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     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 7ο      
 
     Ο Αλχημικός Γάμος 
 
     Ο Ιππότης αγωνιζόμενος σε πλήθος αποστολών, φτάνει κάποια στιγμή, να αντιμετωπίσει, τον 
Σκοτεινό Βασιλιά αυτού του Κόσμου, τον Δράκο της Ανθρωπότητας. Επί επτά μέρες και επτά 
νύχτες πάλευε να σκοτώσει τον Φοβερό Τέρας, όμως μάταια. 
 
     Ιππότης:  Οδηγέ μου, προσπαθώ μέρες και νύχτες να σκοτώσω τον Δράκο, όμως ειλικρινά 
αδυνατώ να το πετύχω.    
 
     Οδηγός:  Αδελφέ μου, ο Δράκος αυτός είναι Αθάνατος, και δεν μπορεί κανείς να τον σκοτώσει.  
Το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να τον ξαναστείλεις πίσω στην ‘Αβυσσο από όπου ξεπήδησε. 
 
     Με την τελευταία ικμάδα της δύναμής του, ο μισολιπόθυμος από τον αγώνα, Ιππότης, 
επικαλούμενος τις Θείες Δυνάμεις του Σύμπαντος Κόσμου, στέλνει το Πανάρχαιο Τέρας πίσω στην 
‘Αβυσσο, από όπου ξεπήδησε. 
 
     Οδηγός:  Αδελφέ μου, η Πριγκίπισσα είναι πλέον Ελεύθερη, και όλος ο Κόσμος γιορτάζει την 
Ελευθερία και την Δικαιοσύνη.  Μεγάλος Εορτασμός ετοιμάζεται, επίκειται ο Αλχημικός Γάμος.  
 
     Ο Ιππότης νυμφεύεται την Πριγκίπισσα, την Ζωή την ίδια, και στέφεται Νέος Βασιλιάς. 
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     Ιππότης:  Οδηγέ μου, ποια είναι η συνέχεια της διαδρομής μου, μέχρι την Πνευματική 
Ολοκλήρωση; 
 
     Οδηγός:  Αδελφέ μου, βρίσκεσαι στον 7ο άθλο, στον 1ο άθλο του δεύτερου κύκλου.  
Κατέχοντας την Ιερή Επίγνωση της Αυτοθυσίας, και της Κυριαρχίας επί της Αβύσσου, είσαι ένας 
συγκάτοικος των θείων όντων, και Συνδημιουργός του Παντός.  Να είσαι φιλεύσπλαχνος με τους 
αδύναμους, και αυστηρός με τους παραβάτες των Θείων Νόμων, διότι σε Σένα Αδελφέ μας, ανήκει 
η Βασιλεία, η Δύναμη και το ‘Ελεος!  Γένοιτο!» 
 
    Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εργασία: 7η – Η Μεγαλοπρέπεια του Ελέους 

     Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1888, έφθασε στο Λονδίνο ένας άσημος μικρόσωμος Ινδός και 
γράφτηκε  στο University College London. Ο νεαρός Ινδός φανταζόταν την  Αγγλία σαν το κέντρο 
του πολιτισμού, χώρα φιλοσόφων και ποιητών, όμως η φανταστική του εικόνα γρήγορα υπεχώρησε 
όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το χλευασμό των συμφοιτητών του για τις ιδιαίτερες πολιτισμικές 
του συνήθειες, καθώς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί προς το δυτικό τρόπο ένδυσης και 
συμπεριφοράς. Αποκαρδιωμένος και απομονωμένος από τους συμφοιτητές του σκεφτόταν την 
επάνοδό του στην Ινδία και την εγκατάλειψη των σπουδών του και ίσως να υλοποιούσε τις σκέψεις 
του, αν μία ομάδα φοιτητών που ανήκαν στην Θεοσοφική Εταιρία δεν τον απέτρεπε από αυτές. 
Επιπλέον του συνέστησαν να μελετήσει την Bhagavad-Gita, εμπνέοντάς τον με το όραμα της 
παγκόσμιας συναδέλφωσης, της ανοχής των πεποιθήσεων και της διαφορετικότητας των άλλων. 
Ορμώμενος  από εκεί, μελέτησε τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων θρησκειών μέσα από τα ιερά 
τους βιβλία, γεγονός που τον βοήθησε στην κατανόηση των άλλων ανθρώπων. 

