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     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 2ο      
 
     Η Έσω Χώρα 
 
     Κατέχοντας τα κλειδιά της Γαίας, ο νεόφυτος υφαίνει σιγά-σιγά την συνείδησή του, αντλώντας 
από την θάλασσα του ασυνειδήτου, με την συνδρομή του νου και της καρδιάς. 
 
     Όσο προχωρεί, αισθάνεται μία βαθιά επιθυμία, μία ανάγκη αναδύεται από τα βάθη της ψυχής 
του να γνωρίσει τον κόσμο καθώς και τον εαυτό του πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από την 
κουρτίνα, μια και αισθάνεται πράγματα, «ενεργειακά», που δεν μπορεί να ερμηνεύσει με τις 
πληροφορίες και τις εμπειρίες του μέχρι στιγμής. 
 
     Καθώς ερευνά και ψάχνει μαθαίνει για την ύπαρξη άλλων διαστάσεων, πέρα από το υλικό μας 
επίπεδο, για την ύπαρξη άλλων οντοτήτων, άλλων κακών και άλλων καλών, για αγγέλους και 
δαίμονες, για νεράιδες, ξωτικά, μυθικούς κόσμους, αστρικούς παράδεισους, και υπερ-γήινους 
πολιτισμούς. 
 
     Αναζητώντας, ψάχνοντας όπως ένα λαγωνικό μέσα στην νύχτα, συναντά διάφορες θεωρίες και 
μονοπάτια, και πελαγωμένος, αδυνατώντας να διαχειριστεί και να κατανοήσει όλη αυτήν την 
γνώση, απογοητευμένος σταματά, λέγοντας στον εαυτό του, «μάταια προσπαθώ να βρω άκρη σε 
όλα αυτά, είναι αδύνατο.  Όμως θέλω να δω τι κρύβεται από πίσω, τι είναι αυτό που ζούμε, τι 
νόμους έχει ο κόσμος μας, από τι υλικό είναι πλασμένος.  Πρέπει να προχωρήσω.  Πρέπει να βρω 
λύση να περάσω απέναντι, με οποιοδήποτε κόστος.» 
 
     Χωρίς να το γνωρίζει ο νεόφυτος, έχει προφέρει τα κατάλληλα ιερά λόγια, και έτσι η πύλη 
ανοίγει διάπλατα για την Έσω Χώρα, καθιστώντας τον άναυδο, καθώς αντικρίζει τον Οδηγό του.  
Η Μύηση του στα εσώτερα μυστήρια, έχει ξεκινήσει, μια και η ανάγκη του, έσπασε το φράγμα 
μεταξύ υλικού και άυλου κόσμου, και τα μυστήρια πίσω από τα φαινόμενα, αρχίζουν να 
αποκαλύπτονται στον ζηλωτή νεόφυτο. 
 
     Στην Έσω Χώρα, συναντά πολλές οντότητες, που περιέγραφαν τα βιβλία, που είχε διαβάσει 
παλιά, αλλά τώρα τα ζει, είναι πλέον κάτοικος αυτού του κόσμου.  Στην αρχή νιώθει περίεργα, 
νιώθει το περιβάλλον εχθρικό, συναντά την Σκιά, τον Δράκο, τον Γίγαντα και παλεύει μαζί τους, 
συναντά όμως και φίλους, όπως τον Γέρο Σοφό, την Μεγάλη Ιέρεια, την Μεγάλη Μητέρα, και 
τέλος στο βάθος της συνείδησης του αποκαλύπτεται το Εσώτερο Ιερό, το Εσωτερικό Μαντείο. 
 
     Εκεί καθισμένους γύρω από τον βωμό, συναντά τους Κοσμικούς Δασκάλους, και από τότε έχει 
συνδεθεί με την συλλογική συνείδηση αυτού του κόσμου. Οι Κοσμικοί Δάσκαλοι, τον 
καλωσορίζουν, και του ανοίγουν την αλυσίδα τους για να τον υποδεχτούν ανάμεσά τους, λέγοντας: 
 
     «Καλωσόρισες ανάμεσά μας, τέκνο του Ουρανού και της Γης.  Έχεις κάνει πολύ δρόμο ως εδώ, 
που λίγοι φτάνουν, και σου αξίζει να πιεις από το νερό της Γνώσης, έτσι ώστε να κατέχεις το κλειδί 
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να ξεκλειδώνεις τα μυστήρια, και να φας από το σώμα της Ανθρωπότητας, έτσι ώστε να μην ξεχνάς 
ποτέ ποιον πραγματικά υπηρετείς.  Γιατί η Γνώση που θα λάβεις, είναι πραγματικά άχρηστη, αν δεν 
χρησιμοποιηθεί για να ελεήσει τους φτωχούς και να ελευθερώσει τους σκλάβους.  Αυτά τα λόγια ας 
γίνουν το έμβλημα του αγώνα σου, γιατί κάθε φορά που λοξοδρομείς, η «Σκιά» θα εμφανίζεται για 
να σου υπενθυμίζει την υπόσχεσή σου.»    
 
     Έτσι ο νεόφυτος χρίστηκε «Οδοιπόρος» των εσώτερων μυστηρίων, και του αποκαλύφθηκε το 
ιερό σύμβολο, ώστε να δαμάσει και να εναρμονίσει όλα τα στοιχεία, στοιχειακά, περσόνες, υπο-
προσωπικότητες, δαίμονες και οντότητες του εσωτερικού του κόσμου. 
 
