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«Αρχές και Ένστικτα» 
 

 

(Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων) 

 

Ας καθίσουμε με τη σπονδυλική μας στήλη σε ευθεία θέση, ας πάρουμε μερικές 
χαλαρές αναπνοές… 

……………………………. 

 

Σας καλωσορίζω. Ανοίξτε την καρδιά σας. Θυμηθείτε και πάλι το χαμόγελό της. 

Αφήστε την καρδιά να χαμογελά, καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας μας. 

Αναπνέετε αργά, αβίαστα αλλά σταθερά και δυναμικά.  

Δώστε μου χρόνο να ετοιμάσω το δωμάτιό μας, το χώρο μας… τον εσωτερικό 
χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Χρειάζομαι λίγο ακόμα χρόνο για εσάς. Και καθώς 

ετοιμάζω το χώρο, εσείς μείνετε στο χαμόγελο της καρδιάς.  

Χρειάζεται η εισαγωγή ενός πλαισίου για τη διαβάθμιση των προτεραιοτήτων που 

έχετε θέσει στη ζωή σας και θέτετε καθημερινά. Ένα πλαίσιο διαβάθμισης 
προτεραιοτήτων.  

Κι αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο παρά υγεία, ευημερία, ελευθερία… Το πλαίσιο 

αποτελείται από αρχές. Δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο. Οι Αρχές βασίζονται σε 
νόμους αλλά όχι στους ανθρώπινους νόμους. Οι ανθρώπινοι νόμοι θα πρέπει να 

στηρίζονται στις Αρχές που δημιουργούν το πλαίσιο. Ένα και ένα κάνουν δύο. 
Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μπορεί ο νομοθέτης θεωρητικά να έχει κάθε 
φορά στο νου του σημαντικά οδηγά σημεία, όπως το σύνταγμα, η τήρηση του 

συντάγματος, βασικές αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας αλλά ο νομοθέτης 
είναι άνθρωπος. Και είναι εκείνος που έρχεται, στην πραγματικότητα, να 

παντρέψει το πλαίσιο των αρχών με το πλαίσιο της εφαρμογής και την 
ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων. Αποτελεί λοιπόν ένα συνδετικό κρίκο ο 
νομοθέτης, ως τέτοιος, ανάμεσα στις Αρχές και το πεδίο της δράσης. Όσο η 

εργασία του λειτουργεί με την προοπτική της εφαρμογής των αρχών είναι καθαρή 
και ξεκάθαρη. Όσο λειτουργεί με την προοπτική της ικανοποίησης των αιτημάτων, 

από κάτω προς τα επάνω, είναι φθοροποιός και δημιουργεί αστάθεια.  

Είναι η κατάλληλη στιγμή σήμερα να μιλήσουμε γι’ αυτό. Έχουμε πει πολλά για 
την Αλήθεια. Έχουμε πει πολλά για το Νόμο, με κεφαλαίο Ν, έχουμε πει πολλά για 

την Ανάγκη, με κεφαλαίο Α, και πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε πώς αυτά 
μπορούν να παντρευτούν. Το πρόβλημα του νομοθέτη είναι κυρίως το πώς θα 

διασφαλίσει την εφαρμογή, τη γείωση των αρχών, κάνοντας δυνατή παράλληλα 
την πρόβλεψη λεπτομερειών, που ικανοποιούν μικρά διαφορετικά αιτήματα. Και 
εκεί το πρόβλημα επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό στις διαπραγματεύσεις που 
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λαμβάνουν χώρα –γιατί πάντοτε υπάρχουν διαπραγματεύσεις.  

