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∆άσκαλος είναι… 
 
 
∆άσκαλος είναι αυτός που µπορεί να βοηθήσει τον µαθητή να διεξάγει τη 
δική του έρευνα και να µην αρκεστεί σ’ αυτά που του λέει ο ίδιος. 
 
Ο δάσκαλος έχει υπόψη του ότι ο µαθητής προέρχεται από ένα δικό του, 
ξεχωριστό περιβάλλον, γεµάτο αµετροέπεια πολλές φορές.  Οφείλει 
λοιπόν να διδάξει την αίσθηση του µέτρου. Να χαλιναγωγήσει τον 
αµετροεπή και να χαλαρώσει τον συγκινησιακά φορτισµένο και να 
ελευθερώσει αυτόν που λειτουργεί ψυχαναγκαστικά. ∆ηλαδή να βοηθήσει 
τα άτοµα να εκφραστούν και ταυτόχρονα να τους δείξει την «απέναντι 
πλευρά του φράχτη». 
 
∆άσκαλος δεν είναι αυτός που διώκει το ψεύδος και αποζητά την αλήθεια, 
ούτε αυτός που καταριέται την ψευτιά και αποστηθίζει µόνο αυτό που 
έµαθε ότι είναι αλήθεια. Είναι αυτός που καταφέρνει να δει την αλήθεια 
στο ψεύδος και να ξεσκεπάσει το ψεύδος της αλήθειας. Mε άλλα λόγια 
είναι αυτός που βρίσκεται πέρα από την αλήθεια και το ψέµα των 
ανθρώπων, δηλαδή πέρα από την πλάνη των αισθήσεων του κόσµου 
αυτού. 
 
∆άσκαλος είναι αυτός που επιχειρεί να διδάξει τον εαυτό του την αληθινή 
έκφραση της Εγώ Ειµί Παρουσίας. Αυτός που επιχειρεί να ανοίξει 
διόδους φωτός και ελπίδας εκεί που υπάρχει σκοτάδι και, όταν οι 
άνθρωποι έρθουν στο φως, να τους βοηθήσει να πλησιάσουν ξανά το 
σκοτάδι τους και να το αγαπήσουν όσο τίποτε άλλο. Έτσι, όταν µάθουν 
να βλέπουν το φως και το σκοτάδι µε την ίδια αγάπη, έχουν διδαχτεί τα 
πάντα. 
 
∆ιδασκαλία είναι να λες αυτό που θεωρείς σωστό σε κάθε περίσταση εσύ 
ο ίδιος. Όχι να επαναλαµβάνεις αυτό που έχεις ακούσει από τον δάσκαλό 
σου, αλλά αυτό που έχεις ακούσει από την καρδιά σου. 
 
Μη θαρρείς πως έχεις γίνει δάσκαλος/δασκάλα αν ξέρεις να µιλάς 
όµορφα και µαγνητίζεις τους άλλους µε την παρουσία σου. ∆άσκαλος 
γίνεσαι όταν µάθεις να µην υποκύπτεις στον προσωπικό µαγνητισµό των 
άλλων και να συνδηµιουργείς µαζί τους κάτι µόνο όταν το θέλεις 
πραγµατικά. 
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Μπορείς πραγµατικά να διδάξεις µόνο όταν έχεις διδαχτεί αρκετά. Αυτό 
είναι αλήθεια, όχι γιατί τότε θα ξέρεις πολλά πράγµατα για να διδάξεις ο 
ίδιος, αλλά γιατί θα έχεις ταπεινωθεί αρκετά ως µαθητής ώστε να τιµάς 
πάντα τον µαθητή. 
 
∆εν ξέρεις τίποτε περισσότερο από τους άλλους. Απλά ένας αριθµός 
ατόµων συµφώνησαν να δουν τα πράγµατα µέσα από τα δικά σου µάτια, 
µε τον τρόπο που τα βλέπεις εσύ. Τίµησέ τους γι’ αυτό και δείξε τους ότι 
είσαι ευγνώµων που δέχτηκαν να συνδηµιουργήσουν µαζί σου την 
πραγµατικότητα που αγαπάς. Ο σεβασµός πρέπει να έχει την πρώτη και 
την τελευταία λέξη. 
 
Το εγώ προΐσταται όταν οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να 
µάθει και να µοιράσει την αλήθεια. Κάνει στην άκρη µόνο όταν οι 
άνθρωποι δεχτούν ότι βρίσκονται µαζί για να παίξουν σαν παιδιά το 
παιχνίδι της γης. Μάθε να παίζεις. Ο ∆άσκαλος είναι πρώτα απ’ όλα ένας 
καλός συµπαίκτης. 
 
Φέρσου µε δικαιοσύνη στους µαθητές: βοήθησέ τους να πάψουν να 
υποκύπτουν σε δασκάλους και να αρχίσουν να τιµούν την αλήθεια της 
καρδιάς. 
 
Μη θαρρείς ότι γίνεσαι καλός δάσκαλος επαναλαµβάνοντας όσα 
διδάχτηκες µε προσήνεια και ευλάβεια. Έτσι τιµάς την παράδοση, αλλά 
αυτή στηρίζεται τόσο σε αληθινά ευρήµατα όσο και σε µύθους. 
 