      Ένας άνθρωπος όμως καθόρισε την πορεία του νεαρού Ινδού, ένα άγνωστο βιβλίο ενός άσημου 
αλλά παράξενου ανθρώπου, το οποίο μέχρι τότε κανείς δεν είχε προσέξει, έγινε ο σημαντικότερος 
σταθμός στην ζωή του. Παρότι κανείς δεν είχε δώσει σημασία σε ένα μακροσκελές άρθρο με τον 
τίτλο «Αντίσταση στην πολιτική του κράτους» («Resistance to Civil Government») που 
δημοσιεύτηκε το 1849 στην εντελώς άγνωστη επιθεώρηση «Εsthetic Papers», σχεδόν μισό αιώνα 
αργότερα. Η ζωή και το έργο του  Χένρι Ντέιβιντ Θορό, του ανθρώπου που έκανε πράξη την 
«Αντίσταση στην πολιτική του κράτους», έγινε ο φάρος για να αλλάξει πορεία ολόκληρη η ιστορία.  

     Ο Χένρι Ντέιβιντ Θορό ήταν ο άνθρωπος που απλά ήθελε να τον αφήνουν ήσυχο. Ζώντας σε 
μια καλύβα στο δάσος, ήταν κάτι το αξιοπερίεργο για την μικρή κοινότητα του Κόνκορντ στην 
Μασαχουσέτη κι αυτό γιατί «γυρνούσε στα δάση, χωρίς καν να έχει όπλο». Όπως έγραψε ο 
μέντοράς του, ο συγγραφέας και φιλόσοφος Ράλφ Γουόλντο Εμερσον, ο Θορό «δεν άσκησε ποτέ 
κανένα επάγγελμα. Ζούσε μόνος του δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν ψήφισε ποτέ, δεν πήγε στην 
εκκλησία ποτέ, δεν πλήρωσε φόρους ποτέ. Δεν έφαγε ποτέ κρέας. Δεν ήπιε ποτέ κρασί και 
αρνιόταν την χρήση καπνού. Παρ’ όλο που ζούσε στη Φύση δεν χρησιμοποιούσε όπλο ή παγίδες 
ζώων. Δεν είχε το ταλέντο να γίνει πλούσιος, αλλά ήξερε πώς να είναι φτωχός χωρίς να επιτρέπει 
ούτε ένα σημάδι κακομοιριάς ή έλλειψης καλαισθησίας... Επέλεξε να γίνει ο εργένης της σκέψης 
και της Φύσης». 

     Παρ’ ότι φαινομενικά έδειχνε πως ο Θορό ήταν ένας παράξενος ερημίτης, στην πράξη όμως δεν 
ήταν ξεκομμένος από τα πολιτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του. Όντας ένθερμος 
υποστηρικτής του ελάχιστου κράτους και σφοδρός πολέμιος της δουλείας, ήταν ουσιαστικά 
συμμέτοχος των κύκλων των στοχαστών του «υπερβατισμού» (transcendentalism), ενός ρεύματος 
ιδεών που αναπτύχθηκαν στην Νέα Αγγλία τον 19ο αιώνα, με πρωτοπόρο τον Ράλφ Γουόλντο 
Εμερσον. 

     Αν και ο Θορό έγραφε πολύ, κυρίως πράγματα που είχαν σχέση με τη Φύση, όμως τα έργα του 
(ακόμη και το κορυφαίο «Waldo») θα παρέμεναν μια άνευ σημασίας αναφορά της ιστορίας αν ένα 
πρωί δεν χτύπαγε την πόρτα της καλύβας του ο έφορος της Μασαχουσέτης. Την εποχή εκείνη οι 
ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει έναν κατακτητικό πόλεμο κατά του Μεξικού (στην λήξη του οποίου 
βρέθηκαν να έχουν προσαρτήσει το  Τέξας και αρκετά άλλα εδάφη μέχρι την Καλιφόρνια), πόλεμο 
στον οποίο εναντιώθηκαν όλα τα φιλελεύθερα πνεύματα των ΗΠΑ και μεταξύ αυτών και ο Θορό, 
την εποχή που ανθούσε ακόμα η δουλεία. Ο Θορό και πολλοί άλλοι όπως π.χ. οι  «Κουάκεροι», 
αρνούνταν να πληρώνουν φόρους με το σκεπτικό ότι δεν επιθυμούσαν να συμβάλλουν σε έναν 
άδικο πόλεμο, ο οποίος παράλληλα θα ενίσχυε τον θεσμό της δουλείας. Για τον Θορό δεν ήταν η 



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  7η 
 

 
 
