
ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  3η 
 

 
 
1 

 
         
     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 3ο      
 
     Η Αδελφοσύνη 
  
     Ο «Οδοιπόρος» μένοντας άναυδος από την ποικιλομορφία του εσωτερικού και του εξωτερικού 
μας κόσμου, ρωτάει τον «Φύλακα Οδηγό» του.   
 
     «Οδηγέ μου, καθώς περπατούσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς λαβύρινθους πάντα ήσουν 
δίπλα μου, φωτίζοντας τον δρόμο μου, στις σκοτεινές στιγμές.  Ζητώ από εσένα τώρα, να μου 
εξηγήσεις την Πηγή, την Αρχή Δημιουργίας αυτού του Κόσμου, το μυστήριο της ύπαρξης.» 
 
     Και ο «Οδηγός» απαντάει:   
 
     «Τα Πάντα είναι ΕΝΑ, και στο ΕΝΑ υπάρχουν τα Πάντα. ‘Εν Αρχή είναι το Παν (οο) και η 
Άβυσσος (0), και το Παν γονιμοποίησε την Άβυσσο, και γεννήθηκε το ΟΝ (1), το Κοσμικό Αυγό, η 
Πρωταρχική ΙΔΕΑ, όπως μία λαμπερή Πανσέληνος την Νύχτα. Και το ΟΝ διασπάστηκε και 
πολλαπλασιάστηκε, και γονιμοποίησε την Νύχτα. Και από το σώμα του Όντος γεννήθηκε η 
Δημιουργία, και από το Πνεύμα του Όντος γεννήθηκαν οι Ανθρώπινες Ψυχές, όπως ο Έναστρος 
Ουρανός. Και ο Άνθρωπος περικλείει μέσα του, το Παν, την Άβυσσο, και το Ον. 
 
     Τυφλές οι Ψυχές των Ανθρώπων ψάχνουν μέσα στην Νύχτα τα υπόλοιπα κομμάτια του Όντος. 
Τυφλές ψάχνουν μέσα στις ψυχές των αδελφών τους, καθώς συγκλίνουν προς τα μέσα, να 
ανασυνθέσουν το ΟΝ μέσα τους, και να βιώσουν το Παν, κυριαρχώντας στην Άβυσσο». 
 
     «Οδηγέ μου», συνεχίζει ο «Οδοιπόρος», «ποιος είναι ο απώτερος στόχος μιας Ανθρώπινης 
Ψυχής, που αποτελεί ένα κομμάτι ζωής, ένα κομμάτι του Πνεύματος του Πρωταρχικού Όντος;»  
 
     Και ο «Οδηγός» απαντάει:   
 
     «Ο απώτερος στόχος κάθε Ανθρώπινης Ψυχής, «Οδοιπόρε», είναι να βιώσει την απόλυτη 
αδελφοσύνη, την απόλυτη εναρμόνιση, με τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο.» 
 
     «Οδηγέ μου», συνεχίζει ο «Οδοιπόρος», «φωτεινό λυχνάρι, στο δρόμο μου, σε παρακαλώ να 
μου δείξεις την οδό σωτηρίας, την οδό επίτευξης του απώτερου στόχου κάθε Ανθρώπινης Ψυχής, 
που είναι η Απόλυτη Αδελφοσύνη.»  
 
     Και ο «Οδηγός» απαντάει:   
 
     «Στην Αρχή του Χρόνου, το Πρωταρχικό Όν διασπάστηκε και πολλαπλασιάστηκε 
εκδηλώνοντας 3 ιδιότητες, την Παρόρμηση, την Σταθερότητα, και την Μεταβλητότητα, οι οποίες 
δημιούργησαν 4 καταστάσεις, την Γη, το Νερό, τον Αέρα και την Φωτιά. Έτσι ο Κόσμος μας 
στήθηκε ως ένα Δωδεκάεδρο. 



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  3η 
 

 
 
2 

 
     12 Οικογένειες δημιουργήθηκαν, 12 αδελφότητες, 12 μονοπάτια, 12 σφαίρες, 12 Συνειδήσεις, 
διπλές μέσα στο Σύμπαν, για να φέρουν την κίνηση.  Η κάθε οικογένεια, και ένα βασίλειο, ένα 
κίνημα, μία έκφραση, μία ακτίνα. 
 
    Τυφλές οι Ψυχές των Ανθρώπων, προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του Πνεύματος του 
Πρωταρχικού Όντος από τις 12 Αδελφότητες, προσπαθούν να Κυριαρχήσουν στην Άβυσσο, 
βιώνοντας και κατανοώντας το εκδηλωμένο δωδεκαπλό μονοπάτι, το δέντρο της Ζωής, το δέντρο 
της Γνώσης. 
 
     Τότε, όταν όλοι μας ολοκληρώσουμε την εκπαίδευσή μας, και έχουμε κοινές εμπειρίες, όταν θα  
νιώθουμε όλες οι ψυχές, συγγενείς μεταξύ μας, θα καταφέρουμε να εκφράσουμε μία απόλυτη 
παγκόσμια αδελφοσύνη, και να ολοκληρώσουμε το Πνευματικό Όραμα του Πρωταρχικού Όντος, 
έναν Εκδηλωμένο Παράδεισο.» 
 
     Και ο «Οδηγός» συνεχίζει. 
 
     «Οδοιπόρε, είσαι τώρα ένας «Αδελφός» μας, γιατί κατέχεις το μέγα μυστήριο της ύπαρξης, και 
σου έχει αποκαλυφθεί η οδός σωτηρίας κάθε Ανθρώπινης Ψυχής, η οδός της Απόλυτης 
Αδελφοσύνης. 
 
