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     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 5ο      
 
     Ο Ήρωας 
 
     Απομονωμένος στο εργαστήρι του Νου, ο μαθητευόμενος «Μάγος», αχόρταγα καταβροχθίζει 
αρχαία και νέα επίγνωση προγενέστερων αδελφών που άφησαν τα ίχνη τους, στο ιστορικό συνεχές 
της Συνείδησης.  
 
     Πεινούσε πολύ, αλλά έφτασε η στιγμή που χόρτασε.  Μέσα από τα άπειρα ταξίδια του Νου, 
μάζεψε πολλές Ερμηνείες, και τώρα Νομίζει πως Γνωρίζει. Παγωμένος στέκει βουβός αδυνατώντας 
να προχωρήσει, αδυνατώντας να εισέλθει στα Άδυτα και να προσεγγίσει τα Άρρητα, αδυνατώντας 
να προσεγγίσει την Μία Αλήθεια. 
 
     Μάγος: Οδηγέ μου, πως μπορώ να οδηγηθώ στην Πηγή της Μιας Αλήθειας;  
 
     Οδηγός: Αδελφέ μου, στον κόσμο των Ονείρων και της Φαντασίας, οι Αλήθειες είναι πολλές. 
Όμως μετά το ξύπνημα η Αλήθεια είναι Μία. Για να εισέλθεις στα Άγια των Αγίων, για να βιώσεις 
τα Άρρητα, για να κατανοήσεις τον Λόγο, την Αναλογία που οδηγεί στην Εσωτερική Αρμονία του 
Πρωταρχικού Όντος, χρειάζεται να δοκιμαστείς στο Μυστήριο της Σταύρωσης. 
 
     Μάγος: Οδηγέ μου, τι είναι το Μυστήριο της Σταύρωσης; 
 
     Οδηγός: Αδελφέ μου, στο Μυστήριο της Σταύρωσης, η ιδιοτέλειά μας, θυσιάζεται στο βωμό 
της Ανιδιοτέλειας.  Η ατομικότητά μας προσφέρεται στην υπηρεσία του Συνόλου, το εγώ 
θυσιάζεται για το Εμείς. 
 
     Μάγος: Οδηγέ μου, πως μπορώ να δοκιμαστώ στο Μυστήριο της Σταύρωσης; 
 
     Οδηγός: Αδελφέ μου, χρειάζεται να είσαι έτοιμος να αγωνιστείς, για την ευημερία του 
Συνόλου, ακόμα και αν φέρει σε κίνδυνο την ίδια σου τη ζωή. 
 
     Μάγος: Από την αρχή του χρόνου προετοιμάστηκα για αυτήν την Άγια Ώρα..  Με μεγάλη μου 
τιμή, αναλαμβάνω την ευθύνη της Αποστολής μου.  Με μεγάλη μου τιμή, δέχομαι να αγωνιστώ για 
την ευημερία του Συνόλου, προσφέροντας στην ανάγκη ακόμα και την ίδια μου την ζωή. Με 
μεγάλη μου τιμή, δέχομαι να υπηρετήσω την Ιερότητα της Ύπαρξης. 
 
     H σάλπιγγα ηχεί, και ο «Οδηγός» αναγγέλλει: 
 
     «Ιδού η οδός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, ιδού η οδός της Φωτίσεως, ιδού η οδός του 
Ήρωα Χριστού, η οδός του Χρισμένου Ήρωα που αναλαμβάνει την Αποστολή του για την 
Ευδαιμονία και την Ευημερία όλης της Ανθρωπότητας. 
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     Αδελφέ μου, με την απόφασή σου αυτήν, χρίζεσαι Απόστολος της Κοσμικής Συνείδησης, και 
Πνευματικός Οδηγός όλων των ανθρώπων. Ο τίτλος σου είναι «Χριστός», και ως Υιός της Θείας 
Ουσίας, φέρεις μέσα σου, την Εξουσία, αλλά ταυτόχρονα και τον πόνο της Ύπαρξης, ως παιδί της 
Δημιουργίας.» 
        
       Ιδού, έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του 
έργου του σκοπού της ζωή του, και εκπληρώνοντας το Σχέδιο της Κοσμικής Συνείδησης!  Γένοιτο! 
 
    Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εργασία: 5η – Κβαντική και Πνευματικότητα 

     «Ένας άνθρωπος που καλλιεργήθηκε αντί να ντρέπεται, και αγαπήθηκε αντί να φοβίζεται, 
αναπτύσσει έναν διαφορετικό εγκέφαλο και επομένως έναν διαφορετικό νου, με συνέπεια ποτέ να 
μην ενεργήσει ενάντια στην ευημερία του άλλου, ούτε ενάντια στην ζωντανή μητέρα Γη», έγραφε ο 
Τζόζεφ Πιρς και ακόμη, «ανάμεσα στα μεγαλύτερα ψέματα του πολιτισμού μας, είναι και το ψέμα 
ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε εκ φύσεως βίαιοι και ότι χωρίς την τάξη που επιβάλλεται από τον 
νόμο και την πίεση της ντροπής που επενεργεί ενισχυτικά, θα επικρατούσε δήθεν το χάος. Έτσι, 
εμείς οι άνθρωποι, υπηρετούμε αυτόματα το κοινωνικό σύστημα και διαιωνίζουμε την βία του, 
απλά και μόνον πιστεύοντας αυτό το ψέμα. Ο πολιτισμός μας, τρέφει τους αρχαίους τρόπους 
επιβίωσης του εγκεφάλου μας και παράλληλα μας κρατά φυλακισμένους μέσα σε αυτούς». 

     Ζούμε σε έναν αφάνταστα τεράστιο κόσμο, σε ένα τεραστίου μεγέθους σύμπαν, από το οποίο 
όμως ούτε είμαστε ανεξάρτητοι, ούτε αμέτοχοι στα συμβάντα του και στην μελλοντική του πορεία. 
Αυτό που για χιλιετηρίδες δίδασκαν οι εσωτερικές επιστήμες, ήρθε να το βεβαιώσει η επιστήμη με 
το στόμα της πλέον προηγμένης ειδικότητας, της κβαντικής φυσικής. Το σύμπαν ολάκερο 
φαινομενικά γέννησε εμάς τα έμβια όντα, αλλά ουσιαστικά, η ίδια του η ύπαρξη οφείλεται στην 
παρατήρηση των ιδίων αυτών έμβιων και μάλιστα έννοων όντων. Η πραγματικότητα που δομείται 
και υφίσταται γύρω μας, είναι μία από ένα πλήθος άπειρων δυνατοτήτων, από τις οποίες ο νους 
επιλέγει και υλοποιεί – πραγματοποιεί μία από αυτές.  Όμως συνεχώς τείνουμε να ξεχνάμε ότι 
ζούμε σε έναν κόσμο που εμείς δημιουργούμε, σε έναν κόσμο απείρων δυνατοτήτων, επιμένοντας 
ουσιαστικά να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες καθημερινές πράξεις, τις ίδιες συνήθειες, επιμένοντας να 
παραμένουμε προσκολλημένοι στις ίδιες συμπεριφορές, συντηρώντας μία κατεστημένη 
πραγματικότητα που κανένας μας δεν θα επιθυμούσε λογικά να διατηρεί. 

     Ξυπνάμε τα πρωινά και λίγο πριν ανοίξουμε τα μάτια μας –μισοξύπνιοι, μισοονειρευόμενοι- 
παραμένουμε για λίγο ελεύθεροι από κάθε περιορισμό και εξωτερική πραγματικότητα, έχοντας την 
δυνατότητα να πλάσουμε τον κόσμο μας όπως ακριβώς το επιθυμούμε. Σε αυτήν την κατάσταση, 
δεν υπάρχει το γνωστό μας δωμάτιο, τα τετριμμένα έπιπλα, το κλειστό παράθυρο, η κλειδωμένη 
πόρτα και αν είχαμε λίγο θάρρος και ελεύθερη βούληση, θα επιλέγαμε κάθε τέτοια στιγμή να 
βρεθούμε σε έναν κόσμο καινούριο, σε έναν κόσμο διαφορετικό, σε έναν κόσμο όπως τον 
ονειρευτήκαμε. Όμως η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ολοκαίνουριο, χωρίς τίποτα από 
την παλιά μας πραγματικότητα που θέλαμε να αλλάξουμε, η αίσθηση αυτή μας πανικοβάλλει.  

     Σπεύδουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας για να αντικρύσουμε την ασφάλεια του δωματίου που την 
προηγούμενη αφήσαμε και με την εσπευσμένη αυτήν θέληση, ξαναϋλοποιούμε την ίδια ακριβώς 
πραγματικότητα, στερούμενοι από την δυνατότητα να ζήσουμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ίσως 
όλα αυτά να φαντάζουν παράλογα, μαγικά, απραγματοποίητα. Κι όμως, η κβαντική φυσική έχει 
δείξει ότι ζούμε σε έναν κόσμο απείρων δυνατοτήτων, σε έναν κόσμο όπου θα μπορούσαμε να 
υλοποιήσουμε οποιαδήποτε πιθανότητα.  

