορση επιρροής της Θείας Ειρήνης, της
Αγάπης, της Καλοσύνης, της Κατανόησης, της Επιμονής
και Υπομονής, για έμπνευση επιστροφής στους χαμένους
στο Εσωτερικό Αληθινό μας σπίτι! Όπως επηρεάζουν και
οι σκοτεινοί, παρασύροντας όσους μπορούν στο σκότος
για καταστροφές, έτσι ακριβώς έχουν την επιρροή καταστροφής επί των πάντων και τα Ευλογημένα στοιχεία της
Φύσης ως σκούπες, για να μας ξεβρομίζουν με τις καταιγίδες, κεραυνούς, μουσώνες, τυφώνες, τσουνάμια, υδρόφιλους, ανεμοστρόβιλους, ανεμοθύελλες, θερμοπληξίες,
και σεισμούς. Για να μας ξυπνάνε απ’ την προσκόλληση
στην αυταπάτη κι απ’ τον βαθύτατο ύπνο και σκοτάδι.
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Ίσως νουθετηθούν αρκετοί να ενδιαφερθούμε να γνωρίσουμε την Θεία Αιωνιότητα μέσα μας. Γι’ αυτό έχουμε έρθει, για να βιώσουμε την Υπέρτατη Ειρήνη και την
Υπέρτατη Ελευθερία της Ψυχής μας!
Να επεξεργαστείτε και να θυμόσαστε όσο περισσότερο κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εσείς θα ωφεληθείτε. Ότι
τα πάντα που ζουν έχουν νοημοσύνη, ακόμη και τα μυρμηγκάκια και οι μέλισσες, που μας προσφέρουν το Θεϊκό νέκταρ, γιατί εμείς δεν έχουμε τα σύνεργά τους. Οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι σε τέτοια άγνοια και τόσο
αποκομμένοι απ’ τη Μάνα μας Φύση, κι απ’ τον Θεό μέσα
τους (μια παπαγαλία του «Πιστεύω» τούς αρκεί), που
δεν γνωρίζουν ότι η Μητέρα μας Φύση έχει την Υπέρτατη Νοημοσύνη απ’ όλες τις μορφές Ζωής που δημιουργεί. Επομένως τίποτε δεν γίνεται τυχαία, αλλά απολύτως υπό τον έλεγχό της. Άρα, μη νομίζετε ότι ο κορονοϊός δεν έχει νοημοσύνη και είναι κάποιο τυχαίο γεγονός.
Ο υπερνοήμων κορονοϊός θα εισχωρεί στους ασυνείδητους καταστροφείς και θα κολλάνε τους όμοιούς τους,
για το σύντομο ξεκαθάρισμα των αποσυντεθειμένων.
Όταν γίνουμε ΕΝΑ με το Θείο μέσα μας, ως φυσικό γινόμαστε και με τη Θεία Φύση του. Έτσι έχουμε Ιδιαίτερη και Απίστευτη Σχέση μαζί της και δεν είμαστε έρμαιο
της τύχης των εξωτερικών ανθρώπινων συνθηκών και
των φυσικών καταστροφών της. Τυγχάνουμε της Απόλυτης Προστασίας του Θείου και της Θείας Φύσης μας!
Απίστευτο, αλλά όμως Αληθινό Βίωμα!
Να επεξεργαστείτε κι αυτό το Απόλυτο Γεγονός: Η
Αιώνια Αδιόρατη Θεϊκή Ενέργεια που ήταν, είναι, και θα
