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     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 1ο      
 
     Το Ταξίδι  
 
     Ένα Φως στο βάθος του τούνελ, ένα Φως από τα βάθη της συνείδησης, μας καλεί για να γνωρίσουμε την 
Ψυχή μας, να γνωρίσουμε από τι είναι φτιαγμένος ο κόσμος τούτος, ποιοι είναι οι νόμοι του, και πως θα 
μπορούσαμε να απολαύσουμε αλλά και να ωφεληθούμε περισσότερο, από αυτό που λέγετε ΖΩΗ.  

 
    Καθώς η ανθρώπινη συνείδηση αναζητά να γνωρίσει τον εαυτό της, κοιτώντας προς τα πάνω, προς τον 
Ουρανό, προς το Σύμπαν, προς τα υπερ-γήινα, πέρα από τα εγκόσμια, προσδοκώντας την επαφή με τον 
πνευματικό κόσμο, γίνεται κοινωνός σε ένα όραμα, έναν Παράδεισο στην Γη, όπου η πείνα και η δυστυχία 
δεν θα υπάρχει, και οι σχέσεις των ανθρώπων θα είναι αρμονικές. 
 
    Όμως αυτό που αντικρίζει ο άνθρωπος, ως γήινη πραγματικότητα, την μικροαστική μας καθημερινότητα, 
απέχει κατά πολύ από το πρωταρχικό του Όραμα.  Απογοητευμένος, επιστρέφει πίσω στο «κλουβί» στο 
οποίο έχει εκπαιδευτεί να ζει, αλλά και που αδυνατεί να αλλάξει, αποδεχόμενος την μοίρα του καθώς και 
την αδυναμία του. 
 
    Όμως η Ψυχή έχει ήδη ανοίξει ένα βλέφαρο, και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Θα διεκδικήσει τον κόσμο 
της, θα διεκδικήσει να βιώσει την ζωή σύμφωνα με το Θέλημά της, έτσι ώστε να εκπληρώσει τον σκοπό για 
τον οποίο ενσαρκώθηκε. 
 
     Έτσι αρχίζει η πρώτη εσωτερική σύγκρουση στον δρόμο του ταξιδευτή, η μάχη ανάμεσα στον Θεό και 
στο θηρίο, ανάμεσα στον πνευματικό και υλικό του κόσμο, ανάμεσα στο εσωτερικό όραμα, και την πεζή 
πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά. 
 
     Στόχος του είναι η Αρμονία, να βρει την μέση οδό, να βιώσει την πνευματικότητα στην καθημερινότητα, 
να λάμψει η ζωή του, να λάμψει ο κόσμος τούτος.  Έτσι ο ταξιδευτής ψάχνοντας αρχαία κείμενα και 
παραδόσεις μαθαίνει: «Είμαστε παιδιά του Ουρανού και της Γης» και έχοντας έτσι την επιβεβαίωση των 
σκέψεών του, προχωρεί να βρει τις κατάλληλες γνώσεις και να αφυπνίσει την ψυχική του δύναμη έτσι ώστε 
η Ψυχή του να βιώσει τον δρόμο της. 
 
     Καθώς ανοίγεται και ψάχνει τα απόκρυφα και μυστικά, στο μονοπάτι του, ο ταξιδευτής θα συναντήσει 
πρώτα απ’ όλα, την φύση Γαία, την Μεγάλη Μητέρα, όλων των θνητών όντων.  Η επαφή και η κατανόηση 
της φύσης είναι αναγκαία για τον ταξιδευτή, μια και ο φυσικός κόσμος, που έχει γνωρίσει μέσα από τις 5 
αισθήσεις του, είναι μέχρι στιγμής και ο μόνος πραγματικός που έχει γευτεί. 
 
     Η Γαία, είναι πάντα πρόθυμη να διδάξει, και να υποστηρίξει τα τέκνα της, έτσι ώστε να εξελιχθούν μια 
μέρα σε ολοκληρωμένες πνευματικές οντότητες.  Η διδαχή της περικλείει τα 4 στοιχεία, (Γη, Νερό, Αέρας, 
Φωτιά), καθώς και τις 3 ιδιότητες (παρορμητικό, μεταβλητό, σταθερό), που εκδηλώνουν μαζί τις 12 
διαστάσεις, με πρώτη αφετηρία τον υλικό κόσμο. 
 
    Η σπουδή της Γαίας, είναι οι βάσεις, με τις οποίες θα κατανοήσουμε τις ανώτερες σφαίρες ύπαρξης, γιατί 
όπως λέει ένα αρχαίο ρητό: «όπως πάνω, έτσι και κάτω», με άλλα λόγια όπως μέσα έτσι και έξω. 
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   Πέρα από τις πολλές ιδιότητες των 4 στοιχείων και τις εκφράσεις τους στον κόσμο μας, η Γαία παραδίδει 
τα ιερά κλειδιά, στον ταξιδευτή, και τον ονομάζει «Νεόφυτο» των μυστηρίων, έτσι ώστε να 
προετοιμαστεί για τα απόκρυφα της Έσω Χώρας, όπου θα αποκτήσει μία 6η αίσθηση του κόσμου τούτου.  
 
 
     Γη=Ασυνείδητο, Νερό=Συναίσθημα, Αέρας=Νόηση, Φωτιά=Συνείδηση, 
 
 
                                                    Συνείδηση 
                                                           
                                                           
                             Συναίσθημα                         Νόηση    
                                                           
                                                           
                                                    Ασυνείδητο 
 
 
     Ο πρωταρχικός σταυρός της ΑΜΡΑ ερμηνεύτηκε. Ο σταυρός, το σταυροδρόμι του υλικού μας 
κόσμου, η σταύρωση του πνεύματος δια της ύλης, αποκαλύφθηκε.   
 
    Δια του σταυρού ας ανθίσει το Ρόδο, η Αρμονία επί των πάντων! Γένοιτο! 
 
    Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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    Εργασία: 1η  - Η Τετραπλότητα του Ανθρώπου 
 
    1. Ας μελετήσουμε το σχήμα που περιλαμβάνει τις κατώτερες σφαίρες της Καμπαλά, και ειδικά 
τον σταυρό που σχηματίζουν οι αντίθετες σφαίρες Ερμής – Αφροδίτη και Ήλιος – Σελήνη. 
 
    Ο Ήλιος συχνά συμβολίζεται με τον παντεπόπτη ουρανό και δεν είναι άτοπο να πούμε ότι 
εκφράζει την λειτουργία του να έχει την αίσθηση των πάντων (όλα να τα επιβλέπει – ουδέν 
κρυπτόν υπό του Ήλιου, έλεγε το αρχαίο ρητό), γενικά της συνείδησης. Απέναντι η Σελήνη, 
σύμβολο κυριολεκτικά του κατώτερου εαυτού, της νύχτας, του ασυνείδητου. Αριστερά η 
Αφροδίτη, αναμφισβήτητο σύμβολο του συναισθήματος και απέναντι, δεξιά ο Ερμής, σύμβολο της 
πανουργίας, της σκέψης, της λογικής. 
 
    2. Μελετώντας τους σοφούς προπάτορες διδασκάλους μας, εκτός των άλλων, διακρίνουμε 
πολλές φορές διαμετρικά αντίθετους και με πολύ φανερές διαφορές μεταξύ τους χαρακτήρες, όπως 
όταν συγκρίνουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης βλέπει τον κόσμο σαν 
εργαστήριό του, παρατηρώντας και αναλύοντάς τον. Όταν γράφει για πολιτεύματα και 
κυβερνήσεις, φέρνει πραγματικά παραδείγματα από τα πολιτεύματα άλλων πόλεων, σε αντίθεση με 
τον Πλάτωνα, ο οποίος βγάζει μια Πολιτεία βγαλμένη ολόκληρη από τον πλούτο της φαντασίας 
του. Για τον Πλάτωνα, το εργαστήριό του είναι το ανθρώπινο πνεύμα. 



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  1η 
 

 
 
4 

 
      Στην ψυχολογία οι δύο αυτοί φανερά αντίθετοι χαρακτήρες, χαρακτηρίζονται ως εξωστρεφής, 
όπως ο Αριστοτέλης και εσωστρεφής όπως ο Πλάτωνας.  
 