 
                                                        Αιθέρας                    
 
      
                                   Αέρας              Φωτιά  
                                    
 
                                                 
                                          Γη                              Νερό                     
 
 
     Ο Άνθρωπος ερμηνεύτηκε. Ο δρόμος της κυριαρχίας επί των τεσσάρων στοιχείων 
αποκαλύφθηκε.  Η Πεμπτουσία, είθε να μας προστατεύει, κατά την ανοικοδόμηση του Ναού της 
Αρετής, καθώς κατερχόμαστε στα βάθη της Συνειδήσεως, επιζητώντας εμπνεύσεις και 
αποκαλύψεις από το Εσωτερικό μας Ιερό, το προσωπικό μας μαντείο. 
 
    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: 2η - Ακασικά Αρχεία 
 
     Εισαγωγή 
 
     Τα ακασικά αρχεία αποτελούν μία θεωρία που γεννήθηκε πολλά χρόνια πριν αλλά υλοποιήθηκε 
πρόσφατα από το κίνημα της Θεοσοφίας. Ο ίδιος ο όρος προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη 
“Akasha” που σημαίνει «χώρος» αλλά και «αιθέρας». Κατ’ ουσίαν, τα ακασικά αρχεία αποτελούν 
το σύνολο κάθε είδους πληροφορίας που εκδηλώνεται επί της Γης αλλά και στο σύμπαν ολόκληρο 
και αποτυπώνεται σε ένα μη φυσικό και μη υλικό πεδίο.  
 
     Αν και ως θεωρία γνωστοποιήθηκε στο ευρύ κοινό κατά τον 19ο αιώνα από το Θεοσοφικό 
κίνημα, εντούτοις, το κίνημα New Age αποτελεί σήμερα τον πιο μεγάλο υπέρμαχο της θεωρίας 
αυτής. Στα ακασικά αρχεία θεωρείται ότι καταχωρούνται κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν σε 
οτιδήποτε εκδηλώνεται στο σύμπαν, ακόμη και οι ίδιες οι ανθρώπινες εμπειρίες ή μία πτώση ενός 
φύλλου από ένα δέντρο. Μεταφορικά αποτελούν τα πρακτικά όλων των εκδηλώσεων, την κοσμική 
βιβλιοθήκη που αιωνίως αυξάνει το πληροφοριακό της υλικό. 
 
     Περιγραφή και ανάλυση των Ακασικών Αρχείων 
 
     Σύμφωνα με την άποψη της Θεοσοφίας, κάθε πιθανή εκδήλωση στο σύμπαν,  καταχωρείται σε 
μία λεπτοφυή ουσία που ονομάζεται “Akasha”. Κατά τον Ινδουιστικό μυστικισμό, η Akasha 
αποτελεί το μητρικό υλικό από το οποίο προέρχονται τα 4 βασικά στοιχεία, ο αέρας, η γη, η φωτιά 
και το νερό. Επίσης σημαντικό έδαφος κερδίζει η πιθανότητα της ταύτισης των ακασικών αρχείων 
με αυτό που ονομάζουμε «Συλλογικό Υποσυνείδητο», ενώ κάποιες εκδηλώσεις εξωαισθητήριας 
αντίληψης όπως η διόραση συνδέεται επίσης με την πρόσβαση στα αρχεία αυτά. 
 
     Το πιο συναρπαστικό στοιχείο των ακασικών αρχείων είναι αυτό που σχετίζεται με τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά μέσω ειδικών τεχνικών (διαλογισμός, γιόγκα, οραματισμός, χρήση 
mantras, προσευχή κλπ.). Όλα τα έμβια όντα συμβάλλουν αναλογικά και αθροιστικά στη 
δημιουργία των ακασικών αρχείων και κατά συνέπεια κάθε ζων και ενσυνείδητος οργανισμός και 
δη ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στα αρχεία αυτά. Η άποψη αυτή ενισχύεται από 
την πεποίθηση πως η πρόσβαση στα ακασικά αρχεία, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνον εκούσια 
(μέσω ειδικών τεχνικών) αλλά και ακούσια όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε ειδική 
συνειδησιακή κατάσταση (ύπνος, ασθένεια σωματική ή διανοητική, ατύχημα συνοδευόμενο από 
έντονο πόνο, λήψη ειδικών φαρμάκων κλπ.). 
 
     Σε αυτή τη βάση, πολλοί μυστικιστές των νεότερων χρόνων έχουν ισχυριστεί πως είχαν μία ή 
περισσότερες φορές πρόσβαση στα ακασικά αρχεία. Κάποιοι από αυτούς είναι οι: η Annie Besant, 
η Alice Bailey, ο William Lilly, η Dion Fortune, ο Rudolf Steiner, ο Max Heindel, η Helena 
Petrovna Blavatsky και ο Edgar Cayce. 
 
     Πέραν αυτής της θεώρησης, μία Ινδουιστική ερμηνεία των ακασικών αρχείων συσχετίζει την 
Akasha με την πρωταρχική μήτρα κάθε δημιουργημένης μορφής στο σύμπαν. Δηλαδή, σε αυτή την 
εκδοχή, τα ακασικά αρχεία δεν αποτελούν απλά εντυπώσεις των κοσμικών εκδηλώσεων αλλά 
θεωρούνται μέρος της γενεσιουργού αιτίας του σύμπαντος. Έτσι, η Akasha αποτελεί πλέον εκείνη 
τη λεπτοφυή πνευματική ουσία που διαπερνά τα πάντα και μέσω της Prana, δηλαδή της Κοσμικής 
Ενέργειας δίνει μορφή σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, θεωρείται πως στο πεδίο της Akasha, 
δημιουργήθηκαν όλες οι συμπαντικές εκδηλώσεις αλλά ενυπάρχουν και όλες οι εκδηλώσεις που 
πρόκειται μελλοντικά να μορφοποιηθούν. Βέβαια, αυτή η θεώρηση καταργεί την εφαρμογή αλλά 
και την ίδια την υπόσταση της ελεύθερης βούλησης καθώς συνδέει το πεδίο της Akasha με κάθε τι 
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που πρόκειται μελλοντικά να εκδηλωθεί στο σύμπαν, αποκλείοντας έτσι την έννοια της αυτοφυούς 
πράξης. Παράλληλα όμως η θεωρία αυτή δίνει βάση και αληθοφάνεια στις περιπτώσεις που 
κάποιοι ισχυρίζονται πως έχουν προφητικές εμπειρίες λόγω της άμεσης πρόσβασής τους στα 
ακασικά αρχεία μέσω βιωμάτων που εκδηλώνονται σε εναλλακτικές συνειδησιακές καταστάσεις 
(ισχυρισμός που υιοθετήθηκε κυρίως από τον Edgar Cayce, τον επονομαζόμενο και «κοιμώμενο 
προφήτη»). 
 
