
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
(Βιωματική 4ετής κατάθεση μέσω της Λευκής Ομάδας) 

 
 

Η εργασία αυτή είναι ζωντανή, βιωματική. 

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων και διαλογισμών. 

 Προέρχεται από ομάδα που εργάζεται με στόχο την υπαρξιακή αναγέννηση, 

γι αυτό και μεταφέρει την ανάλογη ατμόσφαιρα. 

 

Η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια της 

Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο. 

 Είναι μία πρωτοπόρα εργασία για τις νέες ψυχές 

που αναζητούν οδηγίες και κανόνες 

για να πορευθούν με ασφάλεια στο δρόμο της ενσάρκωσης 

θέλοντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψυχής τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παρουσίαση  -  Διαλογισμοί:   Έλλη Αγγελακοπούλου  
Υπεύθυνη Προγράμματος  Σπουδών:  Μαρία Χ. Πετρίτση 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ DVD  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Α΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ  

   1Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 1Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

        

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 2Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 2Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΙΟΧΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 3Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 3Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ   

 4Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 4Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 12 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

      

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ       

 5Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 5Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Β΄: Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ         

 6Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 6Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ           

 7Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 7Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ – ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ         

 8Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 8Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ – ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ        

 9Α DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Α DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 9Β DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Β DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 10Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 10Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 6 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

        

ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ           

 11Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 11Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 11 ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
4Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ο ΉΛΙΟΣ 

Η σημασία του ήλιου 
- Η αναζήτηση του κέντρου 
- Πώς να λαμβάνουμε τα αιθέρια στοιχεία του ήλιου 
 
• Ο ήλιος έχει πραγματική και ουσιαστική αξία στη ζωή μας.Εισάγει τη δύναμή του μέσα σε ο-

λόκληρη τη φύση.Διαχέει την ενέργειά του σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα που τα όντα συλ-
λαμβάνουν και απορροφούν.  
Αυτή η ενέργεια συναντάται προπαντός στις ακτίνες του και στον αέρα υπό τη μορφή του 
“πράνα” που είναι το ελιξίριο της ζωής. 

• Ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος και σηματοδοτεί το κέντρο που πρέπει να 
βρούμε μέσα μας – τον ήλιο, το Πνεύμα, το Θεό – γιατί στο φυσικό επίπεδο ο ήλιος είναι το 
σύμβολο της Θεότητας. Ο ορατός, αισθητός αντιπρόσωπός Της. 
Έτσι, όταν αντικρίζουμε τον ήλιο, την πηγή της ζωής, θαυμάζουμε το κεντρικό σημείο του ηλι-
ακού συστήματος, το Πνεύμα. Είναι σα να βλέπουμε το μάτι του Θεού.... τον “Παντεπόπτη οφ-
θαλμό”. 

• Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και σε μας: πρέπει να κοιτάζουμε τον ήλιο με την επιθυμία η συ-
νείδησή μας να πλησιάσει το δικό μας κέντρο, το πνεύμα μας, το Θεό μέσα μας. 
Όταν αυτό συμβεί, τότε όλα τα μόρια της ύπαρξής μας θα πάρουν το ρυθμό της παγκόσμιας 
Ζωής. 

 

Ο ΉΛΙΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

-“Πράνα” 
- Ετοιμασία πριν την ανατολή του ήλιου 
- Πώς να εκτίθεστε στον πνευματικό ήλιο 
- Πώς θα βρείτε το ανώτερό σας Εγώ στον ήλιο 
- Τύποι για να προφέρετε στην ανατολή του ήλιου 
- Ανταλλαγές - Επίλογος  
 
• Ο ήλιος είναι η πηγή της ζωτικότητας και το μέσο που δίνει ζωή στον πλανήτη μας με το πρά-

να. 
• Πράνα είναι η αιθερική όψη της Θείας ενέργειας. Είναι η ενέργεια του πλανήτη η οποία 

συνδυάζεται, όταν τη λαμβάνουμε, με τις αιθερικές φυσικές μας ενέργειες.  
Όταν σε αυτές τις δύο δυνάμεις συγχωνευθεί και ψυχική ενέργεια, τότε δημιουργείται μία σύν-
θεση των δυνάμεων της προσωπικότητας. 
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Υπάρχουν τρία κέντρα στο σώμα που είναι απολύτως αναγκαία για τη ζωή:  
- Το κέντρο τηςκαρδιάς και αυτή η ίδια η καρδιά. Σ’ αυτά τα δύο εδρεύει τοστοιχείο της ζωής 

(η όψη Πνεύμα). Ζωή και Πνεύμα είναι ένα. 
- Το κέντρο της κεφαλή και ο εγκέφαλος. Σ αυτά εδρεύει το στοιχείο της συνείδησης (η όψη 

ψυχή). 
- Το πρανικό κέντρο και ο σπλήνας, στο οποία εδρεύει η ζωή αυτής της ίδιας της ύλης (η όψη 

ύλη). 

• Ο ήλιος στέλνει το φως και την ενέργειά του. Χρειάζεται όμως και ένα συνεργάτη και αυτός ο 
συνεργάτης είναι μέσα μας. 
Με διαλογισμό και προσευχή συμμετέχουμε στην εργασία του με αγάπη, πίστη και εμπιστοσύ-
νη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατασκευαστεί μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του κατώτε-
ρου και του ανώτερου Εγώ. 

• Γι αυτό υπάρχει ανάγκη να καθαριζόμαστε τόσο φυσικά όσο και ψυχικά. Γιατί η αγνότητα α-
ποκαθιστά τις επικοινωνίες με τα ανώτερα επίπεδα της ψυχής και του πνεύματος. Κι όταν αυτές 
αποκατασταθούν μπορούμε να δεχτούμε τα ρεύματα από τις φωτεινές ενέργειες που κυκλοφο-
ρούν στο σύμπαν. 

 

Το νόημα αυτής της ίδια της ζωής είναι κρυμμένο στη διατροφή. Θα το ανακαλύψουμε αν 
ασχοληθούμε με το να βάζουμε μέσα μας μόνο αγνά και φωτεινά μόρια. 
Αυτά τα μόρια θα τα βρούμε στον ήλιο. Γι αυτό κάθε πρωί είναι καλό να συγκεντρωνόμαστε 
στον ήλιο και να προσπαθούμε να αναπνεύσουμε, να απορροφήσουμε αυτές τις πεμπτουσίες που 
μας προσφέρει. 

Θα δούμε τότε πως η υγεία μας θα βελτιωθεί, η νοημοσύνη μας θα φωτιστεί, η καρδιά μας 
θα γεμίσει χαρά και η θέλησή μας θα δυναμώσει. 
 

Ο ήλιος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ζωής. 
Είναι μια τροφή! 

Να μην το ξεχνάμε ποτέ και μάλιστα η καλύτερη απ όλες. 
 
Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στα στοιχεία της γης, του νερού και του αέρα. 

Πρέπει να μάθουμε να τρεφόμαστε με το φως. 
Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε στην ανατολή του ήλιου 
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“Τύποι για να προφέρετε στην ανατολή του ήλιου” 

Ο Αivanhov μας δίνει μερικούς τύπους που μπορούμε να λέμε κοιτάζοντας τον ήλιο που ανατέλ-
λει. 
Περιμένουμε την πρώτη ακτίνα και με αγάπη προφέρουμε από μέσα μας αυτά τα λόγια:  

“Όπως αυτός ο ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλιος της αλήθειας, της ελευθερίας, της 
αθανασίας και της αιωνιότητας να ανατέλλει στο πνεύμα μου!” 

“Όπως αυτός ο ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλιος της αγάπης και της απεραντοσύνης 
να ανατέλλει στην ψυχή μου!” 

“Όπως αυτός ο ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλιος της νοημοσύνης, του φωτός και της 
σοφίας να ανατέλλει στη νοημοσύνη μου!” 

“Όπως αυτός ο ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλιος της καλοσύνης, της χαράς, της ευ-
τυχίας και της αγνότητας να ανατέλλει στην καρδιά μου!” 