     Ιδού ο Λαβύρινθος των Κύκλων, ιδού οι Κύκλοι μέσα στους Κύκλους, ιδού, οι σφαίρες της 
Συνείδησης του Πρωταρχικού Όντος, ιδού η Οδός της Ολοκλήρωσης.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εργασία: 3η – Συναισθηματική Νοημοσύνη 
      
     «H έξυπνη Καρδιά» 
 
     «Είναι μόνο η καρδιά που μπορεί να δει τα αληθή, 
      η ουσία δεν είναι ορατή στο γυμνό μάτι» - Antoine de Saint-Exupery 
  
     Στο τέλος του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μια απαράμιλλη έξαρση μελετών για τα 
συναισθήματα, το έως τότε ανεξερεύνητο πεδίο, επειδή ο ρόλος των συναισθημάτων στο νοητικό 
επίπεδο είχε υποτιμηθεί από την αναγωγική προσέγγιση της επιστήμης. Υπήρχε μια εποχή που το 
IQ θεωρούνταν ως ο βασικός συντελεστής επιτυχίας στη ζωή, αλλά κατά την τελευταία δεκαετία ο 
ψυχολόγος Daniel Goleman υποστήριζε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, ή EQ, είναι πιο 
σημαντική.  
 
     O Goleman προσπαθεί να εξηγήσει γιατί τόσοι άνθρωποι με υψηλό IQ καταλήγουν να 
εργάζονται για ανθρώπους με μέτριο IQ και σχολιάζει ότι η απήχηση του βιβλίου του 
«Συναισθηματική Νοημοσύνη» μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι «επιβεβαιώνει την άποψη πως 
οι άνθρωποι μπορούν να είναι έξυπνοι, κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητο από βαθμολογία IQ».  
 
     Αυτή η δημοφιλής άποψη δεν αποτελεί απλώς μια περίπτωση μέσω της οποίας οι άνθρωποι που 
έχουν πάρει χαμηλή βαθμολογία στα τεστ μέτρησης IQ προσπαθούν να νιώσουν καλύτερα. Γίνεται 
αυξανόμενα εμφανές ότι τα τεστ δεν βαθμολογούν τις ικανότητες που μετρούν περισσότερο στη 
ζωή, αλλά εκτιμούν την ικανότητα να κάνεις το συγκεκριμένο τεστ. Οι κοινωνίες ορίζουν την 
ευφυΐα υπό το συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο: για παράδειγμα, οι πρωτόγονες κοινωνίες 
εξαρτιόνταν από πρακτικά προσόντα και από την εφαρμογή αυτών, ενώ οι τεχνολογικές κοινωνίες 
απαιτούν ικανότητες αφηρημένης σκέψης μεταδιδόμενες μέσω της επίσημης εκπαίδευσης. Συνεπώς 
αυτό που ορίζεται ως ευφυΐα σε μια τεχνολογική κοινωνία αντικατοπτρίζει παράγοντες που 
εγγυώνται την επιτυχία στο σχολείο. 
 
     Διάσημοι επιστήμονες έχουν πει ότι οι ανακαλύψεις τους αποτελούν, απλά, αποκαλύψεις των 
μυστικιστών του παρελθόντος. Ακόμα και ο αλαζονικά σκεπτόμενος Φρόυντ έγραψε, «όπου κι αν 
πάω, βρίσκω έναν ποιητή που έχει πάει εκεί πριν από εμένα». Οι ποιητές και οι μυστικιστές 
γνώριζαν από πάντα ότι η αληθινή ευφυΐα είναι μια ευλογία του μυαλού και της καρδιάς, της 
σκέψης και του αισθήματος. Και τώρα η ψυχολογία προχωρά προς έναν ορισμό του τι μπορεί να 
είναι η EQ. 
 
     Ο Goleman ορίζει την ΕQ με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει αυτογνωσία, έλεγχο του 
παρορμητισμού, ζήλο και κινητοποίηση, εμπάθεια και κοινωνικές ικανότητες. Αυτά είναι τα 
προσόντα τα οποία ταυτοποιεί ως προϋποθέσεις για επιτυχία στην καριέρα και τις σχέσεις. Όμως ο 
όρος EQ διατυπώθηκε επίσημα, για πρώτη φορά, το 1990 από τους ψυχολόγους Mayer και Salovey 
ως :  
 
     1. Να γνωρίζεις πως νιώθεις, πως νιώθουν οι άλλοι και τι πρέπει να κάνεις για αυτό.  
     2. Να γνωρίζεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, τι σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα και πως να 
πας από το «άσχημα» στο «καλά». 
     3. Η συναισθηματική αυτογνωσία, η ευαισθησία και οι διαχειριστικές ικανότητες που μας 
βοηθούν να μεγιστοποιήσουμε την μακροπρόθεσμη ευτυχία και επιβίωσή μας.  
 
     Πιο πρόσφατα ο ορισμός της EQ ανανεώθηκε ως εξής: «Η συναισθηματική νοημοσύνη 
περικλείει την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς και να εκφράζεις το 
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συναίσθημα, την ικανότητα να αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα όταν αυτά βοηθούν τη 
σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και την συναισθηματική γνώση, και την 
ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματα ώστε να προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική 
ανάπτυξη». 
 