     Εφαρμογή και εναλλακτική προσέγγιση της θεωρίας των Ακασικών Αρχείων 
 
     Τα ακασικά αρχεία έχουν χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ ικανό επιχείρημα ενάντια στη θεωρία της 
μετενσάρκωσης, καθώς προσφέρουν μία άριστη εναλλακτική εξήγηση στις περιπτώσεις όπου ένα 
άτομο ισχυρίζεται πως οι έντονες εικόνες και αισθαντικές εμπειρίες από εποχές του μακρινού 
παρελθόντος, στην ουσία δεν σχετίζονται με αναμνήσεις από μία προηγούμενη ζωή τους αλλά 
αποτελούν στοιχεία που προήλθαν από την πρόσβαση στα ακασικά αρχεία. Φυσικά η 
αντικατάσταση της θεωρίας της μετενσάρκωσης από αυτή των ακασικών αρχείων χρήζει 
περαιτέρω έρευνας, καθώς η θεωρία της μετενσάρκωσης είναι σαφώς πιο πολύπλευρη αλλά και 
ευρύτερα αποδεκτή στον μυστικισμό. 
 
     Παράλληλα, συγκεκριμένα επιστημονικά πειράματα, έδειξαν πως μία τάση ή μία σκέψη 
προβάλλεται αρχικά στο πεδίο των ακασικών αρχείων και ταυτόχρονα αντανακλάται πάλι πίσω στη 
Γη με αποδέκτες όμοιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί πως μία τάση που 
αναπτύσσει μία ομάδα πιθήκων σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αμέσως μετά εμφανίστηκε σε μία άλλη 
ομάδα πιθήκων σε έναν τόπο πολύ μακριά από εκείνον της πρώτης ομάδας. Στην ίδια βάση, έχουν 
εξήγηση φαινόμενα όπως η ταυτόχρονα ίδια σκέψη που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι, ή η ίδια 
έμπνευση που μπορεί να αποτυπωθεί στους πίνακες δύο ζωγράφων. 
 
     Το φαινόμενο αυτό έρχεται να συνδεθεί με τη θεωρία των Μορφογενετικών Πεδίων που 
αναπτύχθηκε από τον Βρετανό βιολόγο Rupert Sheldrake. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ομοειδείς 
σκέψεις και ιδέες που εκφράζονται από ανθρώπους κοινών ενασχολήσεων (πχ δάσκαλοι, 
επιστήμονες, κληρικοί, καλλιτέχνες κλπ.), συγκεντρώνονται σε μία δεξαμενή συμπαντικής μνήμης, 
μέσω της οποίας οι συναφείς σκέψεις και ιδέες ανθρώπων με ταυτόσημες ενασχολήσεις 
αλληλεπιδρούν με τα άτομα αυτά, δημιουργώντας αντίγραφα στο μυαλό δύο ή περισσοτέρων 
ανθρώπων. 
 
     Η θεωρία των Μορφογενετικών Πεδίων, συνδέεται και με μια ακόμα θεωρία, αυτή της 
«Ιδεόσφαιρας». Πρόκειται για μια θεωρία που εντάσσεται στα μητρικά πεδία της σκέψης και 
περιλαμβάνει τη «μήτρα» από την οποία εκπορεύονται οι ιδέες όλων των ανθρώπων. Έτσι, μία ιδέα 
που «γεννάται» στο μυαλό ενός ανθρώπου (πχ επιστήμονα), μπορεί ταυτόχρονα να γεννηθεί και 
στο μυαλό κάποιου άλλου επιστήμονα. Χαρακτηριστικά, ο Albert Einstein, είχε δηλώσει για τη 
θεωρία της Σχετικότητας πως αν δεν την ανακάλυπτε αυτός, σίγουρα θα την ανακάλυπτε κάποιος 
άλλος, μιας και η θεωρία αυτή ήδη βρισκόταν στον «αέρα» (δηλώνοντας πιθανώς πως αποτελούσε 
γέννημα της Ιδεόσφαιρας). Πάντως, μιας και από καιρό αμφισβητείται η πατρότητα της θεωρίας 
της Σχετικότητας (σχετίζεται με σημειώσεις του μαθηματικού Καραθεοδωρή αλλά και του 
Αριστοτέλη), είναι πολύ πιθανό η ίδια η σύλληψη της θεωρίας της σχετικότητας να οφείλεται σε 
αντανάκλαση από τη σφαίρα των Μορφογενετικών Πεδίων ή ακόμα και σε «δάνειο» από τα 
ακασικά αρχεία. Δηλαδή, το πεδίο της Ιδεόσφαιρας, αποτελεί το εργοστάσιο παραγωγής κάθε 
σύλληψης και ιδέας των ανθρώπων που όχι μόνον περιέχει το σύνολο των ιδεών ως κάτι το 
προκατασκευασμένο που «αποστέλλεται» σε συγκεκριμένους ανθρώπους αλλά συνδέεται και με 
πληροφορίες που κατεγράφησαν προ πολλών αιώνων στο πεδίο των ακασικών αρχείων. 
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     Τα οφέλη από την πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία 
 
     Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, τα οφέλη από την επιτυχή πρόσβαση στα αρχεία αυτά είναι 
προφανή, καθώς ο άνθρωπος πλέον θα μπορεί αποκτήσει πρόσβαση στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη 
του κόσμου, στη βιβλιοθήκη που θα περιέχει κάθε είδους πληροφορίες και δεδομένα από κάθε 
εποχή και για όλες τις πιθανές εκδηλώσεις στο σύμπαν. 
 
