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(Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων) 

 

Όταν λέω ότι είμαι εδώ, ότι είμαι παρών, εννοώ ότι σας αγαπώ. 

Αγάπη = Παρουσία 

Τι λέτε; Πώς μεταφράζεται αυτό στη νέα εποχή; Η διάθεση να είσαι παρών. Και 
γίνεται έμπρακτη όταν φυσικά πραγματοποιείται η διάθεση, υλοποιείται και είσαι 
παρών. Πολλοί παραβρίσκονται σε δυσάρεστα γεγονότα. Είναι παρόντες. Τι 

σημαίνει αυτό; Ότι αγαπούν; Εμπλέκονται, συνειδητά και μη. Εμπλέκονται. Όπου 
υπάρχει εμπλοκή, υπάρχει μία αμφιθυμία, μεταξύ του μένω και φεύγω. Όσο 

υπερισχύει το μένω, είσαι παρών. Η εμπλοκή δεν είναι πάντοτε υγιής, 
ισορροπημένη, ακόμα και το γεγονός να παρίσταται κάποιος σε ένα γεγονός, 
ευχάριστο ή δυσάρεστο, υποδηλώνει εμπλοκή. Πιο έμμεση, όταν δεν σχετίζεται 

άμεσα, αφού όμως είναι εκεί και το μαρτυρεί, υπάρχει εμπλοκή. Το 
συνδημιουργεί. Βάζει την ενέργειά του εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο γεγονός 

και παρεμβαίνει με την ενέργειά του, επηρεάζει την τροπή που θα πάρει το 
γεγονός. Αγάπη = Παρουσία, λοιπόν.  

Και όσο πιο συνειδητή είναι η παρουσία, τόσο η εμπλοκή είναι ισχυρότερη, 

κατευθυνόμενη συνειδητά και εκφράζει ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής του 
γεγονότος. Όσο πιο συνειδητοποιημένα είναι τα μέρη που συμμετέχουν σε ένα 

γεγονός, ενεργητικά ή παθητικά, τόσο μεγαλύτερο δυναμικό εκφράζεται. 

Σας τα είπα γρήγορα και τα έβαλα σε μια σειρά. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να 
βάλουμε και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Τι συμβαίνει με τη Θεία Παρουσία; Τι 

μαρτυρά το γεγονός της διαρκούς Θεϊκής παρουσίας μέσα σας και γύρω σας; 
Αγάπη. 

«Μα ο Θεός δεν με βοήθησε να κάνω αυτό που ήθελα», λένε οι άνθρωποι. «Μα 
δεν υπάρχει θεός», λένε οι άνθρωποι. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να 

αποδείξουμε πως, ό,τι υπάρχει γύρω σας είναι Θεία έκφραση και ότι μέσα από 
κάθε άνθρωπο εκφράζεται ο Θεός στη γη, εκδηλώνεται αλλά είναι μία ιδιαίτερη 
μέρα σήμερα και θέλω να τιμήσουμε τη Θεία Παρουσία, δηλαδή τη Θεία Αγάπη. 

Μία παρουσία, για να ολοκληρωθεί, χρειάζεται να γίνεται αντιληπτή απ’ όλους 
τους εμπλεκόμενους ταυτόχρονα. Στην περίπτωση του ανθρώπου και του 

πνεύματος, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Η παρουσία υπάρχει από πλευράς 
του Πνεύματος αλλά δεν γίνεται αντιληπτή. Αρχίζει να γίνεται αντιληπτή μετά από 
μια μακρά πορεία του ανθρώπου, συνήθως, στην οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο 

να ανοίγει και να αντιλαμβάνεται πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούν να του 
δείξουν οι αισθήσεις του.  
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Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να νιώσει πραγματικά την αγάπη του Θεού 

δηλαδή, πρέπει να νιώσει τη Θεία Παρουσία. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι της 
πίστης -όλο. Αν ο άνθρωπος νιώσει τα αποτελέσματα της Θείας Παρουσίας, νιώσει 