        Μελετώντας πρώτα τον εσωστρεφή, εύκολα διακρίνουμε ότι, μέσα από τον εσώτερο εαυτό 
του φτιάχνει ένα σύστημα και με αυτό ανταποκρίνεται στον έξω κόσμο. Πολύ συχνά του λείπει η 
εμπιστοσύνη, το σθένος και η τόλμη, όταν αναγκάζεται να αντιμετωπίσει κόσμο και εν γένει 
εξωτερικά θέματα. Συνήθως κλείνεται στον εαυτό του και ατενίζει τον κόσμο με μια ατονία που 
πολλές φορές καταλήγει σε δυσπιστία. Σε θέματα ψυχής όμως, επιδεικνύει τεράστια άνεση, 
νοιώθοντας ασφαλής όντας μέσα στο στοιχείο του.  
 
    Μπορεί να πρεσβεύει ή να μην πρεσβεύει μια διατυπωμένη θρησκεία ή φιλοσοφία, μπορεί να 
παραμείνει θεωρητικός για όλη του την ζωή, αλλά είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι υπάρχει ο 
εσωτερικός – πνευματικός κόσμος και δεν δειλιάζει να ασχοληθεί μαζί του, με τον δικό του βέβαια 
τρόπο. 
 
    Από την άλλη έχουμε τον εξωστρεφή, που όπως δείχνει και η λέξη, βαδίζει άνετα και με απόλυτη 
βεβαιότητα στον ορατό κόσμο, λες και ωθείται από μια ακατανίκητη δύναμη. Το να αποκοπεί 
μερικά ή το χειρότερο, παντελώς από όσα συμβαίνουν γύρω του, αποτελεί για έναν τέτοιον 
χαρακτήρα, τρομακτική εξορία και τιμωρία. Όσο για τα εσωτερικά θέματα, η πιθανή αν και 
σπανιότατη ενασχόλησή του τον κάνει να νοιώθει δυσάρεστα. Θεωρεί ότι η ενδοσκόπηση είναι μια 
ανθυγιεινή ενασχόληση και συνήθως χλευάζει κάθε τι που αναφέρεται σε εσωτερικά θέματα, όντας 
πεπεισμένος ότι η ενασχόληση με τέτοια θέματα οδηγεί στην νοσηρότητα και στην τρέλα. 
Συνήθως, στρέφει τα νώτα του και προσπαθεί να αγνοήσει παντελώς τέτοια θέματα, προβάλλοντας 
συνηθέστερα το επιχείρημα ότι η ψυχή είναι κάτι το απολύτως φανταστικό και είναι χάσιμο χρόνου 
και παντελώς ανόητο να ασχολείται κάποιος με τέτοια θέματα. 
 
    Αναπόφευκτα, ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής, έχουν ολότελα διαφορετικές απόψεις για την 
φύση και την πραγματικότητα. Η τυπική εξωστρεφής προκατάληψη είναι ότι, ο μόνος πραγματικός 
κόσμος είναι ο συμπαγής υλικός κόσμος και όλα τα άλλα αποτελούν φαντασιώσεις νοσηρής 
φαντασίας. 
 
    Από την άλλη, η τυπική εσωστρεφής προκατάληψη είναι ότι, ο εξωτερικός κόσμος για τον οποίο 
μαρτυρούν οι αισθήσεις, είναι κόσμος χωρίς ιδιαίτερη σημασία και αξία, σε αντίθεση με τα 
πράγματα του εσωτερικού κόσμου, του κόσμου που πιστεύει ο εσωστρεφής και ο οποίος έχει αξία 
γι’ αυτόν, τα οποία αποτελούν την μόνη αληθινή πραγματικότητα που για αυτήν αξίζει κάποιος να 
δώσει και την ζωή του ακόμα. 
 
    Είναι φυσικό επόμενο ότι ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής, δεν βλέπουν με καλό μάτι ο ένας τον 
άλλον. Από την μια ο εξωστρεφής θεωρεί τον εσωστρεφή νοσηρό, φαντασμένο και νευρωτικό και 
από την άλλη ο εσωστρεφής βλέπει στον εξωστρεφή έναν ρηχό, επιφανειακό, μια πολύ απλοϊκή 
λειτουργία του περιβάλλοντος χωρίς ιδιαίτερη αξία και σημασία. 
 
    Για τον εξωστρεφή και τον εσωστρεφή, η ζωή τους είναι τελείως διαφορετική στην 
καθημερινότητά τους. Ο εξωστρεφής αρέσκεται και αποζητά τις παρέες, ενώ ο εσωστρεφής 
απολαμβάνει την μοναχικότητα. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν υπάρχει κανένας ολότελα 
εσωστρεφής ή εξωστρεφής. Συνήθως είναι τόσο εξωστρεφής στην συνειδητή του δραστηριότητα, 
όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες και το περιβάλλον να είναι. Παρ’ όλα αυτά, η εσωστρεφής του 
πλευρά, η οποία είχε χαθεί κυριολεκτικά στο ασυνείδητο, θα βρει κάποια στιγμή τρόπο να κάνει 
αισθητή την ύπαρξή της και θα εκδηλωθεί είτε με την μορφή κάποιας φαντασίας ή φόβου, είτε με 
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την μορφή μελαγχολίας που έρχεται και τον κατακλύζει όταν βρίσκεται μόνος του, είτε ακόμη με 
την μορφή κάποιας δεισιδαιμονίας ή παράξενης θρησκείας. 
     
    Κάποτε, κινδυνεύει ακόμη να χάσει κάθε ενδιαφέρον για την ζωή και φτάνει να τον χαρακτηρίζει 
εκείνη η ολοκληρωτική και στείρα εσωστρέφεια που κατακλύζει πολλούς εξωστρεφείς, όταν δεν 
μπορούν πια να στρέψουν όλη την ενεργητικότητά τους προς τον έξω κόσμο. Για τον εξωστρεφή 
αυτή η παθολογική εσωστρέφεια καταλήγει σε νεύρωση. 
 
    Από την άλλη τυχαίνει κάποιες φορές και στον εσωστρεφή να δεχθεί την εισβολή από το 
ασυνείδητο. Έτσι, φθάνει ενίοτε να ονειροπολεί εξωστρεφείς δραστηριότητες σε πολύ μεγάλη 
κλίμακα, φανταζόμενος πράξεις που θα αλλάξουν τον κόσμο, ξαναφτιάχνοντάς τον από την αρχή, 
ονειρεύεται χρυσούς αιώνες, ιδανικές και τέλειες κοινωνίες απ’ όπου θα έχουν εκδιωχθεί οι 
τύραννοι η τέλεια πολιτεία. Όλα αυτά όμως στην φαντασία του, γιατί στην πράξη δεν κάνει 
απολύτως τίποτα. Εκτός και αν, κάποιο θυελλώδες όραμα τον ρίξει στην δίνη μιας σύντομης και 
έντονης εξωστρεφούς δράσης, όπου θα περιμένει μεμιάς να αλλάξουν τα πάντα- πράγμα φυσικά 
αδύνατο- οπότε θα ξαναγυρίσει στον εσωτερικό του κόσμο ηττημένος, χωρίς να έχει καταφέρει 
σχεδόν τίποτα, νοιώθοντας βέβαια παρεξηγημένος. Μάλιστα για να δικαιολογηθεί, κατηγορεί τους 
άλλους ότι δεν στάθηκαν ικανοί να τον καταλάβουν, γι’ αυτό τον παρεξήγησαν και τον 
περιφρόνησαν. 
 
    Αυτή η αντισταθμιστική λειτουργία του ασυνείδητου, ξυπνάει κάποια στιγμή την αντίθετη 
ιδιότητα και φύση, από αυτήν που φαινομενικά είναι κάποιος. Γιατί ουσιαστικά, πάντα σε κάποιες 
λειτουργίες – τομείς της ζωής, παρουσιάζονται εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς δράσεις, κάνοντας τον 
άνθρωπο να συμπεριφέρεται αλλού με εξωστρέφεια και αλλού με εσωστρέφεια.  
 