Νομίζετε ότι όταν ο σοφός Μίνωας ανέβαινε στην κορυφή του βουνού για να 
προσευχηθεί στους θεούς και να φωτιστεί και να συλλάβει τους νέους νόμους, δεν 

έκανε διαπραγματεύσεις; Κανένας σοφός δεν ξεχνά την ανάγκη της 
διαπραγμάτευσης. Την ανάγκη της πληροφόρησης και της πληροφορημένης 

δράσης. Ποιος έχει την ευθύνη ενός νομοθετήματος; Την έχει ο Δίας; Την έχουν 
οι θεοί του Ολύμπου; Την έχουν οι σοφοί του κόσμου, οι νομοθέτες; Οι πολιτικοί; 
Οι νομοθέτες είναι πολιτικοί. Την έχει ο λαός; Ο λαός επιλέγει τους νομοθέτες 

του. Δεν πρόκειται για μία βασιλεία, όπου τα πάντα βρίσκονται στη βούληση του 
βασιλιά. Ο λαός επιλέγει τους νομοθέτες του. Έχει τα αιτήματά του, πολλές φορές 

άδικα, πάρα πολλές φορές δίκαια και ορθά, επιλέγει τους νομοθέτες του και είναι 
και εκείνος που καλείται να εφαρμόσει, αυτό που ο ίδιος επιλέγει. Είμαι βέβαιος 
ότι γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η νομοθετική 

διαδικασία και άλλωστε δεν είμαστε εδώ για να περιγράψουμε αυτή τη διαδικασία.  

Ο νομοθέτης έχει δίκαιο; Πού στηρίζεται; Ποιο είναι το δίκαιο στο οποίο στηρίζεται 

ο νομοθέτης; Με κάθε τρόπο και μέσα από διαφορετικές διαδικασίες, η βάση του 
νομοθέτη είναι επίσης ο λαός. Είναι το σύνταγμα, είναι οι θεσμοί… Όλα λοιπόν 
από τον λαό και για τον λαό, ο οποίος τελικά -όπως είχαμε δει και σε 

προηγούμενη συνάντησή μας- παραμένει, ως πελάτης, ανικανοποίητος. Ο 
νομοθέτης κάνει τη δουλειά του και την κάνει άριστα, τουλάχιστον κατά τη γνώμη 

του, ο λαός κάνει τη δουλειά του, όλοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και 
όλοι μένουν τελικά ανικανοποίητοι.  

Τι υπάρχει τελικά; Υπάρχει κάποια όψη, κάποιο μέρος αυτής της περίπλοκης 

εξίσωσης που ικανοποιείται; Ίσως η ίδια η Ανάγκη –με κεφαλαίο Α. Τελικά αυτή 
ικανοποιείται. Φαινομενικά ικανοποιούνται και πολλές μικρές ανάγκες ανθρώπων, 

δίκαια ή άδικα, με τρόπο καταχρηστικό ή μη, στην ουσία όμως ικανοποιείται η 
Ανάγκη. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι, πώς ικανοποιείται η ανάγκη και 
μάλιστα η Ανάγκη με κεφαλαίο Α, όταν ο νομοθέτης διαχειρίζεται απλώς με 

επιδεξιότητα το σύστημα, ώστε να παράγει ένα έργο που εξυπηρετεί συγκεκριμένα 
συμφέροντα, συγκεκριμένες πολιτικές; Πώς μπορεί η Ανάγκη να ικανοποιείται, 

αυτή η Ανάγκη που πείθει ακόμα και θεούς; Για να γυρίσουμε και πάλι στην 
αρχική εικόνα, υπάρχουν οι αρχές, υπάρχει ο νομοθέτης, υπάρχουν οι νόμοι, τα 
νομοθετήματα και υπάρχουν και εκείνοι που πρέπει να τα εφαρμόσουν ή εκείνοι 

στην πλάτη των οποίων εφαρμόζονται. Υπάρχουν τα αιτήματα που εκφράζουν 
διαφορετικές ανάγκες.  