τη Θεία Παρουσία, λάμπει. Είναι ευτυχής, στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην 
ανάγκη, κατασκευάζει ο ίδιος αποδείξεις της παρουσίας, για να αποδείξει και να 

πείσει τον εαυτό του και τους άλλους γι’ αυτήν. και αυτή η κατασκευή των 
αποδείξεων έρχεται σαν αποτέλεσμα της προσωπικής του ισχυρής αντίληψης της 
παρουσίας, για την οποία όμως δεν μπορεί να πείσει τους άλλους χωρίς κάποια 

αποδεικτικά στοιχεία. Είναι η ανάγκη, πολλές φορές, να νιώσει αυτήν την 
παρουσία, να νιώσει την αγάπη, που κάνει τον άνθρωπο να υπερβάλει, να 

προσπαθεί να βρει αποδείξεις για τη θεία παρουσία παντού και να ερμηνεύει με 
πολύ συγκεκριμένο τρόπο καταστάσεις και γεγονότα που δεν αντιστοιχούν 
πραγματικά στη δράση αυτής της παρουσίας. Με άλλα λόγια δηλαδή ο άνθρωπος, 

στην ανάγκη του να νιώσει αγάπη, δράττεται της ευκαιρίας να δημιουργεί όποτε 
μπορεί αποδεικτικά στοιχεία. Κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους άλλους; Τι 

σημαίνει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να βιώσει την αγάπη 
της Θείας Παρουσίας τόσο έντονα, ώστε να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του και 
τους άλλους και να δημιουργεί αποδείξεις όταν δεν του δίνονται;  

Η ψυχολογία, η ψυχανάλυση, έχουν να πουν πάρα πολλά πάνω σ’ αυτό. Παρόλα 
αυτά, μπορείτε να υποθέσετε πολλά πράγματα και να καταλάβετε πολλά 

πράγματα, αντιλαμβανόμενοι ότι κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του αυτή τη Θεία 
Παρουσία και Αγάπη. Είναι ένα είδους τεχνικής που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 
που δεν έχουν ευκολίες, δεν έχουν αναπτύξει την ευκολία του να ακούν, να 

βλέπουν εσωτερικά και δράττονται της ευκαιρίας να μεταφράζουν κάθε πρόσφορο 
σημάδι ως Θεία Παρουσία και Ενέργεια. Είναι μία υπερβολή που την κάνουν όλοι 

ανεξαιρέτως -κι εσείς πολλές φορές. Η Άννα συχνά μαλώνει με τον εαυτό της γι’ 
αυτό. Τα βάζει μαζί της. Λέει «κοροϊδεύω τον εαυτό μου, όχι, δεν είναι έτσι, το 
θέλω και το βλέπω».  

Αλήθεια, πιστεύετε ότι μπορείτε να δείτε κάτι, αν δεν θέλετε να το δείτε; 
Το πιάνουμε από την άλλη άκρη το νήμα, για να σας δείξω ότι, ακόμα και αν 

εμφανίζετε κάποτε κάποια υπερβολή, κάποια αμετροέπεια και φέρεστε να 
δημιουργείτε αποδείξεις, να αφήνετε τη φαντασία σας να τις πλάθει, ακόμα και σε 
αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για ένα μέρος της διαδικασίας του ανοίγματός 

σας προς το Θείο. Η ενέργεια είναι εκεί.  

Αυτό που θα κάνει τη διαφορά πραγματικά, ουσιαστικά, δεν είναι αν εσείς 

κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και βλέπετε μια απόδειξη της Θείας Παρουσίας εκεί που 
θα έλεγε κάποιος ότι δεν υπάρχει. Αυτό που κάνει τη διαφορά, βρίσκεται στο 
βαθμό που πιθανόν εκμεταλλεύεστε, τη δυνατότητά σας να κατασκευάζετε 

αποδείξεις. Το ίδιο συμβαίνει άλλωστε και σε όλα τα άλλα επίπεδα. Αν κάποιος στο 
μονοπάτι που βαδίζει, της αυτογνωσίας και της εξέλιξής του, βρεθεί μέσα από τις 