“Όπως αυτός ο φωτεινός και ακτινοβόλος ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλιος της δύ-
ναμης, της ισχύος, της ενέργειας, του δυναμισμού και της δραστηριότητας να ανατέλλει στη 
θέλησή μου!”  και 

“Όπως αυτός ο φωτεινός, ακτινοβόλος και ζωντανός ήλιος ανατέλλει στον κόσμο, είθε ο ήλι-
ος της υγείας, της ζωτικότητας και της δύναμης να ανατέλλει σε ολόκληρο το σώμα μου! 

Αμήν. Είθε έτσι να γίνει. Για τη Βασιλεία, τη δικαιοσύνη και για τη δόξα του Θεού!” 

ΑΡΜΟΝΙΑ 

1. Ο κόσμος της Αρμονίας 
2. Η σημασία της Αρμονίας 
3. Η σπουδαιότητα της Αρμονίας στην καθημερινότητα 
 

• Αρμονία σημαίνει να δονείται κάποιος σε συμφωνία με όλα όσα υπάρχουν.Να δονείται σε 
συμφωνία με την καρδιά της Κοσμικής Νοημοσύνης. 
Ολόκληρο το σύμπαν δονείται σε αρμονία με τη θέληση αυτής της Κοσμικής Νοημοσύνης. 

• Η άπειρη πολλαπλότητα της μορφής βγήκε από τον αιώνιο κόσμο των αρχετύπων, έναν κόσμο 
της αρμονίας. Τα ζώα, τα έντομα, τα φυτά είναι σε αρμονία, όπως ακριβώς οι άγγελοι και τα 
ανώτερα όντα. 
Γι αυτό ο πνευματικός άνθρωπος, αν επιμένει για την τελειοποίησή του, την οριστική του σω-
τηρία, φροντίζει να εναρμονίζει την ύπαρξή του με όλες τις δυνάμεις του σύμπαντος. 
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Όλη η δύναμή του βρίσκεται ακριβώς μέσα στη θέλησή του να βρεθεί σε αρμονία με το παγκό-
σμιο σώμα. Αυτή η παγκόσμια αρμονία αποτελεί γι αυτόν ένα κριτήριο, ένα πρότυπο, ένα ση-
μείο αναφοράς. 

• Πρέπει να μάθουμε να εναρμονίζουμε όλα μέσα μας και γύρω μας. 
Η αρμονία φέρνει όλες τις ευλογίες και τη λύση των προβλημάτων,γιατί δίνει δύναμη, ι-
σχύ, διαύγεια, αυτοκυριαρχίακαι ισορροπία. 

ΑΡΜΟΝΙΑΣ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

1. Αρμονία και Υγεία 
2. Πώς θα μάθουμε αν έχουμε πετύχει την αρμονία 
3. Συμπέρασμα 
 
• Όλα μέσα στη φύση, στη ζωή, μας διδάσκουν τη μεγαλειώδη αρμονία που είναι η βάση της 

ύπαρξης των πάντων. 
Μόνο ο άνθρωπος δεν εναρμονίζεται με τους νόμους του σύμπαντος και παραμελεί τη μητέρα 
όλων των ιδιοτήτων, όλων των αρετών που είναι η αρμονία, με αποτέλεσμα να μην έχει ι-
σορροπία και υγεία σε όλα τα επίπεδα: φυσικό, ψυχικό, πνευματικό. 

• Κάθε δυσαρμονία υπονομεύει και κατατρώει την υγεία μας, ενώ αν εργαζόμαστε μέσα στην 
αρμονία, η αταξία δε μπορεί να μπει γιατί αγγίζουμε την καρδιά των πάντων, την Παγκόσμια 
Ψυχή, το Κέντρο απ όπου έρχονται ρεύματα, πνευματικές δυνάμεις που μετατρέπουν και οργα-
νώνουν τα πάντα μέσα μας: φωτίζουν το βλέμμα μας, ομορφαίνουν την έκφρασή μας, ανυψώ-
νουν τις σκέψεις μας, μεταμορφώνουν τις ιδιότητές μας, οδηγούν τις πράξεις μας. 

• Γι αυτό να πραγματοποιούμε την αρμονία μέσα σε όλη μας την ύπαρξη ώστε όλα μας τα 
κύτταρα να δονούνται σε συμφωνία. Αυτό βέβαια απαιτεί συνεχή εργασία, θέληση, συγκέ-
ντρωση και πίστη.  
Όταν όμως το κατορθώσουμε, θα μπορούμε να χειριζόμαστε με σοφία και διορατικότητα θαυ-
μαστές δυνάμεις για το καλό μας και το καλό όλης της ανθρωπότητας. 

 

ΑΡΜΟΝΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

1. Η αρμονία ως μορφή εστιασμένου προσανατολισμού 
2. Τρίπτυχο: ΑΓΑΠΗ – ΑΡΜΟΝΙΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ  
 
• Όλοι απορροφούμε ενέργεια,όλοι την αφομοιώνουμε και όλοι τη χρησιμοποιούμε. 

Αυτό από τον πολύ κόσμο γίνεται μη συνειδητά. 
Στο βαθμό που γίνεται συνειδητά, ο άνθρωπος βρίσκεταισε ανώτερο βαθμό εξέλιξης. 
Αναγνωρίζει τις ανάγκες του και κάνει συνειδητές προσλήψεις. 
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• Στην Ιοχροοχόο Ακαδημία μαθαίνουμε να προσλαμβάνουμε ορθά και μεσωστή δοσολογία 
την 7η Ιόχρου Ακτίνα και στις δύο όψεις της: 
α) την καταστρεπτική της όψη ως προς τα μη συμβατά:σκέψεις, συναισθήματα, τοξίνες και 
β) τη δομητική της όψη για την οργάνωση ενός νέου αιθερικού, συμβατού με το ωραίο και 

λεπτοφυέστερο. 
 

1. Στην καταστρεπτική διαδικασία δημιουργούμε Αρμονία μέσω διαμάχης. 
Η διαμάχη είναι μεταξύ του καταστρεφόμενου και του εισαγόμενου(τότε βαδίζουμε τη 
“δοκιμαστική ατραπό”) 

2. Με τη δομητική όψηδημιουργούμε Αρμονία μέσω κατανόησης επειδή η δόμηση γίνεται 
στο φως της κατανόησης όπως αυτό μας προσφέρεται από την Ιεραρχία και το Χριστό. 

 

Όταν είμαστε συνεχώς εστιασμένοι στο φως του Χριστού είναι ένας προσανατολισμός που 
εγγυάται την αρμονία. 

 

ΤΡΙΠΤΥΧΟ: ΑΓΑΠΗ – ΑΡΜΟΝΙΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ 
 

• ΑΓΑΠΗ = Δίκτυο σχέσεων 

• ΑΡΜΟΝΙΑ=Εστιασμένος προσανατολισμός για ευθυγράμμιση και συντονισμό 

• ΟΜΟΡΦΙΑ=Ακτινοβόλο το αποτέλεσμα της αγωγιμότητας 
 
- Το τρίπτυχο όταν επιτευχθεί, ξαναρχίζει, γιατί αυτοτροφοδοτείται. 
- Τότε, η ομορφιά δίνει ακτινοβολία, έχουμε καλύτερο δίκτυο σχέσεων που δίνει καλύτερη αγω-

γιμότητα. 
                                                           & 
- Έτσι το σπιράλ αποκτά συνεχώς νέες σπείρες, λεπτοφυέστερες, αρμονικότερες. 
 
ΑΓΑΠΗ = Σχέσεις 
Η αγάπη μπορεί να έχει και δυσαρμονία από τον τύπο σχέσεων. 

Όταν προχωρούμε εξελικτικά, ο συντονισμός των συσχετιζόμενων, όταν έχει κοινό προσανατο-
λισμό, καταλήγει σε αρμοντικό δίκτυο σχέσεων, σε αρμονικές σχέσεις. (Όπως για παράδειγμα 
η χορωδία.) 