Εδώ η Ανάγκη και οι ανάγκες έχουν διαφορετική ερμηνεία, διαφορετική έννοια 
όπως φαίνεται. Οι ανάγκες εκφράζουν αιτήματα ενός υποκειμένου για προσωπική 
του ικανοποίηση. Η Ανάγκη είναι αυτή που επιβάλλεται. Έχει την έννοια της 

επιβολής, ακόμα και στους θεούς. Είναι δηλαδή ο Νόμος, ο Θείος Νόμος… ο 
Ύψιστος Θείος Νόμος. Περιλαμβάνει τους πάντες, θεούς, ανθρώπους… τους 

πάντες, τα πάντα. Οι μικρές ανάγκες λειτουργούν και αυτές καταναγκαστικά, 
επιβάλουν τρόπους δράσεις στα υποκείμενα που τις φέρουν και μπορεί να είναι τα 

ίδια τα ένστικτα, τα οποία στη συνέχεια εκλογικεύονται και δημιουργούν ένα 
πολυσύνθετο πλαίσιο σκέψης σε κάθε υποκείμενο. Η ανάγκη τελικά, 
καταλήγουμε, είτε με μικρό άλφα είτε με μεγάλο, επιβάλλει. Δεν παρακαλεί η 

ίδια η ανάγκη, επιβάλλει. Είναι από μόνη της ένας νόμος. Ακόμα δηλαδή 
και οι μικρές ανάγκες των ανθρώπων, είναι από μόνες τους νόμοι, φυσικοί 

νόμοι. Θα αφορούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες; Την τροφή, την ασφάλεια; 

http://www.elijah.gr/


Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 11η - 16.12.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου – www.elijah.gr                             3 

Την ικανοποίηση των βασικών ενστίκτων; Θα αφορούν πιο εκλεπτυσμένες, πιο 

ουράνιες ανάγκες/χρείες; Πάντως εξίσου θα επιβάλλονται. 

Έτσι λοιπόν έχουμε την ανάγκη, τη μικρή ανάγκη, που επιβάλλεται κάτωθεν και 

την ευρύτερη ανάγκη που, μπορεί να πει κάποιος ότι επιβάλλεται άνωθεν. Τι 
σχέση έχουν μεταξύ τους αυτά τα δύο επίπεδα ανάγκης; Θα μπορούσε αλήθεια η 

ανάγκη, με κεφαλαίο Α, που πείθει τους θεούς, να αποτελεί μία φυσική επίσης 
ανάγκη του ευρύτερου συστήματος της εκδήλωσης, μια Ανάγκη της Δημιουργίας, 
μια συλλογική ανάγκη, όπως μία μικρή ανάγκη του ανθρώπου; Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η Ανάγκη, με κεφαλαίο Α είναι το Ένστικτο του σύμπαντος, που απαιτεί 
ικανοποίηση/εκπλήρωση; 

Αν δεχτούμε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μία συλλογική ανάγκη, που ως 
τέτοια συλλογική ανάγκη, επιβάλλεται στο Πλήρωμα. Που δεν αφορά μόνο τις 
οντότητες που γνωρίζει κάποιος άνθρωπος ως ουράνιες οντότητες ούτε τις 

ουράνιες και τις γήινες αλλά όλο το σύμπαν. Θεωρώντας δεδομένο ότι τα πάντα, 
διαθέτουν μία στοιχειώδη νοημοσύνη και ζωή. Ανάγκα και θεοί πείθονται.  

Τότε μήπως η διαφορά μεταξύ θεού και ανθρώπου είναι ότι ο άνθρωπος 
προορίζεται να ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες, ενώ ο θεός 
αντιλαμβάνεται και ικανοποιεί τη συλλογική ανάγκη; Την ανάγκη του 

Όλου; Αν ναι, ωστόσο γιατί θα πρέπει η ανάγκη να διαχωρίζεται σε συλλογική και 
ατομική; Μήπως οι μικρές ατομικές ανάγκες των ανθρώπων δεν συνδημιουργούν 

το μεγάλο Πλήρωμα και τη μεγάλη Ανάγκη; Τα ένστικτα, τα φυσικά ένστικτα, 
δεν είναι αυτά μέρη ενός ευρύτερου συλλογικού ενστίκτου; Γιατί πρέπει να 
είναι άλλα τα ένστικτα του ανθρώπου στη γη και άλλα του Πληρώματος; Βέβαια, 