     Όταν ανοίγουμε τα μάτια μας, τότε αυτόματα καταρρέουν όλα τα κύματα πιθανοτήτων, 
αφήνοντάς μας με την αίσθηση της μίας πραγματικότητας που μόνοι μας έχουμε επιλέξει, δηλαδή 
την συνηθισμένη και γνώριμη εικόνα που αφήσαμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας. Όταν κλείνουμε 
τα μάτια μας, υπάρχουν κύματα πιθανοτήτων και κόσμοι άπειρων παραλλαγών και δυνατοτήτων. 
Όταν ανοίγουμε τα μάτια μας, οι κυματικές πιθανότητες καταρρέουν σε μια και μοναδική 
σωματιδιακή εμπειρική πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που ήδη γνωρίζουμε και 
συνεχίζουμε να την μορφοποιούμε όπως ακριβώς την ξέραμε. 
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    Δυστυχώς έχουμε προσκολληθεί στην πεποίθηση ότι ο κόσμος, τα πάντα γύρω μας είναι 
αυθύπαρκτα και ανεξάρτητα από εμάς, έχουμε την λανθασμένη πίστη ότι ο κόσμος που μας 
περιβάλλει είναι ανεξάρτητος από τις δικές μας επιλογές. Και αφού αυτό πιστεύουμε, ο κόσμος 
αυτό γίνεται. Ήρθε ο καιρός όμως να εγκαταλείψουμε τον παλιό και ξεπερασμένο αυτόν τρόπο 
σκέψης και να συνειδητοποιήσουμε ότι, ολάκερος ο υλικός κόσμος που μας περιβάλλει, είναι 
προβολές του Νου, επαναλαμβανόμενες λόγω συνήθειας σκεπτομορφές, γεννήματα της σκέψης και 
στιγμιαίες επιλογές μέσα σε μια τεράστια ποικιλία πιθανοτήτων, από τις οποίες επιλέγουμε 
ασυναίσθητα μία για να εκδηλώσουμε την αληθινή εμπειρία μας.  

     Ναι, ήρθε ο καιρός να απαγκιστρωθούμε από τον παλιό τρόπο σκέψης, με τον οποίο βλέπαμε 
τον κόσμο σαν κάτι ξεχωριστό και ανεξάρτητο από εμάς. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, καθώς η 
δύναμη της συνήθειας προβάλλει τεράστια αντίσταση και επιπλέον η επιζητούμενη αλλαγή στις 
πεποιθήσεις μας προσκρούει στην κλασσική αντίληψη του κόσμου. Όμως σιγά σιγά οφείλουμε να 
συμφιλιωθούμε  με την ιδέα ότι ο κόσμος, αυτή η διακριτή υλική πραγματικότητα, αποτελεί ένα 
αδιάσπαστο σύνολο αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων, μια ενιαία και ουσιαστική ενότητα, για την 
αλήθεια της οποίας οι πνευματικές παραδόσεις εδώ και αιώνες αποκάλυπταν, και η κβαντική 
φυσική ήρθε σήμερα να επιβεβαιώσει. 

     Στον παλιό τρόπο σκέψης, δεν μας επιτρεπόταν να αλλάξουμε τίποτα από την μορφή του 
κόσμου, όντες πεπεισμένοι ότι υφίσταται μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζονταν από μια 
αυστηρή και αμετάβλητη νομοτέλεια. Στον καινούριο τρόπο σκέψης, τα πάντα είναι πιθανότητες, 
επιλογές και η μορφή είναι το αποκλειστικό αποτέλεσμα της συνείδησης. Στην παλιά αντίληψη, ο 
άνθρωπος δεν έπαιζε κανέναν ρόλο, δεν είχε καμιά συμμετοχή στην εξωτερική πραγματικότητα. 
Στην σύγχρονη όμως αντίληψη, ο άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργεί κυριολεκτικά την δική του 
πραγματικότητα, όντας δημιουργός της αλλά και άμεσα επηρεασμένος και διαμορφούμενος από το 
δημιούργημά του. Είναι καιρός λοιπόν να τολμήσουμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, παρότι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να αποστασιοποιηθούμε από την παγιωμένη μας αντίληψη να βλέπουμε τον 
κόσμο σαν κάτι ανεξάρτητο και ξεχωριστό από εμάς. Αυτό που οι εσωτερικές παραδόσεις 
αποκάλυπταν για αιώνες στους μυημένους, αυτό το ίδιο ήρθε σήμερα η κβαντική επιστήμη να 
επιβεβαιώσει.  

     Ότι δηλαδή, κάτω από κάθε μορφή, πίσω από την αντιληπτή πραγματικότητα, υφίσταται μια 
ουσιαστική, συνεχής και αδιάσπαστη ενότητα. Η αλληλεπίδραση των πάντων με τα πάντα μέσα σε 
ένα ενιαίο σύνολο πραγμάτωσης όλων των δυνατοτήτων, είναι η νέα κατανόηση του κόσμου μας, η 
οποία αιτείται πλέον να αντικαταστήσει την πεποίθησή μας ότι υφίσταται μια πραγματικότητα 
ανεξάρτητη από εμάς. Μία πραγματικότητα φορτωμένη με δράσεις και φαινόμενα που διέπονταν 
από απόλυτους και αναλλοίωτους νόμους, στην οποία ο άνθρωπος δεν έπαιζε κανέναν ρόλο και το 
μόνο που του έμενε ήταν να αποδεχθεί και να πειθαρχήσει σε αυτήν. Από μια τέτοια 
πραγματικότητα είναι καιρός να αποστασιοποιηθούμε για να δομήσουμε την νέα αντίληψη, κατά 
την οποία η συνείδηση είναι αυτή που επιλέγει την ξεχωριστή πραγματικότητα για να μπορέσει να 
εκδηλώσει την αληθινή μας εμπειρία. Μια πραγματικότητα που ναι μεν ενέχει εξωτερικά έναν 
κόσμο πιθανοτήτων που καθορίζονται από την κυριαρχία των μαθηματικών σχέσεων ως 
εκφράσεων του παγκόσμιου νόμου, όμως που δεν ελέγχουν την συνείδηση, η οποία κυριολεκτικά 
δομεί την δική της πραγματικότητα, επιλέγοντας ελεύθερα την δική της μοναδική εμπειρία.  

     Πως όμως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε την βαθιά ριζωμένη οπτική μας του κλασσικού τρόπου 
αντίληψης του κόσμου και να προχωρήσουμε στον καινούριο τρόπο αντίληψης, στο νέο εξελικτικό 
στάδιο; Η απάντηση προϋπήρχε ακόμα και πριν διατυπωθεί το ερώτημα. Με την καθοδήγηση των 
σοφών διδασκαλιών και με την απόφασή μας να ασκηθούμε στις πρακτικές που μας κληροδότησαν 
οι εσωτερικές επιστήμες, τις οποίες δειλά δειλά αναδεικνύει η σύγχρονη κβαντική επιστημονική 
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σκέψη, παρουσιάζοντάς μας έναν κόσμο – τον κόσμο μας – να βρίσκεται ουσιαστικά σε μια 
κατάσταση απείρων δυνατοτήτων και προοπτικών. Στο αμέσως επόμενο ουσιαστικό ερώτημα, 
«ποιος είναι αυτός που μπορεί να ελέγχει όλες τις προοπτικές και να επιλέγει μέσα από όλες τις 
δυνατότητες», η απάντηση έρχεται κατηγορηματικά από την πλευρά των εσωτερικών επιστημών 
και επιβεβαιώνεται σήμερα από την επιστήμη της κβαντικής. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Η συνείδηση είναι 
το θεμέλιο πάνω στο οποίο ανεγείρεται κάθε πραγματικότητα, η συνείδηση είναι αυτή η οποία 
στηρίζει και αυτήν ακόμα την ύπαρξή μας. Η συνείδηση είναι αυτή η οποία δύναται να καταλύσει 
κάθε λογής νομοτέλεια, είναι η αιτία που οδηγεί στην «κατάρρευση» της μιας κατάστασης κάθε 
«κβαντική υπέρθεση» πολλών δυνατοτήτων. Μιλάμε για μια ελεύθερη ουσιαστικά βούληση η 
οποία ως έκφραση της συνείδησης, μέσα από ένα μεγάλο σύνολο πιθανών και απίθανων 
δυνατοτήτων, επιλέγει την μία και μοναδική πραγματικότητα, την οποία παρατηρεί και 
εμπειριώνεται δημιουργώντας την. 