δικές του, εσωτερικές διαδικασίες, ασυναίσθητα να κατασκευάζει αποδείξεις, δεν 
θα κριθεί γι’ αυτό. Αλλά ο ίδιος αργότερα θα βρεθεί να κρίνει τον εαυτό του πολύ 

αυστηρά αν εν γνώσει του κατασκευάζει αποδείξεις, για να πείσει άλλους. Αυτός 
είναι ο λόγος βέβαια που ακόμα και στην ανθρώπινη κοινωνία δεν τιμωρείται η 
αυταπάτη αλλά η απάτη. Και υπάρχουν πραγματικά πολλοί γύρω σας, που 

φτάνουν στο σημείο να κατασκευάζουν αποδείξεις. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό 
των χριστιανών, των μουσουλμάνων, των ινδουιστών… κανενός δόγματος. Είναι 

ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ακόμα και πολλοί από εκείνους που θεωρητικά 
αυταπατώνται μόνο, ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που απατούν. Γιατί ακόμα 
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και αυτός που αυταπατάται, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει περάσει από το 

νου του η υποψία ότι αυταπατάται, ώστε να εξετάσει τα κίνητρά του.  

Έτσι φτάσαμε από τη Θεία Παρουσία και τη Θεία Αγάπη, στην αυταπάτη και την 

απάτη. Με ποιο σκοπό; Να δείξω ότι καθημερινά κινείστε ανάμεσα σε ανθρώπους 
που έχουν πολλά στο πίσω μέρος του νου τους και μπορεί η δική σας διαδικασία 

αυτογνωσίας να σας έχει φέρει σε ένα σημείο εσωτερικής καθαρότητας, στο οποίο 
να μην υποψιάζεστε αυτό που κινείται στο νου και στην καρδιά των ανθρώπων, 
να μην το βλέπετε αλλά είναι εκεί.  

Τόση ώρα, η Άννα που παρακολουθεί από τη γωνιά της, αναρωτιέται «Τι έκανε 
τον Δία σήμερα να μιλήσει για την απάτη; Τι είδε; Τι άκουσε; Τι πρόκειται να 

συμβεί; Δεν μας δίνει μια τεχνική σήμερα, λέει, δεν μας πήγε ένα ταξίδι, μιλάει για 
την απάτη. 

Όλο αυτό, θα το οδηγήσω να καταλήξει ότι τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι η 

πρόθεση με την οποία εργάζεστε. Ακόμα και αν είναι επισφαλές το να ακολουθεί 
πάντα κάποιος μία πορεία δράσης καλών προθέσεων, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι οι 

καλές προθέσεις θα τον οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα, ακόμα και έτσι, για 
τον ίδιο, η πρόθεση μετράει. Αυτό που σας κρίνει, για την ακρίβεια, αυτό στο 
οποίο βασίζετε την κρίση του εαυτού σας, είναι η πρόθεση. Εσείς, βαθιά μέσα σας 

γνωρίζετε τις προθέσεις σας. ο βαθμός του βάθους εξαρτάται από το πόσο καλή 
επαφή έχετε με τον εαυτό σας, με τον εσωτερικό σας κόσμο. Και εκεί ναι, η 

πρόθεση μετράει. Και… χμ… είναι ο διάβολος της κακής πρόθεσης…. Στην 
πραγματικότητα, αν υπάρχει μια διαβολική μορφή -αν υπάρχει-, μπορεί να 
συνοψισθεί στην κακή πρόθεση. Τίποτε άλλο. Κακές προθέσεις που εκφράζονται 

ασυνείδητα, εμφανίζονται ως διάβολοι, σατανάδες όπως λέει ο λαός στη δική σας 
εποχή. Παλαιότερα αποκαλούνταν αλλιώς.  