     Έχει ειπωθεί ότι ο ορισμός του Goleman είναι μπερδεμένος επειδή συμπεριλαμβάνει μεταβλητές 
που θα μπορούσαν καλύτερα να ονομαστούν «στοιχεία της προσωπικότητας» παρά στοιχεία της 
ΕQ και ότι τα συμπεριλαμβανόμενα τμήματα αντικατοπτρίζουν προσωπικές προκαταλήψεις και 
ενδιαφέροντα τα οποία περικλείουν συγκέντρωση και ανατολική φιλοσοφία. Το βιβλίο του 
Goleman, όμως, περιέχει πολύ λίγες αναφορές σε αυτά τα θέματα και, λαμβάνοντας κανείς υπόψη 
την αποτυχία της επιστήμης να κατανοήσει τις διεργασίες της μεταφυσικής, θα άξιζε να δει κανείς 
το θέμα της ΕQ υπό την οπτική του εσωτερισμού. 
 
     Η εσωτερική δυτική παράδοση, όπως αυτή εκφράζεται με τα Ερμητικά και την Καμπαλιστική 
φιλοσοφία, υποθέτει την ύπαρξη τριών  καναλιών ενέργειας στο «αιθερικό σώμα» του ανθρώπινου 
όντος.  
 

1. το δεξί κανάλι – αριστερό χέρι πόδι, (ηλιακή ή yang ενέργεια) περιέχει τις ικανότητες που 
κοινώς κατηγοριοποιούνται στη Δύση ως λογική σκέψη ή ευφυϊα, ή προσαρμογή στο 
εξωτερικό κόσμο,  

 
2. το αριστερό κανάλι – δεξί χέρι πόδι, (σεληνιακή, yin ενέργεια) περιέχει το συναισθηματικό 

μισό της ύπαρξής μας και ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα, 
 

3. το κεντρικό κανάλι έχει την ικανότητα της πνευματικής εξέλιξης, της συνείδησης ως 
συνειδητοποίηση. 

 
     Επομένως, σε όρους των τριών ενεργειακών καναλιών και των τριών ποιοτήτων που 
περικλείονται, η λέξη «συναισθηματική νοημοσύνη» εμφανίζεται ως ισορροπία των αριστερών και 
δεξιών καναλιών κάτω από μυστικιστικές πρακτικές, κάτι που είναι και ο σκοπός όλων των 
εσωτερικών διδασκαλιών. Έτσι, η εσωτερική μυστικιστική άσκηση θα μπορούσε να παρουσιαστεί 
ως μια πρακτική που στοχεύει στην ανάπτυξη της EQ. 
 
     Το πραγματικό νόημα της ενασχόλησης με τον εσωτερισμό είναι η διαδικασία της Αυτο-
αντίληψης (όπου ο Εαυτός με κεφαλαίο «ε», αναφέρεται σε μία υπερ-προσωπική έννοια του 
εαυτού). Ο Goleman θεωρεί την αυτογνωσία ως την πιο σημαντική πτυχή της ΕQ, επειδή επιτρέπει 
τον αυτοέλεγχο. Όταν αυτή η αυτογνωσία γίνει Αυτο-γνωσία, τότε αυτόματα οδηγεί στη γνήσια 
εμπάθεια με το να βλέπει κανείς τον Εαυτό στους άλλους. 
 
     Ίσως η ΕQ θα μπορούσε να γίνει κατανοητή ως η ποιότητα του αόριστου Εαυτού, του πέρα από 
το εγώ (το μικρό εγώ / εαυτό με μικρό «ε») και πέρα από το υπερ-εγώ (συνθήκες, συνήθειες) και 
όχι μόνο ως το αντίβαρο για το IQ. Το αριστερό ημισφαίριο, (το οποίο ελέγχει τη δεξιά πλευρά του 
σώματος), πιστοποιείται με τη λογική αντίληψη, ενώ το δεξί ημισφαίριο, (που συνδέεται με την 
αριστερή πλευρά του σώματος), θεωρείται ως η περιοχή τη διαίσθησης.  
 
     Όμως, η ΕQ δεν είναι ακριβώς το αντίθετο του IQ και δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως μια αμιγώς 
δεξιού ημισφαιρίου ποιότητα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αρκετή και από τις δύο μορφές ευφυΐας, 
ενώ μερικοί έχουν λίγη από τη κάθε μία. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν πως η EQ και 
το IQ είναι συμπληρωματικά. Η συναισθηματική ζωή αναπτύσσεται σε μία περιοχή του εγκεφάλου 
που ονομάζεται το «μεταιχμιακό σύστημα» (limbic system) και πιο συγκεκριμένα στον 
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«αμυγδαλοειδή πυρήνα» του. Η μεταιχμιακή περιοχή είναι εκείνη μέσω της οποία βιώνουμε χαρά, 
πέρα από το δυαδισμό της ευτυχίας και της δυστυχίας, μία ευφυΐα πέρα από το «ανοιγόκλεισμα» 
του εγώ και των συνθηκών.  
 
     Μητρική Ευφυΐα 
 
     Ο μεγάλος Άραβας φιλόσοφος Ibn al 'Arabi (12 - 13 αι.) πιθανόν να είχε επηρεαστεί από την 
επαφή του με το Σουφισμό της Ινδίας και τις παραδόσεις των Γνωστικών, όταν έγραψε ότι η ευφυΐα 
εκπέμπεται από τον Αλλάχ ως μία πρωταρχική θηλυκή αρχή: «Αυτή η πρωταρχική φύση είναι η 
πνοή ενός Ελεήμονος Θεού υπό την οπτική του ως Κυρίου. Κυλά μέσα στο σύμπαν και διακηρύττει 
την Αλήθεια σε όλες τις μορφές της. Είναι η πρώτη μητέρα μέσω της οποίας η Αλήθεια διακηρύττει 
τον εαυτό της στον εαυτό της και γεννά το σύμπαν».  
 