    Το ζητούμενο στη συνειδητή πρόσβαση στα ακασικά αρχεία είναι η κατ’ επιλογήν άντληση 
πληροφοριών που μας αφορούν. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να βρεθεί η αποδεδειγμένη τεχνική που 
οδηγεί στην πρόσβαση στα αρχεία αυτά και εν συνεχεία, να βρεθεί ο τρόπος της επιλεκτικής 
άντλησης των πληροφοριών που μας ενδιαφέρουν. Πάνω σε αυτές τις διαδικασίες δεν έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα και κάποιοι υποστηρίζουν πως η θεωρία των ακασικών αρχείων είναι αβάσιμη 
ακριβώς γιατί έως τις μέρες μας δεν έχει βρεθεί μία σαφής και καθορισμένη τεχνική που να δίνει 
στον άνθρωπο τη δυνατότητα της συνειδητής και εκούσιας πρόσβασης στα αρχεία αυτά. 
 
     Πάραυτα, είναι γεγονός πως στο σύνολό τους, οι άνθρωποι που ασχολούνται επισταμένα με τον 
πρακτικό εσωτερισμό μέσω διαλογισμών, οραματισμών και γενικότερα μέσω συστηματικής 
«έκθεσης» σε εναλλακτικές συνειδησιακές καταστάσεις, δείχνουν πως επικοινωνούν με αυτό το 
πεδίο σε ικανοποιητικό βαθμό. Κατά συνέπεια, αυτή η συστηματική ενασχόληση με τις πρακτικές 
που προαναφέρθηκαν, ίσως να αποτελεί μία καλή και παραγωγική βάση προς την επιτυχή 
πρόσβαση στο πεδίο των ακασικών αρχείων. 
 
     Ο σκεπτικισμός ενάντια στη θεωρία των Ακασικών Αρχείων 
 
     Όπως σχεδόν σε κάθε μεταφυσική θεωρία, έτσι και εδώ, η επιστήμη θεωρεί αβάσιμη την εν 
λόγω θεωρία καθώς δεν υπάρχουν αρκετές και σοβαρές αποδείξεις για την αποδοχή της. 
Παράλληλα, τα μεγαλύτερα θρησκευτικά ρεύματα δεν αποδέχονται τη θεωρία αυτή ως βάσιμη, 
ούτε και ενθαρρύνουν πιθανές προσπάθειες διερεύνησης της αληθοφάνειας ή μη αυτής. 
 
     Γενικές σκέψεις επί της θεωρίας των Ακασικών Αρχείων 
 
     Στα πλαίσια της επιστημονικής προσέγγισης της θεωρίας αυτής, τουλάχιστον με τα σημερινά 
μέσα, είναι πολύ δύσκολη η ακριβής διαπίστωση της εγκυρότητάς της. Αν και η επιστήμη δεν 
αποδέχεται ως βάσιμη τη θεωρία αυτή επειδή δεν υπάρχουν αρκετές και σημαντικές αποδείξεις που 
να τη συντηρούν, πάραυτα, ούτε η ίδια η επιστήμη έχει τα μέσα να ερευνήσει μέχρι τέλους αυτή τη 
θεωρία και να αποφανθεί για το αβάσιμό της. Φυσικά, αυτή η διένεξη μεταξύ επιστήμης και 
μεταφυσικής έχει τις ρίζες της βαθιά στις απαρχές της σκεπτόμενης ανθρωπότητας και σίγουρα θα 
αποτελεί χαρακτηριστικό μας γνώρισμα για πολλά χρόνια ακόμα. 
 
     Από την άλλη πλευρά, η θεωρία των ακασικών αρχείων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί δεν 
αποτελεί απλά έναν ενδιάμεσο (και ενδεχομένως επουσιώδη) κρίκο στην αλυσίδα των 
μεταφυσικών μας ανησυχιών, αλλά αποτελεί θεμελιώδη θεωρία που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό 
τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Μένει λοιπόν να μπορέσουμε πρώτα να 
ορίσουμε προσωπικά τη σχέση και τη δεκτικότητά μας στη θεωρία αυτή και κατόπιν, εφόσον 
κρίνουμε πως μας εκφράζει, να εργαστούμε πάνω στην προσπάθεια διερεύνησης του μεγέθους και 
του βάθους της. 
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εσωτερική Διδασκαλία: 2η - Το Αιθερικό 
 
     Σ’ αυτό το μεσαιωνικό Ροδοσταυρικό σύμβολο, ο μυημένος καλλιτέχνης αποδίδει συμβολικά 
τους τέσσερις κόσμους της εκδήλωσης του θείου σχεδίου. Αυτούς του κόσμους ευελπιστούμε να 
εξερευνήσουμε, σ’ αυτούς τους κόσμους τολμούμε να βαδίσουμε, έχοντας όμως ως ασφαλείς 
οδηγούς τους μύστες που προηγήθηκαν και πολύτιμους χάρτες περιήγησης τα ανεκτίμητα έργα που 
μας κληροδότησαν. 
 