εδώ συμβαίνει το εξής: αναγνωρίζουμε ότι το ένστικτο αφορά τη φυσική ζωή. Δεν 
μπορεί ο άνθρωπος να διανοηθεί ότι υπάρχει ένστικτο στο Πλήρωμα, στο Πνεύμα, 

στο Θείο. Ή μήπως θα μπορούσε να το διανοηθεί; 

Αν κάποιος σκεφτεί τη σύνδεση του Πνεύματος και του Θείου με τη Δημιουργία, 
καταλαβαίνει ότι η Ζωή, με κεφαλαίο Ζ, αποτελεί μία ενστικτώδη ανάγκη, 

ένα ένστικτο του σύμπαντος. Αν υπάρχει ένας δημιουργός θεός ή πολλοί ή μία 
δημιουργός συλλογικότητα, μπορεί κάποιος να συνάγει ότι αυτή λειτουργεί ως 

τέτοια, βάσει μιας εγγενούς ανάγκης για δημιουργία, για ζωή, ε; Το ότι πρόκειται 
για «Πνεύμα», το ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι ένα πνεύμα απλώς ή το 
μεγάλο Πνεύμα και κατά συνέπεια δεν έχει μια φυσική υπόσταση, δεν σημαίνει ότι 

είναι πραγματικά έτσι. Γιατί, όπως έχουμε δείξει πολλές φορές, το Πνεύμα και η 
Ύλη είναι απλώς δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί η Ύλη να μην 

είναι και Πνεύμα ή το Πνεύμα να μην είναι και Ύλη. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις 
τα δύο. Πάντα θα υπάρχει… ακόμα και αν προσπαθήσεις με μία πολύ λεπτή 
γραμμή να διαχωρίσεις τα δύο, πάντα θα υπάρχει η πίσω πλευρά. 

Έτσι, θα άξιζε να τεθεί ως θέμα διαπραγμάτευσης, συζήτησης για την ακρίβεια και 
διαλογισμού, το πώς ο Δημιουργός εκφράζει τα ένστικτά του, τις εγγενείς του 

ανάγκες. Και ίσως τότε γίνει σαφές και κατανοητό ότι, αυτό που ο άνθρωπος 
εκφράζει, η μικρή υποκειμενική ανάγκη, είναι ένα μικρό κομμάτι της 

μεγάλης Ανάγκης. Έτσι συνδέονται τα Θεία Αιτήματα με τα ανθρώπινα. 
Έτσι συνδέεται το Θείο Θέλημα με τα μικρά θελήματα των ανθρώπων και έτσι 
ικανοποιούνται αμφότερες οι πλευρές, αμφότερες οι όψεις του νομίσματος. Και 

δεν μπορούσα να μη μιλήσω για τα ένστικτα, γιατί αυτά βρίσκονται στη βάση κάθε 
ανάγκης –κάθε ανάγκης. Δεν είναι τόσα πολλά, μετριούνται στα δάκτυλα. Πόσο 

διαφορετικές εκφράσεις αποκτούν όμως, μέσα από τη σύνθεση, την ξεχωριστή 
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σύνθεση κάθε υποκειμένου! Δεν αναγνωρίζονται πια! Φανταστείτε, πόσα 

εκατομμύρια… τρισεκατομμύρια υποκείμενα βιώνουν αυτά τα ένστικτα με 
διαφορετικό τρόπο και τα ικανοποιούν και με διαφορετικό τρόπο. Κάθε υποκείμενο 

είναι τελείως, τελείως διαφορετικό από το άλλο. Είναι κύτταρα ενός ζωντανού 
ιστού, τα οποία όμως λειτουργούν αυτόνομα και διαμορφώνουν ένα ξεχωριστό 

πλαίσιο αντίληψης και αντίδρασης. Τα πάντα, όλα όσα βλέπετε γύρω σας, όσα 
μπορείτε να δείτε και να αντιληφθείτε και όλα εκείνα που δεν βλέπετε και δεν 
υποψιάζεστε ότι υπάρχουν, ικανοποιούν την Ανάγκη.  

