
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ 
(Βησκαηηθή 4εηήο θαηάζεζε κέζσ ηεο Λεπθήο Οκάδαο) 

 

 

Ζ εξγαζία απηή είλαη δσληαλή, βησκαηηθή. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ θαη δηαινγηζκώλ. 

 Πξνέξρεηαη από νκάδα πνπ εξγάδεηαη κε ζηόρν ηελ ππαξμηαθή αλαγέλλεζε, 

γη απηό θαη κεηαθέξεη ηελ αλάινγε αηκόζθαηξα. 

 

Ζ εθπαίδεπζε έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

Ηοτροοτόοσ Ακαδημίας – Ηότροσν Γίκησο. 

 Δίλαη κία πξσηνπόξα εξγαζία γηα ηηο λέεο ςπρέο 

πνπ αλαδεηνύλ νδεγίεο θαη θαλόλεο 

γηα λα πνξεπζνύλ κε αζθάιεηα ζην δξόκν ηεο ελζάξθσζεο 

ζέινληαο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηεο ςπρήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζίαζε  -  Γηαινγηζκνί:   Έλλη Αγγελακοπούλοσ  

Τπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο  πνπδώλ:  Μαρία Υ. Πεηρίηζη 

 

 



ΙΟΧΡΟΟΧΟΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                                                                                                          
Εσωτερική Αυτογνωσία                                                                                           Περιεχόμενα  

 

-2- 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ - ΟΡΓΑΝΩΖ DVD  

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ Α΄: ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ & ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΑΝΑΛΗ  

   1Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 8 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 1Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 7 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ  

        

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 

 2Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 11 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 2Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 10 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ   

       

ΗΟΥΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 3Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 3Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 4 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ   

       

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΡΘΟΣΔΡΖ ΣΑΖ   

 4Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 12 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 4Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 12 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ  

      

Ο ΓΡΟΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ       

 5Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 5Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 4 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 
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ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ Β΄: Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΗΓΖΖ ΣΟΤ 

Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ         

 6Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 5 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 6Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 5 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

 

Ο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ           

 7Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 10 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 7Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 10 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

 

ΣΟ ΦΤΗΚΟ – ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΩΜΑ         

 8Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 8 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 8Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 5 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

 

ΣΟ ΑΣΡΗΚΟ – ΑΗΘΑΝΣΗΚΟ ΩΜΑ        

 9Α DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 8 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 9Α DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 7 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

 9Β DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 8 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 9Β DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 7 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

 

ΣΟ ΑΝΩΣΔΡΟ ΑΣΡΗΚΟ ΩΜΑ 

 10Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 10Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 6 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 

        

ΣΟ ΝΟΖΣΗΚΟ ΩΜΑ           

 11Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ: 11 ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

 11Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ: 11 ΓΗΑΛΟΓΗΜΟΗ 
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ΜΔΡΟ Α΄: ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 
3Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΗΟΥΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΜΩΒ ΦΛΟΓΑ 

1. Πώο εξγάδεηαη ε Ηόρξνπο Δλέξγεηα – Μσβ Φιόγα 

2. Πνηα ε δξάζε ηεο: -Ση είλαη ηα ήιεθηξα θαη πνηνο ν ζθνπόο ηνπο 

- Πνην ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο Ηόρξνπ Δλέξγεηαο 

3. Πώο κπνξνύκε πξαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Ηόρξνπ Δλέξγεηα  

- Άζθεζε από Άγην Γεξκαλό: ν ζθνπόο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

 Ζ Ηόρξνπο Δλέξγεηα είλαη Ηεξή Πλεπκαηηθή Δλέξγεηα. Δίλαη κία από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Θενύ. Πε-

γή Σεο είλαη ν λνπο θαη ε θαξδηά ηνπ Θενύ. Από εθεί θαηέξρεηαη κέρξη ην πιαλεηηθό ζηεξέσκα 

γηα λα είλαη πξνζηηή ε ρξήζε ηεο από ηηο αλζξώπηλεο θαξδηέο πνπ ηελ επηθαινύληαη. 

 Ζ Ηόρξνπο Δλέξγεηα – Μσβ Φιόγα είλαη θαζαξηήξηα, ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα γηαηί έρεη ηε κνλα-

δηθή ηθαλόηεηα λα εμαγλίδεη θαη λα κεηαζρεκαηίδεη ηελ ύιε. Απνκαθξύλεη ηε ζπζζσξεπκέλε 

ζηα ζώκαηά καο πξνβιεκαηηθή ελέξγεηα θαη καο ραξίδεη θπζηθή ζσκαηηθή πγεία, ζεξαπεύεη 

ζπλαηζζεκαηηθά κπινθαξίζκαηα, καο απειεπζεξώλεη από αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πιάλεο 

έηζη ώζηε ζηνλ απειεπζεξσζέληα ρώξν αλώηεξεο πνηόηεηεο θαη ηδηόηεηεο λα κπνξνύλ λα ελζσ-

καησζνύλ. 