Όταν αποκτήσουν αυτή την αρμονία και ακτινοβολήσει το αποτέλεσμα, τότε μόνο υπάρχει η 
ομορφιά. Γιατί τότε κοινωνείται η αρμονία. Δεν παραμένει εσωτερικευμένη. Γίνεται ορατή. 
(π.χ η χορωδία ακούγεται) 
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Υπάρχει από πριν η αρμονία (πριν ακουστεί) αλλά αν δε φθάσει στους άλλους, στον κόσμο, δεν 
υπάρχει ακτινοβολία, ομορφιά. 

Το αποτέλεσμα τώρα της ακτινοβολίας, που είναι η ομορφιά, τροφοδοτεί από την αρχή το δίκτυο 
των σχέσεων σε ένα ανώτερο, εξελικτικό επίπεδο και συνεχίζει με την ΑΡΜΟΝΙΑ και την Ο-
ΜΟΡΦΙΑ. 

Αυτό προλογίζει ένα εξ ολοκλήρου νέο κύκλο πνευματικής εμπειρίας-της εμπειρίας της ανώτε-
ρης εξέλιξης. 

Έτσι γίνεται το σπιράλ του λεπτοφυέστερου, του αρμονικότερου. 

 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ(Ποια η σημασία της για εμάς και το περιβάλλον) 

1. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα 
2. Η δύναμη των χειρονομιών – Τα χέρια 
3. Το βλέμμα 
 
• Ο άνθρωπος αποτελείται από διάφορα σώματα πιο αιθέρια από το φυσικό του σώμα και χάρη 

σ’ αυτά φτιάχνει σκέψεις και συναισθήματα, καλά ή άσχημα, που τρέφονται από την ίδια την 
ουσία του δημιουργού. 

• Ο άνθρωπος είναι δημιουργός σε όλα τα επίπεδα. 

Εμείς είμαστε δημιουργοί για το καλό όπως και για το κακό. 
΄Ο,τι δημιουργούμε αντανακλάται και στο φυσικό μας σώμα. Στη συμπεριφορά μας, στις χειρο-
νομίες, στο βλέμμα μας. 
Γι αυτό πρέπει να έχουμε συνείδηση της κατάστασής μας και να αγρυπνούμε: 
- Συνείδηση των χειρονομιών μας τις οποίες, αν θέλουμε να προχωρήσουμε στον πνευματικό 

δρόμο, πρέπει να μελετήσουμε και να δούμε αν αυτές εκδηλώνουν μέσα μας και γύρω μας 
την αγάπη, την αλήθεια, την αρμονία. 

- Συνείδηση του βλέμματός μας. Διότι με τα μάτια μπορούμε όχι μόνο να δεχόμαστε αλλά 
και να δίνουμε. 

Εκείνος που ασκείται στο να δίνει, να ακτινοβολεί, να ανακουφίζει,προσφέρει την πιο με-
γάλη υπηρεσία. 
Γι αυτό πρέπει διαρκώς να παρατηρούμε τον εαυτό μας και να επιτηρούμε την έκφραση των 
ματιών μας. 
Όλα είναι μέσα στο βλέμμα που είναι μία σύνθεση ολόκληρης της ύπαρξής μας. 

Τα μάτια, το βλέμμα είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. 
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ΟΜΙΛΙΑ 
ΉΧΟΣ & ΛΟΓΟΣ(Η σημασία της ομιλίας για την Αύρα και την Υγεία) 

• Ο Λόγος είναι δύναμη που διατρέχει τους κόσμους - φυσικό, αισθαντικό,νοητικό, βάζει σε κί-
νηση δυνάμεις και προκαλεί αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά. 

• Ο Ήχος είναι δημιουργική ενέργεια. Δημιουργεί αλλά, προσοχή και καταστρέφει. 
• Τα αποτελέσματα εξαρτώνται: 

α) από το κίνητρο πίσω από τα λόγια μας, 
β) από το επίπεδο συνείδησης που έχουμε και 
γ) από την ακρίβεια, την αγνότητα και την ειλικρίνεια της ομιλίας μας. 

• Με την ομιλία δημιουργούμε διαταραχές ή αρμονία στο σύμπαν, ασχήμια ή ομορφιά μέσα μας 
και γύρω μας. 
Κάθε λέξη που προφέρουμε σχετίζεται με κάποιο ενεργειακό κέντρο μέσα μας που επηρεάζεται 
από την ομιλία και μεταφέρει την ουσία του (κάθε κέντρο έχει τη δική του ιδιαίτερη ουσία και 
χρώμα) στην αύρα μας και στο Διάστημα. 
Συνεπώς, όταν η αύρα μας είναι μολυσμένη, γεμάτη από δηλητήρια που παράγονται από αρνη-
τικές σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις και λόγια, τότε δε μπορεί ναδιατηρήσει την υγεία μας. 

Ο ορθός λόγος δημιουργεί αρμονία και υγεία. 

• Η ελεγχόμενη ομιλία βλέπει το αποτέλεσμα πριν ελευθερώσει την αιτία. 

• Η ορθή ομιλία βγαίνει από την καρδιά. Φωτίζεται από το νου και φορτίζεται με αγάπη και 
χαρά. 

• Πρέπει να αναπτύξουμε μια επιστήμη της ομιλίας και βαθμιαία να την κυριαρχήσουμε γιατί η 
ομιλία είναι άμεσα υπεύθυνη για τη ζωή, την υγεία και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και 
τη φύση. 
Ο Χριστός είπε: “Παν ρήμα αργόν ον εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσιν περί αυτού λό-
γον εν ημέρα κρίσεως. Εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθή-
ση” 

(Κατά Ματθαίον ΙΒ΄, 36-37) 
 
 

“Πώς να ελέγχουμε την ομιλία μας” 

Υπάρχουν μερικοί κανόνες οι οποίοι θα κρατήσουν το κομπιούτερ σας σε μια υγιή κατάσταση 
και θα προφυλάξουν όχι μόνο το στόμα, αλλά και το νου σας: 

1. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Ακούστε την Εσωτερική Φωνή σας. 
Αν δε νιώθετε άνετα μέσα στην καρδιά σας, να ξέρετε ότι είναι μια προειδοποίηση από το 
εσωτερικό κομπιούτερ. 
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Σκεφτείτε πριν μιλήσετε: 
“Είναι η ομιλία μου όμορφη, γεμάτη καλοσύνη, βασισμένη στη δικαιοσύνη, χαρούμενη; 
Παραβιάζει την ελευθερία των άλλων; 
Οδηγεί προς τη βελτίωση και την τελείωση; 
Αν όχι, σταματήστε την, αλλάξτε την, αντιστρέψτε την, επεξεργαστείτε την, μέχρις ότου νιώ-
σετε ότι δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από τον εσωτερικό κομπιούτερ. 

2. Μιλάτε μόνο όταν είναι απαραίτητο. 
Αν δεν είναι, αποτελεί σπατάλη ενέργειας. Γιατί να μιλήσετε; 
Η περιττή ομιλία είναι σαν τα βέλη που ρίχνονται όχι για να χτυπήσουν στόχους, αλλά αντί-
θετα πέφτουν σε διάφορα μέρη και προκαλούν κακό. 
Η περιττή ομιλία συσσωρεύεται σαν ένα βάρος μέσα στην αύρα σας και εξαντλεί την ενέρ-
γειά σας.  
Καθώς προσέχετε την ομιλία σας, ανακαλύπτετε μέσα σας ένα μηχανισμό που ονομάζεται 
διάκριση. 
Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο τμήμα του κομπιούτερ σας και αν το χρησιμοποιήσετε με το 
σωστό τρόπο θα κρατήσετε τον εσωτερικό μηχανισμό σας σε τάξη. 