    Πολλές σύγχρονες σχολές, ομάδες εσωτερικής αναζήτησης και μυητικά τάγματα διατείνονται ότι 
έχουν την μέθοδο και τις γνώσεις για να βοηθήσουν τον νεόφυτο στην αναζήτησή του. Κάποιες, 
λίγες δυστυχώς, έχουν πράγματι κάτι να προσφέρουν. Δύο είναι όμως τα κύρια ρεύματα από τα 
οποία καλούνται να επιλέξουν οι ζηλωτές. Ο Μυστικισμός και ο Αποκρυφισμός. Ως Νεόφυτοι 
Ζηλωτές, μπροστά στο μεγάλο δίλημμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, συμβουλευόμαστε 
την ιστορία ενός μεγάλου εσωτεριστή, του Στανισλάς ντε Γκουαϊτά και παραδειγματιζόμαστε από 
τις δικές του επιλογές.  
 
    Ο Oswald Wirth, επιμελητής των έργων του, έγραψε στον πρόλογο στο βιβλίο του Γκουαϊτά, 
«Το πρόβλημα του κακού στο αστρικό πεδίο»: 
 
«Ο Γκουαϊτά, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τον εσωτερισμό, κατάλαβε πως κάποια στιγμή 
έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της Ενεργητικής και της Παθητικής εσωτερικής οδού, του 
Αποκρυφισμού ή του Μυστικισμού. Προτίμησε όμως να ακολουθήσει την αυθεντική 
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Ροδοσταυρική παράδοση, εκτιμώντας πολύ σωστά, πως για να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος στο 
σύνολό του χρειάζεται να ενώσει τις δύο προηγούμενες οδούς, αυτήν του Αποκρυφιστή, που 
οδηγείται στο Θείο μέσω της παρατήρησης και του πειραματισμού με την ορατή και αόρατη Φύση 
ή τον Μακρόκοσμο, και με αυτήν του Μυστικιστή, που οδηγείται στο Θείο μέσω της 
παρατηρήσεως και του πειραματισμού με τον εξωτερικό και τον εσωτερικό του εαυτό, ή τον 
Μικρόκοσμο. 
 
    Την μεθοδολογία αυτή την ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι εσωτεριστές της εποχής εκείνης. 
Ονόμασαν τον Εσωτερισμό Συνθετική επιστήμη, επειδή θεωρούσαν πως, για να ασχοληθεί κάποιος 
σοβαρά, θα έπρεπε να ξεκινήσει έχοντας ως υποδομή φιλοσοφικές και θρησκευτικές γνώσεις της 
κλασσικής αρχαιότητας, βασικές γνώσεις φυσικής, μαθηματικών, ανθρωπολογίας, ιστορίας και 
αρκετών άλλων επιστημών. Εξ’ άλλου οι εσωτεριστές της εποχής του Γκουαϊτά απέδειξαν πως ο 
εσωτερισμός από μόνος του απαιτεί θεμελιώδεις γνώσεις αστρολογίας, χειρομαντίας, ψυχουργίας, 
θεουργίας, αποσυμβολισμού και τόσων άλλων, ώστε για τον σύγχρονο άνθρωπο όλα αυτά να 
φαντάζουν ακατόρθωτα». 
 
   Σ’ αυτήν την «Συνθετική επιστήμη», τον Εσωτερισμό, επιλέξαμε να εντρυφήσουμε και να 
ασκηθούμε στις πρακτικές του. Από νωρίς είχαμε την αίσθηση της ενότητας των πάντων και 
θεωρούσαμε και εαυτούς αυτόνομες ολότητες. Όμως, κάπου στα βάθη του ασυνείδητου, μια 
ψιθυριστή φωνή μας ωθούσε σε διαδικασίες και δράσεις επανασύνθεσης και ολοκλήρωσης, 
καταδεικνύοντάς μας ανενδοίαστα τον κατακερματισμό του είναι μας, την ψυχική μας διάσταση 
και διάσπαση και την εσωτερική μας έλλειψη οργάνωσης και συμφωνίας μεταξύ των αμέτρητων 
θελήσεων και αντικρουόμενων τάσεων που μας τυραννούν και ενίοτε μας καταδυναστεύουν. Η 
ανάγκη για ατομική εσωτερική εναρμόνιση, η ανάγκη για επανασύνθεση, μας ώθησε να εφεύρουμε 
ως ανθρωπότητα, μεθόδους ικανοποίησης της ανάγκης αυτής. Έτσι αναπτύχθηκε μία μέθοδος την 
οποία η πολύχρονη εμπειρία και η επιστημονική ενδελεχής παρατήρηση, ανέδειξαν ως την 
επαρκέστερη και ουσιωδέστερη για την διαδικασία της επανασύνθεσης. Αυτή η μέθοδος, η 
λεγόμενη αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, είναι η φυσική και φυσιολογική διαδικασία που αρχίζει με 
δράσεις που έχουν ως κατ’ αρχήν σκοπό τον κατακερματισμό, την διάσπαση, με στόχο την 
λεπτομερή ανάλυση των επιμέρους μερών και στη συνέχεια προχωρά στην σύνθεση των επιμέρους 
μερών σε ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο, στην ολοκλήρωση μιας ενότητας, μιας ενιαίας συνθετικής 
αλλά παράλληλα μοναδιαίας οντότητας. 
 