4 

πρώτη φορά που αρνούνταν να πληρώσει έναν άδικο φόρο. Σε διήγηση του ίδιου το 1835, δήλωσε:  
«Το Κράτος με συνάντησε εκ μέρους της Εκκλησίας και με διέταξε να πληρώσω ένα συγκεκριμένο 
ποσό για έναν κληρικό, τη λειτουργία του οποίου ναι μεν ο πατέρας μου παρακολουθούσε, αλλά 
όχι εγώ. “Πλήρωσε”, μου είπαν, “ή θα πας φυλακή”. Αρνήθηκα, αλλά δυστυχώς κάποιος άλλος 
πλήρωσε το χρέος μου. Δεν έβλεπα τον λόγο γιατί ο δάσκαλος έπρεπε να πληρώσει τον παπά και 
όχι ο παπάς τον δάσκαλο και εκτός αυτού, δεν ήμουν δάσκαλος της Πολιτείας, αλλά στηριζόμουν 
σε μη υποχρεωτικές συνδρομές, σε δωρεές των μαθητών... Πάντως, μετά από απαίτηση των αρχών, 
συμφώνησα να κάνω μια γραπτή δήλωση που έλεγε περίπου τα εξής: “Εγώ, ο Χένρι Ντέιβιντ Θορό 
δηλώνω σε όλους ότι δεν επιθυμώ να είμαι μέλος οποιασδήποτε κοινότητας στην οποία δεν έχω 
κάνει αίτηση να ενταχθώ”. 

     Μετά από αυτό κανένας δεν του ξαναζήτησε εκκλησιαστικό φόρο, αλλά ούτε φόρο εισοδήματος 
(επειδή φυσικά δεν είχε εισόδημα) ούτε φόρο ακίνητης περιουσίας (αφού ούτε ακίνητη περιουσία 
είχε). Όμως το 1846 του ζήτησαν να πληρώσει και μάλιστα αναδρομικά «εκλογικό φόρο» έξι ετών. 
Αυτός αρνήθηκε (καθώς δεν ψήφιζε καν) και εξαιτίας της άρνησής του καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση. Αρνούμενος να εξαγοράσει την ποινή του προσήχθη στην φυλακή, από την οποία τον 
έβγαλε η αδελφή του, η οποία πλήρωσε τις οφειλές του, γεγονός όμως που εξόργισε τον Θορό. Η 
εμπειρία όμως της έστω και μιας μόνο νύχτας που πέρασε στο κελί, στάθηκε για τον ίδιο μια 
τρομαχτική εμπειρία. Τότε κατάλαβε, όπως έγραψε στο ημερολόγιό του, την τρομαχτική δύναμη 
του κράτους η οποία μπορεί να παραβιάζει την συνείδηση και τα πιστεύω των πολιτών. 

     Αυτή η εμπειρία έγινε στην αρχή διάλεξη και η διάλεξη στην συνέχεια άρθρο, για να καταλήξει 
τελικά σε μια κλασική πολιτική πραγματεία με το όνομα «Πολιτική ανυπακοή». Αυτή η 
πραγματεία διαπραγματεύεται το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις οι άνθρωποι υπακούουν στους 
νόμους, ακόμη κι αν πιστεύουν ότι οι νόμοι είναι άδικοι. Το έργο πέρασε απαρατήρητο για τα 
επόμενα 50 χρόνια, ώσπου ένας Ινδός δικηγόρος που το ανακάλυψε τυχαία στα φοιτητικά του 
χρόνια στο Λονδίνο, στη Νότιο Αφρική το έκανε ευαγγέλιο του κινήματος της «μη-συνεργασίας με 
τις αρχές». Ο νεαρός αυτός δικηγόρος ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι, ο πρώτος που έκανε πράξη τις ιδέες 
του Θορό και στη συνέχεια ακολούθησε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και έκτοτε αρκετοί άλλοι. 

     Την πολιτική ανυπακοή την συναντάμε για πρώτη φορά στον Σοφοκλή, παρότι βέβαια το 
αίτημα της Αντιγόνης δεν είναι καθαρά πολιτικό, αλλά περισσότερο ηθικό. Η ηρωίδα της 
τραγωδίας παραβαίνει τον άδικο για τους Θεούς νόμο και προβαίνει στην ταφή του αδελφού της, 
παρά την αυστηρή απαγόρευση του βασιλιά. O Θορό –αν και παραδόξως δεν αναφέρεται καν στην 
Αντιγόνη και στην τραγωδία του Σοφοκλή– ξεκινάει μεν από την ηθική των ατόμων που είναι πιο 
ιερή από τους νόμους του κράτους, αλλά προχωράει παραπέρα, κάνοντας το αίτημα πολιτικό. 
Παρότι ο Θορό ενέπνευσε την ειρηνική επανάσταση και επηρέασε την ίδια την ιστορία μέσα από 
μορφές όπως ο Γκάντι, η μεγαλύτερη συμβολή του στάθηκε η επανάσταση που επέφερε στην ίδια 
την ιδέα της επανάστασης, καθώς ανέτρεψε την μέχρι τότε αντίληψη της επανάστασης, η οποία την 
ήθελε συνυφασμένη με βία και αίμα.. Ο Θορό ήλθε και αντέτεινε πρωτοποριακά ότι ένας πολίτης, 
στηρίζοντας έναν άδικο νόμο με την υπακοή σε αυτόν ή την χρηματοδότηση, στην ουσία 
επανατροφοδοτεί την αδικία. Οι άνθρωποι με συνείδηση μπορούν κάλλιστα να πολεμήσουν την 
αδικία χωρίς απαραίτητα να καταφύγουν στη βία. Μπορούν αρχικά να επιβραδύνουν και τελικά να 
σταματήσουν παντελώς την μηχανή της αδικίας, χρησιμοποιώντας την απλή στάση της «μη-
συνεργασίας». 
 