     «Κβαντική υπέρθεση» είναι η κατάσταση ενός σώματος το οποίο βρίσκεται ταυτόχρονα σε όλες 
τις δυνατές καταστάσεις, λίγο πριν «καταρρεύσει» στην μία και μοναδική πραγματικότητα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εικόνα ενός νομίσματος που ισορροπεί κατακόρυφα πάνω σε ένα 
τραπέζι. Στην κατάσταση ασταθούς ισορροπίας του, σύμφωνα με την κβαντική έχει ταυτόχρονα και 
τις δύο επιλογές και τις δύο δυνατές καταστάσεις – τις δύο όψεις «γράμματα και κορώνα». Η 
παρατήρηση από μια συνείδηση το οδηγεί να  «καταρρεύσει» στο τραπέζι, λαμβάνοντας κάτω από 
την επιρροή –κυριολεκτικά την επιλογή – μιας θέλησης, την μία και μοναδική κατάσταση 
πραγματικότητας, την οποία επιζητεί να εμπειριωθεί.  

     Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίον έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε μέσα από άπειρες 
επιλογές αυτό που ουσιαστικά η βούλησή μας επιλέγει να εμπειριωθεί, με σκοπό πάντα την εξέλιξη 
μέσα από την εμπειρία. Ο σκοπός ουσιαστικά της εξέλιξης, είναι αυτός που χαρακτηρίζει ολάκερο 
το Σύμπαν, αλλά φαίνεται πως επιτελείται μέσα από εμάς ως τα μόνα όντα στον πλανήτη μας που 
έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε τον εαυτό μας, διαθέτοντας επιπλέον και δημιουργικότητα. 
Αν και ο άνθρωπος είναι – τουλάχιστον για το πλανητικό μας σύστημα – το μόνο είδος που 
βρίσκεται στην κορυφή της εξελικτικής κλίμακας, δεν αποτελεί όμως και το τέλος της εξελικτικής 
διαδικασίας, καθώς διαφαίνονται μπροστά αμέτρητα ακόμα σκαλοπάτια για το τέρμα της 
εξελικτικής μας πορείας ως είδος και ως το σύνολο της ζωής.  

     Πιθανότατα βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια της εξελικτικής πορείας της ζωής, σε ένα 
Σύμπαν το οποίο φαίνεται να υπάρχει για χάρη κάθε όντος που διαθέτει αντίληψη, σε ένα Σύμπαν 
που είμαστε εμείς οι ίδιοι, το οποίο στην ουσία αποκτά επίγνωση του εαυτού του μέσα από εμάς, 
μέσα από την συνείδηση που είναι και το βαθύτερο νόημα του Κόσμου.  

     Ο Αμίτ Γκοσουάμι (Amit Goswami), καθηγητής Φυσικών Επιστημών, μέλος του Ινστιτούτου 
Θεωρητικής Φυσικής του Όρεγκον και του Ινστιτούτου Νοητικών Επιστημών, καθώς και ομότιμος 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φιλοσοφικής Έρευνας του Λος Άντζελες, είχε πει στην συνέντευξη 
προς τον Χ. Ελμάζη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΑΒΑΤΟΝ». «Στη Δύση κατά κανόνα 
κυριαρχεί σήμερα η φιλοσοφία του «υλικού ρεαλισμού» που πρεσβεύει ότι μόνον η ύλη είναι 
πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά ο δυτικός ιδεαλισμός καταλήγει ότι μόνον η συνείδηση είναι 
πραγματική. Διαφωνώ και με τις δύο απόψεις. Η νέα οπτική που μας δίνει η κβαντική – και που 
εγώ αποκαλώ «μονιστικό ιδεαλισμό» (monistic idealism) – υπήρχε στους κύκλους των εσωτερικών 
πνευματικών παραδόσεων. Στον Βουδισμό ονομάζεται «Βεντάντα» και στον Ταοϊσμό «Η 
φιλοσοφία των πάντων». Στην σύγχρονη εποχή, η επιστήμη της κβαντικής έχει πραγματοποιήσει 
μια τεράστια στροφή προς τομείς καθαρά μεταφυσικούς, κτίζοντας γέφυρες που βοηθούν στην 
συνάντηση της επιστήμης με τον εσωτερισμό. Στην «συνάντηση» αυτήν εξέχουσα θέση κατέχει η 
Ελλάδα, κυρίως λόγω της ιστορίας της και της ανεκτίμητης προσφοράς της Ελληνικής σκέψης στην 
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σύγχρονη φυσική. Στην επιστολή του προς Ηρόδοτον ο Επίκουρος έγραφε: «Και όμως, εφόσον το 
κενό δεν αντιστέκεται καθόλου στην διαμέσου του κίνηση, καθίσταται δυνατό να καλυφθούν 
αποστάσεις από τα είδωλα, σε χρονικό διάστημα αδιανόητο για τον νου μας. Γιατί η βραδύτητα 
είναι η δύναμη της αντίστασης, η οποία συντελεί στην ανακοπή της ταχύτητας και στο σημείο αυτό 
δεν υπάρχει αντίσταση. Αλλά σε χρόνο τόσο ελάχιστο, που δεν μπορεί το λογικό μας να συλλάβει, 
είναι δυνατόν το κινούμενο σώμα να βρεθεί σε τόπους περισσότερους από έναν – πράγμα που και 
αυτό είναι αδιανόητο – και είναι δυνατόν ταυτόχρονα να φθάνει σε χρόνο αισθητά αντιληπτό, από 
το άπειρο, από οποιοδήποτε σημείο και άσχετα τελείως από την κίνηση που μπορεί να 
αντιληφθούμε». Πέρα όμως από τα ιστορικά πλαίσια, η πρόκληση να αλλάξουμε την παλιά μας 
οπτική και να αποδεχθούμε τον νέο τρόπο σκέψης, χρειάζεται να απασχολήσει κάθε άνθρωπο πάνω 
στην Γη».  

     Ο νέος τρόπος σκέψης βέβαια δεν είναι απλά θέμα απόφασης της στιγμής. Δεν δίνεται δωρεάν 
ως χάρη σε κάποιους πιστούς αυτής της ιδεολογίας, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα συνεχούς 
προσπάθειας και στοχασμού ώστε να καταφέρει να φτάσει ο άνθρωπος σε ανώτερες καταστάσεις 
συνείδησης, να δομήσει μια πολύ πιο εξελιγμένη συνειδητότητα, ώστε να καταφέρει να αποβεί ο 
δημιουργός της δικής του πραγματικότητας. Στον παλιό τρόπο σκέψης η πραγματικότητα ήταν 
παρούσα πέρα από εμάς και μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα ήμασταν ανίκανοι να 
δράσουμε και να την αλλάξουμε, εφόσον δεν είχαμε κανέναν απολύτως ρόλο μέσα σε αυτήν. Στον 
νέο τρόπο σκέψης, η πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας επιλογής μέσα από ένα τεράστιο 
πλήθος πιθανοτήτων και αυτός ο οποίος επιλέγει και δημιουργεί κάθε στιγμή την πραγματικότητα, 
δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μόνον η συνείδηση. 

     Ο φιλόσοφος της συνειδητότητας David Chalmers, επισήμανε ένα πρόβλημα θέτοντας το 
ερώτημα, «πως γίνεται κάτι τόσο άυλο όπως η συνειδητότητα, να παράγεται από κάτι τόσο μη 
συνειδητό όσο η ύλη». Για τον υλισμό ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει κυριαρχήσει στην σημερινή 
σκέψη, είναι ένα άλυτο πρόβλημα γιατί, το να διερευνήσει την λειτουργία του εγκεφάλου είναι κάτι 
εφικτό, καθώς η νευροφυσιολογία είναι πολύ κοντά στο να αποκαλύψει και τα τελευταία μυστικά 
της πολυπλοκότητας του υλικού εγκεφάλου. Απάντηση όμως στο παραπάνω ερώτημα δεν θα 
μπορέσει να δώσει ποτέ η υλιστική αντίληψη η οποία αποδέχεται μόνον υλικές μορφές ύπαρξης, 
καθώς όπως τέθηκε το ερώτημα με την άυλη συνειδητότητα να φαίνεται ότι προκύπτει από μη 
συνειδητή ύλη, η ύλη δεν μπορεί να παράγει συνειδητότητα, αφού η ίδια δεν είναι συνειδητή.  

     Ο Peter Russell παραδέχεται ότι το πρόβλημα του Chalmers δεν είναι δυνατό να λυθεί, αλλά 
ούτε χρειάζεται να λυθεί, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα. 
Υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πως η ασυνείδητη ύλη παράγει συνειδητότητα, 
αφού ούτε η ύλη είναι τελείως ασυνείδητη, ούτε φυσικά η συνειδητότητα είναι διαχωρισμένη 
πλήρως από την ύλη.  