     Χοντρικά παρουσιάσαμε δύο γενικές κατηγορίες ανθρώπων. Ερευνώντας όμως αναλυτικότερα, 
έχουν εξακριβωθεί και προσδιορισθεί συνολικά τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες στον άνθρωπο. 
 
     Κατά την αρχαιότητα, πολλοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Στον Πλάτωνα όμως 
βρίσκουμε ολοκληρωμένο να έχει διασωθεί το σύγγραμμα που αναφέρεται στις τέσσερις 
λειτουργίες, στους τέσσερις τρόπους συμπεριφοράς του ανθρώπου. Ουσιαστικά, ο χαρακτήρας του 
ανθρώπου, κατά τον Πλάτωνα, είναι τετραπλός, με επιμέρους λειτουργίες, 
 
     1. την λογική, 
     2. την απόδειξη ή κατανόηση, 
     3. την γνώμη ή εικασία και, 
     4. την φαντασία. 
 
     Η σύγχρονη ψυχολογία αποδέχεται τις ιδιότητες που όρισε ο Γιουνγκ, σκέψη – συναίσθημα,  
αίσθηση – διαίσθηση,  αντίθετες ιδιότητες αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικές. 
    Όπου Σκέψη, η κριτική λογική, η νοητική λογική. Κρίνω τι είναι σωστό. Όπου συναίσθημα, η 
αξιοκριτική λογική, συναισθηματική λογική, κρίνω τι μ’ αρέσει. Σπάνια μπορεί η λογική να κρίνει 
μόνον με την μία λειτουργία. Συνήθως η μία υπεισέρχεται και παρεμποδίζει την άλλη. Είναι 
φανερό βέβαια ότι η συναισθηματική λογική είναι αυτή που προβάλλει προκαταλήψεις και 
εμποδίζει την ορθολογική κρίση.  
 
    Το ίδιο ισχύει και για τις αισθήσεις και για την διαίσθηση. Και οι δύο είναι λειτουργίες 
αντίληψης, αλλά βέβαια διαφορετικά είδη αντίληψης. Η αίσθηση είναι η λειτουργία του 
πραγματικού, αυτή που αντιλαμβάνεται τα γεγονότα αυτούσια. Από την άλλη, η διαίσθηση 
βρίσκεται στον αντίθετο πόλο. Δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά τα ίδια τα γεγονότα, όσο για τους 
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αόρατους παράγοντες, για τις άπιαστες δυνατότητες, για όσα βρίσκονται ακόμα κάτω από τον 
ορίζοντα, ουσιαστικά ενδιαφέρεται για την μορφή των μελλοντικών πραγμάτων. 
 
     Φυσικά, η αίσθηση και η διαίσθηση είναι ισότιμα απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη αντίληψη 
της κατάστασης, διότι, όταν η αίσθηση υπερτερεί της διαίσθησης, ο άνθρωπος επικεντρώνεται 
μόνον στα γεγονότα, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις δυνατότητες ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν η 
διαίσθηση υπερτερεί, οπότε το άτομο είναι τόσο απορροφημένο από το άπιαστο, το μελλοντικό και 
το αόρατο, σε βαθμό να μην αντιλαμβάνεται καθόλου τα απτά γεγονότα. 
 
    Από μελέτες ανθρώπων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά κανόνα ο άνθρωπος έχει μια 
λειτουργία πολύ ανεπτυγμένη – η οποία λέγεται κύρια λειτουργία- και μια δεύτερη λίγο λιγότερο 
ανεπτυγμένη – η βοηθητική λειτουργία. Οι διαμετρικά απέναντι λειτουργίες, είναι φυσικά σε 
μικρότερο βαθμό ανεπτυγμένες. 
 
    Με τις τέσσερις αυτές λειτουργίες, μπορούμε να δούμε συνδυασμούς αυτών και οι συνδυασμοί 
τους χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς χαρακτήρες. Μελετώντας κάποιους τέτοιους χαρακτήρες, 
θα συναντήσουμε π.χ. τον σκεπτόμενο άνθρωπο, με πρωτεύουσα λειτουργία την λειτουργία της 
σκέψης. Αυτός ο άνθρωπος, θα έχει φυσικά την τάση να χρησιμοποιεί την σκέψη σε όλες τις 
περιστάσεις της ζωής του, με αποτέλεσμα, στις καταστάσεις που απαιτούν λογική προσέγγιση και 
χειρισμό, θα τα πηγαίνει θαυμάσια. Δυστυχώς όμως μόνη η σκέψη έχει περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής. Έστω ότι αυτό το άτομο χρειάζεται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπου απαιτείται η 
παρατήρηση  - αντίληψη των γεγονότων. Αν για τον σκεπτόμενο άνθρωπο του παραδείγματός μας, 
η βοηθητική λειτουργία είναι η αίσθηση, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στον χειρισμό της 
κατάστασης. Αν όμως βοηθητική λειτουργία είναι η διαίσθηση, θα ανακαλύψει ότι επιλέγει τα 
γεγονότα που απλά ταιριάζουν στην σκέψη του και θα αγνοεί όλα τα άλλα. Στο τέλος βέβαια 
ολόκληρο το νοητικό του οικοδόμημα θα καταρρέει κάτω από την πίεση των αντίθετων 
αντιλήψεων. 
 
    Φυσικά για έναν κατ’ εξοχήν σκεπτόμενο άνθρωπο, αν εκείνο που χρειάζεται, δεν είναι η 
ανάλυση και η σύνθεση αλλά η ανάπτυξη στην περιοχή της φαντασίας, αν έχει σαν βοηθητική 
λειτουργία την διαίσθηση, εύκολα θα προσαρμοσθεί και θα σκεφθεί γύρω από τις δυνατότητες με 
ακρίβεια και άνεση. Αν όμως η διαίσθησή του δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη, τότε είναι 
καταδικασμένος να μείνει κολλημένος στην σκέψη του, στατικός και φυλακισμένος μέσα στην 
θεωρία του. 
 
    Εκεί όμως που είναι δραματική η κατάσταση για τον σκεπτόμενο άνθρωπο, είναι όταν 
αντιμετωπίζει καταστάσεις και γεγονότα, όπου απαιτείται γνήσιο συναίσθημα. Μπορεί ο κατ’ 
εξοχήν σκεπτόμενος άνθρωπος να σκεφτεί προσεκτικά το ζήτημα και με τις καλύτερες προθέσεις, 
όμως θα εκπλαγεί οδυνηρά όταν οι άλλοι ξεσηκώνονται ενάντια σε κάθε του ενέργεια. Δυστυχώς οι 
κατά τα άλλα άψογες σκέψεις του, τον οδηγούν στραβά. Η ερωτική του ζωή πιθανά να είναι 
χαώδης ή παιδιάστικη. Στις συναισθηματικές καταστάσεις θα είναι συνέχεια ανάμεσα σε 
παιδαριώδη ρομαντισμό και άκρατο ρεαλισμό. Θα αιωρείται από το ένα άκρο στο άλλο, αβέβαιος 
για το τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, για το τι θέλει και τι δεν θέλει. 
 
    Ένας άλλος χαρακτήρας, ο συναισθηματικός τύπος, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αναπτύξει 
περισσότερο την συναισθηματική του λειτουργία, θα τα πάει πολύ καλά αν η κατάσταση απαιτεί 
συναίσθημα. Γνωρίζει πολύ καλά τι έχει αξία για τον ίδιον και τους άλλους. Θα νοιώθει άνετα στον 
τομέα των προσωπικών επαφών, γιατί η κατανόηση των αξιών είναι βασική σ’ αυτήν την πλευρά 
της ζωής. Ξέρει πολύ καλά τι είναι ευχάριστο και τι δυσάρεστο και έτσι χειρίζεται τα 
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συναισθήματά του τόσο φυσικά, που πολλές φορές δίνει την εντύπωση του αναίσθητου, αυτού που 
δεν νοιάζεται καθόλου για τα συναισθήματα των άλλων. 
 