     Ο Γκάντι, εμπνευσμένος από την «Πολιτική Ανυπακοή», όντας παράλληλα και «Μεγάλη ψυχή 
(Μαχάτμα)», επέλεξε και έκανε πράξη την «παθητική αντίσταση», μένοντας πιστός στο δόγμα της 
μη-βίας. Η πρώτη του επαγγελματική δραστηριότητα ως δικηγόρος στην Βομβάη, ήταν μια 
τραγωδία, καθώς «τα έχασε» και δεν κατάφερε να αρθρώσει ούτε μια λέξη στο δικαστήριο. Μετά 
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από δύο χρόνια όμως, μια πρόταση για μετάβαση στην Νότια Αφρική, ως νομικός εκπρόσωπος της 
εταιρίας Dada Abdulla & Co, τον έφερε στην χώρα του απαρτχάιντ, όπου ξεκίνησε την λαμπρή του 
πορεία, στην αρχή καταπολεμώντας τις διακρίσεις που γίνονταν στους συμπατριώτες του Ινδούς 
εργάτες. Ο ιδιόρρυθμος αγώνας του και η πεισματική επιμονή του στην εφαρμογή του δικαίου, από 
την μια τον έφεραν νικητή απέναντι στο ιδιαίτερα ρατσιστικό καθεστώς, από την άλλη όμως 
πολλές φορές οδηγήθηκε στις φυλακές, επιδεικνύοντας όμως αξιοζήλευτη στωικότητα, γεγονός που 
άρχισε να θορυβεί το ίδιο το καθεστώς. Το απόφθεγμά του, «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε 
κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν και μετά νικάς», περιγράφει κυριολεκτικά όλα τα στάδια του 
αγώνα που έκανε για τα δικαιώματα των καταπιεσμένων και αργότερα για την απελευθέρωση της 
πατρίδος του της Ινδίας από τους Άγγλους.  Ήξερε βαθιά μέσα του ότι, «τη στιγμή που ο σκλάβος 
αποφασίζει να μην είναι πια σκλάβος, οι αλυσίδες του σπάνε». Έτσι, καταφέρνοντας ώστε το 
καθεστώς της Νότιας Αφρικής να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στα αιτήματά του και 
πετυχαίνοντας την απόδοση ουσιωδών δικαιωμάτων στους συμπατριώτες του, επέστρεψε το 1914 
στην πατρίδα του.  

     Η πρακτική της Πολιτικής Ανυπακοής και η τακτική της Παθητικής αντίστασης που βρήκε 
πολλούς υποστηρικτές στην Ινδία, σύντομα άρχισε να έχει αποτελέσματα, θορυβώντας ιδιαίτερα 
την Αγγλική αυτοκρατορία. Μια ειρηνική διαδήλωση στην πόλη Αμριτσάρ κατέληξε σε λουτρό 
αίματος, όταν προσπάθησαν με απάνθρωπο τρόπο οι Αγγλικές δυνάμεις κατοχής να την διαλύσουν. 
Εκατοντάδες οι νεκροί που αμετακίνητοι παθητικά δέχονταν το πεπρωμένο τους. Μια βάρβαρη 
πράξη που διαπράχθηκε από το πιο –υποτίθεται – πολιτισμένο έθνος και έμεινε μελανό στίγμα στην 
ιστορία ως σφαγή του Αμρισάρ. Αυτό το έγκλημα όμως ο Γκάντι δεν το έκανε λάβαρο για 
εκδίκηση. Συνεπής στην μη-βία συνέχισε την παθητική αντίσταση προάγοντας την πολιτική 
ανυπακοή. Η 16η Απριλίου καθιερώθηκε ως ημέρα νηστείας και προσευχής για τα θύματα της 
σφαγής του Αμρισάρ. Η παντοδυναμία της Αγγλικής αυτοκτρατορίας άρχισε να κλονίζεται, όχι από 
κάποια αντίθετη μεγάλη δύναμη, όχι από κάποια αιματηρή επανάσταση, αλλά από την παθητική 
αντίσταση και από την μεγαλοπρέπεια που επιδείκνυε ο Γκάντι και τα εκατομμύρια των Ινδών που 
τον μιμούνταν.  