3. Προσπαθήστε να μην εκφράζετε αρνητικά συναισθήματα ή απαισιοδοξία μέσα από τη 
συζήτησή σας. 
Για παράδειγμα, μη λέτε: “Αχ, είσαι χλωμός σήμερα. Είσαι άρρωστος. Ίσως έχεις κάτι σοβα-
ρό” ή “Πάντα αποτυχαίνεις.... Δεν είσαι ποτέ καλός”. 
Αντίθετα, να δίνετε στους ανθρώπους ελπίδα, μια αίσθηση του μέλλοντος. 
Μπορείτε να πείτε: “Είναι επικίνδυνο” αλλά μπορείτε να προσθέσετε “Οι κίνδυνοι μας δυνα-
μώνουν και κατακτάμε μόνο με κινδύνους”. 
Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι κάνουν αρνητικές δηλώσεις. 
Ανακαλύψτε τα κίνητρά τους ή δείτε αν είναι υπνωτισμένοι ή έχουν υποστεί πλύση εγκεφά-
λου. 
Μερικές φορές εκείνοι που είναι μηχανιστικοί επαναλαμβάνουν τα ίδια: “Αχ είσαι τόσο υπέ-
ροχη! Τα μαλλιά και το φόρεμά σου είναι θαυμάσια...” ακόμα και αν το άτομο δε φοράει φό-
ρεμα! 

4. Μην ορκίζεστε ούτε να καταριέστε. 
Ο όρκος και η κατάρα προκαλούν σοβαρή ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό σας και δημιουρ-
γούν έλκη στην αύρα σας. 
Μία κατάρα γίνεται το σώμα μιας κακής οντότητας, η οποία το χρησιμοποιεί για να εκπλη-
ρώσει την κατάρα επάνω σας και επάνω στο θύμα. 
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5. Η ομιλία σας πρέπει πάντα να προστατεύεται από την ομορφιά, την καλοσύνη, τη δικαιο-
σύνη, τη χαρά και την ελευθερία.  
Να θυμάστε, αυτοί είναι οι παράγοντες που σας οδηγούν στον προκαθορισμένο σκοπό σας. 
Αν τα λόγια σας είναι άσχημα, μην τα προφέρετε. Αν τα λόγια σας θα είναι κακά, προσέξτε. 
Αν τα λόγια σας θα είναι άδικα, σφραγίστε το στόμα σας. 
Αν θα σκορπίσουν τη θλίψη, μην τα αφήνετε να βγουν. 
Αν θα δεσμεύσουν ή θα περιορίσουν την ελευθερία των άλλων, θα είναι καλύτερα να μείνετε 
σιωπηλοί. 
Μη διαδίδετε ειδήσεις που είναι άσχημες ή δυσάρεστες, παρά μόνο στους υπεύθυνους. 
Κάποτε συνέθετα μουσική όταν ένας γνωστός μου με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι την 
προηγούμενη πέθανε η γάτα του. Αν ήξερε ότι δεν είχα κανένα ενδιαφέρον να μάθω για το 
θάνατο της γάτας του, θα σεβόταν το χρόνο μου τε και δε θα με φόρτωνε με περιττές πληρο-
φορίες. 

6. Μια φορά τη μέρα για μία ώρα να μένετε σιωπηλός. 
Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξετε τη διάκριση. 

7. Μια φορά το μήνα να μένετε σιωπηλός για 24 ώρες. 
Κατά τη διάρκεια της μέρας προσπαθήστε να ελέγξετε τη φαντασία σας. 
Τον περισσότερο καιρό η φαντασία κλειδώνει τις μαγνητοταινίες του εγκεφάλου σας. 

8. Προσπαθήστε να μιλάτε μόνο για τα πιο ουσιώδη. 
Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να σώσετε τη ζωή σας κάνοντάς το. 

9. Ασκήστε τη νοητική σιωπή. 
Όταν ο νους σας αρχίσει να τρέχει σε αρνητικές γραμμές, σταματήστε να σκέφτεστε προς αυ-
τή την κατεύθυνση. 
Προσπαθήστε να ελέγξετε την ομιλία σας. 
Να ελέγχετε την ομιλία σας δε σημαίνει να μην προειδοποιείτε τους άλλους για τα αληθινά 
θέματα ή τους κινδύνους, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραλύει 
την τόλμη και το θάρρος των ανθρώπων να ξεπερνούν τους κινδύνους. 

Όταν αρχίσετε πραγματικά να ελέγχετε την ομιλία σας, θα παρατηρήσετε ότι αναπτύσσετε επί-
σης την ικανότητα να μην ακούτε ορισμένο είδος ομιλίας. 
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ενθαρρύνουν εκείνους που χρησιμοποιούν παραπλανητική, υπνωτι-
σμένη, κακοήθη ή συκοφαντική ομιλία, γιατί τέτοια ομιλία μπορεί να βλάψει τον εσωτερικό μη-
χανισμό του ακροατή, να τον οδηγήσει στην αμφιβολία και τη σύγχυση και να τον μπλέξει μέσα 
στα προβλήματα των άλλων. 
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Πρέπει να αναπτύξουμε μια επιστήμη της ομιλίας και βαθμιαία να την κυριαρχήσουμε, γιατί η 
ομιλία μας είναι άμεσα υπεύθυνη για τη ζωή, την υγεία και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους 
και τη φύση. 
Ο Χριστός είπε: “Παν ρήμα αργόν ον εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσιν περί αυτού λό-
γον εν ημέρα κρίσεως. Εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθή-
ση”. 
  
Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ότι η ομιλία τους είναι προέκταση του εαυτού τους. 
Οτιδήποτε είναι ο εαυτός τους αποτελεί και την πηγή από την οποία πηγάζει η ομιλία τους. 
 
Η πρωταρχική σημασία της ομιλίας είναι να εκδηλώσει τον αληθινό Εαυτό σας μέσω της ομιλί-
ας, προβάλλοντας και εκδηλώνοντας αυτό ακριβώς που είστε. 
Γενικά οι άνθρωποι δε μιλούν, αλλά αφήνουν το μαγνητόφωνό τους να παίζει. 
Αυτό που μιλάει είναι κυρίως το σώμα τους, τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ιδέες τους, ενώ 
οι άνθρωποι υποκρίνονται ότι πράγματι μιλούν αυτοί. 
 
Ο ομιλητής πρέπει να επιτρέπει στον άλλον να δει τι είναι και να εφελκύσει στον άλλον τον αλη-
θινό Εαυτό του. 
Έτσι η ομιλία μπορεί να είναι μια αποκάλυψη για να κάνει τους ανθρώπους να γνωριστούν όπως 
πραγματικά είναι στην ουσία τους. 
 
Το να μιλάτε σαν Εαυτός δε σημαίνει να μιλάτε για τα ενδιαφέροντά σας. 
Μπορεί να μιλάτε για το σώμα, τα συναισθήματα, τις σκέψεις σας και την κατάσταση του κό-
σμου γενικά, αλλά να είστε εσείς που μιλάτε και όχι το σώμα, τα συναισθήματα, οι σκέψεις σας ή 
οι συνθήκες του κόσμου μέσα από σας. 
 
Εκείνοι που καταφέρνουν να είναι ο Εαυτός είναι τα πιο ανιδιοτελή άτομα στον κόσμο. 
Γιατί όταν ένα άτομο έλθει σε επαφή με την ουσία του, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μόνο Ένας 
Εαυτός μέσα σε όλες τις έμβιες μορφές. 
Έτσι η επαφή με τον Εαυτό, σας αποκεντρώνει και όλες οι φροντίδες και οι θεωρήσεις σας σχετί-
ζονται με τον Ένα Εαυτό, αντί να στρέφονται γύρω από τον άξονα του προσωπικού σας εαυτού. 
Σκοπός της ομιλίας είναι να εκδηλώσει τον Εαυτό και να κάνει τους άλλους να ανακαλύψουν και 
εκδηλώσουν τον Εαυτό και να κάνουν πραγματικότητα την επίγνωση του Ενός Εαυτού. 