Οι προθέσεις, καλές ή κακές, μπορεί να είναι συνειδητές ή ασυνείδητες. Επειδή 
είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε τις αρνητικές προθέσεις σας, τις απωθείτε, με 
αποτέλεσμα οι περισσότερες απωθημένες προθέσεις, κρυμμένες προθέσεις να είναι 

αρνητικές. Αυτό δημιουργεί έναν όγκο ενέργειας συλλογικής, ένα εγρηγορός 
όπως το λέτε. Ένα συλλογικό κακό. Και τότε, όλες οι μικρές μονάδες που 

κρέμονται σ’ αυτό το τσαμπί, μοιράζονται τις ενέργειες και η καθεμιά, η κάθε ρόγα 
του τσαμπιού, πρέπει να παλέψει η ίδια για ένα μέρος αυτών των ενεργειών. Είναι 
κάποιες που κάνουν μεγαλύτερη δουλειά κάθαρσης από άλλες, οι ενέργειες 

κυκλοφορούν, μοιράζονται και η εξέλιξη με μικρά βήματα προχωρά. 

Έρχεται λοιπόν η Θεία Παρουσία / Αγάπη, που είναι εκεί σε κάθε περίπτωση -είναι 

η δύναμη της ζωής, είναι εκεί- και περιμένει να αναγνωριστεί. Κινεί τον άνθρωπο, 
τον τροφοδοτεί, τον αγκαλιάζει και περιμένει σε σιωπή, μέχρι να αναγνωριστεί. 
Έρχεται ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα απ’ όλα αυτά και αρχίζει να αναζητά τη 

Θεία Παρουσία, τη Θεία Αγάπη. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ξαφνικά την πύλη της 
κόλασης! Η «σκιά στο κατώφλι», λένε κάποιοι. Αυτή είναι και πρέπει να την 

ξεπεράσει, να βρει τρόπο να την πολεμήσει, για να μπορέσει να περάσει στα 
βαθύτερα πεδία, στα ανώτερα πεδία. Κάθε άνθρωπος, κάθε άνθρωπος που 

αναζητά τη Θεία Παρουσία, πέπρωται να χτυπήσει, να πέσει πάνω σ’ αυτόν τον 
τοίχο, είτε τον ονομάζετε ένοικο του κατωφλίου, σκιά στον κατώφλι, είτε τον 
ονομάζετε διάβολο, είτε συλλογικό κακό. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντιστοίχιση 

ανάμεσα στο συλλογικό κακό και τον ατομικό ένοικο του κατωφλίου αλλά 
υπάρχει, καθώς κάθε ένοικος συνδέεται με αυτό το συλλογικό κακό, τη φυσαλίδα 

των κακών προθέσεων, αν θέλετε. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει 
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τον δικό του ένοικο του κατωφλίου, απελευθερώνει ένα μέρος του συνόλου. 

Ελαφραίνει αυτή τη συλλογική ενέργεια. Αποδυναμώνει το συλλογικό κακό.  

Ο ένοικος δεν βρίσκεται μόνο στο πρώτο κατώφλι, γι’ αυτό και παλαιότερα, ακόμα 

και τώρα κάποιοι, σε μυήσεις που κάνουν για την είσοδο σε βαθύτερα πεδία, 
βάζουν δοκιμασίες. Και ο σκοπός είναι αυτός, να ξεπεραστεί ο ένοικος κάθε 

κατωφλίου σταδιακά. Γιατί σε κάθε επίπεδο εδρεύουν προθέσεις. Κινείστε βάσει 
της πρόθεσής σας, όχι μόνο στο εξωτερικό, γήινο πεδίο αλλά και στα εσωτερικά, 
το αστρικό, το νοητικό και πάει λέγοντας. Αν θέλετε, σε κάθε διάσταση. Έτσι 

λοιπόν, τυχόν δοκιμασίες που τίθενται, έχουν αυτό το σκοπό εσωτερικά κυρίως, 
να διαλύσουν τον ένοικο του κατωφλίου. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος 