    Για τον συναισθηματικό άνθρωπο, όταν οι αισθήσεις είναι η βοηθητική λειτουργία, τότε αυτός ο 
συνδυασμός της σωστής αξιολόγησης και της επαρκούς αντίληψης της απτής πραγματικότητας, 
έχει σαν αποτέλεσμα έναν άνθρωπο που νοιώθει απόλυτα άνετα σε όλα τα πρακτικά ζητήματα. 
Βλέπει την ζωή σαν μια ανθρώπινη κατάσταση που χρειάζεται να βιωθεί και όχι σαν πρόβλημα που 
πρέπει να λύσει. Αν όμως η βοηθητική λειτουργία είναι η διαίσθηση, τότε ο συνδυασμός της 
αξιολόγησης με την αντίληψη του αόρατου, θα έχει σαν αποτέλεσμα έναν άτομο με κλίση στην 
θρησκεία. Χωρίς απαραίτητα να ενταχθεί σε κάποιο δόγμα, όμως για τον αισθηματικό – 
διαισθητικό τύπο, ο αόρατος κόσμος που για τον ίδιον όμως είναι υπαρκτός, τα αναπόδεικτα 
πράγματα για τους άλλους, γι’ αυτόν  είναι πραγματικά. 
 
    Σε ζητήματα όμως σκέψης, ο συναισθηματικός τύπος φεύγει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο 
σκεπτόμενος γι’ αυτόν είναι ένας άνθρωπος που «δολοφονεί για να κάνει ανατομία» ή το πολύ-
πολύ που γεμίζει τον κόσμο με περιττές δυσκολίες για να χαίρεται να συλλογίζεται. Σε μια 
κατάσταση που απαιτεί σκέψη, ο συναισθηματικός άνθρωπος, θα προσπαθήσει κατ’ αρχήν να την 
αποφύγει. Σε διαφορετική περίπτωση θα προσπαθήσει να βρει κάποιον άλλον να σκεφθεί για 
λογαριασμό του και αυτός το μόνο που θα κάνει είναι να αξιολογήσει τις κρίσεις που θα είναι 
προϊόν άλλων. 
 
    Όπως είδαμε, η σκέψη και το συναίσθημα είναι και τα δύο έλλογα μέσα κρίσης που το ένα 
βασίζεται στην λογική και το άλλο στην αξία. Η αίσθηση και η διαίσθηση είναι βασικά λειτουργίες 
άλογες που δεν αξιολογούν αλλά καταχωρούν.  
 
    Αν παρατηρήσουμε τον άνθρωπο της αίσθησης, θα γνωρίσουμε έναν προσεκτικό παρατηρητή ο 
οποίος ναι μεν βλέπει ότι πιστεύει, για να βεβαιωθεί όμως, αγγίζει κιόλας με τα χέρια του τον 
φρεσκοβαμμένο τοίχο. Αν η αίσθηση έχει για βοηθητική λειτουργία την σκέψη, έχουμε τον 
πρακτικό άνθρωπο που καταλαβαίνει εύκολα πως λειτουργούν τα πράγματα. Αν έχει σαν 
βοηθητική λειτουργία το συναίσθημα, έχουμε έναν άλλον τύπο πρακτικού ανθρώπου, που ξέρει 
πώς να χειρίζεται τους άλλους. Εκεί που κυριολεκτικά πελαγώνει ο τύπος της αίσθησης, είναι όταν 
έχει να κάνει με μη απτά πράγματα. Στην θρησκεία παράδειγμα, ή θα κάνει τον αγνωστικιστή ή θα 
υιοθετήσει το δόγμα που κληρονόμησε από τα γεννοφάσκια του. Σε όλες τις καταστάσεις θα 
αναζητάει την σκέτη και καθαρή αίσθηση και θα βλέπει με καχυποψία κάθε τι «απόκρυφο». Του 
είναι τρομερά δύσκολο να οραματισθεί την επιβίωση της ζωής μετά θάνατον. Γι’ αυτόν η ύλη είναι 
τόσο αμετάκλητα πραγματική που κάθε άλλη άποψη της πραγματικότητας του φαίνεται ανόητη. 
Ταυτόχρονα όμως, απροκάλυπτα αν είναι αφελής ή προσεκτικά αν είναι προσεκτικός, μπορεί να 
ενδιαφέρεται για την πρόρρηση του μέλλοντος. 
 
    Τέλος, έχουμε τον διαισθητικό τύπο που είναι το αντίθετο ακριβώς του ανθρώπου της αίσθησης 
σε κάθε του λεπτομέρεια. Είναι ο άνθρωπος που νοιώθει εξαιρετικά άνετα μέσα στον αόρατο 
κόσμο. Εκεί μέσα βλέπει τον κόσμο με μυστηριώδη πρόγνωση, όχι ακριβώς βέβαια «βλέπει» αλλά 
διαισθάνεται, αντιλαμβάνεται τα σχήματα του αόρατου, πιάνει τα αόρατα πράγματα στον αέρα. 
Ενίοτε μπορεί να μην τα κατανοεί και να μην ξέρει τι να τα κάνει.  Η διαίσθησή του δεν είναι 
κρίση, δεν καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα όπως η σκέψη και η αξιολόγηση, αλλά είναι 
ουσιαστικά μια άλογη αντίληψη του ίδιου γενικού χαρακτήρα με την αίσθηση, με μια διαφορά ότι, 
αντί να αντιλαμβάνεται πράγματα, είναι μια αντίληψη σκιών, όπως έγραψε ο Πλάτωνας. Αυτές οι 
σκιές μπορεί να ’ναι οτιδήποτε, ιδέες, δυνατότητες, αναμενόμενες καταστάσεις, η ατμόσφαιρα ενός 
τόπου, η βαθύτερη φύση μιας γνωριμίας. 
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    Μπορεί πάλι η διαισθητική λειτουργία να ερευνήσει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, επειδή έχει 
φυσική επίγνωση των επηρειών που αναδύονται από το βαθύ ασυνείδητο, ακριβώς όπως ο τύπος 
της αίσθησης που έχει πλήρη επίγνωση της κίνησης των δρόμων. 
 
    Μαζί με την σκέψη, η διαίσθηση συνιστά τον άνθρωπο με τις νέες ιδέες, τον ανακαινιστή, τον 
εφευρέτη. Αναζητάει και βρίσκει τις δυνατότητες σε μια κατάσταση και η σκέψη του τον βοηθάει 
να τους δώσει σχήμα. Πληροφοριακά, ο Πλάτων περιγράφει με μεγάλη ευχέρεια και επάρκεια την 
διαίσθηση και την σκέψη, αλλά είναι απελπιστικά ανεπαρκής στην αίσθηση και το συναίσθημα. 
Όταν η διαίσθηση συνδυάζεται με το συναίσθημα, τότε έχουμε τον οραματιστή, τον μυστικό, τον 
εξώκοσμο θρήσκο.  
 
    Αυτό που λείπει από την διαίσθηση, είναι η φυσιολογικότητα και η πρακτικότητα. Έτσι, έχουμε 
αυτόν που χάνει τον δρόμο του στην ίδια του την πόλη, που ξεχνάει σχεδόν πάντα τα πράγματά 
του, αυτόν που βάλθηκε να κυνηγάει τον τελευταίο προφήτη. Ο διαισθητικός τύπος ζει με τον 
αόρατο κόσμο. Ακόμα και αν ανακαλύψει κάτι σπουδαίο, δεν κάθεται να το επεξεργαστεί, αλλά 
τρέχει να κυνηγήσει μια νέα δυνατότητα. 
 
    Αυτοί είναι οι κυρίαρχοι τύποι σύμφωνα με τις τέσσερις λειτουργίες που έχουμε παρατηρήσει να 
λειτουργούν. Σε συνδυασμό με τις βοηθητικές λειτουργίες έκφρασης, προκύπτουν 4Χ3, δώδεκα 
συνολικά χαρακτήρες ανθρώπων. Ουσιαστικά βέβαια δεν έχουμε απόλυτα δώδεκα ολόϊδιες 
συμπεριφορές, για το λόγο ότι υπάρχουν και έτεροι παράγοντες που μας επηρεάζουν. Στο βαθμό 
που κανένας να μην είναι ακριβώς το ίδιο με κανέναν άλλον. Όμως σαν γενική κατηγοριοποίηση, η 
τετραπλότητα ουσιαστικά είναι το βασικότερο γνώρισμα του ανθρώπου, αλλά και ολόκληρου του 
κόσμου. Μέσα από τις τέσσερις βασικές λειτουργίες, προσδιορίζεται η φύση του ανθρώπου, μέσα 
από την τετραπλότητα ορίζεται η ουσία του. 
 