 
Οι άνθρωποι μιλούν για διάφορους λόγους: 

1.  για να μεταβιβάσουν γνώση 
2.  για να μεταβιβάσουν πληροφορίες 
3. για να δώσουν εντολές 
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4.  για να αποκαλύψουν ανάγκες 
5. για να ελευθερώσουν τις συσσωρευμένες εντάσεις των θυμαπατών, των πλανών, της μα-

ταιοδοξίας και του εγώ 
6. για να διασκεδάσουν τον εαυτό τους ή τους άλλους 
7. για να εξαπατήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους 
8. για να αποκαλύψουν και εκδηλώσουν τον αληθινό τους Εαυτό 
9. για να εφελκύσουν τον αληθινό Εαυτό στους άλλους 

 
Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να σημειώσετε σ αυτά τα εννέα σημεία είναι ότι, αν ο ομι-
λητής δεν είναι ο Εαυτός, τότε δεν υπάρχει αληθινή προσπάθεια για την εγκαθίδρυση δημιουργι-
κής επικοινωνίας. 
 
Όσο περισσότερο είστε ο Εαυτός σας, τόσο μεγαλύτερη αξία και αξιοπιστία έχουν τα λόγια σας. 
Όσο περισσότερο είστε ταυτισμένος με το μη-εαυτό σας, τόσο λιγότερη αξία έχουν τα λόγια σας. 
 
Ο παράγοντας που κάνει τα λόγια σας πιστευτά και αποτελεσματικά είναι ο αληθινός σας Εαυ-
τός, ο οποίος θα πρέπει να είναι η πηγή της ομιλίας σας 
Όταν ο Εαυτός είναι η κύρια πηγή, τότε ο Εαυτός είναι εκείνος που εκδηλώνεται μέσω της ομιλί-
ας σας και η ομιλία σας είναι ένας αληθινός δρόμος Αυτο-πραγμάτωσης. 
Ένας μαθητής ασκεί αρκετές πειθαρχίες πάνω στην ομιλία του. 

(Από: “Πρόκληση για Μαθητεία” του Τορκόμ Σαραϊνταριάν) 

 

 

ΑΠΡΟΣΩΠΙΑ 

Απροσωπία είναι:  
• η αποκέντρωση από τις ανάγκες της προσωπικότητας και η εστίαση στις ανάγκες της ψυχής. 
• Είναι η στάση της αληθινής κατανόησης και εκείνης της αγάπης που κοιτά μέσα από τις προ-

σωπικότητες και αναγνωρίζει μέσα στον καθένα την ψυχή που αγωνίζεται. Γι αυτό και δεν 
κρίνει κανέναν ούτε τον καταδικάζει. 

Για να αναπτύξουμε την απροσωπία, που σημαίνει “αποταύτιση”, πρέπει να περάσουμε μέσα από 
την ταύτιση, δηλαδή την προσκόλληση στο σώμα-ύλη, στο συναίσθημα, στη σκέψη-νου και να α-
ντιληφθούμε, μέσα από το βίωμα, τι σημαίνει η έλλειψή της και σε τι λάθη μας οδηγεί. 

Μόνο όταν αντιληφθούμε πόσο μας εγκλωβίζει η ταύτιση, μπορούμε να νιώσουμε την ανάγκη 
για απροσωπία. 
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1. Τι είναι η απροσωπία; 
Απροσωπία είναι η αποκέντρωση από την προσωπικότητα και η εστίαση στην ψυχή.  
Σημαίνει ότι κρίνουμε τις καταστάσεις, παίρνουμε αποφάσεις και δρούμε με βάση τι είναι αυτό 
που φέρνει εμάς και τους άλλους πιο κοντά στην ψυχή μας και όχι με βάση αυτά που υπαγορεύ-
ουν οι σκέψεις ή οι επιθυμίες μας.  
Επειδή είναι ο δρόμος που μας φέρνει πιο κοντά στην ψυχή μας, η οποία δρα με βάση την ενό-
τητα, η απροσωπία δε μπορεί να είναι ένα τείχος που υψώνουμε γύρω μας από φόβο είτε ψυχο-
λογικό είτε ενεργειακό, ή η απομάκρυνση από τις δυσκολίες της ζωής λόγω ενδόμυχης φυγοπο-
νίας. Δε σημαίνει επίσης αδιαφορία ούτε ψυχρότητα απέναντι στους άλλους.  
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η στάση της αληθινής κατανόησης και της αγάπης εκείνης 
που κοιτά μέσα από τις προσωπικότητες και αναγνωρίζει μέσα στον καθένα μας την ψυχή 
που αγωνίζεται.  
Αναγνωρίζει ότι οι προσωπικότητες είναι παροδικές, θέλουν δουλειά και είναι το πεδίο μέσα από 
το οποίο όλοι εργαζόμαστε. 

Γι αυτό και δεν κρίνει κανέναν ούτε τον καταδικάζει. 
Για να αναπτύξουμε την απροσωπία πρέπει να περάσουμε μέσα από την ταύτιση. 
Η απροσωπία είναι μια εσωτερική ποιότητα. Το να κατακτήσουμε μια εσωτερική ποιότητα  μπο-
ρούμε να το κάνουμε μόνο όταν αληθινά έχουμε αφομοιώσει την αναγκαιότητά της. Και για να 
γίνει αυτό υπάρχει ένας τρόπος: Να αντιληφθούμε τι σημαίνει η έλλειψή της και σε τι λάθη μας 
οδηγεί. 

Μόνο όταν αντιληφθούμε πόσο εγκλωβίζει εμάς και τους άλλους η ταύτιση, μπορούμε να 
νιώσουμε την ανάγκη για απροσωπία. 

και 

Μόνο όταν νιώσουμε την αναγκαιότητά της μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως όταν την 
κατακτήσουμε θα τη χρησιμοποιούμε ορθά.  
Γι αυτό και πάντα στη διδασκαλία τονίζεται ότι η σταθερότητα για μία επίτευξη είναι απείρως 
πιο σημαντική από μια βιαστική κατάκτηση που αγνοεί τα ενδιάμεσα στάδια και καταλήγει να 
είναι προσωρινή. 
 

Ο σεβασμός στα εξελικτικά στάδια είναι 
το πρώτο στοιχείο απροσωπίας 

που πρέπει να αναπτύξουμε μέσα μας. 
 
Η ταύτιση για κάποιον μπορεί να είναι ένα βήμα εξίσου πνευματικό όπως για κάποιον άλλο να 
μάθει την απροσωπία. 
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ΑΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Η αληθινή απροσωπία έχει κάποια γνωρίσματα: 
• Απροσωπία για ένα ζηλωτή είναι να αποκεντρωθεί από την προσωπικότητά του και να παίρνει 

τις αποφάσεις του σύμφωνα με τι τον φέρνει κοντά στην ψυχή του. 
• Απροσωπία για ένα μαθητή είναι: 

- η απροσωπία στην υπηρεσία του – Δεν επιτρέπει στις συνθήκες να τονεμποδίζουν από το να 
υπηρετεί το γενικό καλό 

- η απροσωπία στην ομάδα του – Δεν κρίνει τους αδελφούς του από τη συμπεριφορά των προ-
σωπικοτήτων. Η εστίασή του μεταφέρεται στο ομαδικό έργο και αυτό έχει σαν κύριο μέλημά 
του. 

• Απροσωπία για έναν πιο προχωρημένο μαθητή είναι ακόμα και από την ίδια την Ιεραρχία-
τους Διδασκάλους και η εστίασή του μεταφέρεται στην πραγμάτωση του Θείου Σχεδίου το ο-
ποίο και Εκείνοι υπηρετούν. 

Η απροσωπία δεν είναι απομόνωση. Είναι περιεκτικότητα. 