Είναι δύσκολο βέβαια για τον γήινο νου να συλλάβει τη σχέση που μπορεί να 
έχουν οι Αρχές, τις οποίες ανέφερα αρχικά,  με τα αιτήματα των ανθρώπων, στο 

πλαίσιο αυτής της μίας Ανάγκης. Γιατί όταν είναι ψηλά φαίνονται σαν αρχές και 
εδώ φαίνονται τόσο διαστρεβλωμένα όλα; Και πώς μπορεί ένα ανθρώπινο 
ένστικτο να συνδέεται με μια αρχή; Θέλει μελέτη το πράγμα. Είναι ένα σημείο 

όπου θα ξύσετε το κεφάλι σας με αμηχανία. Πώς μπορεί να συνδέονται αυτά; 
Μήπως η απάντηση σε αυτήν την απορία είναι η πραγμάτωση της σύνδεσης; 

Μήπως τελικά στόχος είναι η ικανοποίηση των ενστίκτων, θείων ή 
ανθρώπινων, στο πλαίσιο των Αρχών; Δεν μπορεί να είναι ξεχωριστές οι 
ανάγκες των ανθρώπων από τις ανάγκες του Θεού. Δεν μπορεί να είναι 

ξεχωριστές οι ανάγκες οποιουδήποτε όντος από τις ανάγκες του 
δημιουργού, όταν ο δημιουργός του ενυπάρχει σε αυτό.  

Ο Δημιουργός είμαι εγώ. Και μια ωραία πρωία αντιλαμβάνομαι ότι έχω μία άλφα 
ανάγκη/θέλημα. Το εκφράζω ως θέλημα! Γιατί δεν είναι κάτι έξω από εμένα. Δεν 
έχει να κάνει με κάτι έξω από εμένα. Ικανοποιεί αυτό που είμαι. Την ουσία της 

ύπαρξής μου. Άρα, δεν μπορεί η ανάγκη μου να είναι διαφορετική από το θέλημά 
μου. Και επειδή είμαι ο δημιουργός και ξέρω ποιος είμαι, τι είμαι ή ποια είμαι, ξέρω 

αυτό που είμαι, το εκφράζω, το αντιλαμβάνομαι ως θέλημα. Δεν είμαστε πολύ 
μακριά από την τελική σύνδεση, θα δείτε. Εκφράζω λοιπόν, αντιλαμβάνομαι και 
εκφράζω το θέλημά μου, δημιουργώντας τι άλλο; Την ικανοποίησή του. Τον 

τρόπο ικανοποίησής του. Γιατί είμαι Μάγος, ο Ύψιστος Μάγος και μπορώ με ένα 
απλό τρόπο, με ένα κλικ (χτυπά τα δύο δάκτυλα) να ικανοποιήσω το αίτημα της 

ύπαρξής μου. Και δημιουργώ σύμπαντα ικανοποίησης. Δημιουργώ σύμπαντα που 
διασφαλίζουν την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός μου. Και για να είναι πλήρης, 
πρέπει να είναι σφαιρική, να ικανοποιεί πολλά-πολλά μικρά επίπεδα, να καλύπτει 

πολλές, άπειρες μικρές λεπτομέρειες. Η ικανοποίηση έρχεται με την πράξη. 
Είμαι Εγώ, Είμαι Αυτό που Είμαι και Είμαι Δημιουργός, γιατί η ικανοποίηση 

έρχεται με την πράξη και η Ύλη, η πλευρά του νομίσματος που αποκαλείτε 
Ύλη είναι η πλευρά της πράξης.  