     Η μεγάλη ψυχή του Γκάντι, αντί της νόμιμης εκδίκησης, επέλεξε το έλεος απέναντι στους θύτες 
του λαού του, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου που ήξερε να καταστέλλει κάθε 
αντίπαλη δύναμη, να αποδειχθεί αδύναμη και ανήμπορη. Σε λιγότερο από έναν χρόνο η θυσία στο 
Αμρισάρ και η μεγαλοπρέπεια του ελέους του Γκάντι, έφεραν την επιτυχία. Παραιτήθηκαν όλοι οι 
Ινδοί κρατικοί αξιωματούχοι, οι πολίτες αρνούνταν πλέον μαζικά την συμμετοχή σε κρατικούς 
οργανισμούς και τα παιδιά αποχώρησαν από τα κρατικά σχολεία. Ο Γκάντι αναδείχθηκε σε εθνικό 
λαϊκό ηγέτη και έβαλε ανεπιστρεπτί την Ινδία σε τροχιά ανεξαρτησίας, καθότι αναγκάστηκε η 
κραταιά αυτοκρατορία να την υποσχεθεί. «Πρέπει να είσαι η αλλαγή που εύχεσαι για τον κόσμο», 
έλεγε ο Γκάντι, ενώ παράλληλα το έπραττε κιόλας, προάγοντας έναν κόσμο αλληλοκατανόησης και 
ελέους για τους τελούντες σε άγνοια. Δεν υπάρχει κακία, υπάρχει άγνοια και ασθένεια. Αυτές είναι 
οι αιτίες που οδηγούν στο κακό, γιαυτό και οι σοφοί σε κάθε εποχή προήγαγαν την γνώση. Όμως, 
«αν η μόρφωση δεν συνοδεύεται και από συμπόνια όχι απλά είναι άχρηστη, αλλά γίνεται και 
καταστροφική», έλεγε σοφά ο Γκάντι, επαναλαμβάνοντας αναλογικά τα λόγια του Σοφοκλή, 
«επιστήμη χωριζομένης αρετής πανουργία εστί».  

     Ο Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι, αυτός ο πρωτοπόρος Ινδός πολιτικός, μεγάλος στοχαστής 
και επαναστάτης, υπήρξε από την μια η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την ινδική 
ανεξαρτησία και από την άλλη ο παγκόσμιος εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς 
τη χρήση βίας έναντι των καταπιεστών. Η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την 
ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να καταστεί παγκόσμιο σύμβολο και 
ορόσημο της φιλοσοφικής και κοινωνικοπολιτικής διανόησης του 20ου αιώνα.  Παγκόσμια έγινε 
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γνωστός με την προσωνυμία «Μαχάτμα», προσωνυμία που φέρεται να του απέδωσε το 1915 ο 
Ινδός νομπελίστας ποιητής και φιλόσοφος Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και στα σανσκριτικά σημαίνει 
«Μεγάλη Ψυχή». Μια «Μεγάλη Ψυχή» που έδειξε στον κόσμο ότι οι αγώνες μπορούν να γίνουν 
χωρίς βία και να κερδηθούν. Έδειξε ότι οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να διαπνέονται από 
δικαιοσύνη και έλεος για να δημιουργήσουν έναν κόσμο ανθρωπισμού και δικαίου. Έδειξε με το 
προσωπικό παράδειγμα της ζωής του ότι ο κάθε άνθρωπος, όσες αποτυχίες και αν γνωρίσει στο 
ξεκίνημα της ζωής του, μπορεί να επιτύχει τον σκοπό του, μπορεί να επιτελέσει το καλό έργο, 
μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει ακόμα το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η γνώση με αρετή, η ανοχή 
στις διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και στις πολιτιστικές διαφορές και ο σεβασμός στην 
Φύση και στα έμβια όντα – αδέλφια μας, είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα για την ευημερία 
των κοινωνιών. «Αυτό που κάνουμε στο περιβάλλον δεν είναι παρά μια αντανάκλαση καθρέφτη, 
αυτών που κάνουμε στον ίδιο τον εαυτό μας και ο ένας στον άλλον», έλεγε ο Γκάντι.  