     Σύμφωνα με την αρχαία εσωτερική δυτική παράδοση, η ευφυΐα είναι το δώρο της θεάς μητέρας 
καθώς η Μήτις γεννά τη θεά της Σοφίας.  ‘Eτσι την κάνει αδιαχώριστη από τις μητρικές ικανότητες 
της εμπάθειας, ανεκτικότητας, αντανάκλασης και μη εγωιστικής φροντίδας. Η Μητρότητα απαιτεί 
ένα υψηλό επίπεδο EQ, όμως η Δυτική κοινωνία, ο ονομαζόμενος αναπτυγμένος κόσμος, μπορεί να 
υποτιμά το ρόλο της μητέρας, ο οποίος έχει επίσης δεχθεί επίθεση από την Φροϋδικό 
«σεξουαλισμό», σε σημείο που η κοινωνία γίνεται συναισθηματικά υποανάπτυκτη και επικινδύνως 
κοινωνικά διεφθαρμένη. Οι κοινωνικοί θεσμοί είναι πολύ πιο εύθραυστοι από όσο θα θέλαμε να 
θεωρούμε, και χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Οι κοινωνίες όπου ο ρόλος της μητέρας χαίρει 
ιδιαίτερου σεβασμού και ιεροποίησης τείνουν να είναι περισσότερο σταθερές και γεννούν 
πολιτισμούς που διαρκούν χιλιετηρίδες. Το βιβλίο του Goleman είναι κάτι περισσότερο από απλά 
μια αφηρημένη θέση. Ψάχνει για αντίδοτα ώστε να αποκατασταθεί ο πολιτισμός στους δρόμους 
μας και η τρυφερότητα στην κοινωνική μας ζωή. 
 
     Μια μητέρα πρέπει να έχει την συναισθηματική διαύγεια ώστε να ξέρει πως να κάνει τα παιδιά 
της να πειθαρχήσουν χωρίς να τα υποθάλπει. Ο Goleman μεταφέρει λόγια του Αριστοτέλη στην 
αρχή του «Συναισθηματική Νοημοσύνη»: «Οποιοσδήποτε μπορεί να θυμώσει - αυτό είναι εύκολο. 
Αλλά το να εκφράσεις το θυμό σου στο σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το 
σωστό λόγο και με σωστό τρόπο - αυτό δεν είναι εύκολο». 
 
     Στις παραδοσιακές και φυλετικές κοινωνίες, τα άτομα έχουν αναπτύξει υψηλό βαθμό EQ, 
προκειμένου να λειτουργήσουν μέσα σε κλειστό περιβάλλον επεκταμένων οικογενειών και μικρών 
χωριών. Η ΕQ παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό και των παλαιότερων πολιτισμών του κόσμου 
στους οποίους η συνεργασία προηγούνταν του εγωιστικού ανταγωνισμού. Οι Ευρωπαίοι 
συγγραφείς της εποχής του επεκτατισμού, (ακόμη και αυτοί που ήταν κατά τα άλλα πολύ 
προοδευτικοί όπως ο H.G. Wells), το θεώρησαν δεδομένο ότι η ευφυΐα των Ευρωπαίων ήταν 
ανώτερη αυτής των μη-Ευρωπαίων. Η φρίκη του φασισμού και η απειλή του πυρηνικού 
ολοκαυτώματος, κατά τον εικοστό αιώνα, συντάραξαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ιδέα, 
δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάτι λείπει, ίσως στον χώρο της ΕQ. Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός 
φαίνεται πως κοιτά τώρα τους μη σύγχρονους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, και τη δική του την 
παραμελημένη πνευματικότητα, για μια αίσθηση ολότητας. Το ενδιαφέρον προς άλλες μορφές 
ευφυΐας αποτελεί μέρος αυτής της τάσης. 
 
     Συναισθηματική Μάθηση και η Νοημοσύνη της Αγάπης  
 
     Ο Γκαίτε είχε πει «είμαστε σχηματοποιημένοι και διαμορφωμένοι από αυτά που αγαπάμε», και 
πιθανά η ευφυΐα είναι ένα «καλούπι» δοσμένο από την καρδιά. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 
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μια ουσιαστική κατανόηση των όσων μαθαίνουμε. Όταν η μάθηση έχει ριζωθεί στην καρδιά, καθώς 
και στο μυαλό, το μάθημα έχει μετατραπεί σε σοφία. 
 
     Είναι κοινή γνώση ότι μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα θέματα για τα οποία έχουμε έντονο 
ενδιαφέρον (με τα οποία παθιαζόμαστε). Στην πνευματική βιογραφία της ανθρωπότητας «Το 
Πρόσωπο της Δόξας», ο συγγραφέας William Anderson ονομάζει αυτό το φαινόμενο «η 
νοημοσύνη της αγάπης», το οποίο μάλιστα του έδωσε μια ώθηση στο να μάθει Γαλλικά 
διαβάζοντας μια συγκεκριμένη φράση σε ένα έργο του Balzac: «Ανταποκρινόμουν στην 
ατμόσφαιρα και στα συναισθήματα του έργου. Ήταν το ξύπνημα των συναισθημάτων μου που 
βελτίωσε την ικανότητα μου να διαβάζω και να καταλαβαίνω Γαλλικά. Τέτοιου είδους εμπειρίες, 
όπως αυτές της ξαφνικής σύλληψης μιας ιδέας ή μιας μαθηματικής τεχνικής, είναι πολύ συνήθεις. 
Δεν θα υπήρχε αληθινή εκπαίδευση χωρίς αυτό το φαινόμενο, επειδή εντοπίζει το σημείο όπου η 
γνώση στο βιβλίο ή το μυαλό και τα λόγια του δασκάλου έχουν γίνει κτήμα του μαθητή». 
 