Μέχρις εδώ έχει καλώς. Όμως φαίνεται, ότι στην όψη της πράξης επικρατούν 

πολύ διαφορετικές συνθήκες και το καθαρό θέλημα, ενώ εκφράζεται έντονα, 
διαθλάται ανάμεσα στα πολλά υποκείμενα, τις πολλές μικρές μονάδες αντίληψης 

και δράσης. Διαθλάται και παραμορφώνεται. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 
είναι άλλη η εικόνα του πεδίου των ιδεών από την εικόνα του πεδίου της πράξης. 

Δεν είναι πραγματικά διαφορετικά αυτά τα δύο και οι Αρχές, όντως συνδέονται με 
τα ένστικτα. Η διαφορά είναι, ότι οι Αρχές είναι απαραίτητες στη 
συλλογικότητα. Εάν υπήρχε ένα μεμονωμένο, μικρό υποκείμενο σε έναν 

υποθετικό, απομονωμένο κόσμο, μία απομονωμένη δημιουργία -δεν θα ήταν καν 
δημιουργία τότε… αν υποθέσουμε ότι ένα μικρό υποκείμενο έμενε απομονωμένο 

κάπου, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για Αρχές, γιατί θα βίωνε με έναν τρόπο που 
ξεφεύγει της παρούσας, θα βίωνε την ανάγκη και την ικανοποίησή της με έναν 
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δικό του τρόπο. Από τη στιγμή που μικρά υποκείμενα υπάρχουν πολλά, από τη 

στιγμή που μιλούμε για μια ολόκληρη Δημιουργία/Εκδήλωση και για το Πλήρωμα, 
μια μεγάλη συλλογικότητα, οι αρχές είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση αυτής 

της ικανοποίησης. Έτσι άλλωστε κατέληξαν οι άνθρωποι στη σύλληψη της 
ύπαρξης αυτών των Αρχών, αφού πρώτα σύστησαν τις πρώτες κοινωνίες.  

Ενώ στην αρχή δεν φαίνεται να υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στις Αρχές και τα 
ένστικτα, παρά το γεγονός ότι συνδέονται άμεσα, καταλήγει κάποιος να 
κατανοήσει, ότι είναι οι Αρχές που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του 

Πληρώματος.  

Στο σημείο αυτό θα παρατηρήσω το εξής: γίνεται μεγάλη συζήτηση κάθε φορά 

γύρω από τα νομοθετήματα των ανθρώπων αλλά γίνεται σε λάθος βάση. Έχουν 
μεν συλλάβει τις αρχές, όχι όλες, πολλές ωστόσο, που τελικά καταλήγουν σε πολύ 
λίγες, συνοψίζονται σε πολύ λίγες. Έχουν συλλάβει λοιπόν τις αρχές και τις έχουν 

αφήσει σε ένα ράφι ψηλά, για να τις βλέπουν και να καθοδηγούνται από αυτές. 
Γίνεται κάθε φορά μεγάλη συζήτηση και ποτέ, καμία πλευρά δεν μπορεί να είναι 

πλήρως ικανοποιημένη, γιατί κάθε πλευρά εξετάζει και αντιλαμβάνεται τις Αρχές 
από τη δική της θέση. Κάθε υποκείμενο αντιλαμβάνεται την Αρχή από τη 
δική του θέση και ποτέ δεν θα μπορέσει πραγματικά να συλλάβει το 

νόημα των Αρχών, αν δεν αντιληφθεί την έννοια της συλλογικότητας, όχι 
μόνο μιας ανθρώπινης κοινωνίας αλλά όλου του Πληρώματος. Έτσι οι 

Αρχές μένουν εκεί ψηλά, ανεφάρμοστες και οι άνθρωποι συζητούν, μιλούν 
διαρκώς, αναλύουν, ξοδεύουν αμέτρητο χρόνο σε συζητήσεις χωρίς νόημα, μη 
μπορώντας να συλλάβουν αυτό το απλό γεγονός, ότι οι Αρχές αποτελούν από 

μόνες τους ένστικτα, ως εγγενή αιτήματα του Πληρώματος –του 
δημιουργού, αν θέλετε, του Δημιουργού της Ζωής. Ποιος θα τους βοηθήσει να 