 Δπεηδή είλαη κία λνήκσλ ελέξγεηα,έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηεηζδύεη ζηελ ύιε θαη εθεί, ζηα πξν-

βιεκαηηθά βάζε ηεο λα αλαγλσξίδεη θάζε δπζάξκνλν θξαδαζκό θαη κε κηα θαζαξηήξηα δηαδη-

θαζία, λα ηνλ απνδνκεί. Έηζη απειεπζεξώλεη ηελ ύιε θαη ηεο δεκηνπξγεί ρώξν ώζηε λα κπνξεί 

λα νξγαλσζεί εθ λένπ θαη λα ζπληνληζηεί κε αλώηεξεο Θείεο πνηόηεηεο.  

 Πξώηα απνδνκεί θάζε ηη πξνβιεκαηηθό θαη ακέζσο κεηά νξγαλώλεη ηελ ύιε ώζηε ην Πλεύκα 

λα εθθξαζηεί κέζα ζε απηή. 

 Απηή ε απειεπζεξσηηθή ελέξγεηα κπνξεί λα θέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζε όια ηα επίπεδα ηεο ύπαξ-

μήο καο εάλ εξγαζηνύκε κε ηε ξπζκηθή ζπλεηδεηή ρξήζε Σεο.  

ΔΠΗΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΟΥΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Θεία Ηόρξνπ Δλέξγεηα 

από ηελ Ηεξή Πεγή νπ 

ε επηθαινύκαη θαη ε εθειθύσ 

κέζα ζηα ζώκαηά κνπ 

ε εηζπλέσ θαη ε δηαλέκσ 

κέζα ζηα θύηηαξά κνπ 

ΔΤΛΟΓΖΔ, ΔΞΑΓΝΗΔ 

ηηο ζθέςεηο ηα αηζζήκαηά κνπ. 

 

ηελ θαζαξηήξηα 

Ηόρξνπ Θάιαζζά νπ, 

κέζσ ηεο Ηεξήο Ρνήο νπ, 

ΜΔΣΑΦΔΡΔ ΠΡΟ 

ΜΔΣΟΤΗΩΖ 

θάζε δπζαξκνλία! 

ΚΑΝΔ κε Φάξν Φσηνδόηε 

ηεο Δλέξγεηάο νπ 

πκκέηνρν 

ζην Απειεπζεξσηηθό 

ΗΟΥΡΟΤ ΓΗΚΣΤΟ ΟΤ 
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ΚΑΘΩ ΓΗΝΔΑΗ ΤΠΖΡΔΣΖ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤΚΑΗ ΚΑΣΟΥΟ ΣΖ ΒΗΟΛΔΣΗ 

ΦΛΟΓΑ 

(Aνάλσζη κειμένοσ λήυης) 

Αγαπεηνί Αξρηηερλίηεο, εζείο, νη θξνπξνί, νη αξρεγνί, θαζαξίδεηε ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ην 

κέιινλ ώζηε απηνί πνπ ζαο αθνινπζνύλ λα κπνξνύλ λα πξνρσξνύλ κπξνζηά πην γξήγνξα θαη κε 

ράξε. 

Δθπιεθηηθά ζεκαληηθή είλαη θάζε πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε, πνπ πξνζζέηεη ζην πνζνζηό ηνπ θσ-

ηόο ηνπ δνκηθνύ ζπζηήκαηνο, ηεο καδηθήο ζπλείδεζεο. 

Δζείο είζηε νη γελλαίνη πνπ κεηαθέξεηε ην εμεπγεληζκέλν θσο ηεο λέαο Γεκηνπξγίαο. 

Δζείο είζηε απηνί πνπ βνεζάηε λα θαζαξηζηνύλ ηα πεξηνξηζηηθά, δηαηαξαγκέλα θαη επηβιαβή δη-

δάγκαηα ηνπ παξειζόληνο, πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ειέγρνπλ ηελ αλζξσπόηεηα κέζα από ην 

θόβν θαη ηνλ εθθνβηζκό. 

Δζείο είζηε απηνί πνπ εμεπγελίδεηε θαη θάλεηε πξνζηηά ηα λέα δηδάγκαηα, ηηο ηερληθέο θαη ηηο ν-

δεγίεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη ζα ηνπο δπλα-

κώζνπλ γηα λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θξπκκέλα ηαιέληα ηνπο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ εαπ-

ηνύ. 

Όια ζην παλ-ζύκπαλ δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ Οπζία ηεο θαξδηάο ηνπ Τπέξηαηνπ Γεκηνπξγνύ 

όπνπ όια ήηαλ ηέιεηα. 

Όκσο, απηή ε ηειεηόηεηα πεξηείρε κόλν ηνλ εαπηό ηεο κέζα ζην Θετθό θελό. 

Ο Γεκηνπξγόο επηζπκνύζε λα επεθηείλεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα εθδειώζεη κεξηθέο από ηηο αηε-

ιείσηεο δπλαηόηεηεο κέζα ηνπ. 