     Ο Anderson γράφει ότι αυτή «η στιγμή της γνώσης» είναι ένα «πάντρεμα των καταστάσεων του 
βαδίσματος και του ονείρου αλλά με την αποδοτικότητα και δύναμη ενός συνδυασμού μη 
συγκρίσιμου με όποια άλλη σύζευξη των δύο αυτών καταστάσεων», κάτι που προσομοιάζει την 
άποψη του εσωτερισμού, που αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι η ισορροπία του αριστερού με το δεξί και 
του λογικού με το συναισθηματικό είναι κάτι περισσότερο από μία μέση οδό, ή από μία απλή 
αποζημίωση της καρδιάς από το μυαλό. 
 
     Αν και δεν χρησιμοποιεί τον όρο ΕQ, ο Anderson, με τις ποιητικές του εμπειρίες, δανείζει σ' 
αυτόν τον όρο μία χρηστική / πρακτική οπτική: «Οι Σούφι μίλησαν για τα μάτια της καρδιάς, και 
ότι το άνοιγμά τους αποτελεί τον αληθινό σκοπό της θρησκείας, της τέχνης και της παιδείας. Ο 
Ντάντε και οι φίλοι του μίλησαν για την «νοημοσύνη της αγάπης» και για το ξύπνημά της που 
ανέδειξε την εσωτερική ομορφιά των αγαπημένων και της δημιουργίας».  
 
     Ο Anderson συσχετίζει και θεωρεί ότι η φράση «νοημοσύνη της αγάπης» προέρχεται από το 
αρχικό κομμάτι του πρώτου μεγάλου ποιήματος του Ντάντε το οποίο είχε εμπνευστεί ξαφνικά 
καθώς σκεφτόταν τη μούσα του, Βεατρίκη, και την ευγενή φύση των γυναικών: «η γλώσσα μου 
μίλησε σαν να είχε κινηθεί από μόνη της και είπε «οι ντάμες που έχουν τη νοημοσύνη της αγάπης». 
Φέρνω αυτές τις λέξεις στο μυαλό μου με μεγάλη χαρά. «Οι γυναίκες και οι ποιητές φαίνεται να 
εκμεταλλεύονται πλήρως τις ΕQ ικανότητές τους».  
 
     Ο Anderson χρησιμοποιεί τον σημαντικό Γερμανό ποιητή Schiller σαν ένα παράδειγμα της 
ύπαρξης του συναισθήματος στον πυρήνα της ποιητικής ευφυΐας. «Με εμένα το συναίσθημα 
βρίσκεται στην αρχή χωρίς ξεκάθαρες και συγκεκριμένες ιδέες: τέτοιου είδους ιδέες δεν 
εμφανίζονται παρά αργότερα. Μια κάποια μουσική προδιάθεση του μυαλού έρχεται πρώτα και 
μετά ακολουθεί η ποιητική ιδέα».  
 
     Το Μέλλον της Ευφυΐας 
 
     Καθώς η κατανόησή μας για την ανθρώπινη ευφυΐα θα εξελίσσεται, θα βλέπουμε και άλλους 
παράγοντες να υπεισέρχονται πλέον τους συναισθήματος. Το Εσωτεριστικό μοντέλο του ψυχισμού 
είναι πολύ περισσότερο ολιστικό από το Δυτικό ορθολογιστικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στον 
Καρτεσιανό δυαδισμό. Κατά την εσωτερική φιλοσοφία, δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός 
μεταξύ του μυαλού και του σώματος, μεταξύ της συνείδησης και της ύλης.  Η συνείδηση είναι μία 
δίοδος που διαπερνά ολόκληρο το σώμα και επεκτείνεται πέρα από αυτό.  
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     Έχει ειπωθεί ότι η επόμενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης θα βασισθεί στη μείωση του 
εγωιστικού ανταγωνισμού και στην αύξηση της συλλογικότητας, όχι υπό τη μορφή δεσποτισμού 
αλλά υπό τη μορφή μιας διευρυμένης αίσθησης του εαυτού μας. Ο ψυχαναλυτής Otto Rank 
προέβλεψε ότι «η δημιουργικότητα και ο μυστικισμός, θα αποτελέσουν την ίδρυση ενός νέου 
ψυχολογικού ατόμου και μέσω αυτού (ή αυτής) θα επέλθει ο καινούριος πολιτισμός».  
 