∆ίδαξε τον δρόµο της αυτογνωσίας: είναι ο µόνος τρόπος για να 
προστατεύσεις τους άλλους από τα λάθη σου. 
 
Αγάπα όσους έρχονται σε σένα για να µάθουν. Μην τους γεµίσεις βάρη 
και ενοχές. Αρκούν όσα σηκώνουν ήδη. Γέµισέ τους µε φως και άφησέ 
τους να φύγουν ανάλαφροι και ανακουφισµένοι. ∆ίδαξε την αρετή αλλά 
µη ξεχνάς ότι και αυτή είναι ένα παιχνίδι. Κάθε εποχή και πολιτισµός 
είχαν κι έχουν τους δικούς τους κανόνες που συχνά αντιβαίνουν ο ένας 
στον άλλον. 
 
Ο νόµος γίνεται για να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για να 
υπηρετεί τον νόµο. Μην θέτεις βάρη στην πλάτη των άλλων που δεν 
µπορείς να σηκώσεις εσύ ο ίδιος/η ίδια. 
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∆εν έρχονται σε σένα οι άνθρωποι για να τους δείξεις πόσες γνώσεις έχεις. 
Έρχονται για να βρουν τις γνώσεις που έχουν οι ίδιοι. 
 
Μη θαρρείς πως έγινες καλός δάσκαλος επειδή ο µαθητής σου πέτυχε 
στο έργο που του δίδαξες. Θεώρησε πως είσαι καλός δάσκαλος επειδή ο 
µαθητής σου τόλµησε να ξεκινήσει ένα έργο κι έβαλε σ’ αυτό τον 
καλύτερο εαυτό του. 
 
Όσο πιο ελεύθεροι και ανεξάρτητοι είναι οι µαθητές σου, τόσο καλύτερος 
δάσκαλος έχεις γίνει. 
 
Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι επινοήθηκαν γιατί οι µαθητές άξιζαν 
αυτούς τους δασκάλους. 
 
Σκοπός σου είναι να µοιράζεσαι απλόχερα τη γνώση. Σκέψου, αυτό που 
διδάσκεις είναι κάτι που ξέρεις πραγµατικά και από πρώτο χέρι; 
Καθάρισε τη διδασκαλία σου από κάθε τι περιττό. 
 
∆εν χρειάζονται πολλά λόγια. Μη µιλάς αν δεν έχεις κάτι να πεις. Η 
σιωπή διδάσκει περισσότερα απ’ όσα ο λόγος, γιατί κάνει τους ανθρώπους 
να στραφούν στην καρδιά τους και να βρουν τις απαντήσεις εκεί. 
 
Μη βιαστείς να δώσεις απαντήσεις. Αντίθετα, βοήθα τους µαθητές σου να 
κατανοήσουν την πραγµατική αιτία του κάθε ερωτήµατός τους. Εκεί 
βρίσκεται η πιο κατάλληλη απάντηση. Κάθε ερώτηµα πηγάζει από µία 
απάντηση. Ακολούθησε το ποτάµι προς την πηγή του και εκεί θα βρεις 
όλα όσα ζητάς. 
 
∆εν υπάρχουν λύσεις σε προβλήµατα. Εκδοχές υπάρχουν. ∆ίδαξε τους 
µαθητές σου να δηµιουργούν τη δική τους εκδοχή. Μάθε τους πώς να 
συνδηµιουργούν µε το Πνεύµα την κάθε τους στιγµή. 
 
Αναγνώριζε τη συµβολή όλων και µοιράσου τις πηγές σου. ∆εν υπάρχει 
τίποτε καινούριο κάτω από τον Ήλιο. Το µόνο καινούριο είναι η δική σου 
µατιά, που βλέπει τα πράγµατα από ένα µοναδικό σηµείο θέασης. ∆έξου 
ότι οι άλλοι έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να σταθούν στο δικό τους 
σηµείο θέασης. 
 
Τέλος, περπάτα πολύ διαλογιζόµενος/διαλογιζόµενη. Θα σου κάνει 
καλό. 
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Αγάπα τα ζώα όπως και κάθε τι άλλο στη φύση. Ένας καλός δάσκαλος 
του φωτός αντιλαµβάνεται την ενότητα στα πάντα. 
 
Μία φορά το µήνα πάρε χρόνο για να διδάξεις τη φύση. Μίλα µε τα φυτά 
και τα ζώα και τα στοιχεία της φύσης και δίδαξε όσα ξέρεις. Ακούνε. 
Μετά µείνε σε σιωπή. 
 
Γράφε καθηµερινά τις εσωτερικές σου εµπειρίες και δίδαξε και στους 
µαθητές σου να το κάνουν. 
 
Ποτέ µη φορτώνεις στους άλλους κάτι που δεν έχεις κάνει ο ίδιος/η ίδια. 
Αυτό είναι ένα καλό µέτρο προόδου για σένα τον ίδιο/την ίδια. 
 
Μη θαρρείς ότι οι άλλοι έρχονται σε σένα για να βρουν τον Θεό. 
Έρχονται για να βρουν τον Εαυτό τους –όµως τότε θα έχουν βρει και τον 
Θεό… 
 
 
Σαιν Ζερµαίν 
 
(µέσω της Άννας Α̟οστολίδου) 
9.7.2011 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού - Μη 
Εµπορική Χρήση - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές . 