                                                                                  
* Η εργασία είναι βασισμένη στο βιβλίο, «ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ» του Π. Ο. ΜΑΡΤΙΝ, 
εκδόσεις ΣΠΑΓΕΙΡΙΑ.  
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    Εσωτερική Διδασκαλία: 1η 
  
    Παραψυχολογία και παραψυχολογικά φαινόμενα, φαινόμενα ψι. 
 
    Αδελφoί μου και φίλοι,  
 
     έχουμε περάσει πλέον το κατώφλι της εισόδου των μυστηρίων και αναζητούμε να 
προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε τα μέχρι τώρα απόκρυφα και μυστικά. Η φύση φιλεί 
κρύπτεσθαι, είχε πει ο Εφέσιος σοφός Ηράκλειτος, δηλαδή, η φύση αγαπά να κρύβεται. Αποφεύγει 
λοιπόν η φύση να μας αποκαλυφθεί; Είναι μήπως αληθές ότι η γνώση είναι απαγορευμένος καρπός 
και η επιδίωξη απόκτησής της είναι αμάρτημα; Όχι βέβαια. Ο άνθρωπος γεννιέται με έμφυτη 
περιέργεια και δίψα για γνώση και είναι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την φύση του και η φύση 
σίγουρα δεν είναι αμαρτωλή. Από την άλλη, επειδή ο άνθρωπος παρότι είναι αφάνταστα περίεργος, 
δεν δελεάζεται από τα φανερά και τα προφανή, αλλά προτιμά περισσότερο αυτά που του 
κεντρίζουν την φαντασία, δηλαδή τα κρυφά και τα συγκαλυμμένα, η φύση ως άριστη παιδαγωγός, 
επέλεξε να συγκαλύπτει μερικώς, ώστε να χαίρεται ο υιός της, ο άνθρωπος, το ευχάριστο παιχνίδι 
του κυνηγού του κρυμμένου θησαυρού, του θησαυρού της γνώσης. 
     
     Η ΑΜΡΑ, αναγνωρίζοντας τις διαδικασίες της φύσης, την σοφία που διαφαίνεται σε όλα τα 
φαινόμενα και την αναγκαιότητα του νόμου, διερευνά τις πορείες που χάραξαν οι πρωτοπόροι της 
αναζήτησης της γνώσης, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τα μονοπάτια που οδηγούν στους 
θησαυρούς, επισημαίνοντας τα σημεία που υποκρύπτουν κινδύνους και τις διαδρομές που 
επιφυλάσσουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι πρωτοπόροι των οποίων επιλέχθηκε να μελετηθεί η 
πορεία προς την γνώση, είναι οι σοφοί διδάσκαλοι της δυτικής εσωτερικής παράδοσης, οι αληθινοί 
Ροδόσταυροι. Φυσικά δεν μειώνουμε με την επιλογή μας αυτή ούτε υποτιμούμε τους δασκάλους 
άλλων παραδόσεων, οι οποίοι ομολογουμένως έχουν φθάσει σε ζηλευτά επίπεδα εξέλιξης. Απλά, 
παραμένουμε προσηλωμένοι στο πνεύμα της Ιαπετικής κληρονομιάς μας, μέσα στην οποία 
αναγνωρίζουμε τις αρχετυπικές μορφές και τις ριζικές καταβολές μας, από τις οποίες 
αναζωογονούμαστε.  
 
     Οι ανήκοντες στην λευκή φυλετική ομάδα, χαρακτηρίζονται, κατά κανόνα, από υπέρμετρο 
ορθολογισμό, με αποτέλεσμα να υστερούν σημαντικά, συγκριτικά με την ανατολή στην 
μυστικιστική δεκτικότητα. Ο έντονος ρυθμός της ζωής του δυτικού ανθρώπου, δύσκολα επιτρέπει  
ασκητικές πρακτικές που απαιτούν μεγάλες χρονικές περιόδους άσκησης και όπως έχει δείξει η 
εσωτεριστική εμπειρία, μέθοδοι που είναι ικανοποιητικές και αποτελεσματικές για ασκητές, 
προκαλούν νευρωτικές καταστάσεις, ακόμα και νευρικούς κλονισμούς στον μέσο δυτικό άνθρωπο 
που είναι αναγκασμένος να βιώνει την ένταση της καθημερινότητας του δυτικού τρόπου ζωής. 
 
    Ένα σύστημα διδασκαλίας, οφείλει εκ των πραγμάτων να ανταποκρίνεται πλήρως στον τύπο 
ανθρώπου που απευθύνεται. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία και το μέτρο της ευαισθησίας του 
δυτικού ανθρώπου, οι διδασκαλίες και οι τεχνικές της ΑΜΡΑ, δίνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
είναι εύληπτες από διάνοιες που δεν περικλείουν σχεδόν τίποτα μυστικιστικό μέσα τους. 
Παράλληλα προσανατολίζονται να αναπτύξουν περιστασιακά ισχυρές δυνάμεις, ώστε να 
καταφέρουν να διεγείρουν την ανάπτυξη των ανώτερων στρωμάτων της συνείδησης και να τις 
εστιάσουν κατάλληλα, για να καταφέρουν να γίνουν αντιληπτές από άτομα που είναι ελάχιστα 
ευαίσθητα σε λεπτούς κραδασμούς. Οι ισχυρές  αυτές δυνάμεις, με τις τεχνικές της ΑΜΡΑ, 
δύνανται να εστιάζονται και να διαχέονται εύκολα μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα, καθότι 
γνωρίζουμε ότι οι ψυχικές εντάσεις που αναπτύσσονται, είναι φρόνιμο να μην παραμένουν επί 
μακρόν σε ανθρώπους που αναγκάζονται να ζουν την έντονη και πιεστική ζωή του μέσου δυτικού 
ανθρώπου.  



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  1η 
 

 
 

10 

 
    Ίσως κάποιος να πρότεινε ως ενδεδειγμένη λύση την αλλαγή στον τρόπο ζωής για τον δυτικό 
άνθρωπο. Την απάντηση την δίνει πολύ περιεκτικά η Ντιόν Φόρτσιουν, η οποία έγραψε: 
 
    "...Βέβαια, αυτό το γεγονός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ακράδαντο επιχείρημα για 
να αλλάξουμε τον δυτικό τρόπο ζωής μας. Η προσωπική μου θεώρηση των πραγμάτων δε μου 
επιτρέπει να ισχυριστώ ότι ο πολιτισμός μας είναι τέλειος ή ότι η σοφία δημιουργήθηκε και θα 
πεθάνει μαζί μας.  
 
    Αν υποθέσουμε όμως, ότι οι νόμοι του Κάρμα, μας υποχρέωσαν να ενσαρκωθούμε σε ένα σώμα 
ενός συγκεκριμένου τύπου και ιδιοσυγκρασίας, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι αυτή είναι η 
πειθαρχία και η εμπειρία που οι Κύριοι του Κάρμα θεωρούν ότι χρειαζόμαστε σε αυτή την 
ενσάρκωση και ότι δε θα προχωρήσουμε στην εξέλιξή μας αποφεύγοντάς την. 
 
    Έχω δει τόσες πολλές προσπάθειες ατόμων για πνευματική ανάπτυξη, που έκρυβαν μέσα τους 
διαφυγή από τα προβλήματα της ζωής, ώστε υποπτεύομαι κάθε σύστημα που συνεπάγεται ρήξη με 
την ομαδική ψυχή της φυλής. 
 
    Το φυλετικό Ντάρμα της Δύσης είναι η κατάκτηση της πυκνής ύλης. Για να μπορέσουμε να 
κατακτήσουμε την πυκνή ύλη και να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο νου, προικιζόμαστε από τη 
φυλετική μας κληρονομιά με ένα ιδιαίτερο τύπο φυσικού σώματος και νευρικού συστήματος. 
 