     Ο βαθμός συνεργασίας που θα απαιτηθεί στο μέλλον μπορεί να σημάνει ότι η ΕQ και άλλες 
μορφές ευφυΐας, όπως η δημιουργικότητα και η αυτο-υπέρβαση, θα εκτιμώνται περισσότερο από 
την ευφυΐα που μετριέται από τα τεστ IQ. Μία ευφυΐα επικεντρωμένη στην καρδιά, είναι 
επικεντρωμένη στον Εαυτό και επομένως έχει μια υπεράνθρωπη και διαπροσωπική σύνδεση. Η 
επόμενη φάση της εξέλιξης, με τις τεράστιες προκλήσεις και το αυξανόμενο πλήθος πληροφοριών, 
θα απαιτεί μια «ολοκληρωμένη» ευφυΐα με πρόσβαση στο άπειρο. 
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εσωτερική Διδασκαλία: 3η – Αστρικός Κόσμος 
 
     Αγαπητό μέλος, φίλε αναγνώστη,  
 
στις διδασκαλίες της Α.Μ.Ρ.Α. φιλοδοξία μας είναι να συμπεριλάβουμε κάθε εσωτερική γνώση και 
κάθε πληροφορία που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 
ζηλωτών προς την πνευματικότητα. Σίγουρα όμως οι διδασκαλίες αυτές δεν δύνανται να 
εμπεριέχουν  φανερά τις πλέον απόκρυφες αρχές της Εσωτερικής φιλοσοφίας και τις κρυμμένες 
τεχνικές της αγίας μαγείας, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του μεγάλου Μύστη Στανισλάς Ντε 
Γκουαϊτά. Αναφορές όμως θα περιέχονται για κάθε απόκρυφη και απόρρητη γνώση, και αυτές οι 
γνώσεις θα δίνονται συγκαλυμμένες, με αποτέλεσμα πολλές φορές μερικά σημεία των διδασκαλιών 
να φαντάζουν ακατανόητα.  
 
    Το πρόβλημα αυτό εν μέρει θα παραμένει, καθότι είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε 
επιφυλακτική στάση ως προς τις αποκαλύψεις της ύπατης παραδοσιακής επιστήμης, αλλά θα πάψει 
εν καιρώ να υφίσταται, καθώς σταδιακά θα ερμηνεύονται και θα καθίστανται κατανοητά όλα τα 
σημεία των διδασκαλιών. Οφείλουμε βέβαια να ομολογήσουμε ότι, ποτέ δεν θα τολμήσουμε να 
σύρουμε τελείως το πέπλο της Ίσιδας μπροστά από τα μάτια των ιερόσυλων, θα συνδράμουμε όμως 
με όλες μας τις δυνάμεις τον ένθερμο καλοπροαίρετο ζηλωτή στο να καταφέρει να ανασηκώσει 
κάποτε και το τελευταίο πέπλο που σκεπάζει τα απόρρητα των μυστηρίων.  
 
    Ελπίζουμε να γίνει κατανοητό γιατί πολλές φορές θα είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε 
μεταφορικά ή ακόμα να φαίνεται ότι γράφουμε σε μια γλώσσα ακατάληπτη. Ας δούμε τι έγραψε 
σχετικά ο μεγάλος Μύστης των Πυθαγορείων, ο Φαμπρ Ντ’ Ολιβιέ, στο βιβλίο «Τα Χρυσά έπη των 
Πυθαγορείων». 
 
    «Όσο περισσότερο θα ανυψώνεται ο μυημένος στις ανώτερες σφαίρες, τόσο περισσότερο θα 
προσεγγίζει το ανεξερεύνητο Ον, του οποίου η θεώρηση θα τον γεμίζει ευτυχία, αλλά τόσο 
λιγότερο θα μπορεί να μεταβιβάζει σε άλλους την γνώση. Γιατί η αλήθεια, φθάνοντας σε αυτόν με 
ολοένα περισσότερο συμπαντική νοητική μορφή, δεν θα μπορεί με κανέναν τρόπο να εγκλωβισθεί 
στις ορθολογικές ή αισθητές μορφές που θα θέλει να τους δώσει. Σε αυτό το σημείο 
παρεκτράπηκαν πολλοί οραματιστές μυστικιστές. Επειδή δεν είχαν εμβαθύνει ουσιαστικά στον 
τριπλό μετασχηματισμό του εαυτού τους και δεν γνώριζαν την ενδόμυχη σύσταση της ανθρώπινης 
τετράδας, αγνοούσαν τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η μεταστοιχείωση των ιδεών, τόσο στην 
προοδευτική άνοδο όσο και στην προοδευτική κάθοδο. Έτσι, συγχέοντας συνεχώς την πνευματική 
κατανόηση με την διάνοια και μη διαφοροποιώντας τες από τους καρπούς της θελήσεώς τους, 
ανάλογα με το αν δρούσαν στη μία ή στην άλλη από αυτές τις φάσεις μετασχηματισμού, συχνά 
έδειχναν το αντίθετο από αυτό που ήθελαν να δείξουν, και από ενορατικοί που ίσως να ήταν, 
κατέληξαν φαντασιόπληκτοι». 
 
    Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι, είναι ισότιμη η αναγκαιότητα της προσωπικής εμπειρίας με 
την διδασκαλία της παράδοσης και φρόνιμο να σύρεται το άρμα της γνώσης και από τις δύο αυτές 
ζώσες πρακτικές κατανόησης, γιατί με την προώθηση της αποκλειστικής μελέτης των 
παραδοσιακών γνώσεων κινδυνεύουμε να δημιουργούμε μονάχα πολυμαθείς, ενώ μόνη η πρακτική 
της έκστασης κινδυνεύει να πλάσει φαντασιόπληκτους. Και οι δύο όμως ισότιμα ενωμένες, είναι 
που διαπλάθουν τον αληθινό Μύστη. 
 