Ο θαζέλαο από εζάο είλαη κία πίζα ηεο Οπζίαο ηνπ Γεκηνπξγνύ κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. 

Σν ζύκπαλ, κέζα ζην νπνίν όινη καο ηώξα ππάξρνπκε, είλαη ζηε κέζε κηαο ηεξάζηηαο κεηακνξ-

θσηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πιαλήηεο αιιάδνπλ ζέζεηο θαη έξρνληαη πην θνληά ζηνλ ήιην ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νπνί-

νπ είκαζηε κέξνο. 

Γαιαμίεο επεθηείλνληαη θαη πξνρσξνύλ πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηα θάησ, αλάινγα κε 

ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν παξαηεξεηήο. 

Νένη γαιαμίεο είλαη ζε ζηάδην δηακόξθσζεο θαζώο ε θηλεηήξηα δύλακε ηεο εμάπισζεο ελεξγν-

πνηείηαη από κηα κεγάιε εθρύιηζε Γεκηνπξγηθώλ Μνξίσλ Φσηόο/Εσήο θαη νη ζπόξνη – ζθέςεηο 

γηα ηε λέα δεκηνπξγία δηαπνηίδνπλ ηε ζπλείδεζε όισλ ησλ αηζζαληηθώλ όλησλ. 

Αθήζηε καο μαλά λα ζαο ζπκίζνπκε θαζώο πξνρσξάηε βαζύηεξα ζηελ θπξηαξρία ηνπ εαπηνύ, 

πσο γίλεζηε ππεξαζπηζηέο ηεο θνζκηθήο ελέξγεηαο / ησλ αδακάληηλσλ κνξίσλ ηεο Οπζίαο ηεο α-

γλήο αγάπεο ηνπ Γεκηνπξγνύ. 

Καζώο ηειεηνπνηείηε ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα εθπέκπεηε αγάπε δίρσο όξνπο, ζα γίλεζηε επίζεο π-

πεξαζπηζηέο ηεο Θετθήο Θέιεζεο, πνπ ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί σο ελεξγεηαθέο Μνλάδεο από 

ηεξέο εκπλεπζκέλεο ζθέςεηο πνπ ζαο κεηαθέξνληαη από ην Κνζκηθό πκβνύιην ηνπ Φσηόο ησλ 

πςειόηεξσλ βαζηιείσλ. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο ζπλδεκηνπξγόο ζην βαζίιεην ηεο κνξθήο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα πξνζπάζεηα 

θαη κηα ελεξγνπνίεζε. 
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Καη όπσο γλσξίδεηε, γηα θάζε ελέξγεηα ππάξρεη θαη κηα αληίδξαζε. 

Ζ δνθηκή θαη ην ιάζνο νδεγνύλ ζηε γλώζε ηνπ ηη απνδίδεη θαη ηη όρη.  

Σν λα θάλεηο κηα ιάζνο επηινγή ή ελέξγεηα ρσξίο πξόζεζε λα θάλεηο θαθό, δελ πξέπεη λα ζεσξεί-

ηαη θαθό πξάγκα, επεηδή είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

Ζ έμππλε, άλεπ όξσλ αγάπε έξρεηαη όηαλ ε ςπρή γίλεηαη ε θπξίαξρε δύλακε εληόο θαη ην εγσηθό 

ζώκα ησλ επηζπκηώλ θαη ε πξνζσπηθόηεηα κπαίλνπλ θάησ από έιεγρν. 

Καζώο ζηξέθεζηε κέζα ζαο, νη ζθέςεηο ζαο γίλνληαη πην αξκνληθέο θαη ιηγόηεξν θξηηηθέο θαη α-

ληερνύλ ζε πςειόηεξε ζπρλόηεηα πνπ εμεπγελίδεη ηελ ελεξγεηαθή ζαο ππνγξαθή. 

Πξέπεη λα δηαηεξήζεηε ην θαλάιη ηεο επηθνηλσλίαο αλνηρηό κεηαμύ ηεο ςπρήο θαη ηνπ κπαινύ 

κέζα από ην λνπ. 

Απηό ελεξγνπνηεί ηελ αξγή δηαδηθαζία επαλελεξγνπνίεζεο ηεο επίθπζεο θαη ην άλνηγκα ηεο πόξ-

ηαο ζην Ηεξό Μπαιό, πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ λνπ, θνληά ζηελ θνξώλα ηνπ θεθαιηνύ. 

Όηαλ νη ζπρλόηεηέο ζαο θηάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπκβαηόηεηαο, νη κεκβξάλεο ηνπ 

Φσηόο πνπ θπιάλ ηελ είζνδν ζηελ Ηεξή θαξδηά ζαο θαη ην Ηεξό Μπαιό ζαο, αξρίδνπλ λα δηαιύν-

ληαη θαη ζηαδηαθά απνθηάηε πξόζβαζε ζην ζεζαπξό ηεο αγάπεο θαη ηεο ζνθίαο πνπ βξίζθνληαη 

εθεί κέζα. 