Ξεκινάμε ως μία μεμονωμένη μονάδα και συνδεόμαστε με ένα ευρύτερο σύνολο. 

Όσο κατακτούμε την απροσωπία τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε 
ότι είμαστε ψυχές. 

Τότε, τα κριτήριά μας για το ορθό αλλάζουν και αναπτύσσουμε τη διάκριση. 
 

2.΄Ετσι μπορούμε να πούμε ότι: 

• Η απροσωπία για ένα ζηλωτή είναι να αποκεντρωθεί από τη δική του προσωπικότητα.  
Να παίρνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με το τι τον φέρνει πιο κοντά στην ψυχή του. Η ε-
στίασή του μεταφέρεται στην ένωση με την ψυχή. 

• Απροσωπία για ένα μαθητή είναι:  

− Η απροσωπία στην υπηρεσία του. Υπηρετεί απρόσωπα, δηλαδή δεν περιμένει ανταμοι-
βή ή αναγνώριση, δεν περηφανεύεται για την επιτυχία του ούτε το βάζει κάτω στην απο-
τυχία.  
Δεν επιτρέπει στις συνθήκες να τον εμποδίζουν από το να υπηρετεί. 
Επειδή έχει βιώσει ο ίδιος την απροσωπία, έχει αναπτύξει κριτήρια και μπορεί να βλέπει 
τους άλλους ως ψυχές και να βοηθά με τον ορθό τρόπο.  

− Η απροσωπία στην ίδια την ομάδα του. Δεν κρίνει τους αδελφούς του από τη συμπερι-
φορά των προσωπικοτήτων. 
Δεν πτοείται από τις αντιξοότητες που προκύπτουν από τη συνάθροιση ανθρώπων και τις 
δυσκολίες που αναπόφευκτα όλοι αντιμετωπίζουμε. 

Σέβεται πάντα και βοηθά όταν μπορεί. 
Η εστίασή του μεταφέρεται στον ομαδικό κοινό σκοπό.  
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• Απροσωπία για έναν πιο προχωρημένο μαθητή είναι η απροσωπία ακόμα και από την ί-

δια την Ιεραρχία και τους Διδασκάλους και η εστίασή του μεταφέρεται στην πραγμά-
τωση του Σχεδίου.  
Τότε ο μαθητής γίνεται ένας νοήμων συνεργάτης που μέριμνά του είναι να δρα με ενότητα 
και πρωτοβουλία μέσα στην Ιεραρχική ομάδα «σηκώνοντας» όπως λέγεται «ένα μέρος από 
το φορτίο των Δασκάλων» και επιτρέποντάς τους να ασχοληθούν με άλλα θέματα.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι η αληθινή απροσωπία έχει κάποια γνωρίσματα. 
Η απροσωπία όχι μόνο δεν είναι απομόνωση αλλά το αντίθετο*, είναι περιεκτικότητα.  
Κάθε φορά που αποκεντρωνόμαστε από κάτι δεν το αφήνουμε πίσω αλλά το εντάσσουμε με την 
αληθινή του λειτουργία στο επίπεδο που μεταφέρεται η εστίασή μας. 

Ενώνουμε την προσωπικότητα  

• με την ψυχή 

• μετά με την ομάδα 

• με την ανθρωπότητα 

• με την Ιεραρχία  

• με το Σχέδιο 

Ξεκινάμε ως μια μεμονωμένη μονάδα και συνδεόμαστε με ένα ολοένα ευρύτερο σύνολο. 

Η εναλλαγή της ταύτισης και της απροσωπίας, 
οδηγούν στη σύνθεση. 

Η σύνθεση με τη σειρά της μας βοηθά 
στην ενότητα και την κατανόηση 

που εκφράζονται ως αληθινή, απρόσωπη αγάπη. 

* Η αναγνώριση ότι υπάρχουμε και ανήκουμε σε ένα ευρύτερο σύνολο, τροποποιεί την αίσθηση που έχου-
με για το χρόνο και αυτό βοηθά πολύ στις ορθές αποφάσεις. 

Πώς; 

Στο 1ο στάδιο που δεν έχουμε αποκεντρωθεί από την προσωπικότητα, οι αποφάσεις μας και οι δράσεις 
μας παίρνονται με βάση μόνο τις επιθυμίες αυτής της ενσάρκωσης. 

΄Οσο κατακτούμε την απροσωπία τόσο πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ψυχές που εξελίσσονται 
σε μια συνοχή ενσαρκώσεων που δεν είναι άσχετες μεταξύ τους και οι δράσεις σε μια ενσάρκωση χτίζουν 
την επόμενη. Τότε τα κριτήριά μας για το ορθό αλλάζουν και αναπτύσσουμε τη διάκριση. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 
Παρατηρήστε με τι ταυτίζεστε αυτό τον καιρό. 
Πού εγκλωβίζεται η προσωπικότητα; (ποια δηλαδή σώματα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο-
αντιδρούν;) 
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ΑΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Η αληθινή απροσωπία ωθεί στη δράση ενώ η ψεύτικη στη μη δράση. 
Εκείνος που είναι αληθινά απρόσωπος, είναι πρωτίστως απρόσωπος με τον ίδιο του τον εαυτό: 
• έχει αποταυτιστεί από τις επιθυμίες, τους φόβους και τις σκέψεις του 
• δεν προσδοκά ανταλλάγματα 
• δεν έχει προκαταλήψεις 
• σέβεται το δρόμο του καθενός και γι αυτό δεν πληγώνεται 
• δεν κρίνει, απλά βοηθά όταν του επιτρέπεται. Αυτό τον κάνει να δρα ελέυθερα και ορθά. 
 
Μπορούμε να βρούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς; 
Μπορούμε! 

Με: 
• ειλικρινή παρατήρηση 
• ειλικρινή αναγνώριση των εφοδίων και των ατελειών μας 
• σεβασμό στα ενδιάμεσα στάδια και 

• μία ορθή πνευματική καθοδήγηση 
 

3. Η αληθινή απροσωπία ωθεί στη δράση ενώ η ψεύτικη στη μη δράση. 
Γιατί;  
Γιατί εκείνος που είναι αληθινά απρόσωπος, έχει μάθει να είναι απρόσωπος πρωτίστως με τον 
ίδιο του τον εαυτό:  

• Έχει αποταυτιστεί από τις επιθυμίες, τους φόβους και τις σκέψεις του  

• Δεν προσδοκά ανταλλάγματα 

• Δεν έχει προκαταλήψεις  

• Σέβεται το δρόμο του καθενός και γι αυτό δεν πληγώνεται 

• Δεν κρίνει, απλά βοηθά όταν του επιτρέπεται. Αυτό του επιτρέπει να δρα ελεύθερα και 
ορθά.  

Πώς μπορούμε να βρούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς; 

Το να  εντοπίσουμε το δικό μας στάδιο είναι δύσκολο. 
1. Γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές στα 

εξελικτικά στάδια.  
Αυτό το κάνουμε απλά για να καταγράψει ο εγκέφαλος κάποιες διαφορές και να βρούμε μια 
κατεύθυνση.  
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2. Δεν εκδηλώνουν όλα μας τα σώματα τις ίδιες ποιότητες ούτε τις ίδιες αναλογίες.  

Π.χ. μπορεί το φυσικό σώμα να είναι απρόσωπο και το αστρικό να μην είναι. 
3. Η απροσωπία εκφράζεται διαφορετικά στην κάθε ακτίνα. 