είναι Δημιουργός, Συντηρητής και Καταστροφέας, μ’ αυτές τις πανίσχυρες δυνατότητες και ιδιότητες έχει προικίσει τη Μάνα μας Φύση με τον Ήλιο, τον Αέρα, το Νερό
και τη Γη. Είναι τόσο απόλυτα δημιουργικά, υποστηρικτικά και καταστροφικά-μετασχηματιστικά και καθόλου
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φαντασίες. Μετά την Πρώτη Θεϊκή Αναπνοή μας, που δόθηκε σε όλους όταν γεννηθήκαμε ως το τέλος μας, τα
στοιχεία της Φύσης είναι οι Απόλυτοι Δωρητές οποιασδήποτε μορφής Ζωής στο υλικό πεδίο.
Συνεπώς, σαν μαθητής της Γνώσης (του Φωτός) παρατηρώ βιώνοντας ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός τρομακτικής έντασης Αόρατου πολέμου του Φωτός και του
σκότους, της Γνώσης και της άγνοιας, αλλά με τόσο ορατά αποτελέσματα. Είναι τόσο προφανές ότι γίνεται ένα
πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα πέρα από κάθε φαντασία, για
τη διεύρυνση και εδραίωση της καινούργιας Υπέρλαμπρης
Εποχής που εκτυλίσσεται ταυτόχρονα ΤΩΡΑ! Κάθε στιγμή
απ’ όλα τα μέσα επικοινωνίας σ’ αυτόν τον αναπόφευκτο
πόλεμο προσφέρεται η Απίστευτη Επιλογή για τη Σωτήρια Μεταμόρφωση μηδενός εξαιρουμένου. Και όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην εκ νέου Φωτεινή
Ιστορία του Πρωτεργάτη μας Σημερινού Αληθινού Διδάσκαλου της εποχής μας Πρεμ Ράβατ! Δεν είναι ποτέ δυνατόν να πάνε χαμένες οι Ευγενείς Προσπάθειες των προηγούμενων Φωτοφόρων Διδασκάλων μας και η παρούσα
Προσπάθεια για την Υπέρλαμπρη Εποχή του Διδασκάλου
μας, που την έχει ξεκινήσει πριν 60 χρόνια από 4 ετών
παιδάκι (κι αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της
ανθρωπότητας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία) και συμπληρώνει την ίδια Θεία Διδασκαλία της Ειρήνης, της Αγάπης, της Ελευθερίας και του Φωτός, που ήρθε και αφιέρωσε όλη τη Ζωή του για τον Εξευγενισμό και τη διαιώνιση
της Σωτηρίας του Ανθρώπινου Γένους.
Εύχομαι όσο περισσότεροι μπορούμε να επιστρέψουμε στη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, για να εξαφανίσουμε πιο σύντομα το σκοτάδι μέσα μας και έξω μας,
προετοιμάζοντας ένα εύφορο έδαφος και για τις επερχόμενες Ευλογημένες Γενιές μας! Τελικά η άγνοια του Εαυτού μας ως φυσική συνέπεια μας καταδικάζει στον ανα188