     Η θέση αυτή βρίσκεται απέναντι και στον υλισμό και στον ιδεαλισμό, αλλά ακόμα και στον 
δυισμό που θεωρεί τον κόσμο αποτελούμενο από τις δύο τελείως ξεχωριστές μεταξύ τους 
υποστάσεις του σώματος και της νόησης. Φαίνεται όμως ότι ο Russell έχει δίκαιο, αφού οι 
νευρώνες του εγκεφάλου αποτελούνται από κβάντα πλεγμένα σε πολύπλοκους σχηματισμούς και 
τα κβάντα δεν είναι ασυνείδητη ύλη. Ως προερχόμενα και αποτελούμενα από τα βασικά συστατικά 
του κβαντικού πεδίου, θεωρητικά αλλά και πειραματικά φαίνεται ότι δεν τους λείπουν οι ιδιότητες 
που σχετίζονται με την συνειδητότητα.  

     Σύμφωνα με τον Dyson, η ύλη στην κβαντομηχανική δεν είναι μια αδρανής ουσία, αλλά ένας 
ενεργός παράγοντας και μάλιστα διαφαίνεται ότι η ικανότητα της νόησης να επιλέγει, έχει την 
βάση της στην δυνατότητα επιλογής κατάστασης των στοιχειωδών σωματιδίων, από την δυϊστική 
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φύση κύματος – υλικού σωματιδίου. Ενώ όμως απαλείφεται ως μη ρεαλιστικό το πρόβλημα που 
τέθηκε από τον David Chalmers, ένα άλλο πρόβλημα και μάλιστα πολύ πραγματικό ζητάει 
απαντήσεις. Ένα πρόβλημα το οποίο θέτει επιτακτικά το ερώτημα «από πού προέρχεται η 
συνειδητότητα;» 

     Η σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη έχει να παρουσιάσει πολλές θεωρίες ως απάντηση για την 
ύπαρξη της συνειδητότητας. Μία δέσμη φιλοσοφικών αντιλήψεων δέχεται τον κόσμο ως διπλότητα 
ύλης και πνεύματος. Μέσα σε αυτήν την δέσμη φιλοσοφιών, βρίσκουμε τον δυϊσμό ο οποίος 
ισχυρίζεται ότι είναι ριζικά διαχωρισμένα μεταξύ τους η ύλη και το πνεύμα, βρίσκουμε τον 
παμψυχισμό σύμφωνα με το οποίον τα πάντα είναι διπλής φύσης έχοντας έναν φυσικό πόλο και 
έναν νοητικό πόλο σε αδιαίρετη ενότητα, έχουμε και τον πανθεϊσμό για τον οποίο φύση και θεός 
είναι ένα και κατ’ επέκταση ο κόσμος είναι εκδήλωση του ίδιου του θεού. Σε γενικές γραμμές η 
ύλη από την πλέον στοιχειώδη της μορφή που είναι τα κβάντα, μέχρι τους ίδιους τους γαλαξίες, τα 
πάντα, μόρια, κύτταρα, οργανισμοί, έχουν υλικότητα αλλά παράλληλα και εσωτερικότητα. Στο 
Σύμπαν, η ύλη και το πνεύμα δεν απαρτίζουν τελικά δύο ξεχωριστές διακριτές πραγματικότητες, 
αλλά εμφανίζονται ως συμπληρωματικές μορφές της μίας και μοναδικής πραγματικότητας.  
 
     Η πανθεϊστική αντίληψη του αυθεντικού Ροδοσταυρισμού, έχει την βάση της στους Ιερούς 
Λόγου του θεολόγου Ορφέα, όπου αρχή του Σύμπαντος είναι ο Πρωτογέννητος Φάνης, ο Έρως, ο 
Υιός και συγχρόνως Θυγατέρα Λόγος, ανδρόγυνος ων (Ηρικεπαίος). Το πρωταρχικό Εν, ο Φάνης 
Διόνυσος είναι ο δημιουργός και συνάμα το δημιούργημα, είναι ο Υιός Θεός και συγχρόνως η 
Θυγατέρα Φύση, το Σύμπαν ως το εκδηλωμένο κόσμημα της ίδιας της θεότητας, είναι το Εν και το 
Παν, γιαυτό και το πιο ουσιώδες και πιο εσωτερικό απόφθεγμα του πανθεϊσμού είναι το ρητό «Εν 
τω Παν».  

     Στην πρότερη κατάσταση ο Φάνης είναι Λόγος και ως απέραντη συνείδηση έχει αντίληψη της 
απόλυτης κενότητας και της απέραντης πληρότητας. Στην εκδηλωμένη του μορφή, σχεδόν απείρως 
διασπασμένος ο Λόγος σε ασύλληπτους αριθμούς συνειδήσεων – στο σύνολο των όντων του 
Σύμπαντος- έχει την ίδια πλήρη αντίληψη μέσω των υποπολλαπλασίων του. Κάθε ον – ακριβής 
μικρογραφία του Λόγου – ενέχει όλες τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ίδιων ικανοτήτων του 
Πρωτογέννητου, όντας εν δυνάμει ο ίδιος ο Λόγος στον οποίον εξελίσσεται και τελειούται. Όμως η 
κάθε μερική συνείδηση εκδηλωμένη μέσα στην μορφή, έχει απολέσει το σύνολο σχεδόν των 
αισθητηρίων, ξεμένοντας μόνον με τα περιορισμένης αντίληψης υλικά αισθητήρια των γνωστών 
πέντε αισθήσεων.  

     Η ανάπτυξη όμως της συνείδησης μέσω της καλλιέργειας των τεσσάρων επιπέδων νοημοσύνης,  
έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά των αληθινών αισθητηρίων και την επίτευξη της 
συνειδητότητας, που δίνει την δυνατότητα σε κάθε ξεχωριστό ον να βιώνει ένα κοσμικό κενό 
συγχρόνως με την ουσιώδη πληρότητα. Το κάθε ξεχωριστό ον και ειδικά για την δική μας γωνιά 
του Σύμπαντος, ο κάθε άνθρωπος στην διάρκεια της ζωής του – αντιλαμβανόμενος, 
συναισθανόμενος και σκεπτόμενος – με τις λειτουργίες αυτές υλοποιεί ολογραφήματα τα οποία 
αφήνουν τα δικά τους μοναδικά ίχνη στην παγκόσμια μνήμη. Παρόμοια, κάθε ομάδα 
συνεργαζόμενων ανθρώπων δημιουργεί το δικό της μοναδικό ολογράφημα, το οποίο μαζί με άλλα 
που συγχρονίζεται, υλοποιεί τα φυλετικά, είτε τα εθνικά ολογραφήματα.  

     Η δράση του παγκόσμιου συνόλου των ολογραφημάτων, είναι αυτή που συνθέτει το 
ολογράφημα της ανθρωπότητας. Σε μεγαλύτερες κλίμακες υφίστανται τα υψηλότερα 
ολογραφήματα και όλα μαζί επαναδομούν αυτό που ο εσωτερισμός αναφέρει ως κοσμική 
συνείδηση, ως πνευματικό πεδίο. Το κάθε κυματικό ολογράφημα όταν συντονίζεται με άλλο 
ολογράφημα, δύναται να ανταλλάσει κάθε είδους πληροφορίες και σ’ αυτήν την ιδιότητα 
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οφείλονται οι διαισθήσεις, η τηλεπάθεια κλπ. Με μοναδικό ζητούμενο τον συντονισμό – άρα την 
επίτευξη της ίδιας ιδιοσυχνότητας – το κάθε επιμέρους ον δύναται να έρθει σε συντονισμό με 
οποιουδήποτε μεγέθους ολογράφημα, ακόμα και με το υπέρτατο ολογράφημα, την ίδια την κοσμική 
συνείδηση. 

     Ιδού η κλίμακα που κτίζει η Α.Μ.Ρ.Α., ιδού η εμπειρία που ευαγγελίζεται ο αυθεντικός 
εσωτερισμός, ιδού η πρόκληση για κάθε ζηλωτή. Η περικλείουσα το Παν Πρωταρχική 
συνειδητότητα του Σύμπαντος, πολυδιασπασμένη από την αρχέγονη ενότητά της, τοπικοποιείται σε 
επιμέρους μορφές και δομές ενδεδυμένες ύλη. Αυτή η ολιστική ενόραση είναι εφικτό να βιωθεί, 
όπως έδειξε η επιστημονική παρατήρηση από τον καθένα που αποφασίζει να ανεβεί την κλίμακα 
που μας κληροδότησαν οι αρχαίες πνευματικές επιστήμες. Η ενόραση, η αντίληψη, η εξελιγμένη 
συνειδητότητα, είναι αυτή που εισέρχεται θριαμβευτικά και μετέχει στα θαύματα του κβαντικού 
πεδίου, του πνευματικού πεδίου. 