     Είναι μια μεγάλη αλήθεια, είτε το δούμε από την εσωτερική του και κβαντική του οπτική ως 
αντανάκλαση στο περιβάλλον, είτε το δούμε ως συνέπεια στον εαυτό μας. Το περιβάλλον, η 
Μητέρα Φύση, διαταρασσόμενη από τις ανόητες επιδράσεις του ανθρώπου, καθίσταται μη ιδανική 
για την επιβίωσή μας. Η Μητέρα Φύση που γέννησε, γαλούχησε και ανέδειξε τον άνθρωπο, 
παράγοντας πάντα αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες κάθε ανθρώπινου όντος, αδυνατεί να παράγει 
τόσα, όσα απαιτεί η ανθρώπινη απληστία. Μία λοιπόν ακόμα αρετή που απαιτείται, είναι η 
εγκράτεια που καθιστά τον άνθρωπο ολιγαρκή. Κι όπως έδειξε ο Γκάντι, όσα λιγότερα έχει ο 
άνθρωπος, τόσα λιγότερα χρειάζεται. Αυτός ο άνθρωπος που θα κοσμηθεί με αυτές τις αρετές, 
αυτός ο άνθρωπος με την μεγαλοπρέπεια του ελέους, δύναται να καταστεί ο οδηγός, ο καταλύτης 
στον εναρμονισμό του κόσμου, ο επαναστάτης της μη-Βίας για έναν καινούριο κόσμο, ο 
διαμορφωτής μιας νέας κοινωνίας ειρήνης και ευημερίας.  

     Το παράδειγμα του Γκάντι ακολούθησε πιστά και μια άλλη μεγάλη ανατρεπτική 
προσωπικότητα, ο Αφροαμερικανός ιερέας Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Όπως έγραψε η Carol S. 
Pearson στο βιβλίο της «ο ήρωας μέσα μας – έξη αρχέτυπα με τα οποία ζούμε», εκδόσεις 
«Παλλάδιο», «ως Αφροαμερικανός σε μια εποχή φυλετικού διαχωρισμού, θα ήταν εύκολο για 
εκείνον να αυτοπροσδιοριστεί ως «άλλος», ως ξένος και συνεπώς ως κάποιος που δεν έχει την 
δυνατότητα να κάνει την διαφορά. Αλλά ο Κινγκ έβλεπε τον εαυτό του ως κεντρικό πρόσωπο, όπου 
και αν πήγαινε – ως Αφροαμερικανός, ως αμερικανός πατριώτης και ως ιερέας. Γιαυτό μπορούσε 
να μιλήσει εκ μέρους της μαύρης κοινότητας και να την καθοδηγήσει. Μπορούσε να καλέσει όλους 
τους αμερικανούς να εκπληρώσουν την υπόσχεση της Δημοκρατίας και όλους τους πιστούς να 
ενεργήσουν με βάση ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά του θεού και επομένως μια οικογένεια.  

     Εξ ίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν μετέτρεψε κανέναν σε εχθρό – όπως ίσως θα έκανε 
ένας Ιππότης – Πολεμιστής. Αντίθετα κάλεσε άτομα και κοινωνικές ομάδες να επιβεβαιώσουν τις 
αξίες που ήδη είχαν ασπαστεί. Προκαλώντας τον αμερικανικό λαό να βάλει ένα τέλος στον 
φυλετικό διαχωρισμό, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν διέταξε απλώς κάποιους άλλους να αλλάξουν 
την συμπεριφορά τους, αλλά πήρε ο ίδιος το τιμόνι και άρχισε να οδηγεί θέτοντας σε κίνηση μια 
διαδικασία που άλλαξε το αμερικανικό έθνος και ολάκερο τον κόσμο. Το κίνημα των πολιτικών 
δικαιωμάτων δεν έβαλε μόνον τέλος στον φυλετικό διαχωρισμό, αλλά συγχρόνως προώθησε, με το 
παράδειγμά του, το γυναικείο κίνημα, το αντιπολεμικό κίνημα και κάθε άλλο κίνημα για τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν θα 
μπορούσε να προκαλέσει αυτόν τον αντίκτυπο χωρίς τους προηγούμενους αγώνες άλλων 
ακτιβιστών πολιτικών δικαιωμάτων, που βοήθησαν να έρθει και η δική του η στιγμή. Το θέμα είναι 
ότι, όταν κάποιος παίρνει θέση υπέρ της δικαιοσύνης, οπουδήποτε, για την υπεράσπιση όποιου 
αδικείται, συμβάλλει ενεργά στην απελευθέρωσή μας από την απατηλή ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι 
είναι εκ φύσεως καλύτεροι και ανώτεροι από τους άλλους». 
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     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 

Βιβλιογραφία: 
 

    Ντέιβιντ Χένρι Θορό, «Πολιτική ανυπακοή - Ζωή χωρίς αρχές - Περπατώντας», τρία δοκίμια, 
εκδ. «Διεθνής Βιβλιοθήκη» 
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     Εσωτερική Διδασκαλία: 7η – Ιερή Πραγμάτωση 
                                    