    Επανερχόμενοι, μετά τις σύντομες διευκρινήσεις περί των διδασκαλιών, στην ανάλυση του 
Αστρικού κόσμου, ας ενθυμηθούμε το σχήμα της προηγούμενης διδασκαλίας και τους τέσσερις 
κόσμους από τους οποίους απαρτίζεται το Σύμπαν αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος.  
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    Η δεύτερη, αρχίζοντας από κάτωθεν, σφαίρα του Ροδοσταυρικού σχήματος που παραθέσαμε, 
αντιστοιχεί στον κόσμο των επιθυμιών, στον συναισθηματικό κόσμο, στον αστρικό κόσμο. Στο 
κατώτερο πεδίο, το Αιθερικό, όπως επιτυχημένα ορίζεται, οι δράσεις των υπηρετών της Τέχνης 
περιορίζεται στις μαγγανείες και στις γητειές. Ανερχόμενοι όμως στην αμέσως επόμενη σφαίρα, η 
Τέχνη βρίσκει εφαρμογές στις πρακτικές της Γοητείας και της Έκστασης. Τα απόρρητα της 
επιθυμίας ανακαλύπτονται στο διάβα της διαδρομής και της εντρύφησης στον κόσμο του 
Αστρικού, και αποκαλύπτονται σταδιακά οι λάβρες, οι ιδιότητες, οι δράσεις και οι επενέργειες, 
αυτών των αστρικών μορφών που ταλαιπωρούν αφάνταστα τον ανέτοιμο, τον ανεύθυνο, τον μη 
ωριμασμένο ακόμα σε σχέση με τον κόσμο αυτόν. 
 
    Οι λάβρες του Αστρικού για την εσωτερική επιστήμη, είναι οι αστρικές μορφές που σαν τις 
μυθικές Σειρήνες, δελεάζουν κατ’ αρχήν το υποψήφιο θύμα τους και στη συνέχεια, 
προσκολλημένες πάνω στα άτυχα ανθρώπινα θύματα, απομυζούν κάθε ίχνος ενέργειας και 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εγκαταλείποντας στο τέλος ένα ζωντανό κουφάρι στην έσχατη κατάντια 
που δύναται να ξεπέσει μια ανθρώπινη ύπαρξη. 
 
    Το όνομα «Λάβρες» προέρχεται από την Μινωική «Λάβρυν», το γνωστό δίστομο τσεκούρι των 
Μινωιτών. Παρατηρώντας το σχήμα των τεσσάρων σφαιρών – τεσσάρων κόσμων – επιπέδων του 
Ροδοσταυρικού σχεδίου, διακρίνουμε ότι η δεύτερη (και όχι μόνον) σφαίρα, η σφαίρα του 
Αστρικού, τεμνόμενη από τις δύο γειτονικές σφαίρες, επιμερίζεται σε τρία ξεχωριστά σχήματα. Τα 
προκύπτοντα ακρινά τμήματα είναι σχήματος «φακού» ως προϊόντα τομής δύο κύκλων, το 
ενδιάμεσο όμως μας παραπέμπει αυτόματα στον διπλό Μινωικό πέλεκυ, στην Λάβρυν.  
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     Ως σχήμα μας θυμίζει και ένα πολύ γνωστό μας είδος, την πεταλούδα, το αρχαίο όνομα της 
οποίας ήταν Ψυχή. Οι «Ψυχές» κυριολεκτικά είναι αστρικές μορφές, καθώς και κάθε έννοια που 
εμπεριέχει το όνομα «Ψυχή», όπως Ψυχολογία, Ψυχική διάθεση, Ψύχωση κλπ, αναφέρεται στα 
φαινόμενα και στα πάθη αυτού του επιπέδου, του αστρικού επιπέδου, ή του συναισθηματικού 
πεδίου όπως είναι πιο κατανοητό. Επισημαίνεται βέβαια ότι αυτές οι «Ψυχές» είναι κάτι το τελείως 
διαφορετικό από τον «Θεϊκό σπινθήρα» που ενοικεί σε κάθε άνθρωπο και ουσιαστικά είναι το 
πραγματικό αθάνατο κομμάτι του, η αληθινή ψυχή του. 
 
    Ο τριπλός αυτός καταμερισμός της «Ψυχής», της ψυχικής σφαίρας ή του συναισθηματικού 
πεδίου ή του Αστρικού του ανθρώπου, έγινε για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα και η παρανόησή 
του στη συνέχεια, γέννησε την λανθασμένη ιδέα περί τριπλότητας του ανθρώπου, η οποία 
δυστυχώς έχει επικρατήσει, καθώς την προήγαγε αν όχι την επέβαλε η θρησκεία. Ως τριπλότητα 
του ψυχικού σώματος, επιμερίζεται στο κατώτερο ψυχικό τμήμα, το κοινό τμήμα ενστίκτων και 
επιθυμιών-συναισθημάτων, στη συνέχεια στην κύρια και αυτόνομη «Ψυχή», ως ξεχωριστή ψυχική 
λειτουργία και τέλος στο ανώτερο ψυχικό τμήμα, το κοινό που προκύπτει από την τομή με την 
Νοητική σφαίρα, τμήμα που αναφέρεται αρκετά εύστοχα και ως «Διανοητική Ψυχή». 
 
     Έτσι, στο κατώτερο τμήμα της ψυχής, εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αποδώσουμε 
τις πλέον έντονες επιθυμίες που δύσκολα ξεχωρίζουν από τα ένστικτα, στα κάθε λογής πάθη του 
ανθρώπου. Σε αυτό το τμήμα οι Λάβρες των παθών έχοντας προσκολληθεί, βασανίζουν και 
τυραννούν τον με χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανεπαρκή εγκράτεια άνθρωπο, παρασύροντάς τον 
βίαια προς τον βούρκο της υλιστικής μανίας, ρίχνοντάς τον σταδιακά στις ψυχοφθόρες φλόγες της 
αποτρόπαιας σκοτεινής αβύσσου, στον ευτελισμό και στην οπισθοδρόμηση, στην κατάντια των 
ζωωδών επιταγών, μακράν των στοιχειωδών ανθρώπινων αξιών και ευγενών συναισθημάτων. 
 