     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
Λεξικό φιλοσοφικών όρων: http://www.amra.gr/forum/index.php/topic,1254.0.html 
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     Εσωτερική Διδασκαλία: 5η – Πνευματικό Πεδίο 
 
     Στα χρόνια της εξέλιξης και της ανύψωσης του πολιτισμού, στα ιστορικά χρόνια της 
αρχαιότητας, επιστήμη και πνευματικότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα και η ενασχόληση – κοινή 
και για τα δύο – επιτελούνταν στα ίδια διδασκαλεία, στα ιερά κέντρα και στα μυητικά άντρα του 
αρχαίου κόσμου. Αυτή η θεία αρμονία ανατράπηκε όταν ο φονταμενταλιστικός δογματισμός 
επικήρυξε την μυητική γνώση και κατεδίωξε βάναυσα την επιστήμη. 
 
     Στους αιώνες του σκοταδισμού και απόγνωσης που ακολούθησαν, στους αιώνες που θριάμβευσε 
ο παραλογισμός της τυφλής πίστης, η αληθινή πνευματικότητα, η ιερή γνώση και επιστήμη, 
συντηρούνταν ως άσβεστη λυχνία στα κρυμμένα καταγώγια από τους λιγοστούς εναπομείναντες 
μυημένους. Πολλοί από αυτούς ήταν που πλήρωσαν με την ίδια την ζωή τους την εκπλήρωση του 
ιερού αυτού καθήκοντος. Όμως, παρά τις τρομακτικές διώξεις, συντήρησαν άξια τον βωμό του 
ιερού πυρός και όταν άρχισε να εκπνέει η μανία του παραλογισμού της απάνθρωπης «ιερής 
εξέτασης», οι διάδοχοι των μυστηρίων, την αυγή του 17ου αιώνα, βρέθηκαν στις επάλξεις της 
αλήθειας και μεταλαμπάδευσαν ξανά την γνώση στην ταλαίπωρη ανθρωπότητα. 
 
     Η δογματική επιδημία όμως που για αιώνες μόλυνε ολάκερη την ανθρωπότητα, είχε το θλιβερό 
αποτέλεσμα ώστε, οι μελετητές της γνώσης να μην καταφέρνουν να είναι ελεύθεροι επιστήμονες, 
αλλά αντίθετα να αποβαίνουν έρμαια των δογματισμών των, φορτωμένοι με τις μονοδιάστατες 
παρωπίδες και υποχρεωμένοι να αντιλαμβάνονται την γνώση κάτω από το σκουρόχρωμο πρίσμα 
του σκοταδιστικού δογματισμού. 
 
     Το τελευταίο και πιο ύπουλο όπλο που χρησιμοποίησε ο απάνθρωπος σκοταδισμός, ήταν αυτή η 
ίδια η γνώση, την οποία αφού διαστρέβλωσε και αλλοίωσε η μισάνθρωπη νοσηρότητα των 
ξεπεσμένων ιερατείων, προσπάθησε – και εν πολλοίς τα κατάφερε – να την μεταδώσει ακόμα και 
σε αυτά τα ίδια μυητικά κέντρα συντήρησης της ιερής φλόγας των σεπτών μυστηρίων, μολύνοντας 
και σαν συνέπεια, ακυρώνοντας την έσχατη ελπίδα αφύπνισης του ανθρώπου. 
 
     Αν το ψέμα έχει περιορισμένο χρόνο ζωής, είναι θνητό, η αλήθεια αντίθετα είναι αθάνατη. 
Μπορεί στο διάβα των σκοτεινών αιώνων να συκοφαντήθηκε, να χλευάστηκε, να φυλακίστηκε, να 
κυνηγήθηκε, όμως παραμένει εκεί άσπιλη και αμόλυντη και ανασταίνεται δυνατή και τρομερή – ο 
φόβος και ο τρόμος των διωκτών της – και ανατέλλει ξανά μετά την μεγάλη ερεβώδη νύχτα που 
βίωσε η ανθρωπότητα, επανέρχεται φεγγοβολούσα, και απαστράπτουσα αποκαθίσταται. Οι σκιές 
και οι ενδεδυμένοι σκιών ριγούν και όντες τυφλοί, καταποντίζονται τελικά μέσα στην άβυσσο του 
σκοταδισμού των. Τα αληθή τέκνα της γνώσης, οι ειρηνοποιοί της Γης, οι αξίως αποκληθέντες Υιοί 
των θεών, μεταλαμπαδεύουν το ιερό πυρ των σεπτών βωμών και εξαπλώνουν τα θεία νάματα της 
γνώσης, επιφέροντας εν τέλει την πολυπόθητη ελευθερία.  
    
     Είναι απορίας άξιον, πως ο μοναδικός αυτός εξερευνητής της γνώσης, ο μοναδικός αυτόβουλος 
δημιουργός του πολιτισμού, ο άνθρωπος, έχει τόσο περιορισμένη αυτοπεποίθηση και τόσο χαμηλή 
αυτοαξία. Ίσως να ευθύνονται οι αιώνες της ιουδαιοχριστιανικής, αλλά και κάθε δογματικής 
προπαγάνδας που προσπάθησαν να ευτελίσουν παντελώς την ανθρώπινη ατομικότητα, διαδίδοντας 
ότι ο αυτοεξευτελισμός, ίσως προκαλούσε τον οίκτο του θεού και έτσι του δινόταν χάρη. Ίσως η 
φανερή έλλειψη διάκρισης από την άλλη, να τον εμποδίζουν να κάνει την αυτοκριτική του και να 
πετύχει στη συνέχεια μιας κάποιας μορφής αυτογνωσία. Το πιθανότερο όμως που φαίνεται πως 
ευθύνεται περισσότερο, είναι το αλλοτριωμένο σύστημα παιδείας του ανθρώπου, το οποίο στην 
πράξη εμποδίζει την ετερο- και αυτοκατανόηση. 
 
     Από τη μια η επιστήμη η οποία δείχνει να δυσκολεύεται να απαλλαγεί από τους δογματισμούς 
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της, γίνεται η ίδια εμπόδιο στην πορεία της κατανόησης. Η γνώση της σφαιρικότητας της Γης και 
της κίνησης των πλανητών, παρότι υπήρχε από τα μακρινά χρόνια του Ορφισμού, αργότερα του 
Πυθαγόρα, και παρουσιάσθηκε με άρτια επιστημονικότητα από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, 
χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί αιώνες παρανόησης για το ηλιακό μας σύστημα και παράλληλα 
το μεγάλο τόλμημα της αμφισβήτησης του Κοπέρνικου, για να ελευθερώσει από την προκατάληψη 
την επιστημονική αντίληψη. Έτσι και σήμερα, χρειάστηκε η επαναστατική και ακατανόητη θεωρία 
της κβαντικής, η οποία προσέκρουσε στην άρνηση και τον δογματισμό των μεγάλων πρωτοπόρων 
της επιστήμης, όπως του Αϊνστάιν, για να ελευθερωθεί η γνώση από την στενόμυαλη υλιστική 
κλασσική αντίληψη. 
 
     Από την άλλη η θρησκεία, η οποία αποδίδει την όποια αξία στον άνθρωπο, μόνο και μόνο για να 
εξυπηρετήσει τα δόγματά της, γίνεται ο ισχυρότερος πολέμιος της απελευθέρωσης της  
ατομικότητας, εμποδίζοντας έτσι την αυτογνωσία και την αυτοπραγμάτωση. Φθάνει μάλιστα να 
θεωρεί την ατομικότητα ως ανήθικη στάση και ύβρη προς τον θεό, κατηγορώντας την ως 
πνευματική αλαζονεία, αναστέλλοντας ουσιαστικά την πορεία εξατομίκευσης του ανθρώπου. 
 
     Είναι, όσο ποτέ άλλοτε, ανάγκη πλέον να απαλλαγεί η ψυχή από τις υλιστικές μονολιθικές 
αντιλήψεις και από τα μάγια των μυθολογημάτων των δογμάτων, όπως και από την προκατάληψη 
πως η συνείδηση είναι φαινόμενο κάποιας μηχανιστικής εγκεφαλικής λειτουργίας, κάποιας χημικής 
διεργασίας, ένα συμβάν, αν και προς ώρας απρόσιτο και ανεξιχνίαστο.  
     