΄Αρα; 
΄Αρα χρειάζεται:  

− ειλικρινή παρατήρηση, 

− ειλικρινή αναγνώριση των εφοδίων και των ατελειών μας, 

− σεβασμό στα ενδιάμεσα στάδια και   

− μια ορθή πνευματική καθοδήγηση 

ΑΠΡΟΣΩΠΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

1. Αποτελέσματα απροσωπίας 
2. Πώς αναπτύσσουμε την απροσωπία 

• Κατακτώντας την απροσωπία 
- έχουμε: διαύγεια, διάκριση, ορθή δράση 
- αναπτύσσουμε: αληθινή αγάπη, κατανόηση για τον εαυτό μας, κατανόηση και για τους άλ-

λους. 
• Αναπτύσσουμε την απροσωπία: 

α) όταν έχουμε ειλικρίνεια=σαφήνεια στόχου. 
Η απροσωπία, η ειλικρίνεια και η ακρίβεια είναι σημαντικές αρετές για να εντοπίζουμε με 
την παρατήρηση τη θέση μας κάθε φορά και να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό. 

β) Με τη μελέτη=μελέτη διαλογιστικής μορφής. 
Η μελέτη των αληθινά πνευματικών βιβλίων δεν είναι αύξηση γνώσεων. Είναι μορφή δια-
λογισμού. 

γ) Όταν δεν κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. 
Εντοπίζουμε ποιος πρωταρχικά είναι ο κύριος "αντίπαλος" = η ταύτιση και προσέχουμε να 
δούμε: 
-πώς λειτουργεί 
-πού και πώς εκδηλώνεται 
-τι συνέπειες έχει 

δ) Με τη θέληση να θυμόμαστε ότι είμαστε ψυχές και έχουμε ένα πλάνο ακόμη και αν δεν το 
γνωρίζουμε. 

ε) Με την παρατήρηση και τη διάκριση. 
Παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας τα κίνητρά μας και διακρίνουμε τη φύση των επι-
θυμιών, των σκέψεων και των πράξεών μας. 
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στ) Με την πειθαρχία να δράσουμε σύμφωνα με αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως εξελικτικά 
ορθό τη δεδομένη στιγμή. 

ζ) Με την τεχνική της αδιαφορίας. 
Αδιαφορία είναι η άρνηση να ταυτιστούμε με οτιδήποτε εμποδίζει την πνευματική μας εξέ-
λιξη. 

η) Με την απόσπαση = την απόσυρση και τη συμπύκνωση της συνείδησής μας στον εσωτερικό 
παρατηρητή - την ψυχή. 

"Αποσπόμαστε και δρούμε ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τα προβλήματα, τα διευθετούμε 
χωρίς προσκόλληση και στεκόμαστε σαν ένας γερός βράχος και ένα δυνατό χέρι για τον εαυτό 
μας και τους άλλους" (Διδάσκαλος Θιβετανός). 

θ) Με την υπομονή, τη σταθερότητα και το ρυθμό. 
• Η μαθητεία είναι μία προσπάθεια να αποκαλύψουμε, να στηρίξουμε και να μεταμορφώσουμε 

τον εαυτό μας και αυτά θα τα πετύχουμε μόνο μέσω της απροσωπίας. 
 

Τις προηγούμενες φορές μιλήσαμε για την απροσωπία. 
Είπαμε οτι απροσωπία είναι να σκεφτόμαστε, να κρίνουμε, να αποφασίζουμε και να πράττουμε 
με βάση τον πνευματικό μας εαυτό και όχι με βάση την προσωπικότητα. 
Η απροσωπία δεν είναι μια ψυχολογική άμυνα που τη χρησιμοποιούμε για να ξεγελάσουμε την 
αδυναμία μας να χειριζόμαστε καταστάσεις ή για να αποφύγουμε δυσκολίες. Η απροσωπία δεν 
είναι ψυχρότητα απέναντι στους άλλους και απομόνωση. 
Αντίθετα, απροσωπία είναι ότι αρνούμαι να παγιδευτώ στις πολλές διαφορετικές προσωπικότη-
τες και αναγνωρίζω το νήμα του κοινού αγώνα που μας συνδέει όλους. 
Απροσωπία είναι, αρνούμαι να περιορίσω τον εαυτό μου σε μια προσωρινή ύπαρξη. 
Εξ αιτίας της απροσωπίας 

1.  έχουμε διαύγεια  
2.  έχουμε διάκριση σε ό,τι αντιμετωπίζουμε 
3.  δρούμε ορθά 
4.  αναπτύσσουμε την αληθινή αγάπη 
5.  αναπτύσσουμε κατανόηση για τον εαυτό μας και 
6.  αναπτύσσουμε κατανόηση και για τους άλλους. 

Πώς η απροσωπία μας οδηγεί στις αρετές της διαύγειας, της διάκρισης και της αληθινής αγά-
πης που βοηθά πραγματικά;  
Μας οδηγεί γιατί η απροσωπία έχει τις ρίζες της στη μνήμη. Στη μνήμη ότι δεν είμαστε το προ-
σωρινό προσωπείο που έχουμε ντυθεί σε αυτή την ενσάρκωση. Είμαστε αιώνιες υπάρξεις που 
υπάρχουμε διαρκώς μέσα στους αιώνες, που εξελισσόμαστε με το να ενσαρκωνόμαστε ξανά και 
ξανά γιατί έχουμε καθορίσει ένα σκοπό. 
Είναι η μνήμη ότι η κάθε μας δράση είτε μας βοηθά είτε μας εμποδίζει να φθάσουμε στον Εαυτό. 
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Είπαμε επίσης ότι την απροσωπία την κατακτάμε σταδιακά ξεκινώντας από τον ίδιο μας τον εαυ-
τό. 
Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; 

Γιατί η προσωπικότητα αναπτύσσει επιθυμίες και σκέψεις ανάλογα με το περιβάλλον και την ε-
ποχή που ζει. 
Ζει τον περιορισμένο χρόνο της μίας ενσάρκωσης. 
Όχι μόνο δεν έχει αντίληψη του σκοπού της ψυχής αλλά ούτε καν γνωρίζει το δικό της σκοπό, 
τουλάχιστον έως ότου αποφασίσουμε να την πειθαρχήσουμε και να τη συνδέσουμε με την ψυχή.  
Έτσι σκέφτεται σαν καιροσκόπος, πώς να ικανοποιηθεί στους φορείς της, να αποφύγει τις ευθύ-
νες, να περάσει καλά. Και δε μπορεί να δει τις θετικές ή τις αρνητικές επιπτώσεις των πράξεών 
της σε βάθος χρόνου. 
Μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε στα χέρια της την εξέλιξή μας; 

Πώς αναπτύσσουμε την απροσωπία; 
1. Πρώτα από όλα να έχουμε ειλικρίνεια. 

Θέλουμε να γίνουμε απρόσωποι και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ανε-
ξάρτητα των συνεπειών που θα έχει για την προσωπικότητα; 
Αυτό μπορεί να φαίνεται αφελές είναι όμως σημαντικό. 
Γιατί όταν ονοματίζουμε ότι θέλουμε να εξελιχθούμε σε κάτι και μάλιστα λόγω υπηρεσίας, 
τότε το σύμπαν σέβεται την επιθυμία μας και θα μας φέρει τις συνθήκες εκείνες που θα μας 
επιτρέψουν να αναπτύξουμε π.χ την απροσωπία. 
Ας μη γίνει όμως παρανόηση. 
Δεν καθορίζουμε εμείς τα μαθήματά μας. Αν έχει έρθει η ώρα για κάποιον να μάθει την α-
προσωπία, οι κατάλληλες συνθήκες θα παρουσιαστούν είτε αυτός ξέρει από εσωτερισμό είτε 
όχι. 
Εμείς όμως μιλάμε από την πλευρά των εργατών – μαθητών που έχοντας συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη, προσπαθούν να επισπεύσουν την εξέλιξή τους συνειδητά μέσω “αυτοπροκαλού-
μενων κρίσεων”. 
Αυτοπροκαλούμενη κρίση είναι η δυνατότητα που έχουν οι εργάτες του Φωτός να θέτουν οι 
ίδιοι στόχους για τον εαυτό τους και να αυτοπροκαλούν ή να προσαρμόζουν τις συνθήκες ώ-
στε να εργασθούν πάνω σε αυτούς. 