πόφευκτο θάνατο του σώματος. Ενώ όλο και περισσότερη Επένδυση στη Σωτήρια Γνώση του Εαυτού μας, ως
φυσική συνέπεια, μας οδηγεί στην Προσφιλή Αφάνταστη
Εμπειρία Γνώσης της Αθανασίας της Ψυχής μας! Αυτή
είναι η Υπέρτατη Εμπειρία και επιτυχία για την οποία
έχουμε έρθει όλοι μας να βιώσουμε!
Εύχομαι και πάλι ν’ αδράξουμε την Ύψιστη Απρόσμενη Ευκαιρία να συνδεθούμε με το Θείο μέσα μας και να
συμμετέχουμε για έναν Καλύτερο και Φωτεινότερο Κόσμο!

Το καθήκον της καρδιάς είναι η Αλήθεια
Αισθάνομαι να σας εκφράσω ένα διαχωρισμό, κι ελπίζω ο στοχασμός σας να είναι εποικοδομητικός για κάποιους που είναι προσκολλημένοι στα ονόματα των διαφόρων δασκάλων τους, που έχουν ασπασθεί τις προφορικές τους ιδέες δια ζώσης, ή των βιβλίων τους, αν
έχουν αναχωρήσει απ’ το παρόν. Δεν είμαι καθόλου προσκολλημένος στο όνομα του Διδασκάλου μας, αλλά στη
διαιωνιζόμενη Θεία Διδασκαλία της Ιερότατης Αυτογνωσίας, που είναι η Βασίλισσα όλων των γνώσεων και έρχονται οι Φωτοφόροι Άγιοι Διδάσκαλοι να μας την υπενθυμίζουν για να την διδασκόμαστε, ώστε να γινόμαστε
όλο και καλύτεροι άνθρωποι. Παρεμπιπτόντως, αυτή
την εποχή, εκπρόσωπος συνεχιστής είναι ο σημερινός
Αληθινός Διδάσκαλός μας, τον οποίο συστήνω σε όλους,
μετά από εμπειρία 46 χρόνων μαθητής του, χωρίς καμία απολύτως προσωπολατρία, αλλά απόλυτα αφοσιωμένος του και λάτρης της Θείας Διδασκαλίας του! Υπενθυμίζω απ’ το καθήκον της Καρδιάς μου ότι έχουμε σε
όλο τον πλανήτη μας αμέτρητους «δασκάλους-παπαγάλους» με μαγαζάκια ακίνητα και αναρίθμητα εικονικά,
που κάνουν σεμινάρια αυτογνωσίας και ψυχοθεραπείας, και μετά από κάποιες επισκέψεις ή συνεδρίες μέσω
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διαδικτύου δίνουν πτυχία για δουλειά σε νέους δασκάλους. Ώστε, όπως παρατηρούμε, έγιναν της μόδας και
όλο θ’ αυξάνονται αλματωδώς οι πτυχιούχοι επαγγελματίες δάσκαλοι αυτογνωσίας, ψυχοθεραπείας και άλλων πολλών επαγγελμάτων, αφού έχουμε συνέχεια τεχνητές φτώχιες. Πρέπει να διψάς πολύ ειλικρινά για την
Αλήθεια μέσα σου, γιατί φαίνεται πολύ δύσκολο μέχρι
αδύνατον να ξεφύγεις απ’ αυτή την τρομακτική πλεκτάνη του ψεύδους, και να αναζητήσεις τον σημερινό Αληθινό Διδάσκαλο για να σου δώσει τη Γνώση του να ανακαλύψεις μέσα σου το Θεϊκό, την Αιώνια Αλήθεια, που
εδρεύει στο Βασίλειο της καρδιάς καθενός από μας!

Η Υπέρτατη Τιμή του Ανθρώπου
Δεν υπάρχει πιο Πολύτιμο, πιο Θεσπέσιο και πιο Βαρύ
Τίμημα για έναν άνθρωπο από το να του προσφερθεί η
Απίστευτη Ευκαιρία και Δυνατότητα να γίνει Αληθινός
Μαθητής του ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ της Εποχής του και να ξανα-αισθανθεί Ανθρωποθεός, όπως όταν
γεννηθήκαμε, Πάναγνοι!