    Το λυπηρό είναι ότι η θρησκεία, η οποία στις Λατινογενείς γλώσσες ορίζεται ως religion, που 
ετυμολογικά σημαίνει «σύνθεση», «επανασύνδεση» και «επανασύνθεση», πολύ γρήγορα έχασε τον 
βαθύτερο προορισμό της –αν ποτέ τον είχε αναπτύξει εξωτερικά- με αποτέλεσμα να εκπέσει σε μια 
στείρα τυπολατρεία που έπαψε δυστυχώς να αγγίζει και να βοηθά εσωτερικά τον άνθρωπο στην 
πορεία του της αυτογνωσίας, της ατομικής του εξέλιξης, της ολοκλήρωσής του. 
 
    Εφαρμόζοντας την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, μέθοδο που η ίδια η ζωή πρώτιστα εφάρμοσε, 
κατ’ αρχήν προχωράμε στον κατακερματισμό της ολότητας, είτε του Μακρόκοσμου είτε του 
Μικρόκοσμου και διερευνούμε και αναλύουμε σχολαστικά τα μέρη των. Απόρροια αυτού του 
πρώτου επιμερισμού του κόσμου αλλά και του ανθρώπου ειδικότερα, αποτελεί η Ροδοσταυρική 
απόδοση του παραπάνω σχήματος.  
 
    Αυτήν ακριβώς την μέθοδο επέλεξε ο ΛΟΓΟΣ, ο μονογενής υιός της αδιάσπαστης ένωσης του 
καθαρού πνεύματος και της Συμπαντικής ζώσας ψυχής, ο Πρωτογέννητος Φάνης Ηρικεπαίος, που 
στα μυστήρια της γένεσης, στα Καβείρια, αποκαλείται ΑΔΑΜΑΣ. Αυτό ο θείος ΑΔΑΜΑΣ,  ο 
πρωταρχικός και ιδεώδης Μακρόκοσμος, θέλησε να συλλάβει το υπέρτατο σχέδιο της φύσης πριν 
την εκδήλωσή της, αναλύοντας και αναλυόμενος σε άπειρες σχεδόν υποπροσωπικότητες – 
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παρατηρητές της εξέλιξης της δημιουργίας, όντας ο ίδιος δράστης και συνέπεια της δημιουργίας 
του κόσμου. Έτσι, βρισκόμαστε εμείς σήμερα στο μέσο ακριβώς της αναλυτικοσυνθετικής 
διαδικασίας, στην κατάσταση της απολύτου διάσπασης και ανάλυσης, υποπολλαπλάσιο και 
κύτταρο του πρωταρχικού Λόγου, όπου  συνειδητοποιώντας την αλήθεια, ξεκινάμε το δύσκολο 
έργο της επανασύνθεσης. Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά αποτελεί την έννοια και την ουσία της 
διδασκαλίας του Δυτικού Εσωτερισμού, είτε έχει διατυπωθεί ως αποκατάσταση ή 
επανενσωμάτωση, είτε έχει παραπλανητικά ειπωθεί ως διαδικασία επιστροφής στην Πηγή. Το 
ουσιώδες είναι ότι όλες οι ερμηνείες της Μυστικής επιστήμης, συμφωνούν στην έννοια της 
επανασύνθεσης, διαδικασία όμως που επιτελείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τόσο 
μικροκοσμικά όσο και μακροκοσμικά. Το Ερμητικό ρητό «ως άνω έτσι και κάτω», μας 
αποκαλύπτει ότι o άνθρωπος είναι η εικόνα και ακριβής αναλογικά αναπαράσταση του 
πρωταρχικού λόγου, του κόσμου ολάκερου και η ατομική του επανασύνθεση και ολοκλήρωση, 
μυστηριωδώς αυτόματα γίνεται η αιτία της ολοκλήρωσης, της επανασύνθεσης του κόσμου. 
 
    Στην διαδικασία της αναζήτησης της γνώσης και της εύρεσης της αλήθειας, προσεγγίζουμε  
σταδιακά τις εσωτερικές μυστικές διδασκαλίες. Στην τετραπλή φύση του κόσμου και του 
ανθρώπου, στην κλίμακα κατάταξης των βασικών επιπέδων ανάλυσης, στην πορεία εξατομίκευσης 
και επίτευξης της συνειδητότητας από τον άνθρωπο, ζώντας σε υλικό περιβάλλον, καταφέρνει 
σταδιακά ο ζηλωτής να κατανοεί τον εαυτό του και να γνωρίζει έτσι τον κόσμο και τον θεό. Στα 
πρωταρχικά του βήματα της εσωτερικής αναζήτησης, ο Ζηλωτής συναντά έναν παράγοντα για τον 
οποίο έχει αναφερθεί εκτενώς ο Παράκελσος. Το Αιθερικό ή διπλό αιθερικό όπως συχνά το 
συναντάμε στην εσωτερική φιλοσοφία, έννοια που υποδηλώνει την αντιστοιχία του με την υλική 
μορφή, όντας ουσιαστικά το πρόπλασμα και η μήτρα κάθε εκδηλωμένης μορφής στην ύλη. 
 