     Όπως έγραφε ο Γιουνγκ1, «η σχέση με τον εγκέφαλο δεν αποδεικνύει ότι η ψυχή είναι ένα 
φαινόμενο, μια δευτερεύουσα λειτουργία που εξαρτάται αιτιατά από βιοχημικές διεργασίες. 
Ωστόσο γνωρίζουμε καλά πόσο πολύ μπορεί να διαταραχτεί η ψυχική λειτουργία από 
αποδεδειγμένες εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτό το γεγονός είναι τόσο εντυπωσιακό ώστε η 
κατώτερη φύση της ψυχής έρχεται σαν αναπόφευκτο συμπέρασμα. Όμως τα παραψυχολογικά 
φαινόμενα μας προειδοποιούν να είμαστε προσεκτικοί, γιατί φανερώνουν μια συσχέτιση του χώρου 
και του χρόνου μέσω ψυχικών παραγόντων που μας οδηγεί σε αμφιβολίες για την ματαιόδοξη και 
πρόχειρη επεξήγηση της παράλληλης πορείας του ψυχικού και υλικού κόσμου. 
 
     Εξαιτίας αυτής της ερμηνείας, οι άνθρωποι αρνούνται απερίφραστα τα ευρήματα της 
παραψυχολογίας, είτε για φιλοσοφικούς λόγους, είτε από διανοητική ανία. Αυτή βέβαια δεν είναι 
υπεύθυνη επιστημονική στάση, παρ’ όλο που αποτελεί συνηθισμένη διέξοδο για τις νοητικές μας 
δυσκολίες.  
 
     Η δομή και η φυσιολογία του εγκεφάλου δεν δίνει καμία εξήγηση για την ψυχική διεργασία. Η 
ψυχή έχει μια ιδιαίτερη και αμετάβλητη υφή. Όπως και η φυσιολογία, αποτελεί ένα σχετικά 
αυτάρκες πεδίο εμπειρίας, στο οποίο οφείλουμε να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία, μια και 
εμπεριέχει μέσα του μία αναπόσπαστη συνθήκη για την ύπαρξη: το φαινόμενο της συνείδησης. 
Χωρίς συνείδηση, δεν θα μπορούσε, πρακτικά μιλώντας, να υπάρχει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος 
υπάρχει μόνον μέχρι του σημείου που σκέφτεται και εξωτερικεύεται συνειδητά από μια ψυχή. Η 
συνείδηση είναι προϋπόθεση του όντος. Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή προικίζεται με την 
αξιοπρέπεια μιας κοσμικής αρχής, που φιλοσοφικά και πραγματικά της προσδίδει μια ισότιμη θέση 
με την αρχή του φυσικού όντος. Ο φορέας αυτής της συνείδησης είναι το άτομο, που δεν 
δημιουργεί βέβαια την συνείδηση με την θέλησή του, αλλά αντίθετα λειτουργεί και γαλουχείται 
καθώς η συνείδηση αφυπνίζεται βαθμιαία στην παιδική ηλικία. Αν πρέπει να αποδοθεί στην ψυχή 

                                                
1 «THE UNDISCOVERED SELF» - «Ο ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ», C. G. JUNG, Εκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ  
 



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  5η 
 

 
 

11 

μια δεσπόζουσα εμπειρική σπουδαιότητα, το ίδιο χρειάζεται να συμβεί και για το άτομο που είναι η 
μοναδική άμεση εκδήλωσή της». 
 
     Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι, αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η 
αυτοσυνείδηση. Στον άνθρωπο λειτουργούν τα ένστικτα όπως ακριβώς και σε ολάκερη την έμβια 
φύση. Τα συναισθήματα από την άλλη, δεν είναι αποκλειστικότητα του ανθρώπινου είδους, καθότι 
η συναισθηματική λειτουργία στα ανώτερα ζώα λειτουργεί πολλές φορές καλύτερα από ότι στον 
άνθρωπο. Όσο για τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, ούτε αυτές είναι μοναδικές πλέον, 
καθότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τουλάχιστον όσον αφορά την πρακτική λειτουργία της 
νοημοσύνης, υπερέχουν κατά πολύ του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
 
     Τι όμως είναι τελικά αυτό – αν υπάρχει - που πραγματικά κάνει ξεχωριστό όν τον άνθρωπο; 
Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν λειτουργίες στον άνθρωπο που δεν παρατηρούνται πουθενά αλλού. 
Κατ’ αρχήν, στον άνθρωπο αναδύονται ερωτήματα, όπως: «Γιατί υπάρχω; Ποιο είναι το νόημα της 
ζωής; Γιατί αξίζει να ζω; κλπ….» Ακόμη, αναδύεται και μια παρόρμηση μέσα του για 
μυστικιστικές εμπειρίες, για διερεύνηση του θείου, για πνευματικότητα, πέρα από την φυσική του 
περιέργεια και την ανάγκη του για εξερεύνηση.  
 
     Τα ανθρώπινα πλάσματα τελικά χαρακτηρίζονται από πνευματικότητα, γιατί ωθούνται συνεχώς 
από την ανάγκη να υποβάλλουν τέτοια υπέρτερα ερωτήματα. Ωθούνται από μια αποκλειστικά 
ανθρώπινη λαχτάρα να βρουν αξία και νόημα σε κάθε τους εμπειρία. Είναι τα μόνα πλάσματα που 
διψάνε για ακόμη υψηλότερους στόχους, που μένουν ανικανοποίητα και αναζητούν συνεχώς για 
κάτι που θα τους οδηγήσει πιο μπροστά από τον εαυτό τους, πιο πέρα από κάθε χωροχρονικό 
περιορισμό. 
 
     Η ενδελεχής μελέτη του ανθρώπινου μικρόκοσμου, αυτού του ίδιου του ανθρώπου, φανέρωσε 
μερικά τις βασικές και ουσιώδεις λειτουργίες της γνώσης, αντίληψης και κατανόησής του. Για τον 
προσδιορισμό του βαθμού ανάπτυξης των λειτουργιών αυτών, εφευρέθηκαν και καθιερώθηκαν 
κάποιοι δείκτες μέτρησής των. Στην αρχή ο δείκτης ευφυΐας, το γνωστό I.Q.2, μονοπωλούσε το 
ενδιαφέρον των μελετητών, ώσπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, ο Daniel Goleman, 
δημοσιεύοντας έρευνες πολλών νευρολόγων και ψυχολόγων έδειξε την ύπαρξη ενός εξίσου 
σπουδαίου δείκτη της ανθρώπινης δραστηριότητας, την  Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q.)3, η 
οποία όπως αποδείχθηκε είναι εξίσου σημαντική με το I.Q. 
 
     Ακόμα βέβαια δεν έχει μιλήσει κανείς και για μια άλλη «Νοημοσύνη», την Ενστικτώδη 
Νοημοσύνη (IN.Q.)4, της οποίας την «Σοφία» αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος ως ασυνείδητη 
προειδοποίηση συνήθως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ανθρώπινη λειτουργία ως ξεχωριστή 
ατομική μονάδα, χαρακτηρίζεται από μεγέθη ευφυΐας σε κάθε ξεχωριστό πεδίο της τετραπλότητάς 
του, που είναι α) το ενστικτώδες, β) το συναισθηματικό, γ) το νοητικό και δ) το πνευματικό. 
 
     Τώρα, στην αυγή της νέας χιλιετίας, κάποια πρώτα επιστημονικά δεδομένα, έρχονται να  
επιβεβαιώσουν αυτό που ανέκαθεν γνώριζαν οι μύστες και οι σοφοί, ότι δηλαδή υπάρχει και ένα 
τέταρτο είδος νοημοσύνης, η Πνευματική Νοημοσύνη, (S.Q.)5 εννοώντας  με τον όρο αυτόν την 
νοημοσύνη με την οποία αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε προβλήματα ουσίας, ιδανικών και αξιών. 
Εννοώντας την νοημοσύνη με την οποία είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε τη ζωή και τις πράξεις 
μας σε ένα ευρύτερο, πλουσιότερο και βαθύτερο πλαίσιο. 

                                                
2 I.Q. - Intelligence Quotient – Ποσοστό Διανοητικής ευφυΐας ή Διανοητική Νοημοσύνη 
3 E.Q. - Emotional Quotient – Ποσοστό Συναισθηματικής ευφυΐας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη 
4 IN.Q. - Instinct Quotient – Ποσοστό Ενστικτώδους ευφυΐας ή Ενστικτώδης Νοημοσύνη 
5 S.Q. - Spiritual Quotient – Ποσοστό Πνευματικής ευφυΐας ή Πνευματική Νοημοσύνη 
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     Μελετώντας την δομή και λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου, παρατηρήθηκε ότι αρκετοί 
από τους πολυάριθμους νευρώνες που συνθέτουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, συνδέονται μεταξύ 
τους δομώντας σειριακές αλυσίδες και κυκλώματα, ενώ πολλοί άλλοι συνδέονται παράλληλα έως 
και με δέκα χιλιάδες νευρώνες σε πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα. Στον εγκέφαλο όμως δεν 
υφίσταται κανένας τύπος οργανικής νευρωνικής σύνδεσης που να συνδέει όλους τους νευρώνες του 
εγκεφάλου μεταξύ τους, ούτε φυσικά το σύνολο των διαφόρων αλυσίδων από νευρώνες. Ο 
εγκέφαλος είναι δομημένος  από πολλά μεμονωμένα και ανεξάρτητα «νευρωνικά συστήματα», τα 
οποία ξεχωριστά επεξεργάζονται πληροφορίες από συγκεκριμένα μόνο αισθητήρια.  
 