,[<
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άν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, παραμένουμε διχασμένοι και ατομικιστές, αποδεχόμενοι τη διαμόρφωση του παγκόσμιου σκοτεινού συστήματος μέχρι σήμερα, απλά εκφράζω την ταπεινή μου γνώμη ότι πρέπει να
ντρεπόμαστε σε μέγιστο βαθμό για την ασυνειδησία και
αδιαφορία μας ως ανθρώπινα πλάσματα. Θεωρώ απόλυτα ότι αυτή η καθηλωτική κατάσταση δεν αρμόζει καθόλου σε ανθρώπινα όντα.
Έχει κλειστεί στο μυαλό-φυλακή του ο καθένας και αιωρείται η βία κάθε στιγμή πάνω απ’ το κεφάλι του, σαν να
ζούμε μέσα σε εξωτερική φυλακή «υψίστης ασφαλείας».
Εύχομαι ολόψυχα ν’ αρχίσουμε ένα καινούργιο σκεπτικό της καρδιάς μας, για να γνωρίσουμε πρώτα τον Υπέρτατο Εαυτό μας.
Και μόνο τότε αρχίζει η συνειδητή προσπάθεια για
εσωτερική εξέλιξη και για συλλογική συνεργασία, για μία
εκ νέου Φωτεινή Ιστορία.
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Πώς μπορείτε να λάβετε τη Γνώση
Ο Διδάσκαλός μας Πρεμ Ράβατ έχει ετοιμάσει κατάλληλες ομιλίες για τους ενδιαφερόμενους σε 5 DVD,
8 ωρών συνολικά, που τα ονομάζει κλειδιά και δανείζονται χωρίς χρέωση. Μόλις τελειώσετε τα 5 DVD, γίνεται η συνεδρία για τη Γνώση και παρουσιάζει ο ίδιος
ο Πρεμ Ράβατ σε ένα 6o DVD-κλειδί τον πρακτικό τρόπο, που αποτελείται από 4 τεχνικές, πώς να κάνουμε
πρακτική στη Γνώση.
Η Γνώση του Εαυτού μας, δεν έχει απολύτως καμία
σχέση με φιλοσοφίες, ψυχοκοσμοθεωρίες και θρησκείες, γιατί είναι μόνο εσωτερική ατομική ύψιστη εμπειρία και συμβατή με όλες τις θρησκείες.
Στο τηλέφωνο 2107488650 παρέχονται πληροφορίες πότε γίνονται εκδηλώσεις προβολής βίντεο του
Πρεμ Ράβατ στο ξενοδοχείο «Παρθενών» και για την
παραλαβή των κλειδιών. Όσοι διαμένετε εκτός Αθηνών αφήνετε όνομα και τηλέφωνο, για να σας σταλούν
ταχυδρομικώς.
Περισσότερα για όσους ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε για τη Γνώση:
• www.wopg.org (στα αγγλικά)
• www.theartoflife.gr (στα ελληνικά)
• www.timelesstoday.tv (εφαρμογή και για κινητά)
• www.premrawat.com
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Στην ιστοσελίδα του κοινωνικοπολιτικού κινήματός μας
των «Οραματιστών του Γενικού Καλού» (www.ogek.gr)
υπάρχουν πληροφορίες για τις αρχές μας και το πρόγραμμά μας, για να ενημερωθεί ο λαός μας για έναν καλύτερο
κόσμο, χωρίς υποκριτές-ψευτοηγέτες που διαιωνίζουν την
τεχνική τραγική φτώχεια, τους τεχνητούς διχασμούς και
τους βρώμικους πολέμους και προσβάλλουν το Πανύψιστο Θείο Δώρο της Πολυαγαπημένης Μητέρας μας Ζωής,
που μας φέρνει απ’ την ανυπαρξία στην ύπαρξη, στον Χιλιοευλογημένο μας Πλανήτη Γη.
Όποιος επιθυμεί να βιώνει αυτά που γράφω, σας συστήνω
τη Θεσπέσια Γνώση του Εαυτού μας, που είναι η Βασίλισσα
όλων των Γνώσεων.
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Όποιος επιθυμεί ουσιαστική μελέτη, σας συστήνω
και τ’ άλλα μου βιβλία που μπορείτε να τα έχετε τηλεφωνικά από μένα —χωρίς μεσιτικά κέρδη— σε προσιτή
τιμή, στο 6932565107. Ας αντικαταστήσουμε τα γλυκά,
τα ποτά και γενικά όλα τα επουσιώδη αντικείμενα, κι ας
κάνουμε ένα δώρο στους φίλους μας που θα είναι εποικοδομητικό και θα παραμένει σε κάθε γενιά στην οικογένειά σας. Κι αν επιθυμείτε ποιήματα σε track με μουσική υπόκρουση ή χωρίς, και βίντεο με ομιλίες μου, θα
τα βρείτε στο youtube notiskontomichalos.
Αισθάνομαι ότι δεν έχω να εκφράσω πιο ουσιαστικό
μήνυμα, ώσπου να φύγω από αυτή τη ζωή. Εύχομαι σε
όλους να αδράξετε αυτή την απρόσμενη και υπέρτατη
ευκαιρία.
Αυτό το μήνυμα θεωρώ είναι ένας καθρέφτης για
κάθε αναγνώστη. Μας δίνεται η απίστευτη ευκαιρία να
ενδοσκοπήσουμε πού βρισκόμαστε. Κι αν είσαι στο σκοτάδι του μυαλού, γνώρισε τον Εαυτό σου, που είναι το
ΦΩΣ μες στην καρδιά σου, για να το εξαφανίσεις.
ΤΩΡΑ Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Εύχομαι να επωφεληθείτε στο έπακρο απ’ αυτή την
ευγενή έρευνά σας.
ΑΣ ΑΔΡΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση
Νότης Κοντομίχαλος