    Στην Πυθαγόρεια φιλοσοφία αναφέρεται ως Πεμπτουσία και έχει την έννοια του Πέμπτου 
στοιχείου, το οποίο όμως ουσιαστικά είναι η μυστηριώδης μεταστοιχείωση των τεσσάρων γνωστών 
στοιχείων και παράλληλα ο γεννήτορας και η μήτρα γέννησής τους. Επιστημονικά ιδωμένο το 
αιθερικό, μας αποκαλύπτει μια Πέμπτη κατάσταση τη ύλης. Είναι η ύλη κάθε στοιχείου, όπου 
στοιχείο η πρωταρχική ουσία ως prima materia της γένεσης του κόσμου, που για την Ιωνική 
φιλοσοφία είναι η Γη για κάποιους φιλόσοφους, το νερό ή ο αέρας για άλλους, η φωτιά και ο 
αιθέρας για τρίτους. Από φυσικής απόψεως, η ύλη, όπως την γνωρίζουμε στις τρεις καταστάσεις 
της, στερεά – υγρή και αέρια- όταν ιονίζεται μεταπίπτει σε μια νέα κατάσταση που στην επιστήμη 
είναι γνωστή με το όνομα «πλάσμα». Η ύλη σε κατάσταση πλάσματος, περιέχει μεγάλα ποσά 
ενέργειας αλλά αυτή η ενέργεια δεν εκφράζεται με την μορφή θερμότητας, όπως έχουμε συνηθίσει 
να παρατηρούμε. Έτσι, αέρια σε μορφή πλάσματος, παρότι είναι ψυχρά από άποψη θερμότητας, 
έχουν την ικανότητα να λιώνουν ακόμη και μέταλλα, φαινόμενο που χρησιμοποιείται στην κοπή 
μετάλλων επί των οποίων πέφτει με ορμή ριπή αερίου πλάσματος. 
 
    Πέραν των μυστηριωδών φυσικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει η ύλη σε κατάσταση πλάσματος, 
παρουσιάζει ακόμα περισσότερες δυνατότητες και ιδιότητες πολύ πέραν των όσων μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε φυσικές. Ένα από τα παρατηρούμενα παράξενα φαινόμενα σε σχέση με το 
πλάσμα, είναι το γεγονός ότι, οργανική ύλη που μεταπίπτει σε κατάσταση πλάσματος, διατηρεί 
ακέραιες τις μνήμες της μορφής της, με αποτέλεσμα να δυνάμεθα να υλοποιήσουμε την πρότερη 
μορφή της, ακόμα και αν έχει καταστραφεί από φωτιά. Πειράματα καύσης οργανικών σωμάτων και 
υλοποίησής των μέσα από τις στάχτες των, αποτελούν μέρος των εσωτερικών πειραματικών 
ασκήσεων της ΑΜΡΑ. Μια μορφή που καταστράφηκε, είναι τελικά εφικτό να επανυλοποιηθεί και 
στο φυσικό και βέβαια πολύ πιο εύκολα στο αιθερικό πεδίο. Με την μελέτη του φορέα του 
Αιθερικού, θα εντρυφήσουμε σε  φαινόμενα που αλλιώς φάνταζαν εξωπραγματικά, μεταφυσικά ή 
υπερφυσικά και θα αποκαλύψουμε ερμηνείες που μας κληροδότησε η εσωτερική επιστήμη για τα 
φαντάσματα και τις κάθε είδους υλοποιήσεις οντοτήτων στο χαμηλό πεδίο του αιθερικού. Η 
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εκτοπλασματική υλοποίηση σε φαινόμενα Πνευματισμού, βρίσκει φυσική πλέον ερμηνεία μέσα 
από την γνώση των νόμων που αποκαλύπτει η εσωτερική επιστήμη. 
 
     Ακόμα, η ικανότητα διατήρησης των μορφών στο αιθερικό μετά την καταστροφή των σωμάτων 
στον υλικό φορέα, υποδηλώνει μια εξέχουσα ιδιότητα του αιθερικού, την ιδιότητα να διατηρεί 
μνήμες πέραν του υλικού, συγκροτώντας έτσι έναν φορέα με πλήθος αναμνήσεων, σε βαθμό ώστε 
να παρουσιάζεται το αιθερικό σαν ο κατεξοχήν φορέας την μνήμης του κόσμου, όπου 
καταγράφονται όλα τα συμβάντα, προσωπικά ή συλλογικά και ακόμη, είναι εφικτή η πρόσβαση 
από τον εσωτεριστή στην τεράστια αυτή κοσμική μνήμη. Ο όρος που έχει επικρατήσει να λέγεται 
αυτός ο αιθερικός μνημονικός καταχωρητής, είναι «ΑΚΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ». Σε ανώτερο βαθμό θα 
αναλύσουμε διεξοδικώτερα αλλά και θα ξεδιαλύνουμε επισημαίνοντας το γεγονός της ύπαρξης δύο 
ξεχωριστών «Ακασικών Αερχείων», που χάριν συντομίας προς ώρας θα τα ονομάσουμε , «κοσμική 
Ακάσα», ως η κατώτερη πλανητική Ακάσα και πνευματική ακάσα, ως η ανώτερη συμπαντική 
ακάσα. 
 
    Αυτή η παράξενη και μυστηριώδης ουσία, ο αιθέρας, βρίσκεται πάντα πίσω από κάθε νέα 
γένεση, πίσω από κάθε υλοποίηση στα πεδία του υλικού κόσμου. Ανεξάρτητα από τις 
αντικειμενικές υλοποιήσεις, το σύνολο των οποίων είναι το Σύμπαν, το αιθερικό βρίσκεται 
προσαρμοσμένο και κατανεμημένο ομοιόμορφα μέσα στον υλικό κόσμο, πυκνότερο όμως και 
ευκρινέστερο, γύρω από ζωντανούς οργανισμούς. Είναι διακριτό ακόμα και με γυμνό οφθαλμό 
κάτω από κατάλληλες συνθήκες και βρίσκεται πυκνότερο γύρω από την σπονδυλική στήλη και 
φαίνεται σαν να παράγεται από σύνολο του νευρικού συστήματος, καθώς παρουσιάζει σημαντική 
πυκνότητα γύρω από τα νεύρα. Γι’ αυτό και έχει αναφερθεί και ως νευρική αιθερική ουσία. Είναι 
λευκού υπογκρίζου χρώματος, ομιχλώδους υφής, ομοιάζον κυριολεκτικά με αραιό ατμό. Εκείνο 
που το κάνει να διαφέρει, είναι φωσφορισμός που το συνοδεύει, κάνοντάς το να σπινθηροβολεί 
φευγαλέα σε μερικά σημεία από το σύνολο της επιφανείας του. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
παρατηρείται σε πυκνότερη μορφή, ώστε να είναι ακόμα εφικτή και η φωτογράφησή του ή η 
κινηματογράφησή του με ευαίσθητα μέσα, σε φαινόμενα πνευματισμού, όπου το διάμεσο 
«εκκρίνει» μεγάλες ποσότητες αιθερικής ουσίας, εκτοπλασματικής ουσίας, όπως συνηθίζεται να 
αποκαλείται στα φαινόμενα πνευματισμού. 
 