    Είναι ανόητο να εφαρμόσουμε σε ένα τύπο μιας ορισμένης ψυχοσωματικής σύνθεσης τις 
μεθόδους ανάπτυξης που ταιριάζουν σε έναν άλλο. Οι μέθοδοι αυτοί ή θα αποτύχουν στο τελικό 
αποτέλεσμα ή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απρόβλεπτο  και πιθανά ανεπιθύμητο. Αυτό δε 
σημαίνει ότι καταδικάζουμε τις ανατολικές μεθόδους ή ότι επικρίνουμε τη δυτική ιδιοσυγκρασία, 
αλλά επιβεβαιώνουμε το αρχαίο ρητό ότι η τροφή ενός δημιουργήματος μπορεί να είναι το 
δηλητήριο ενός άλλου..." 
 
    Πάει καιρός βέβαια που ο δυτικός άνθρωπος έχει αρχίσει να αποκόπτεται από την παράδοσή του 
και να αναλώνεται μάταια στην αναζήτηση της ψυχικής του αρμονίας σε ξένες παραδόσεις. Και 
αυτό γιατί, τα παραδοσιακά σύμβολα έχουν ξεθωριάσει πλέον, αν δεν έχουν ξεφτίσει τελείως. Αυτή 
όμως η εξέλιξη είναι πολύ επικίνδυνη για την ψυχική μας υγεία, γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζουμε 
κανένα άλλο τρόπο ή σύμβολο που να εκφράζει καλύτερα τον κόσμο του ασυνείδητου, γεγονός που 
έχει σαν συνέπεια, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων να αναζητά εξωτικές ιδέες, ελπίζοντας εκεί να 
βρει κάποιο υποκατάστατο, όπως π.χ. οι Ανατολικές φιλοσοφίες. 
 
   «Δυστυχώς», γράφει ο Γιουνγκ, «είναι μια απατηλή ελπίδα γιατί, παρόλο που τα σύμβολα της 
Ανατολής δύνανται να εκφράσουν το ασυνείδητο ικανοποιητικά, όμως, επειδή είναι φορείς του 
ιδιαίτερου πνευματικού τους παρελθόντος, αν και μπορούν να μας διδάξουν πολλά και να 
διεγείρουν τις διανοητικές μας λειτουργίες, αδυνατούν παντελώς να εκφράσουν το συσσωρευμένο 
μέσα μας ιστορικό παρελθόν.» 
 
   Η ιστορική εξέλιξη της Δυτικής σκέψης δεν μπορεί να συγκριθεί ουσιαστικά, πόσο μάλλον να 
ταυτισθεί με την σκέψη μιας ξένης πολιτισμικής και πολιτιστικής ιστορικής πορείας. Όποιος 
πιστεύει ότι μπορεί να ενστερνισθεί ξένες μορφές σκέψης, ξένες ως προς το ιστορικό του παρελθόν 
και την γραμμή εξέλιξης της κληρονομιάς του, ξεριζώνεται. Ξεριζώνεται γιατί αυτές οι μορφές δεν 
μπορούν να εκφράσουν το δυτικό μας παρελθόν και παραμένουν απλά αναιμικές διανοητικές ιδέες 
που δεν αγγίζουν καμιά χορδή του βαθύτερου είναι μας. Είμαστε ριζωμένοι στο έδαφος του 
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δυτικού τρόπου σκέψης, θεμελιωμένοι στην παγανιστική μας κληρονομιά η οποία επικάλυψε 
ολοκληρωτικά και την υποτιθέμενη καινούρια και διαφορετική διδασκαλία του χριστιανισμού. 
 
   Και είναι η σύγχρονη εξέλιξη που αναδεικνύει την συμφωνία της με τα παγανιστικά ρεύματα τα 
οποία ήταν ολοφάνερα στην Αλχημεία και τα οποία έχουν καταφέρει να παραμείνουν ζωντανά 
κάτω από την χριστιανική επιφάνεια, από τον καιρό της αρχαιότητας, από την αφετηρία της 
δυτικής πολιτισμικής μας κουλτούρας, από τα μυθολογικά και κλασσικά χρόνια της μήτρας της 
Ευρωπαϊκής σκέψης, του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 
 
   Η αποσύνδεση από τις ρίζες και η έλλειψη της παράδοσης, είναι που κάνουν τις μάζες 
νευρωτικές, προετοιμάζοντάς τες, για την μαζική υστερία. 
 
    Η ΑΜΡΑ, συμπλέουσα με τις παραπάνω εσωτερικές και επιστημονικές αποφάνσεις, αναδομεί 
ένα μυητικό εσωτερικό σύστημα αυτογνωσίας, θεωρητικής και εμπειρικής - πρακτικής 
εκπαίδευσης για την ομαλή εξέλιξη του ανθρώπου. Εναρμονίζεται πλήρως με τους τρόπους που η 
ίδια η φύση επιλέγει να μας εκπαιδεύσει και γι’ αυτό αναζητά τις τεχνικές και το εκπαιδευτικό 
υλικό στις ρίζες της πολιτισμικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στον κορμό της πλούσιας 
δυτικής εσωτερικής μας παράδοσης, της αληθούς Ροδοσταυρικής παράδοσης. 
 
   Με γνώμονα τον ορθό λόγο, με μέτρο την επιστημονική θεώρηση και με πυξίδα τον ανώτερο 
λογισμό των αφηρημένων εννοιών, των Πλατωνικών Ιδεών, ευελπιστούμε μέρα με την μέρα να 
προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο κοντά το πραγματικό φως της γνώσης, αυτής της ίδιας της 
αλήθειας.  
 
    Ως άνθρωποι του δυτικού πολιτισμού, έχουμε σε εξέχουσα θέση την επιστήμη, της οποίας τα 
πορίσματα μας απασχολούν κατά το ήμισυ του χρόνου των ενασχολήσεων της μαθητείας μας ως 
μέλη της ΑΜΡΑ. Δεν είμαστε όμως για τα πάντα δογματικά επιστημονικοί, καθότι, όπως έγραφε ο 
Νίτσε, «η απόφαση να είσαι επιστημονικός για το κάθε τι, είναι ίσως ένα είδος φόβου μπροστά 
στην απαισιοδοξία. Μια τέλεια δηλαδή άμυνα απέναντι στην αλήθεια. Και από ηθική άποψη, ένα 
είδος δειλίας και δολιότητας. Και με όχι ηθική έννοια, τουλάχιστον ένα τέχνασμα».  
 
    Γνωρίζουμε ότι πέραν των με επιστημονικά κριτήρια παρατηρούμενων φαινομένων, υφίστανται 
και πολλά άλλα, μερικά από τα οποία δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διερευνά η 
επιστήμη. Ολόκληρος κλάδος μελέτης και έρευνας, η Παραψυχολογία, παρότι αποτελεί μέχρι 
σήμερα υποσύνολο της ψυχολογίας, ενασχολούμενος με σοβαρότητα και επιστημονικότητα, 
προσεγγίζει φαινόμενα που μέχρι τώρα αποτελούσαν αποκλειστικά εμπειρικό και γνωστικό πεδίο 
του εσωτερισμού.  
 
    Παραψυχολογία. Ένα τεράστιο πεδίο μελέτης και έρευνας των κατά κανόνα αγνώστων, των πιο 
εσώτερων ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα του ανθρώπινου ψυχισμού. 
Σκοπός βέβαια της ΑΜΡΑ δεν είναι να αναδείξει μάγους και θαυματουργούς, με τις τεχνικές 
άσκησης για ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών. Αποσκοπούμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 
ατόμου, στην δυνατότητα έκφρασης του καθενός ξεχωριστά μέσα από τις ικανότητές του, με 
μοναδικό στόχο την κατανόηση του ανθρώπου, το «γνώθι σε αυτόν» που φέρει τελικά τον άνθρωπο 
στην αρμονία, στην ευημερία, στην αλήθεια, στην ελευθερία. Η ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων του καθενός, προσδιορίζει έμμεσα τον σκοπό της ενσάρκωσής του, η εκπλήρωση του 
οποίου τον ανεβάζει αισθητά στην κλίμακα της εξέλιξης. 
 