Τα βήματά μας πάνω στην ατραπό είναι ορθά, αποτελεσματικά και ασφαλή για όλους, 
όταν προχωράμε με βάση τις αληθινές μας δυνατότητες και όχι με βάση τους ευσεβείς 
μας πόθους. 
Η απροσωπία, η ειλικρίνεια και η ακρίβεια είναι σημαντικές αρετές για να εντοπίζουμε τη θέ-
ση μας κάθε φορά και να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό. 
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2. Με τη μελέτη. 
Χρειάζεται να μελετήσουμε για την απροσωπία και οτιδήποτε διακρίνουμε οτι σχετίζεται με 
αυτή. Ο Διδάσκαλος Θιβετανός τονίζει συνεχώς την ανάγκη να θεσπίσουμε ακόμη και συγκε-
κριμένη ώρα μελέτης. Γιατί η μελέτη των αληθινά εσωτερικών βιβλίων δεν είναι συλλογή 
γνώσεων. Είναι μορφή διαλογισμού που μας φέρνει σε επαφή με την ενέργεια του θέματος. 
(π.χ της απροσωπίας) 

3. Αφού δώσουμε απάντηση στον εαυτό μας, δεν κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. 
Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο “αντίπαλος”, δηλαδή η ταύτιση. 

− Πώς λειτουργεί;  

− Πού και πώς εκδηλώνεται; 

− Τι συνέπειες έχει; 
Εδώ πρέπει να προσέξουμε μία παγίδα. 
Μερικές φορές, επειδή ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, αρχί-
ζουμε όντως να παρατηρούμε όχι όμως με σκοπό να δράσουμε αλλά για να αισθανόμαστε ότι 
προσπαθούμε.  
Και πώς το καταλαβαίνουμε; 

• Όταν σταματάμε να παρατηρούμε και να ταυτιζόμαστε. 

• Όταν μέσα από την παρατήρηση έχουμε ήδη βρει έναν τρόπο, ένα πλάνο να δράσουμε 
αλλά δεν το πράττουμε.  

4. Με τη θέληση να θυμόμαστε ότι είμαστε ψυχές και έχουμε ένα πλάνο ακόμη και αν δεν το 
γνωρίζουμε. 

5. Αφού έχουμε συλλέξει δεδομένα και διατηρώντας σταθερή τη μνήμη της ψυχής, παρατηρού-
με στην καθημερινότητά μας τα κίνητρά μας, διακρίνουμε τη φύση των επιθυμιών, των σκέ-
ψεων και των πράξεών μας: 

− Είναι παροδικές; 

− Ποιο σώμα θα ικανοποιηθεί; 

− Θα μας εξελίξει; 

− Τι συνέπειες έχουν αυτά για τους άλλους πνευματικά; 

− Μας βοηθούν να έρθουμε πιο κοντά στην ψυχή μας;  

6. Με την πειθαρχία να δράσουμε σύμφωνα με αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως εξελικτικά ορ-
θό τη δεδομένη στιγμή. 

7. Με την τεχνική της αδιαφορίας. 
Αδιαφορία είναι η ουδέτερη στάση για τις προσωπικές επιθυμίες, αρέσκειες και αντιπάθειες, 
τις επαφές και τους στόχους μας, τις ανησυχίες και έννοιες που δεν σχετίζονται με την εξέλι-
ξη. 



ΙΟΧΡΟΟΧΟΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ                                                                                                                                                          
Εσωτερική Αυτογνωσία                                                                                           Περιεχόμενα  

 

-23- 
 

Αδιαφορία είναι η εστίαση στο στόχο και η απομάκρυνση καθετί που δε συνδέεται με αυτόν. 
Είναι η άρνηση να ταυτιστούμε με οτιδήποτε εμποδίζει την πνευματική μας εξέλιξη.  

8. Με την απόσπαση. 
Απόσπαση είναι η απόσυρση και η συμπύκνωση της συνείδησής μας στον εσωτερικό παρα-
τηρητή. 
“Αποσπόμαστε και δρούμε ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τα προβλήματα, τα διευθετούμε 
χωρίς προσκόλληση και στεκόμαστε σαν ένας γερός βράχος και ένα δυνατό χέρι για τον εαυ-
τό μας και τους άλλους” (Διδάσκαλος Θιβετανός). 

9. Με την υπομονή, τη σταθερότητα και το ρυθμό. 
Η υπομονή εξαρτάται από την ποιότητα των κινήτρων μας. ΄Οσο πιο αγνά είναι τα κίνητρά 
μας τόσο περισσότερο υπομονή έχουμε. 
Η σταθερότητα εξαρτάται από τη θέλησή μας και τη συνειδητοποιημένη στάση που έχουμε 
απέναντι σε αυτό που κάνουμε. 
Ο ρυθμός παράγει το μαγνητικό συνεκτικό νήμα μεταξύ ημών και του στόχου μας και εξαρ-
τάται από τη σταθερότητα της εστίασής μας σε αυτόν.  
Είναι σαν μία άγκυρα που τη ρίχνουμε στο στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Όσο τα μάτια 
μας είναι προσηλωμένα στο στόχο, δε χάνουμε χρόνο υπερτιμώντας τις επιτυχίες μας ούτε 
παραιτούμαστε επειδή αποτύχαμε να δείξουμε απροσωπία. 

Η ιστορία της μαθητείας είναι μια προσπάθεια να αποκαλύψουμε και  
να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας. 

Το επιτυγχάνουμε με το να κινηθούμε μέσα και κόντρα στο ρεύμα δυνάμεων και ενεργειών που 
μας εγκλωβίζουν.  
 Και όλα αυτά για να γειώσουμε μια νέα πραγματικότητα για όλους. 
Είναι δύσκολος, επίπονος και άξιος αγώνας. 

Πρέπει να στηρίξουμε τον εαυτό μας και γι αυτό 
πρέπει να είμαστε απρόσωποι. 

Η απροσωπία μας γλιτώνει από πολλά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μας 
καταβάλλουν στην εσωτερική μας πορεία,  που πηγάζουν από εμάς τους ίδιους (αυτοοικτιρμός, 
αίσθημα ανεπάρκειας, περηφάνεια, βιασύνη, ιδεοληψία) ή από το περιβάλλον (απόρριψη, απο-
μόνωση, μοναξιά). 

Η απροσωπία μας επιτρέπει να στηρίξουμε αρχικά τον εαυτό μας και αργότερα και άλλους. 

Μόνο μέσω της απροσωπίας μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας.  
Και η δικαιοσύνη αυτή έχει 2 σκέλη: 

− να μην τον εγκαταλείπουμε αλλά να τον στηρίζουμε όταν αποτυγχάνει και  

− να μην αφήνουμε ανεκμετάλλευτες αλλά να δράττουμε κάθε ευκαιρία και τις δυνατότητες 
που συναντάμε. 
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1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

Α) Όταν κάποιος διαφωνεί με εσάς ή δεν σας αρέσει η στάση, οι ιδέες ή οι προτάσεις του, 
 τι κάνετε πρώτα; 
 - τον αγαπάτε; 
 - σιωπάτε; 
 - συζητάτε γι αυτόν με τους άλλους; 
 - προσπαθείτε να τον διορθώσετε; 
 Με ποιο τρόπο κάνετε αυτή την προσπάθεια; 

Β) Αν είσαστε απρόσωπος είναι αυτό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ή σας είναι φυσικό; 
 Είναι απλή αυτοάμυνα ή είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επιτύχετε ειρήνη ή 
 είναι ένα πνευματικό επίτευγμα; 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ "ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ" 

Αρχαία ιστορία των Σούφι (κατ άλλους έχει βουδιστική προέλευση) 
 

 
 
 
4Ο DVD ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Δώδεκα καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη 
θεματολογία του 4ου dvd μαθημάτων. 
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης. 
 
 