    Οι φήμες και η αντίληψη του κόσμου όλων των εποχών γύρω από τα φαντάσματα, εκφράζει με 
εξωτερικό τρόπο την απόκρυφη αυτή κατάσταση του αιθερικού ρευστού. Το συναντάμε στην 
αρχαιότητα με πλήθος ονομάτων, με πιο πετυχημένη την αρχαιοελληνική ονομασία, «Είδωλον», 
για το οποίο ο Μιχαήλ Ψελλός δίδασκε ότι αποτελεί τον πλαστικό ενδιάμεσο στον άνθρωπο 
ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα του. Οικείον πνεύμα, ορατή σκιά, σκιώδη άνθρωπο, 
ανθρωπάριο των φιλοσόφων, αγαθοδαίμονα, αντέχ του Παράκελσου, φασματικό φως της φύσης, 
προφητικό είναι του ανθρώπου κλπ., είναι μερικά από τα πολλά ονόματα που του έχουν αποδώσει, 
χρήσιμα όμως γιατί το καθένα από αυτά υποδηλώνει και μια από τις πολλές ιδιότητές του.  
Φάντασμα βέβαια η συνηθέστερη ονομασία του, η οποία εμπεριέχει και αποκαλύπτει την 
μορφοπλαστική δύναμη που το επηρεάζει, που δεν είναι άλλη από την φαντασία. Πράγματι, η 
ισχυρή φαντασία μαζί με κάποια φυσικά σημάδια – σφραγίδες, είναι τα μέσα χειρισμού του 
μυστηριώδους αυτού φορέα, του διπλού αιθερικού, της ύλης σε μορφή πλάσματος. 
 
   Το μυστηριώδες υλικό αυτό, θέλει προσοχή ώστε να μην συγχέεται με την ζωική ενέργεια, της 
οποίας είναι ο μοναδικός φορέας της. Η αιθερική ουσία, είναι υλικής μορφής δυνάμενη να 
εμπεριέχει ποσότητες ζωικής ενέργειας. Αυτή η ασύλληπτη για τον μέσο άνθρωπο ουσία, 
αποκαθίσταται και ανανεώνεται χάρη σε ένα φαινόμενο που είναι εντελώς ανάλογο με αυτό της 
πνευμονικής αναπνοής. Το προϊόν όμως της εκπνοής του ρευστού, σχηματίζει γύρω από το 
αιθερικό διπλό, ένα είδος εξειδικευμένης αιθερικής αύρας, που είναι μια τελείως ατομική 
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ατμόσφαιρα αγνότητας ή διαφθοράς, αρετών ή ελαττωμάτων, μέσα στην οποία ζουν και κινούνται 
τα πλάσματα που γεννιούνται από την αγνή δημιουργική θέληση ή από τα δαιμονικά πάθη. 
 
    Στον δεύτερο βαθμό θα εμβαθύνουμε στα μυστικά και στα μυστήρια αυτού του μυστικού φωτός, 
της μυστηριώδους ουσίας του αιθερικού. Πολλές φορές ίσως φανεί ότι αποκαλύπτουμε τα 
απόρρητα των μυστηρίων στους βέβηλους, όμως ας είναι βέβαιοι οι ευσυνείδητοι αναζητητές ότι, 
για τα βαθύτερα μυστήρια θα ακολουθήσουμε πιστά τους πατροπαράδοτους τρόπους αποκάλυψης 
αυτών, ώστε οι μυημένοι να κατανοούν, ενώ οι αμύητοι να αδυνατούν να εισχωρήσουν στα 
απόρρητα και απόκρυφα μυστικά της γοητείας, του μαγνητικού επηρεασμού, της μαγικής εργασίας 
πάνω στον απόκρυφο αυτόν παράγοντα του αιθερικού. Μόνον οι μύστες θα αποκτήσουν την 
δυνατότητα κατανόησης της ίδιας της ουσίας του κακού σε σχέση με τον φωσφορίζοντα παράγοντα 
και θα πληροφορηθούν τα απόρρητά του, ενώ θα αποκρύπτεται από τους απερίσκεπτους κάθε 
δυνατότητα και τρόπος να το διαπράξουν. 
 
     Όλοι κάποια στιγμή βρίσκονται στην κρίσιμη καμπή όπου η συνείδησή τους θα τους δεσμεύσει 
για την καλή χρήση των μυστικών και των κλειδιών των μυητικών απορρήτων, ή θα τους 
απαγορεύσει από την συνέχιση της απόκτησης αυτών. Οι φύλακες εγρηγορούν, τα ιερά 
φυλάσσονται, τα απόρρητα μυστικά προστατεύονται.  
 
     Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
     Είθε να είμαστε πλουσιοπάροχοι δωρητές προς τους ειλικρινείς Ζηλωτές, αλλά φειδωλοί προς 
τους ανάξιους. 
 
 