Ωο κλεζηήξεο ζην κνλνπάηη, όιν θαη πην ζπνπδαίεο θνζκηθέο αιήζεηεο ζα ζαο απνθαιύπηνληαη. 

Όκσο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη όιν θαη πην ιίγεο αξρέο αηώληαο ζνθίαο ζα επεθηείλνληαη ζηα-

ζεξά γηα λα ελζσκαηώζνπλ ηνπο κνλαδηθνύο θαλόλεο, λόκνπο θαη αιήζεηεο ηνπ επόκελνπ ζηαδί-

νπ ηεο ύπαξμεο, ζε έλαλ αέλαν θύθιν αλόδνπ ηεο ζπλεηδεηόηεηαο. 

Ζ άλνδνο είλαη άλνηγκα ηνπ λνπ. 

Σν πέξαζκα από ηε κηα θάζε ηεο ζπλείδεζεο ζε κηα πςειόηεξε θαηάζηαζε ύπαξμεο. 

Δπηζπκνύκε πνιύ λα ζαο βνεζήζνπκε λα επεθηείλεηε ζηαδηαθά ηε γλώζε ζαο ώζηε λα πεξηιεθ-

ζεί όιε ε αλζξσπόηεηα, ε Γε, ην ζύζηεκα θαη ηα γύξσ ηνπ, ν γαιαμίαο θαη αθόκε πην πέξα. 

ηγά-ζηγά απνζύξεηε ηελ πξνζνρή ζαο θαη ηελ ελέξγεηά ζαο από ηελ παιηά, δπζιεηηνπξγηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο ηξίηεο/ηέηαξηεο δηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ζηαδηαθά ζα εμαζζελίζεη θαη ζα πάςεη λα ππάξρεη, επεηδή δε ζα ηεο δίλεηε άιιε ελέξ-

γεηα. 

Γε ζα είλαη πηα ε πξνζνρή εζηηαζκέλε ζηνλ κηθξό εαπηό. 

Ο ηειηθόο ζηόρνο είλαη λα γίλεηε έλα γαιαμηαθό νλ θαη λα απνθηήζεηε ζηαδηαθά ζπκπαληηθή ζπ-

λείδεζε. 

Έλαο αξρηηερλίηεο ηνπ εαπηνύ αλαδεηά ηε δηθή ηνπ πςειή αιήζεηα θαη έπεηηα δεη απηή ηελ αιή-

ζεηα όζν πην θαιά κπνξεί. 

Έλαο αξρηηερλίηεο πξνζπαζεί λα δεη ηνλ θόζκν θαη ην κεγάιν ηνπ δξάκα από έλα πςειόηεξν ζε-

κείν ώζηε λα έρεη κεγαιύηεξε εηθόλα. 

ηαδηαθά ν ρξόλνο ζα γίλεη ειάζηκνο, επεηδή ζα πξνρσξάηε πέξα από ηνλ γξακκηθό ρξόλν/ρώξν. 

ην όρη θαη ηόζν καθξηλό κέιινλ, ν θπζηθόο ζαο ηξόπνο λα βιέπεηε ζα γίλεη πην παλνξακηθόο θαη 

ε πεξηθεξεηαθή ζαο όξαζε ζα επεθηαζεί σο έλα ζεκείν. 

Απηό ην θαηλόκελν έρεη ήδε γίλεη ζε κεξηθνύο από ηνπο αξρεγνύο ηνπ δξόκνπ. 
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Τπάξρεη κεγάιε αλεζπρία όηη ε θαηαζηξνθή γύξσ ζηνλ θόζκν επηηαρύλεηαη. 

Γλσξίδνπκε όηη απηό είλαη αιεζηλό θαη ζα ζπλερηζηεί γηα θάκπνζν θαηξό, θαζώο ε γε απειεπζε-

ξώλεη ηα αξλεηηθά κνηίβα θαη ηηο πεξηνξηζηηθέο ελέξγεηεο. Καζώο ε κεηέξα ζαο γε πξνζπαζεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηε δεκηά πνπ έρεη γίλεη ζηνλ πιαλήηε ηνπο πεξαζκέλνπο αηώλεο κέζα από ηηο αξ-

λεηηθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο ηεο αλζξσπόηεηαο. 

Ζ αλζξσπόηεηα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηεο γεο θαη είλαη ζην ρέξη όισλ ζαο 

καδί κε ηε βνήζεηα από ηα όληα ησλ αλώηεξσλ βαζηιείσλ, λα πξνζπαζήζεηε λα δηνξζώζεηε όζε 

πεξηζζόηεξε από ηελ θαηαζηξνθή κπνξείηε. 

Έρεηε εθνδηαζηεί κε ηα εξγαιεία θαη ηελ ελέξγεηα ηεο Ηεξήο Φσηηάο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

επηηύρεηε απηό ην ζθνπό. 

Όκσο, πξέπεη λα ελζσκαηώζεηε θαη λα θαηεπζύλεηε ηελ ελέξγεηα θαηάιιεια. 