194

Εάν όχι ΕΣΥ, ποιος;
Εάν όχι ΤΩΡΑ, πότε;

Ο Πρεμ Ράβατ σε
παιδική ηλικία

Ο Πρεμ Ράβατ ως πιλότος με
πάνω από 14000 ώρες πτήσεων

Όταν έφτασε στο Λος
Άντζελες σε ηλικία 13 χρονών

Ομιλητής στα Ηνωμένα Έθνη, για την
επέτειο 60 χρόνων από την ίδρυσή τους

Προσκεκλημένος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011

Στην Αθήνα, κάτω
από την Ακρόπολη

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Το Υπέρτατο Μήνυμα
(ποιήματα) (2010/2018)

The Ultimate Message
(poems) (2010)

Πώς θα απαλλαγούμε από την
Οικονομική Μαφία (2014)

Οι Οραματιστές του
Γενικού Καλού (2018)

Οι διαφορές και οι
ομοιότητές μας (2019)

Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πιο ευγενής
προσπάθεια από το να προσπαθεί αδιάκοπα ο
άνθρωπος για την εσωτερική του εξέλιξη. Αυτή η
αφοσίωσή μας γίνεται ένας ισχυρός πυρήνας έλξης
και για την εσωτερική εξέλιξη των συνανθρώπων
μας. Ποια φωτογραφία αισθάνεστε ότι αρμό
ζει για όλα τα παιδιά του κόσμου; Εάν επιλέξετε
τη φωτογραφία του εξώφυλλου, χρειάζεται
καινούργιος τρόπος σκέψης, που μας παρέχεται
μέσω της Γνώσης του Εαυτού μας. Αλλιώς θα
διαιωνίζουμε την πιο κάτω τραγική φωτογραφία
με την ασυνειδησία και την ανευθυνότητά μας. Θα
θέλαμε τα παιδιά μας να το βιώνουν αυτό;

Φωτογραφία από yaserrara0 από το Pixabay

Πρεσβευτές της Ειρήνης
(2020)

Η προκαθορισμένη απρόσμενη
συνάντηση (2020)

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

Το Υπέρτατο Μήνυμα
(2005)

ΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ

Η ιδανική κοινωνία ΙΙ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Γεννήθηκα σε μια φτωχογειτονιά,
στην παλιά λαχαναγορά Αθηνών.
Τον πατέρα μου μού τον στέρησαν
στον εμφύλιο των ασυνείδητων
πολιτικών. Άλλαξα πολλά επαγγέλ
ματα αναζητώντας καλύτερο μερο
κάματο, ναυτικός και μετανάστης
στα 18 μου, με τελικό επάγγελμα
οδηγός ταξί 38 χρόνια, αποκτώντας
εμπειρίες από την επαφή μου με δια
φορετικές ψυχοσυνθέσεις.
Τα γράμματα στο σχολείο τα θε
ωρούσα κούφια, γιατί δεν εμπεριέ
χουν αληθινή αγάπη, σεβασμό και
αξιοπρέπεια. Είμαι σαν ένα ελεύθε
ρο 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 ευ
γνώμων προς τον πολυαγαπημένο
μου Διδάσκαλο, που μου έδειξε να
σπουδάζω στο υπέρτατο πανεπι
στήμιο της Γνώσης του Εαυτού, που
με βοήθησε να αποφοιτήσω ακέ
ραιος και από το πανεπιστήμιο του
δρόμου. Γι’ αυτό η Γνώση για μένα
ήταν και είναι το ακλόνητο θεμέλιο
και η αχώριστη πυξίδα μου.

ISBN: 978-618-82-8356-5

ΑΘΗΝΑ 2021