συνειδητοποιεί ότι αυταπατάται, διαλύεται ένα μέρος αυτού του ενοίκου. Ο λόγος 
είναι, προφανώς, ότι συνδέεται η αυταπάτη και η απάτη με τις προθέσεις. 
Αλληλοτροφοδοτούνται. Οι προθέσεις σας απέναντι σε ένα εξωτερικό γεγονός ή 

άνθρωπο, οντότητα, δημιουργούνται βάσει της αντίληψης που έχετε γι’ αυτό. Αν η 
αντίληψή σας είναι πλανερή, αυταπατάστε. Σχηματίζετε λοιπόν μία πρόθεση, 

βάζετε ένα στόχο, βασισμένοι σε ψευδή γεγονότα, σε ψευδή αντίληψη και η 
ψευδής αντίληψη σας κατατρέχει.  

Τα γεγονότα αναπτύσσονται ανεξάρτητα από εσάς, σε ένα βαθμό. Οι προθέσεις 

σας τα μετασχηματίζουν, τα επηρεάζουν αλλά αυτά είναι από μόνα τους 
φυσαλίδες πραγματικότητας. Έτσι θα τα ορίσω. Τα γεγονότα είναι φυσαλίδες 

αντικειμενικής πραγματικότητας. πραγματικότητας δηλαδή που μοιράζεστε με 
άλλους ανθρώπους και άλλες οντότητες γύρω σας. έτσι, είναι ένα μέρος το 
πραγματικό γεγονός, σε εισαγωγικά ή μη, η κοινή πραγματικότητα και ένα άλλο 

μέρος η πρόθεσή σας γύρω από αυτό.  

Ανάγουμε τη μελέτη της πρόθεσης σε επιστήμη. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί 

επιστημονικός κλάδος μελέτης προθέσεων, τόσο της ψυχολογίας όσο και της 
κοινωνιολογίας, για να μην μιλήσουμε για τον τομέα της υγείας. Λειτουργούν 
καθοριστικά, βλέπετε. Κάθε ον που πέφτει στη γη, που ενσαρκώνεται/έρχεται στο 

γήινο χώρο, φέρει μία πρόθεση. Ενσαρκώνεται γύρω από μία πρόθεση. Θα τον 
πείτε σκοπό ζωής; Θα τον πείτε πλάνο ζωής; Υπάρχει μία πρόθεση ισχυρή. Θα 

μπορούσε να είναι απλώς η θέληση για ζωή και να μη συνδέεται με πολύ 
συγκεκριμένα σενάρια αλλά δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτά. Η βασική 
πρόθεση εκδηλώνεται μέσα από τα σενάρια ζωής.  

Η πρόθεση για το καλό τώρα, είναι ένα άλλο μείγμα καλού και κακού. Δεν είναι 
ξεκάθαρη η καλή πρόθεση. Μπορεί να είναι το ίδιο κακή, με μια κακή λεγόμενη 

πρόθεση. Τα πάντα κινούνται γύρω από το βαθμό αυταπάτης. Αυτό που έχει 
λοιπόν πραγματικά σημασία, τόσο για τον εργάτη του φωτός όσο και για κάθε 
άλλον άνθρωπο, που δεν εντάσσεται σ’ αυτό το κίνημα, είναι ο έλεγχος των 

προθέσεων και η ανάλυση, όχι τυχόν κακών προθέσεων που ψαρεύει, που 
εντοπίζει συνειδητά εδώ κι εκεί αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμα, ο έλεγχος των 

καλών προθέσεων, γιατί αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Εκεί το εγώ κάνει μεγάλο 
παιχνίδι. Χαίρεται πολύ. Αφοβία και τόλμη και γοητεία.  

Γοητεύεστε. Κάθε φορά που αφήνεστε να γοητευτείτε, πλανάστε.  

Γοητεία = Πλάνη. Έλλειψη συνειδητότητας. Αποκοπή από τη λογική, το λογικό 
ειρμό. Και η Γοητεία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη σχέση με τις προθέσεις. 