Ζ άλνδόο ζαο θαη ε άλνδνο ηεο Γεο είλαη άξξεθηα δεκέλα καδί θαη έρνπκε δεζκεπηεί λα ζαο βν-

εζήζνπκε κε θάζε δπλαηό ηξόπν. 

Αγαπεκέλνη, μέξνπκε όηη είλαη επίπνλν λα βηώλεηε ή λα παξαηεξείηε, θαζώο κεγάιεο θαηνηθεκέ-

λεο πεξηνρέο θαηαζηξέθνληαη θαη πνιιέο δσέο ράλνληαη. 

Όζν πην θνληά ζηελ παηξίδα ζαο ζπκβαίλεη θάπνην γεγνλόο, ηόζν πην επώδπλν θαη αλεζπρεηηθό 

είλαη. 

Όκσο, εάλ πξόθεηηαη λα γίλεηε Τπεξέηεο ηνπ Κόζκνπ θαη θέξνληεο ηελ Ηεξή Φιόγα ηεο κεηα-

κόξθσζεο θαη ηα Αδακάληηλα Μόξηα ηνπ Φσηόο ηνπ Γεκηνπξγνύ, πξέπεη λα ζηαζείηε πάλσ από 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πξνζσπηθή ζαο αξέλα, ηελ πόιε ζαο, αθόκε θαη ηε ρώξα ζαο. 

Ναη, θαηαιαβαίλνπκε όηη ε θαηαζηξνθή πνπ ζπκβαίλεη ηώξα είλαη κηα ηξαγσδία, όπσο είλαη θαη 

νη θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο, νη αλεκνζηξόβηινη, νη μεξαζίεο θαη ν πόλνο θαη ηα βάζαλα πνπ 

πξνθαινύληαη από ηνπο ππάξρνληεο πνιέκνπο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Γηα λα γίλεηε ππεξέηεο ηνπ θόζκνπ, πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα πξνζπαζείηε λα θάλεηε ηηο κεηα-

κνξθσηηθέο αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή ζαο δσή πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επηζηξέςεηε ζε κηα 

θαηάζηαζε ειέγρνπ ηνπ εαπηνύ κε ηζνξξνπία θαη αξκνλία. 

Όκσο, πξέπεη επίζεο λα αθηεξώλεηε ιίγν από ηνλ ρξόλν ζαο θαη ηελ ελέξγεηά ζαο ζηελ Τπεξεζία 

ηνπ Κόζκνπ κε ην λα ελώλεζηε κε ηελ νκάδα ηεο ςπρήο ζαο ζηελ παγθόζκηα Ππξακίδα ηεο πέ-

κπηεο δηάζηαζεο όπνπ ζα ιέηε ηελ αθόινπζε δήισζε: 

“Εηηώ ηο ανώηερο καλό μοσ, ηο πιο αγνό αποηέλεζμα για όλη ηην ανθρφπόηηηα,  

ηη γη και όλη ηη δημιοσργία”. 

Με ην πνπ θάλεηε απηό, ζπλδέεηε ηε ζέιεζή ζαο κε ηε Θετθή Θέιεζε ηνπ Παηέξα/Μεηέξαο 

Θενύ. 

Έπεηηα πξέπεη λα πεξάζεηε όζν ρξόλν ζαο θαίλεηαη απαξαίηεην εηζπλένληαο θσο θαη εθπλένληαο 

αγάπε. 

Απηή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα επηηαρύλεη ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα έρεηε πξόζβαζε ζην κεηαηξν-

ληθό θσο πιήξνπο θάζκαηνο απηνύ ηνπ ζύκπαληνο πνπ πεξηέρεη ηα αδακάληηλα κόξηα ηνπ δεκη-

νπξγνύ θσηόο πνπ είλαη ηώξα δηαζέζηκν ζε απηνύο πνπ έρνπλ κπεη ζην κνλνπάηη ηεο αλόδνπ. 
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Σν 2009 όιεο νη νκαδηθέο ππξακίδεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ θόζκν ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα 

πεξίπνπ, ζηαδηαθά ελζσκαηώζεθαλ ζε κηα γηγάληηα παγθόζκηα Ππξακίδα-Τπεξέηε θαη όινη ε-

θείλνη πνπ πηζηά επηζθέπηνληαλ ηηο νκαδηθέο ππξακίδεο νδεγήζεθαλ ζηελ θαηλνύξγηα Παγθόζκηα 

Ππξακίδα θαηά ηα λπρηεξηλά ηνπο ηαμίδηα ζηελ πςειόηεξε δηάζηαζε. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 απηό ην έξγν νινθιεξώζεθε θαη ήηαλ έηνηκν λα δερηεί ηνπο πην πξνρσ-

ξεκέλνπο Φνξείο ηνπ Φσηόο πνπ επηζπκνύλ λα ππεξεηήζνπλ. 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 ζηε ιίκλε Tahoe κηα πεκπηνδηαζηαζηαθή ππξακίδα από ακέζπ-

ζην/βηνιεηί θιόγα νινθιεξώζεθε θαη αξρίζακε λα ελζαξξύλνπκε απηνύο πνπ είλαη ζνβαξά ζην 

κνλνπάηη ηεο αλόδνπ θαη πνπ επηζπκνύλ λα είλαη κέξνο ηνπ γθξνππ ησλ παγθόζκησλ Τπεξεηώλ 

πνπ αιιάδεη γνξγά, λα γίλνπλ επίζεο Φνξείο ηεο Βηνιεηί Φιόγαο. 