    Οι εξοχώτερες εσωτερικές διδασκαλίες, παρουσιάζουν τον άνθρωπο, κατά βάση ως 
τετραπλότητα, η οποία μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε επταπλότητα, εννεαπλότητα και σε πλήρη 
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και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, σε δωδεκαπλότητα. Η βασική τετραπλότητα με αναλογική 
αντιστοίχηση στα τέσσερα στοιχεία, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ανάλυση, τόσο στο 
υλικό πεδίο, πολύ περισσότερο δε στους επιμέρους φορείς και κλάδους γνωσιολογικής θεώρησης 
και εντρύφησης, όπως η ψυχολογία, η θεολογία και εν γένει η φιλοσοφία. Στον υλικό φορέα του 
ανθρώπου, σύμφωνα με την εσωτερική επιστήμη, ενυπάρχουν πλήρως οι τέσσερις βασικοί φορείς 
της ανθρώπινης οντότητας. Αυτοί οι ξεχωριστοί φορείς είναι διακριτοί από τις λειτουργίες που τους 
χαρακτηρίζουν. Έτσι, μπορούμε κάλλιστα να μιλούμε για τον Ενστικτώδη φορέα, τον 
συναισθηματικό φορέα, τον νοητικό φορέα και τέλος τον πνευματικό φορέα. Είναι προφανής η 
αντιστοίχηση με τις τέσσερις βασικές λειτουργίες του ανθρώπου που διερευνά η ψυχολογία, 
δηλαδή με την λογική και το συναίσθημα ως λειτουργίες κρίσης και την αίσθηση και διαίσθηση ως 
λειτουργίες αντίληψης. 
 
    Για το υλικό, παρότι κανείς δεν αμφιβάλλει για την τετραπλότητα της φύσης η οποία απαρτίζεται 
από τα τέσσερα γνωστά στοιχεία, γη, νερό, αέρα και φωτιά ή στην πράξη για τις καταστάσεις που 
μπορεί να βρεθεί η ύλη που είναι, η γήινη – στερεά, η υδάτινη – υγρή, η αέρινη – αεριώδης και η 
πύρινη – εμπύρειος, ουσιαστικά υφίσταται και μία πέμπτη κατάσταση της ύλης, η ιονισμένη ύλη, 
το γνωστό στην επιστήμη πλάσμα. Το πλάσμα είναι μια παράξενη κατάσταση της ύλης, όπου η ύλη 
κάθε στοιχειακής προέλευσης χαρακτηρίζεται από τεράστια ποσά εσωτερικής ενέργειας, χωρίς 
όμως να είναι θερμή. Η εσωτερική ενέργεια που φορτίζει την ύλη όταν βρίσκεται στην κατάσταση 
του πλάσματος, είναι ενέργεια ιονισμού. Στα πρώτα στάδια τη δημιουργίας, το σύνολο της ύλης 
του σύμπαντος  βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση της ύλης που βρίσκεται σε 
ιονισμένη μορφή, το πλάσμα, είναι ουσιαστικά το θεμέλιο της γένεσης των κόσμων, το πρόπλασμα 
των Γαλαξιών και των κοσμικών σφαιρών, η μήτρα κυοφορίας των άστρων και των πλανητών. 
 
    Η ύλη στην κατάσταση πλάσματος, διερευνώμενη τελευταία, αποκαλύπτει κάποιες παράξενες 
και ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Μεγάλη σημασία έχει για τις εσωτερικές και απόκρυφες επιστήμες, 
όπου αντιστοιχεί στο αιθερικό, στο πέμπτο στοιχείο, στην πεμπτουσία. Είναι παρούσα σε πληθώρα 
παραψυχολογικών φαινομένων, όπως στον πνευματισμό και στις υλοποιήσεις. Ένα ισχυρό διάμεσο 
σε κατάσταση «τρανς», εκβάλλει αρκετή ποσότητα αιθερικού, εκτοπλασματικής ουσίας ικανής 
ώστε να αποτελέσει πρόπλασμα σε φαινόμενα πνευματισμού και να μορφοποιηθούν κάθε είδους 
μορφές –σύμφωνα με την επιθυμία του διεγέρτη τους- πολλές φορές μορφές αποβιωσάντων και σ’ 
αυτό το φαινόμενο εμφάνισης θανόντων ανθρώπων στηρίχθηκε ο πνευματισμός για να υποστηρίξει 
δογματικά ότι καλεί και συνομιλεί με πνεύματα, με ασώματες οντότητες και με ανθρώπους που από 
καιρό έχουν πεθάνει. 
 
    Στον ίδιο φορέα του υλικού σώματος, στο αιθερικό, οφείλονται και αρκετά άλλα 
παραψυχολογικά φαινόμενα. Η υλοποίηση αντικειμένων, η συγκάλυψη με αιθερικό και απόκρυψη 
υλικών, στο βαθμό που να καταφέρνουμε να τα κάνουμε ακόμα και αόρατα, ή ακόμα η προβολή 
και υλοποίηση όντων και μορφοποιημένων οντοτήτων όπως π.χ. τα φαντάσματα, διερευνούνται και 
αναλύονται σε βάθος ως φαινόμενα από τις μετέπειτα διδασκαλίες της ΑΜΡΑ, παράλληλα δε, τα 
μέλη της ασκούνται σε ασκήσεις και τεχνικές πρακτικής εξάσκησης, για προσωπική εμπειρία και 
κατανόηση, επιτυγχάνοντας την αναπαραγωγή μερικών από αυτά τα φαινόμενα. 
 
    Στον κατώτερο φορέα της ανθρώπινης υπόστασης, στον ενστικτώδη, αποδίδονται και όλες οι 
μαντικές τεχνικές και πρακτικές. Οι μάντεις και τα μαντεία με τις Πυθίες και τις Σίβυλλες, έχαιραν 
μεγάλης εκτίμησης κατά την αρχαιότητα. Πέραν αυτών των μαντικών, πάρα πολλοί άλλοι τρόποι 
εφευρέθηκαν από τον άνθρωπο, για να του επιτρέψουν να ρίχνει κλεφτές ματιές πίσω από το 
σκοτεινό πέπλο που χωρίζει το παρών από το μέλλον.  
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    Μία ανάλυση των μαντικών πρακτικών που γράφτηκε από τον Γκουαϊτά, ξεχωρίζει αυτές και τις 
κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες. 
 
1. Μαντικές πρακτικές με επίκληση ή με άμεση γνωμοδότηση αόρατων όντων. Π.χ. Θεομαντεία 
(Νεοπλατωνική), Νεκρομαντεία, μαντική μέσω πνευμάτων ή δαιμόνων, Σιβυλλική μανία κλπ…. 
 
2. Με την ερμηνεία των αόρατων σφραγίδων όπως η αναλογική επιστήμη των παγκόσμιων μορφών 
(κοσμική ανατομία του Oswald Crollius), ποιοτική μορφολογία, φυσιογνωμική, φρενολογία, 
μετωποσκοπία, χειρομαντεία, γραφολογία κλπ. Επίσης οι Οιωνοσκοπικές μαντικές πρακτικές όπως 
η σπλαχνοσκοπία, τερατοσκοπία, ερμηνεία εικόνων της ειμαρμένης, ονειρομαντεία κλπ…. 
 
3. Οι μαντικές πρακτικές των συνδυασμών, απλών ή σύνθετων, που παρουσιάζουν τις αιώνιες 
αντιθέσεις, όπως κορώνα γράμματα, Άι – Τσινγκ, χαρτιά, ταρό κλπ…. 
 
4. Με την παρατεταμένη προσήλωση σε ορισμένα αντικείμενα, όπου το «μάτι» αρχίζει και 
διακρίνει φευγαλέες, πολλάκις συγκεχυμένες σιβυλλικές εικόνες, όπως η πυρομαντεία, η 
αερομαντεία, η γαιομαντεία, η κρυσταλλομαντεία, η καφεμαντεία και τα παρεμφερή, ο μαγικός 
καθρέφτης κλπ…. 
 