«Τελικά Δία», ρωτά πάλι αυτή η Άννα… «Τελικά Δία, πρέπει να έχουμε καλές 
προθέσεις ή όχι; Δεν έχω καταλάβει. Γιατί αν οι καλές είναι πιο επικίνδυνες από 
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τις κακές, πώς θα ξέρω ποια πρέπει να είναι η πρόθεσή μου;»  Και όμως αυτό 

είναι ένα θέμα που, οι παρευρισκόμενοι τουλάχιστον, το έχετε δουλέψει αρκετά. 
Και είναι η αβλάβεια. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία αυτή της αβλάβειας, 

του Νόμου της Αβλάβειας και εκείνος που βαδίζει στο εσωτερικό μονοπάτι, 
χρειάζεται να τον επικαλείται, γιατί έτσι διασφαλίζει ότι οι προθέσεις του, είτε 

καλές είτε κακές, δεν θα βλάψουν. Η αβλάβεια πρέπει να είναι τρόπος 
ύπαρξης. Και επειδή ακριβώς στην αβλάβεια δεν υπάρχει δόλωμα για το εγώ, 
είναι πολύ εύκολο να σταθεί κάποιος σε ισορροπία. Γιατί δεν αφήνεται να 

λειτουργήσει η πρόθεση για βλάβη και δεν ωθείται κάποιος στην ενέργεια του να 
επιφέρει καλό -ακούγεται περίεργο και όμως έτσι είναι-, γιατί η επιθυμία του να 

επιφέρει καλό, μπορεί να βασίζεται σε λάθος κίνητρα, λάθος προθέσεις και να 
είναι το εγώ αυτό που λέει «θα κάνεις καλό», γιατί το εγώ θα ικανοποιηθεί με μια 
πράξη καλού, θα έχει να δείξει μια καλή μαρτυρία προς τα έξω. Είναι αυτάρεσκο, 

είναι ναρκισσιστικό. Γι’ αυτό στην αβλάβεια βρίσκεται η ισορροπία και εκεί 
μπορείτε να κινείστε, να πλοηγείστε με ασφάλεια, συν όλα τα άλλα χωρίς να 

αυταπατάστε.  

«Θα έπρεπε να είναι ο Σαιν Ζερμαίν εδώ γύρω», θα σκεφτείτε ίσως, «για να 
γίνεται μια τέτοια συζήτηση.» Τα είπαμε κανά-δυο φορές αλλά δεν χρειάζεται να 

είναι παρών. Νομίζω ότι διαθέτω τον νου να σας μιλήσω για την αβλάβεια. 
Αστειεύομαι, βέβαια…  

Ξεκίνησα αυτή τη συνάντησή μας μιλώντας για τη Θεία Παρουσία και Αγάπη. Μία 
ένσταση που θα μπορούσε κάποιος να φέρει σε όλα αυτά και ειδικά στο Νόμο της 
Αβλάβειας, στον τρόπο εφαρμογής, είναι ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που 

υποφέρουν… «Δάσκαλε Δία, θεέ του Ολύμπου, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι 
άνθρωποι διψούν, πεινούν, κρυώνουν, πονούν. Ειλικρινά, δεν θα με πείραζε 

καθόλου, αν κάποιος με εγωιστικές προθέσεις τους ταΐσει, τους ποτίσει, τους 
ντύσει, τους θεραπεύσει.»  Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Κανένα καλό δεν 
προκύπτει από μία ανισόρροπη πρόθεση. Αυτό που προσωρινά θα φανεί καλό, θα 

αποδειχτεί ότι διαιωνίζει την ανισορροπία. Και μετά θα σκεφτείτε ότι μπαίνουν 
πολλά καρμικά γεγονότα, ότι ναι μεν αυτός είναι ανισόρροπος, έχει κακές 

προθέσεις αλλά το αποτέλεσμα είναι καλό και εκείνος που το δέχεται μπορεί να 
αξίζει πραγματικά αυτό το καλό και μπαίνετε σε έναν κυκεώνα, σε ένα περίεργο 
τρόπο σκέψεων, που καταλήγει να διασπάσει τελείως την ενέργεια και την 

προσοχή σας.  