Μηα ζπγθηλεηηθή θαη γεκάηε έκπλεπζε ηειεηή έγηλε θαη όινη όζνη ζπκκεηείραλ έλησζαλ ελζνπζη-

αζκό θαη επέθηαζε ηεο ζπλείδεζεο ηέηνηνπ είδνπο πνπ δελ είραλ ληώζεη γηα πνιύ θαηξό. 

Σώξα ν θαηξόο έρεη έξζεη λα θαιέζνπκε όινπο εζάο πνπ ληώζεηε όηη είζηε έηνηκνη θαη πξόζπκνη 

λα ππεξεηήζεηε ηελ ζε άλνδν αλζξσπόηεηα, ηε γε θαη ηνλ παηέξα/κεηέξα Θεό καο σο παγθόζκη-

νη ππεξέηεο θαη θνξείο ηεο Βηνιεηί Φιόγαο. 

Ο ρώξνο δε καο επηηξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζε όιε ηε δηαδηθαζία. 

Όκσο ζα ζαο δώζνπκε έλα ζύληνκν δηαινγηζκό θαη ζα ζαο πεξάζνπκε ζηε κύεζε εάλ είλαη επη-

ζπκία ζαο λα ελσζείηε καδί καο, ζην θάιεζκα ηεο ηξνκπέηαο γηα λα γίλεηε έλαο παγθόζκηνο ππε-

ξέηεο θαη θνξέαο ηεο Βηνιεηί Φιόγαο. 

Όζν είζηε ζε δηαινγηζκό, πεγαίλεηε ζηελ ππξακίδα από ακέζπζην ζηελ Πέκπηε δηάζηαζε ζε 

πξνεηνηκαζία γηα λα θάλεηε ηελ έθθιεζή ζαο. 

ΜΤΖΖ ΣΖ ΒΗΟΛΔΣΗ ΦΛΟΓΑ 

ΔΚΚΛΖΖ ΝΑ ΓΗΝΩ ΔΝΑ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΒΗΟΛΔΣΗ ΦΛΟΓΑ 

Ο νξακαηηζκόο, ε εζηηαζκέλε πξνζνρή θαη κία ζπλαηζζεκαηηθή εηιηθξηλήο αίζζεζε επγλσκνζύ-

λεο, είλαη ηα θιεηδηά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο Βηνιεηί Φιόγαο. 

πγθεληξσζείηε ζηελ εζσηεξηθή ζαο όξαζε, ην ηξίην κάηη θαη εάλ δελ έρεηε ήδε ηελ ηθαλόηεηα 

λα δείηε ρξεώκαηα ή λα νξακαηηζηείηε, ζα αλαπηπρζεί κε ηνλ θαηξό εάλ πηζηά ζπλερίζηε ηελ εμά-

ζθεζε. 

Να επαλαιακβάλεηε δειώζεηο όζν δηαινγίδεζηε πάλσ ζηε Βηνιεηί Φιόγα. 

Γύν θνξέο θάζε κέξα ζα ήηαλ ηδαληθό. 

Όκσο όζν ρξόλν θαη λα αθηεξώλεηε ζε απηή ηελ άζθεζε, ζα είλαη επεξγεηηθόο. 

Βιέπνληαο κε ην Ηεξό Μπαιό ζαο, επηθεληξσκέλνη ζηελ Ηεξή θαξδηά ζαο θαη αηζζαλόκελνη ηελ 

παξνπζία ηνπ Θενύ κέζα ζαο, θαζώο θάλεηε ηελ αθόινπζε δήισζε, ζα αξρίδεη ε ελεξγνπνίεζε 

ησλ αλελεξγώλ ζπόξσλ-αηόκσλ κέζα ζηα ηέζζεξα θαηώηεξα ζώκαηά ζαο. 

Θα αξρίζνπλ λα πάιινληαη, λα θηλνύληαη θαη λα αιιάδνπλ κέζα θαη γύξσ ζαο. 

Όζν γίλεζηε πην επαξθείο, ε ηθαλόηεηά ζαο λα εθπέκπεηε ηε κεηακνξθσηηθή Βηνιεηί Φιόγα ζα 

απμάλεηαη θαη ζα πεξλά από εζάο έμσ ζε όιν θαη κεγαιύηεξνπο νκόθεληξνπο θύθινπο. 