    Από τον δεύτερο βαθμό και στη συνέχεια του μυητικού συστήματος της ΑΜΡΑ, θα αναλυθούν 
σε μεγάλο βαθμό οι μαντικές πρακτικές και θα παρουσιασθούν απλές ασκήσεις πρακτικής 
εφαρμογής των τεχνικών αυτών. Σαν πρώτη άσκηση – εφαρμογή μαντικής πρακτικής, ο καθένας 
μπορεί να παρατηρήσει και να μελετήσει το εύκολα πραγματοποιήσιμο της μαντικής πρόβλεψης, 
ιδιότητα που ο κάθε άνθρωπος κατέχει σε κάποιο βαθμό. Στην καθημερινότητά μας, όταν 
αναρωτηθούμε π.χ. για το τι ώρα είναι, προτού δούμε κάποιο ρολόι, ας απαντήσουμε στον εαυτό 
μας στιγμιαία και χωρίς σκέψη στο ερώτημά μας και έκπληκτοι θα παρατηρήσουμε μετά πάροδο 
μερικών ημερών, ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης, αν ασκήσουμε την τεχνική για 
διάστημα μερικών ημερών. Η ίδια τεχνική μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα γεγονότα της 
καθημερινότητας, όπως να προσπαθούμε να προβλέπουμε ποιος χτυπά την πόρτα ή ποιος είναι στο 
τηλέφωνο.  
 
Το μυστικό για επιτυχή πρόβλεψη, βρίσκεται στην χωρίς καμία σκέψη, απόδοση απάντησης, γι’ 
αυτό και λέγεται στον εσωτερισμό ότι, η πρώτη σκέψη που μας ήρθε ήταν και η σωστή. Θα θέλαμε 
βέβαια να επισημάνουμε ότι, στατιστικά μετρώντας, αυξάνει το ποσοστό επιτυχών προβλέψεων 
παράλληλα με την εξάσκηση, πάντα όμως ενυπάρχει ένα ποσοστό λάθους. Γι’ αυτό, ποτέ δεν 
θεωρούμε παντελώς αυθεντική την εσωτερική μας υπόσταση που προβλέπει, και πάντα οι 
προρρήσεις της τίθενται κάτω από τον φακό του ελέγχου της λογικής κι αυτό γιατί υπάρχει ένα 
παράδοξο. Όσο περισσότερο πειθόμεθα για την αυθεντία των προβλέψεών μας, τόσο μικραίνει η 
δυνατότητά μας για ορθές προβλέψεις. Στην προκειμένη περίπτωση η πίστη δεν μεγενθύνει το 
πιστευόμενο. 
 
    Παραψυχολογικά φαινόμενα που σχετίζονται με τους λοιπούς φορείς της ανθρώπινης 
υπόστασης, γνωρίζουμε πλέον αρκετά. Η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση, η ψυχομετρία και πληθώρα 
φαινομένων, αποτελούν πεδίο εντρύφησης της ΑΜΡΑ. Η ομάδα πρακτικών εφαρμογών 
παραψυχολογικών φαινομένων, ήδη εφαρμόζει τεχνικές για άσκηση και μελέτη και στο άμεσο 
μέλλον, αποτελεί προτεραιότητα η ίδρυση εργαστηρίου για ενδελεχή και συστηματική μελέτη και 
πρακτική τεχνικών που ανήκουν στο χώρο της παραψυχολογίας. Όλα τα μέλη της ΑΜΡΑ είναι 
ευπρόσδεκτα να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους, αλλά και με τις απόψεις 
και τα συμπεράσματά τους για τα φαινόμενα αυτά. Στο φόρουμ, στο χώρο μόνον για μέλη θα 
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γίνεται συζήτηση για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή αλλά και 
την επιστημονική θεώρηση και ερμηνεία των φαινομένων, αλλά και ο καθείς μπορεί κατ’ ιδίαν να 
απευθύνεται στην συντακτική ομάδα και στην υπεύθυνη της ΑΜΡΑ, για οποιοδήποτε θέμα 
επιθυμεί διάλογο ή διευκρινήσεις και περαιτέρω ερμηνείες. 
 
     Πλειάδα παραψυχολογικών φαινομένων όπως η τηλεπάθεια, αναφέρονται και εντάσσονται στις 
λειτουργίες του δεύτερου φορέα της ανθρώπινης υπόστασης, του συναισθηματικού φορέα ή 
αστρικού, όπως είναι ευρύτερα γνωστός στις εσωτερικές επιστήμες. Εκεί όπως θα δούμε σε 
μελλοντικές διδασκαλίες, βρίσκουν την ερμηνεία τους και την εφαρμογή τους και η τηλεπάθεια και 
η ψυχοκίνηση και η ψυχομετρία κλπ. Το πρόθεμα ψυχο- για τις εσωτερικές επιστήμες, προσδιορίζει 
και αναφέρεται στον αστρικό φορέα, στο συναισθηματικό. Με τον ίδιο φορέα όμως σχετίζονται και 
τα φαινόμενα των αστρικών οντοτήτων, π.χ. βρικολάκων, τα οποία παρότι η σύγχρονη 
αγνωστικιστική σκέψη τα θεωρεί δεισιδαιμονίες, η εσωτερική ερμηνεία παρέχει πειστήρια και 
ερμηνείες, χωρίς βέβαια να παρασύρεται σε εκλαϊκευμένες και πεζές απόψεις, όπως ότι οι 
βρικόλακες  πίνουν αίμα. 
 
    Στον νοητικό φορέα αναφέρονται αρκετά παραψυχολογικά φαινόμενα και η ενάσκηση με αυτά 
γίνεται εύκολα από τον καθένα, με μόνο προαπαιτούμενο την περιοδική επανάληψη των τεχνικών 
και την επιμελή πρακτική τους εφαρμογή. Φαινόμενα όπως η τηλεπαρατήρηση, η διόραση, η 
μεταβίβαση σκέψης κλπ, παρότι φαντάζουν θαυματοποιίες και μεταφυσικές μαγείες, στην ουσία 
είναι φυσικά φαινόμενα, φυσιολογική ανάπτυξη των δυνατοτήτων και φυσική εφαρμογή των 
ικανοτήτων κάθε ανθρώπου. Η θεωρητική εντρύφηση, η επιστημονική θεώρηση και προσέγγιση 
των ερμηνειών και η χωρίς δυσκολίες άσκηση και πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που η ΑΜΡΑ 
εφαρμόζει, γρήγορα μπορεί να βεβαιώσει τον καθένα, μετά από τα έμπρακτα αποτελέσματα που θα 
διακρίνει στον ίδιο του τον εαυτό, ότι ο καθένας μπορεί σχεδόν χωρίς ιδιαίτερο κόπο να ασκήσει 
και να αναπτύξει τις αντίστοιχες ικανότητες. 
 
    Με τους τρεις αυτούς φορείς και με τα φαινόμενα που σχετίζονται με τους φορείς αυτούς και 
εντάσσονται στον κλάδο της παραψυχολογίας και γενικότερα στον εσωτερισμό, ασχολείται ένα 
μεγάλο θεματολογικό κεφάλαιο των διδασκαλιών και πρακτικών της ΑΜΡΑ. Με τον τέταρτο 
φορέα, παρότι θα προσεγγισθεί θεωρητικά στον έβδομο και τελευταίο βαθμό, η εμβάθυνση στα 
φαινόμενα και οι πρακτικές εφαρμογές του φορέα και του πεδίου γενικότερα του πνευματικού, δεν 
περιλαμβάνονται στις διδασκαλίες της ΑΜΡΑ, καθότι αποτελούν γνωστικό πεδίο των Μεγάλων 
μυστηρίων, τα οποία αποτελούν χώρο αποκλειστικά του ΑΚΟΣ. 
 
    Τα παραψυχολογικά φαινόμενα, παρότι αποτελούν ένα πολύ καινούριο πεδίο έρευνας και 
παρατηρείται ενδιαφέρον από μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, στην πράξη είναι ένα  παλαιό πεδίο 
έρευνας και παρατήρησης του εσωτερισμού από αρχαιοτάτων χρόνων ακόμα. Ο τεράστιος όγκος 
γνώσης που η εσωτερική μυητική παράδοση μας κληρονόμησε, είναι πολύτιμος οδηγός σήμερα για 
την κατανόηση αυτών των φαινομένων. Η κατανόηση και η ενάσκηση με τις πρακτικές τους, όπως 
και η παράλληλη άσκηση με βαθύτερες μυστικιστικές τεχνικές που εισηγείται η ΑΜΡΑ, 
πλαισιώνουν τις θεωρητικές διδασκαλίες με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εσωτερική 
εξέλιξη των μελών της.  
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 