     Αμέσως όμως προκύπτει ένα ουσιώδες ερώτημα. Πως κατορθώνει ο εγκέφαλος να συνθέτει 
τις ανόμοιες εμπειρίες αντίληψης μεταξύ τους; Ο Wolf Singer και ο Charles Gray, με μια σειρά 
πειραμάτων, παρατήρησαν ότι όταν αντιλαμβανόμαστε ένα αντικείμενο, οι νευρώνες σε κάθε 
μεμονωμένο τμήμα του εγκεφάλου που συμμετέχει στην διεργασία, αυτή, παράγουν ταυτόχρονα 
μία ταλάντωση, σε μια συχνότητα ανάμεσα στα 35 και τα 45 Hz. Ειδικές νευρολογικές μελέτες σε 
άτομα που ασκούνται στο διαλογισμό, έρχονται να ενισχύσουν και να επαληθεύσουν τις πιο πάνω 
παρατηρήσεις.  
 
     Η μοναδική εμπειρία της ενιαίας συνειδησιακής κατάστασης των όσων στοχάζονται και 
βρίσκονται σε βαθιά περισυλλογή, παρατηρήθηκε ότι συνοδεύεται πάντα από μια ενιαία 
εγκεφαλική διεργασία νευρωνικών ταλαντώσεων, γεγονός που επαλήθευσε η ανάπτυξη του 
μαγνητικού εγκεφαλογραφήματος. Μάλιστα αποκάλυψε ότι παρατηρούνταν σε μεγάλη ένταση 
νευρωνικές ταλαντώσεις στη συχνότητα των 40 Hz, γεγονός που οδήγησε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα. 
 
     1. Οι νευρωνικές εγκεφαλικές ταλαντώσεις απαρτίζουν τον ενδιάμεσο φορέα ανάμεσα στη 
συνειδητή επεξεργασία των πληροφοριών και στην διανοητική και συναισθηματική νοημοσύνη. 
     2. Θεωρούνται ότι συνθέτουν την πιθανότερη νευρωνική βάση για κάθε ενοποιημένη συνειδητή 
εμπειρία. 
     3. Αποτελούν όπως φαίνεται την νευρωνική βάση για κάθε υπερβατική εμπειρία.  
 
     Μάλιστα δεν έλειψαν και οι αποδείξεις οι οποίες προέκυψαν από τις τελευταίες νευρολογικές, 
ψυχολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες, που υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος σχεδιάστηκε για να 
έχει μια τέτοια υπερβατική λειτουργία και διάσταση. Από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του ‘90 ο 
νευροψυχολόγος Μichael Persinger, όπως και ο νευρολόγος Ramachandran, υποστήριξαν την 
ύπαρξη ενός «θεϊκού σημείου» στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το οποίο υπέδειξαν ότι βρίσκεται 
ανάμεσα στους νευρωνικούς συνδέσμους των κροταφικών λοβών. Πράγματι, σε αξονικές 
τομογραφίες που έχουν γίνει, οι νευρωνικές αυτές περιοχές φωτίζονται κάθε φορά που τα 
υποκείμενα της έρευνας συζητούν για πνευματικά ή θρησκευτικά θέματα.  
 
     Οι πρόσφατες ανακαλύψεις της Νευροψυχολογίας, όρθωσαν έναν στιβαρό λόγο  αμφισβήτησης 
στην δισχιλιόχρονη παραδοσιακή αντίληψη της Δυτικής φιλοσοφίας σχετικά με τη φύση του νου, 
όπου οι θεωρίες ολάκερου του περασμένου αιώνα, θεωρίες γνωστικών επιστημόνων και 
νευροβιολόγων, έδιναν έμφαση στο ρόλο της αισθητηριακής πρόσληψης στον καθορισμό των 
γνωστικών γεγονότων,  θεωρώντας την συνείδηση ως δευτερεύον αποτέλεσμα της συμπεριφοράς, 
με συνέπεια ο κάθε επιστήμονας να μπορεί άνετα να αγνοήσει.  
 
     Όρισαν την συνείδηση ως την αντίληψη κάποιου πράγματος και τον νου ως έναν άγραφο 
πίνακα ή πιο υλιστικά, ως ένα σύνολο νευρώνων που διεγείρονται από τα ερεθίσματα τα οποία 
προσλαμβάνει με τα εξωτερικά αισθητήρια. Μία πρόσφατη έρευνα των Denis Pare και Rodolfo 
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Linas για τις σύγχρονες νευρωνικές ταλαντώσεις των 40 Hz δείχνει αντίθετα ότι, όχι μόνον δεν 
ήταν απλά ένα προϊόν, ένα δευτερεύον αποτέλεσμα της συμπεριφοράς, αλλά τουναντίον, ότι η 
συνείδηση είναι ουσιαστικά μια ενδογενής ιδιότητα του εγκεφάλου. Η ενδογενής συνείδηση 
μπορεί να τροποποιηθεί με ερεθίσματα από τον εξωτερικό κόσμο, όπως και μέσα από το ίδιο το 
περιεχόμενό της. Ένα απλό παράδειγμα της φύσης που μας βοηθάει στην αντίληψη του 
υπερβατικού φαινομένου, είναι το ανάλογο με τις νευρωνικές ταλαντώσεις των Pare και Linas, 
κατά το οποίο, σε έναν απόλυτα ήρεμο και διάφανο ωκεανό, κάτω από τον ριπιδισμό του αέρα 
σχηματίζονται κύματα. Το διάφανο νερό του ωκεανού υπάρχει σε κάθε κύμα, είναι η ουσία κάθε 
κύματος, παρατηρώντας όμως το σκηνικό, βλέπουμε να διαγράφονται μόνον τα κύματα, παρόλο 
ίσως που έχουμε την αίσθηση για την ύπαρξη της ουσίας από την οποία απαρτίζονται τα κύματα. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, το παράδειγμα του Ωκεανού που πρωτοχρησιμοποιήθηκε 
από τον Πυθαγόρα, αποτελεί σήμερα την καλύτερη απόδοση για την περιγραφή ολόκληρου του 
Σύμπαντος (=Ωκεανός) και των όντων (κύματα) από την σύγχρονη φυσική, στην προσπάθειά της 
να αποδώσει την έννοια του κβαντικού πεδίου και των κόσμων που αναδύονται από αυτό. 
 
     Η πρωταρχική ουσία και κατάσταση πριν την εκδήλωση του σύμπαντος, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας τέτοιος γαλήνιος και διάφανος ωκεανός μηδενικής ενέργειας και κάθε κόσμος, ύπαρξη και ον, 
ως κύματα διέγερσης που αναδύονται μέσα από το κβαντικό κενό.  
 
     Από την Ορφική κοσμογονία, σύμφωνα με την οποία η μελανόπτερη Νύχτα γέννησε «ωόν 
αργύρειον», μέχρι τον Αναξαγόρα για τον οποίον ο «αιθέρας» απαρτίζει το ένα από τα δύο μέρη 
στα οποία χωρίστηκε η αρχική ουσία μετά την επίδραση του Νου, αναφέρεται ένας πρωταρχικός 
παράγοντας ο οποίος είναι η μήτρα όλων των κόσμων. Είναι ο πρωταρχικός Ωκεανός ο οποίος 
αποτελεί την πρωταρχική μήτρα από όπου αναδύεται – γεννάται η πρωταρχική μητέρα Φύση, η 
πρωτογέννητη Αφροδίτη.  
 
     Μέσα από τις συμβολικές διδασκαλίες των μύθων, υπονοούνταν – δηλώνονταν, σύμφωνα με 
την μυητική ορολογία – οι υψηλότερες αποκαλύψεις της ίδιας της αρχής της ύπαρξης και γέννησης 
των κόσμων. Η έννοια του Αιθέρα που υμνείται από την Ορφική θεολογία, μέσω των 
Πυθαγορείων, οι οποίοι τον κατατάσσουν αυτοδίκαια ως το πέμπτο στοιχείο της Φύσης, 
μεταβιβάζεται στην Ιωνική φιλοσοφική σχολή σκέψης, με αποτέλεσμα να κληρονομηθεί από κάθε 
ερευνητή εσωτερικής και εξωτερικής επιστήμης. Έχει όμως αλλοιωθεί και διαστρεβλωθεί, 
πιθανότατα κατά τα Ελληνιστικά χρόνια, με αποτέλεσμα, ο παράγοντας αυτός που είναι 
φορτισμένος με πυκνή ενέργεια και αναφέρεται ως σπινθήρας – εκκινητής και συντηρητής της 
ζωής, να ταυτίζεται με την διάφανη ουσία του πρωταρχικού Ωκεανού από όπου ξεπροβάλλει 
ολάκερο το Σύμπαν.  
 