συλλάβουν την πραγματικότητα; Οι φιλόσοφοι; Οι εκπρόσωποι των δογμάτων; Οι 
εκπρόσωποι της επιστήμης; ένας ψαράς φτωχός, ένας 
τσαγκάρης/υποδηματοποιός; Ένα πεινασμένο παιδί στην Αφρική; Μία κυρία 

κάποιας βασιλικής αυλής; Ένας ινδιάνος στο Περού; Ένας μαχητής στη 
στρατόσφαιρα ή μια μητέρα που δεν έχει γάλα να ταΐσει το παιδί της; Ποιος θα 

εξηγήσει στους ανθρώπους αυτή τη σύνδεση;  

Μα… η Ανάγκη! Η Ανάγκη επιβάλλεται και δεν παύει, μέχρι να ικανοποιηθεί 
πλήρως. Φαίνεται εχθρική, φαίνεται σκληρή, άκαρδη. Αυτή επιβάλλει τον εαυτό 

της, μέχρι να κατανοηθεί. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του, 
το μοναδικό πεπρωμένο του, να αντιληφθεί τελικά, την έννοια της Ανάγκης και τη 

σύνδεση που υπάρχει. Το ότι η Ανάγκη, είτε ως πνευματική Αρχή είτε ως 
φυσικό ένστικτο, είναι Μία και δεν μπορεί να προσπαθεί κάποιος να 
ικανοποιήσει τα ένστικτα χωρίς να λάβει υπόψη του τις Αρχές, ούτε 

βέβαια μπορεί να ικανοποιήσει τις αρχές, αγνοώντας επιδεικτικά τα 
ένστικτα. Και στις δύο περιπτώσεις καταλήγει σε καταστροφή. Προσέξτε, δεν 

είναι κάτι που πρέπει να χτιστεί. Η σύνδεση υπάρχει. Ταυτίζονται τα ένστικτα με 
τις Αρχές. Το μόνο που θα πρέπει να χτιστεί είναι η αντίληψη, η κατανόηση αυτού 

του γεγονότος. Και όσον αφορά την ίδια την Ανάγκη, δείχνει πολύ καθαρά τον 
εαυτό της κάθε φορά και επιβάλλεται απαρέγκλιτα και αδυσώπητα. Δεν είναι κάτι 
προσωπικό, είναι η Ζωή αυτή. Είναι η Ανάγκη για Ζωή.  

Η ίδια λοιπόν μπορεί να επιβάλλει τον εαυτό της. Αν όμως η μικρή μονάδα θελήσει 
να φτάσει πιο γρήγορα στην κατανόηση –άρα στη λύτρωση, γιατί αυτή είναι η 

λύτρωση που μπορεί πραγματικά να επιτύχει ένας θνητός, ένα υποκείμενο δηλαδή 
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μικρό, είναι η μόνη λύτρωση αυτή. Αν θέλει λοιπόν μια μικρή μονάδα να φτάσει 

σε αυτήν την λύτρωση, το μόνο που έχει να κάνει είναι να κατανοήσει τη σύνδεση 
των δύο και να αποδείξει αυτήν την κατανόηση στην πράξη. Στο πεδίο της 

Πράξης.  

Είμαι ευτυχής που μπόρεσα να μοιραστώ όλα αυτά μαζί σας. Είναι καιρός που 

θέλω να τα πω και ήρθε η ώρα. Το πεδίο από δω και εμπρός ανοίγει για νέες 
πραγματώσεις. Θα θελα, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, που το άνοιγμα θα 
μεγαλώσει κι άλλο, να τα σκεφτείτε αυτά και πρώτα εσείς οι ίδιοι να κατανοήσετε 

το νόημα των λόγων μου, έτσι ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε στους ανθρώπους. 
Να τους μιλήσετε για το ένστικτο και την Ανάγκη, στο πλαίσιο των Αρχών.  

Η σημερινή επικοινωνία μας ολοκληρώθηκε. 

 

Ζευς Βασιλεύς 
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