    Παραπλήσια, στο ανώτερο τμήμα του αστρικού, αναγνωρίζουμε την ανάδυση πλέον της 
διανοητικής λειτουργίας και η επιθυμία μετουσιώνεται σταδιακά σε τάση και επιδίωξη της γνώσης 
και των ανώτερων αξιών, όπου ο άνθρωπος γίνεται πλέον εραστής της διανοητικής λειτουργίας της 
ανακάλυψης, της μάθησης και γενικά της φιλοσόφισης της ίδιας της ζωής. Στο επίπεδο εκείνο της 
ψυχικής εξέλιξης, την χαρά που απολαμβάνει ο άνθρωπος από την θέα των μορφών, την 
αντικαθιστά η υπέρτερη χαρά της θέασης των ιδεωδών, των αξιών και των ιδανικών. 
 
    Τέλος, στο μεσαίο και κεντρικό τμήμα της ψυχικής σφαίρας, στην κύρια «Ψυχή», συντελείται η 
πλέον μυστηριακή λειτουργία στον άνθρωπο. Το βασικό σχέδιο της φύσης βρίσκει εφαρμογή κάτω 
από την αμοιβαία επίδραση δύο πανίσχυρων ρευμάτων, του καθοδικού ρεύματος, ηλεκτρικού και 
διεγερτικού στην φύση του, το ρεύμα της δράσης της Πρόνοιας και του ανοδικού, μαγνητικού και 
χαλαρωτικού ρεύματος της δράσης του πεπρωμένου. Στην ψυχική σφαίρα, στο κέντρο ακριβώς της 
ψυχής, αναδύεται ένα σημείο που θα καταστεί το πολυτιμότερο κέντρο στην λειτουργία του 
ανθρώπου για την εξέλιξή του.  
 
   Κάτω από την ισχυρή και αντίρροπη επίδραση των δύο ρευμάτων, μέσα σε μία θάλασσα 
επιθυμιών και ποικίλων συναισθημάτων, αφυπνίζεται το σημαντικότερο κέντρο της ανθρώπινης 
υπόστασης, αφυπνίζεται το κέντρο της βούλησής του. Η ανάδυση της βούλησης μπορεί να 
φαντάζει το εξαιρετικότερο και πλέον χαρμόσυνο γεγονός στην ιστορία της εξέλιξης της ζωής, 
στην πράξη όμως, η στιγμή της εμφάνισης της ανεξάρτητης πλέον βούλησης, ήταν η τραγικότερη 
στιγμή σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας της ζωής, όπου η απόσπαση από τον ασφαλή κόσμο του 
ασυνείδητου γέμισε με φρίκη την βούληση, με υπερφυσικό φόβο που δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα.  
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     Αναλογικά ομοιάζει όλο το δράμα με την ξαφνική απόσπαση ενός παιδιού από την ασφάλεια 
και την θαλπωρή της οικογένειας και το άφημά του στην ερημιά μιας ξένης χώρας, έρμαιο και 
ανυπεράσπιστο, με μοναδικό μέλημα την άμεση ανάγκη της ανάληψης της ευθύνης του εαυτού του 
και της απότομης ενηλικίωσης και ωρίμανσης. Τα μυθολογήματα περί χαμένων παραδείσων 
εικονίζουν σε όλο του το μέγεθος το δράμα του αυτόβουλου πλέον ανθρώπου, καθώς εκδιώκεται 
βάναυσα από έναν ασφαλή και ιδανικό κόσμο και εξακοντίζεται κυριολεκτικά σε έναν κόσμο που 
ομοιάζει με τα τάρταρα. 
 
    Ο Αστρικός κόσμος αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο σταθμό για την εξέλιξη και για την ίδια 
την ζωή, η οποία συνειδητοποιείται πλέον από ένα ζωντανό ον. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε 
βέβαια ότι σε κάθε οργανωμένο ον υπάρχουν πολλές ζωές, όπως η παγκόσμια ζωή, με την οποία το 
ξεχωριστό άτομο συνδέεται με το είδος του, η ατομική του ζωή ως σύνολο των μερών του, αλλά 
και η ζωή των συστατικών του μερών, των κυττάρων του οργανισμού του. Στα δύο άκρα της ζωής, 
από την μια παρατηρείται η απόλυτη ενότητα και από την άλλη η άπειρη διαιρετότητα, ιδιότητες 
που ουσιαστικά δεν ανήκουν στο άτομο. Μόνον στο ενδιάμεσο διάστημα τοποθετείται λογικά η 
προσωπική ζωή, η οποία είναι συνθετική σε σχέση με την ζωτικότητα των κυττάρων, αλλά 
υποπολλαπλάσιο μέρος σε σχέση με την συλλογική ζωή των όντων. 
 
    Σε αυτό το πεδίο το ψυχικό και σε αυτόν τον κόσμο τον αστρικό, έρχεται ο, ελεύθερα πλέον να 
αποφασίσει, άνθρωπος, αν θα ακολουθήσει την συνθετική ζωή της ενότητας, ή την διασπαστική 
ζωή της διαιρετότητας, επιλέγοντας την μία πολική έκφανση και έκφραση της μοναδικής και 
παγκόσμιας αγάπης, επιλέγοντας τον αληθή έρωτα ή την καταχθόνια μορφή της Έριδας, το 
αποκρουστικό Νείκος. 
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