     Ο πρωταρχικός Ωκεανός, ο οποίος ουσιαστικά αποτέλεσε την μητέρα – μήτρα του 
Πρωτογέννητου Ηρικεπαίου Φάνη – Έρωτα – Λόγου, ο παράγοντας αυτός ο οποίος «γέννησε» με 
την επιρροή του Απείρου, ταυτίστηκε από ανόητους ημιμαθείς με τον αστραποβόλο πυρώδη μαγικό 
παράγοντα που είναι γνωστός ως «Αιθέρας» (από το ρήμα «αίθω = φλέγομαι») και απαρτίζει το 
πέμπτο στοιχείο της Φύσης, ουσιαστικά όμως το στοιχείο που εμπεριέχει εντός του τα τέσσερα 
γνωστά στοιχεία.  
 
     Σήμερα η Φυσική, με τους φιλοσόφους της τους κβαντικούς επιστήμονες, ξαναπροσεγγίζει την 
ουσία του πρωταρχικού Ωκεανού, του κβαντικού κενού ως παράγοντα από όπου αναδύονται όλοι 
οι κόσμοι. Αναφέρεται ως κενό, όχι με την έννοια που εμείς αντιλαμβανόμαστε, αλλά με την έννοια 
της μηδενικής στάθμης ενέργειας. Ένα κβαντικό κενό το οποίο διεγείρεται και πάλλεται, όπως 
πάλλονται ή ταλαντώνονται οι χορδές ενός έγχορδου οργάνου, αλλά αναλογικά και όπως πάλλονται 
όταν διεγερθούν τα εγκεφαλικά νευρωνικά δίκτυα.  
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     Η εικόνα όμως δεν εξαντλείται μόνον στην αναλογία, αλλά αναδεικνύει και μία βαθύτερη σχέση 
των σκέψεων του ανθρώπου ακόμα και με αυτήν την ίδια την ύπαρξη του κόσμου και των 
φαινομένων του. Δεν απέχουμε πλέον πολύ από το να δειχθεί ότι ο ίδιος ο Νους είναι ο οικοδόμος 
της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που ουσιαστικά είναι το προϊόν – ολόγραμμα, η 
προβολή του Νου, για να επαληθεύσει εν τέλει την αρχαία και βαθιά εσωτερική αλήθεια, ότι ο 
Λόγος – Νους είναι ο δημιουργός του κόσμου, ένας κόσμος προϊόν της βούλησης, ο οποίος 
ουσιαστικά είναι μία παράσταση…. 
 
     Όποια και να είναι όμως η φιλοσοφική και φυσική επιστημονική εξήγηση, αυτό που έχει 
ουσιαστική σημασία είναι να μη μείνουμε εγκλωβισμένοι στις φαντασμαγορικές υλικές εφαρμογές 
των δυνατοτήτων και δημιουργικών ικανοτήτων του νου, χάνοντας έτσι τον σκοπό και τον τελικό 
προορισμό του, αλλά με την βοήθεια των προβολών αυτών ως εποπτικών μέσων για την ατομική 
μας εκπαίδευση, γνώση και κατανόηση, να καταφέρουμε να εξελιχθούμε και να αναδυθούμε στα 
υψηλά πεδία του πνεύματος, δομώντας και εξελίσσοντας και το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι του 
«Είναι» μας, που είναι η πνευματική νοημοσύνη.  Τα κριτήρια μιας ανεπτυγμένης πνευματικής 
νοημοσύνης φανερώνουν: 
 
1) Μία ενεργή και αυθόρμητη προσαρμοστικότητα η οποία, 2) χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό 
αυτοσυνείδησης και, 3) από υψηλή ικανότητα αντιμετώπισης της οδύνης, όπως και,  4) από υψηλή 
ικανότητα έμπνευσης από οράματα και στα ιδανικά. Επίσης, 5) κατανοεί την ανάγκη άρνησης 
πρόκλησης βλάβης στον συνάνθρωπό του, στα ζώα και στη φύση γενικότερα, 6) αποκτά την 
ικανότητα να διαβλέπει την ολιστική σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά πράγματα, όπως και, 7) να 
αναδύεται η τάση και η ικανότητα μέσα του να αναρωτιέται και να στοχάζεται πάνω σε θεμελιώδη 
υπαρξιακά ζητήματα, αναζητώντας ουσιαστικές απαντήσεις. Φυσικά ένα τέτοιο άτομο το 
χαρακτηρίζει ακόμη, 8) η ικανότητα που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «ανεξαρτησία πεδίου», δηλαδή 
να λειτουργείς ενάντια στη συμβατικότητα και, 9) να πετυχαίνει ένα άνοιγμα στην υπερπροσωπική 
- υπερβατική ψυχολογική εμπειρία και τέλος, 10) να καταφέρνει να φθάσει στην πλήρη 
Αυτοπραγμάτωση. 
 
     Προφανώς η πνευματική νοημοσύνη δεν έχει βέβαια απαραίτητα σχέση με τη θρησκεία, καθώς 
έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ανθρωπιστές, όντες άθρησκοι ή αυτοαποκαλούμενοι άθεοι, έχουν 
υψηλή πνευματική νοημοσύνη, ενώ αντίθετα η πλειονότητα των  θρησκευόμενων χαμηλή. Έρευνες 
που έχουν γίνει ήδη εδώ και 50 χρόνια από τον ψυχολόγο Allport, έδειξαν ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι έχουν πνευματικές εμπειρίες έξω από τους περιορισμούς του κατεστημένου των 
θρησκευτικών δογμάτων. Η πνευματική νοημοσύνη δεν εξαρτάται ούτε από τον πολιτισμό, ούτε 
από τις αξίες, δημιουργεί όμως την δυνατότητα να έχουμε αξίες. Δίνει ενίοτε στην θρησκεία 
υπόσταση (ίσως και νόημα ύπαρξης), αλλά δεν εξαρτάται ποτέ από αυτήν. 
 
     Η αξία της πνευματικής νοημοσύνης έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την πυξίδα μας στις 
πλέον  ακραίες καταστάσεις. Τα εντονότερα υπαρξιακά προβλήματα της ζωής παρουσιάζονται έξω 
από το πεδίο του καθημερινού και του αναμενόμενου, έξω από τους γνωστούς συμβατικούς 
κανόνες, πέρα από την συνηθισμένη εμπειρία του παρελθόντος, πέρα από εκείνο που γνωρίζουμε 
και ξέρουμε πως θα χειριστούμε. Στη θεωρία του χάους, το οριακό σημείο ανάμεσα στην τάξη και 
στο χάος, ανάμεσα στην οικεία αίσθηση του εαυτού μας και στην απόλυτη διάλυση, είναι το πλέον 
δυναμικό σημείο όπου μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο δημιουργικά. Η πνευματική 
νοημοσύνη, η βαθιά αντίληψη της ουσίας και της αξίας των πραγμάτων, μας καθοδηγεί όταν 
βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο οριακό σημείο. Είναι η ίδια η συνείδησή μας. Βέβαια η συλλογική 
πνευματική νοημοσύνη είναι ακόμα πολύ χαμηλή στη σύγχρονη κοινωνία μας. Ζούμε δυστυχώς σε 
έναν πολιτισμό που βρίσκεται ακόμα σε πνευματικό λήθαργο, ο οποίος διακρίνεται για τον άκρατο 
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υλισμό του, για προσωπικό και μόνον συμφέρον του, για τον απεριόριστο εγωκεντρισμό, για την 
παντελή την έλλειψη ουσίας και την ολοκληρωτική ανυπαρξία αφοσίωσης. Η συλλογική αλλαγή 
όμως δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από την ατομική μεταστοιχείωση και ολοκληρωτική 
αλλαγή. Πιθανότατα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά για να βελτιώσουμε την ατομική μας 
πνευματική νοημοσύνη, αφιερώνοντας λίγο χρόνο και ενέργεια στα θεμελιώδη ερωτήματα, 
αναζητώντας την ουσιώδη σχέση ανάμεσα στα πράγματα, ανασύροντας στην επιφάνεια το 
ουσιώδες και το αληθινό, στοχαζόμενοι πάνω στη φύση των ψευδαισθήσεων και παραισθήσεών 
μας, αποκτώντας περισσότερη αυτοσυνείδηση και εσωτερική γνώση, κατανόηση και ενότητα.  
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