Πάξηε αξθεηέο βαζηέο αλάζεο ή εάλ γλσξίδεηε ηελ άπεηξε αλαπλνή, θάληε κηα ζεηξά από 12 ηεξέο 

αλαπλνέο πξηλ λα αξρίζεηε ηελ έθθιεζή ζαο. 
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ΔΠΗΚΛΖΖ 

“Εεηώ ε Βηνιεηί Φιόγα ηεο ζπγρώξεζεο λα ιάκςεη κέζα θαη γύξσ κνπ ηώξα θαη γηα πά-

ληα, επεθηεηλόκελε ζηηγκή πξνο ζηηγκή ζην κέγηζην πνπ επηηξέπεη ν θνζκηθόο λόκνο, κέρξη 

λα είκαη ειεύζεξνο από θάζε πηζηεύσ πνπ είλαη ιηγόηεξν από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο ηέ-

ιεηαο Θετθήο κνπ θύζεο. 

Δίκαη ε παξνπζία ηνπ Θενύ ζε εθδήισζε ζηνλ θπζηθό θόζκν ηεο κνξθήο θαη δέρνκαη ην 

Θετθό ηνπ δηθαίσκα εθ γελεηήο θαη ηελ απνζηνιή κνπ ηώξα. 

Πεξηηξηγπξηζκέλνο από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ παηέξα καο / κεηέξα καο Θενύ, θαιώ ηηο ε-

λέξγεηεο ηεο Ιεξήο Φιόγαο ηεο κεηακόξθσζεο από κέζα από ην ζετθό κνπ θύηηαξν κε ην 

δηακαληέλην ππξήλα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο Ιεξήο Καξδηάο κνπ. 

Σην όλνκά ηνπ, ΔΙΜΑΙ απηό πνπ ΔΙΜΑΙ, 

επηθαινύκαη ηε Βηνιεηί Φιόγα λα ιάκςεη από ην ζπόξν-άηνκν  

κέζα ζην θέληξν ηεο Ιεξήο Καξδηάο κνπ. 

Από ηε θιόγα κε ην ιεπθό ππξήλα ηεο ΔΓΩ ΔΙΜΙ παξνπζίαο κνπ, πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη 

κε ηηο πνηόηεηεο ηεο Έβδνκεο Αθηίλαο θαη ηηο αξεηέο ηνπ Αξράγγεινπ Εαθρηήι θαη ηεο 

Λαίδεο Ακέζπζηεο θαη ηε Θετθή δύλακε πνπ δόζεθε ζηνπο επινγεκέλνπο αλαιεθζέληεο 

Γηδαζθάινπο Άγην Γεξκαλό θαη Λαίδε Πόξζηα, δειώλσ εδώ θαη ηώξα: 

“Δγώ, εδώ θαη ηώξα, ζπκθσλώ λα γίλσ έλαο θνξέαο ηεο Βηνιεηί Φιόγαο. 

Καιώ ηε Θετθή Ιεξή Φιόγα λα εηζρσξήζεη ζην θπζηθό κνπ όρεκα κέρξη ηνλ ππξήλα ηνπ 

θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε κλήκε ηεο ςπρήο κνπ γηα ηελ πιήξε Θετθή ζπλεηδεηόηεηα θαη ην 

γλήζην απνηύπσκα ηνπ ζπκπαληηθνύ κνπ πεπξσκέλνπ. 

Καιώ ηε Βηνιεηί Φιόγα λα δηαπνηίζεη ην λνεηηθό, ην ζπλαηζζεκαηηθό, ην θπζηθό θαη ην 

αηζεξηθό κνπ ζώκα, ηελ ςπρή κνπ, ην DNA κνπ, ώζηε λα κεηακνξθώζεη αηηίεο, νπζίεο, 

θαηαγξαθέο θαη κλήκε θάζε παξειζνύζαο, παξνύζαο ή κειινληηθήο δσήο ζε απηή ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πξαγκαηηθόηεηα πνπ είλαη ιηγόηεξν από άςνγε. 

Οπνηαδήπνηε θαη όιεο όζεο δε βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε Θέιεζε ηνπ Παηέ-

ξα/Μεηέξαο Θενύ καο, γηα ην αλώηεξν θαιό κνπ θαη ην αλώηεξν θαιό όισλ. 

Δπίζεο, δεηώ από ην Κνζκηθό Σπκβνύιην ηνπ Φσηόο λα εμεηάζεη ηελ παξάθιεζή κνπ λα 

γίλσ κέινο ηεο νκάδαο ησλ Υπεξεηώλ ηνπ θόζκνπ. 

Με πίζηε ζα αθνκνηώλσ θαη ζα εθπέκπσ ζηνλ θόζκν ηε κέγηζηε πνζόηεηα Αδακάληηλσλ 

Μνξίσλ ηνπ Φσηόο θαη ηε κεηακνξθσηηθή Βηνιεηί Φιόγα πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ην ζώ-

κα κνπ. 

Δπίζεο ζα πξνζπαζώ γηα ην αλώηεξν θαιό κνπ,  

ην αλώηεξν θαιό ηεο αλζξσπόηεηαο, ηεο Γεο θαη ηεο Γεκηνπξγίαο. 