Η αβλάβεια, το να στέκεστε το ύψος του Νόμου της Αβλάβειας, είναι ό,τι 

καλύτερο μπορεί να συμβεί. Είναι καλύτερο από μία «καλή» σε εισαγωγικά πράξη, 
με λάθος πρόθεση Και επιμένω σ’ αυτό. Γιατί το καλό που εφαρμόζετε είναι 
ποιοτικά πολύ ανώτερο, δονητικά πολύ ανώτερο, από μία καλή πράξη που θα 

έρθει ως παρενέργεια μιας κακής πρόθεσης ή μια καλή πράξη που θα έχει συμβεί 
με βαθύτερες εγωιστικές προθέσεις. Η ποιότητα της δόνησης απέχει απίστευτα! 

Και η καθαρότητα της δόνησης φέρνει ισορροπία και κάνει τον αιθέρα να 
λαμπυρίζει, να τρίζει από καθαρότητα. Μια αίσθηση που ίσως κάποιοι μπορείτε να 

την αντιληφθείτε, αν έχετε κάποια ευκολία στη σύλληψη του αιθερικού πεδίου. 
Τρίζει από καθαρότητα και συνδέεται άμεσα με την καθαρή λογική, τον καθαρό 
νου. Ο κόσμος θα άλλαζε πραγματικά πολύ γρήγορα, αν οι άνθρωποι μπορούσαν 

αν αξιολογήσουν τις προθέσεις τους. Κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ. Κάποιοι 
προβάλλουν προθέσεις διαφορετικές από αυτές που πραγματικά έχουν. Κάποιοι 

απλώς αυταπατώνται. Λιγότεροι, εργάζονται.  
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Κάθε φορά που ένας άνθρωπος αντέχει να πει την αλήθεια στον εαυτό του 

ως προς τις προθέσεις του, αντιλαμβάνεται ένα μέρος της αλήθειας του. 
και αυτή η αλήθεια του ισοδυναμεί, αντιστοιχεί, με Θεία Παρουσία. Όταν 

μπορεί να αντιληφθεί την αλήθεια του, αντιλαμβάνεται ένα μέρος της Θείας 
Παρουσίας. Συνεχίζει να λέει στον εαυτό του την αλήθεια, αντιλαμβάνεται ακόμα 

ένα μέρος της Θείας Παρουσίας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί τη Θεία 
Παρουσία και Αγάπη, χωρίς να δει την αλήθεια του πίσω από τις όποιες προθέσεις. 
Μπορεί να πει πολλά στον εαυτό του. Μπορεί να νιώσει βαθιά συγκίνηση 

πηγαίνοντας σε μια εκκλησία, σε έναν ιερό τόπο, σε ένα ναό, προσευχόμενος. 
Αλλά όλες αυτές οι όμορφες συγκινήσεις είναι μέρος της θυμαπάτης του. Δεν 

κρίνεται γι’ αυτό ποτέ, είναι στη διαδικασία του, την προσωπική του, εξελικτική 
διαδικασία. Αλλά πότε επιτέλους θα απαλλαγεί από αυτά, ώστε να αντιληφθεί την 
καθαρή, τριζάτη αλήθεια και, ως εκ τούτου, τη Θεία Παρουσία μέσα του;  

Γιατί όταν μπορεί να φτάσει σ’ αυτήν την αλήθεια, αντιλαμβάνεται τη Θεία 
Παρουσία μέσα του, όχι έξω από αυτόν. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν 

χρειάζεται να κατασκευάσει αποδείξεις. Γίνεται ο ίδιος απόδειξη. Αλλά και πάλι, 
αυτό δεν μπορεί να είναι στόχος. Είναι απλώς ένα αποτέλεσμα. Ένα από τα πολλά 
αποτελέσματα του να βρει τη Θεία Αλήθεια και τη Θεία Παρουσία μέσα του. 

 

Σας αγαπώ και είμαι παρών 
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