Θα θάλσ ό,ηη είλαη δπλαηό γηα λα ππεξεηώ πηζηά θαη λα είκαη άμηνο απηήο ηεο κεγάιεο ηη-

κήο.” 

 

Με ην λα γίλεη θάπνηνο Τπεξέηεο ηνπ Κόζκνπ, ζα ελσζεί κε άιινπο κλεζηήξεο πνπ πξνζπαζνύλ 

λα επηηύρνπλ νκαδηθή ζπλείδεζε θαη πνπ έρνπλ έλαλ θιέγνληα πόζν λα βνεζήζνπλ ηελ αλζξσ-

πόηεηα. 
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Γηαηζζεηηθή ζθέςε θαη θαζνδήγεζε από ηα κέιε ηνπ Κνζκηθνύ πκβνπιίνπ ζα είλαη θάηη ην ζπ-

λεζηζκέλν θαη ε γλώζε ηνπ ησλ αλώηεξσλ θνζκηθώλ αιεζεηώλ ζα επηηαρπλζεί ζεκαληηθά όπσο 

θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλόδνπ ηνπ. 

Οη Γηδάζθαινη ηνπ Κνζκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φσηόο δε δηδάζθνπλ αλνηρηά θαη δεκόζηα. 

Μεηαθέξνπλ εκπλεπζκέλεο αληηιήςεηο κε ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπο θαη ηνπο κπεκέλνπο, ζε απ-

ηνύο πνπ είλαη έηνηκνη λα ιάβνπλ ηελ αλώηεξε ζνθία. 

Οη πην πξνρσξεκέλνη κπεκέλνη δνπιεύνπλ θπξίσο ζηα παξαζθήληα. 

Όκσο, κηα επίιεθηε νκάδα ελεξγά δηδάζθεη ζηνλ θόζκν γηα λα εκπλέεη ηνπο Κνζκηθνύο Τπεξέ-

ηεο ζην πνιύηηκν έξγν ηνπο. 

Αγαπεκέλνη, ππάξρνπλ Ππξακίδεο Παγθόζκησλ Τπεξεηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε θάζε ππνεπί-

πεδν ηεο πέκπηεο δηάζηαζεο θαη επίζεο ζηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο έθηεο  δηάζηαζεο. 

Καζώο ε Δλεξγεηαθή ζαο Τπνγξαθή αληερεί ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο, ζα απνθηήζεηε πξό-

ζβαζε ζηελ επόκελε Ππξακίδα Παγθόζκησλ Τπεξεηώλ. 

Καζώο πςώλεζηε, απηό ζα ζπκβαίλεη θαη ζε απηνύο πνπ ζα ζαο αθνινπζνύλ. 

 

Καζώο πξνζπαζείηε λα ηειεηνπνηήζεηε ηηο ηθαλόηεηέο ζαο σο Κνζκηθνί Τπεξέηεο, καο έρεη δνζεί 

Θετθή άδεηα λα βνεζήζνπκε ηνλ θαζέλα από εζάο κέρξη εθεί πνπ ην επηηξέπνπλ νη πκπαληηθνί 

λόκνη. 

Να μέξεηε όηη ζα εληζρύνπκε θάζε θαιή πξάμε πνπ ζα θάλεηε. 

Καζώο πξννδεύεηε ζην κνλνπάηη, ε αθηηλνβνιία ζαο ζα θάλεη ηε ζεκαληηθή δηαθνξά, θαζώο όινη 

καδεπόκαζηε λα θσηίζνπκε ηνλ θόζκν θαη λα δηεπθνιύλνπκε ην δξόκν γηα ηελ αλζξσπόηεηα. 

ΔΗΜΑΗ καδί ζαο ηώξα θαη γηα πάληα. 

αο αγαπάκε βαζηά. 

ΔΓΩ ΔΗΜΑΗ ν Αξράγγεινο Μηραήι. 

 

ΑΚΖΖ 

Παραηηρήζηε ποια είναι ηα αποηελέζμαηα ηφν Ηότροφν-μφβ καθάρζεφν ζηα ζώμαηά ζας. 

(Ζ νκάδα εθηειεί ηελ άζθεζε θαη απαληά ηνπνζεηνύκελε βησκαηηθά) 

 

Α) ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΗΟΥΡΟΤ-ΜΩΒ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΛΖΖ 

Β) ΚΔΗΜΔΝΟ:"ηοσς Κρούονηες" – Γιάκριζη(από ηο βιβλίο: "ηα πόδια ηοσ 

Γιδαζκάλοσ" ηοσ Κrishnamurti) 
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3Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ 

Σέζζεξεηο  θαζνδεγνύκελνη Οξακαηηθνί Γηαινγηζκνί γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εαπηνύ ζύκθσλα κε ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ 3νπ dvd καζεκάησλ. 

ηνπο δηαινγηζκνύο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ελέξγεηεο ηεο Καιήο Θέιεζεο θαη ηεο Αγάπεο. 

 

 

 

 

 