     «Χρειάζεται να είσαι η αλλαγή που επιθυμείς για τον κόσμο», έλεγε ο Γκάντι. Μια φράση, ένα 
περιεχόμενο, μια ουσία που αναδύεται μέσα από την σοφία των αρχαίων χρόνων του αυθεντικού 
εσωτερισμού, απαρτίζοντας μια μεγάλη αλήθεια. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, μετά από τραγικές 
συνήθως συγκυρίες, μεταμορφώνεται και γίνεται ο ήρωας, ο αναμορφωτής, ο επαναστάτης, ο 
Ιππότης που θα αγωνιστεί για το δίκαιο. Ο συνηθισμένος και συνήθως δειλός ανθρωπάκος, 
αποφασίζει κάποια στιγμή να αλλάξει τον εαυτό του. Η απόφαση για αλλαγή, είναι το μεγάλο βήμα 
που σταδιακά οδηγεί τον άνθρωπο στο σημείο όπου θα συντελεσθεί η μεγάλη αλλαγή, η 
ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Κι ω του θαύματος! Οι επιθυμίες του πλέον αρχίζουν να 
υλοποιούνται και ολάκερος ο κόσμος γύρω του αρχίζει να αλλάζει. Κάποιοι βιάζονται να μιλήσουν 
για μαγεία, όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή και φυσική. Τα πάντα στην φύση ισορροπούν σε 
μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη ισορροπία και αρκεί μια απειροελάχιστη μεταβολή ή ώθηση για να 
επιφέρει τεράστιες μεταβολές. Η σύγχρονη θεωρία του χάους περιγράφει αυτήν την παγκόσμια 
ασταθή ισορροπία και δίνει την εικόνα της με το πετυχημένο παράδειγμα του πετάγματος της 
πεταλούδας στην μια άκρη του κόσμου, το οποίο προκαλεί καταιγίδες στην άλλη άκρη του 
πλανήτη. Για την αστροφυσική, ζούμε σε ένα Σύμπαν σχετικοκρατίας, όπου κανένα άτομο, 
πλανήτης, άστρο ή γαλαξίας δεν είναι κεντρικότερος ή εγγενώς σημαντικότερος από οποιονδήποτε 
άλλον. Μάλιστα, όπως έχει δείξει η κβαντική, όχι μόνον τα πάντα έχουν ίση αξία, αλλά βρίσκονται 
συγχρόνως συμπλεκόμενα και αλληλοεπηρεαζόμενα σε ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, μέσα 
στο οποίο κάθε δράση επηρεάζει αυτόματα κάθε σημείο του Σύμπαντος. Η μεμονωμένη αλλαγή 
του εαυτού, ανατρέπει την ασταθή ισορροπία του συνόλου, πληροφορώντας παράλληλα κάθε 
ατομικό και υποατομικό σωματίδιο σε ολάκερο το Σύμπαν, με συνέπεια την άμεση αντίδραση του 
συνολικού κόσμου ώστε να αφομοιώσει και να εξισορροπήσει αυτήν την μεμονωμένη μεταβολή. 
Αυτή όμως η ενέργεια, έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει ολάκερο το Σύμπαν, ως συνέπεια της 
μεμονωμένης αλλαγής.  
 
     Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος που ζούμε, αυτή είναι η μαγική επίδραση του Διδασκάλου, αυτή 
η κατάσταση είναι η επιζητούμενη που φιλοδοξεί να φέρει τον κάθε ασκούμενο η Αυθεντική 
Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα. Σε κάθε σκαλοπάτι – βαθμό της μυητικής διαδικασίας, 
με την γνώση και την πρακτική άσκηση που προτείνει, βοηθά τον ζηλωτή να ανέλθει την 
εξελικτική κλίμακα και να φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι του μυητικού βαθμού του ελεήμονα. 
Στο ξεκίνημα βρίσκουμε τον Νεόφυτο να καθοδηγείται ώστε να γνωρίσει την τετραπλότητα της 
ύλης, τα επιστημονικά μυστικά της αλλά και τα απόκρυφα μυστήριά της, καθώς και την φύση του 
εαυτού ως αναλογία του Σύμπαντος και την φυσική και απόκρυφη λειτουργία του φυσικού του 
φορέα. Μεταβαίνοντας στο δεύτερο σκαλοπάτι της μυητικής του διαδικασίας, όντας πλέον 
οδοιπόρος, καθοδηγείται να κατέλθει στον εσωτερικό κόσμο των ονείρων και των φανταστικών 
πραγματικοτήτων, σπουδάζοντας το αιθερικό και εξασκούμενος στα γνωστικά πεδία που η 
σύγχρονη γνώση κατατάσσει στην παραψυχολογία και εν μέρει στην ψυχολογία του ασυνείδητου. 
Η συνέχεια βρίσκει τον καλοπροαίρετο ζηλωτή αναγορευμένο «αδελφό», να μυείται στον 
μυστικιστικό εκστασιασμό, στα μυστήρια της γοητείας και στα μυστικά του αστρικού κόσμου. Τον 
μυστικιστικό βαθμό του «αδελφού» διαδέχεται ο κατ’ εξοχήν αποκρυφιστικός βαθμός του 
«μάγου», όπου ο μυημένος αδελφός οδηγείται να εντρυφήσει στις ερμητικές επιστήμες, τέχνες και 
πρακτικές. Μάγος πλέον, θα κληθεί να αναζητήσει, να βρει και να ακολουθήσει τον σκοπό της 
ζωής του, μεταστοιχειώνοντας το «Εγώ» σε έναν συνειδητό «Εαυτό», αναλαμβάνοντας δράσεις 
φιλαλληλίας, καθιστάμενος αληθινός «Ήρωας». Ο «Ιππότης» που ακολουθεί στην έκτη βαθμίδα 
της ανελικτικής κλίμακας του μυητικού συστήματος της Α.Μ.Ρ.Α., καθοδηγείται στην γνώση της 
διαχείρισης της «Δύναμης» και της σώφρονος μεταχείρισης αυτής για την προστασία των 
αδυνάτων και την προαγωγή του δικαίου.  
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     Έτσι φτάνουμε στην έβδομη και τελευταία βαθμίδα της μυητικής κλίμακας της Α.Μ.Ρ.Α., όπου 
καθοδηγούμαστε να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, αφουγκραζόμενοι τι τον ενοχλεί, γιατί 
ουσιαστικά αυτά ακριβώς καλούμαστε να διορθώσουμε. Η ανάληψη της μοίρας του εαυτού μας και 
ο καθορισμός του πεπρωμένου μας, είναι η υψηλότερη επίτευξη, γιατί έτσι αποκαθίσταται η τάξη 
και η αρμονία. Η προσεκτική προσέγγιση των πρακτικών των θρησκειών, μπορεί να διαφωτίσει 
πολλές σκοτεινές πτυχές ψυχικών εμπειριών, όμως απαιτείται συνεχής διανοητική εγρήγορση, γιατί 
ελλοχεύει η παγίδα του δογματισμού.  Η αναζήτηση της πνευματικότητας εκδηλώνεται ως έμφυτη 
τάση σε κάθε ζηλωτή και η απομάκρυνση από αυτήν πολλές φορές στην διαδρομή, δεν έχει να 
κάνει με «αμαρτία» και «έκπτωση», αλλά με μια λανθασμένη μετατόπιση που απλά χρειάζεται να 
διορθώσουμε ως θέση και ως πορεία. Το ζητούμενο δεν είναι να εκλιπαρούμε για ένα θαύμα ως 
χάρη από το θείο, για να βρεθούμε κάτω από το φως του ήλιου, απλά αυτό που χρειάζεται είναι να 
μετατοπιστούμε από την σκιά που βρισκόμαστε, προς ένα φωταγωγημένο σημείο. Λουσμένοι από 
το φως, είμαστε σε θέση πλέον να επαναβιώνουμε την πνευματική εμπειρία, καθώς διαισθητικά ο 
εαυτός μας συνηγορεί, συμβάλλει και εναρμονίζει το είναι μας με την κοσμική συνειδητότητα. Το 
Ι-Τσινγκ ως εργαλείο και τεχνική διαίσθησης,  ενώ στην ουσία δεν υποδεικνύει στον ερωτώντα τι 
πρέπει να κάνει, τον βοηθά όμως να εναρμονιστεί με το Τάο, παρέχοντας την δυνατότητα επιλογών 
που συμβαδίζουν με την πνευματική τάξη του Σύμπαντος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 
 
     Σε μια μηχανική αναπαράσταση, ο άνθρωπος που έχει παρεκκλίνει από τον άξονα ισορροπίας 
του, ταλαντεύεται και παρασύρεται προς κάθε κατεύθυνση από την μαγνητική επιρροή των άλλων, 
έλκεται από κάθε τι εντυπωσιακό και γίνεται άβουλος ακόλουθος υποσχέσεων για ένα καινούριο 
παιχνίδι, μια καινούρια επινόηση, μια καινούρια εμπειρία. Η ανάγκη αποκατάστασης της 
ισορροπίας του γίνεται επιτακτική, ως αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά και η απόφαση επαναφοράς, 
από την μια διορθώνει την πορεία και από την άλλη συσσωρεύει τις διαχεόμενες ενέργειες και τις 
κατευθύνει δυναμικά στην σκοπούμενη δράση για αλλαγή, πετυχαίνοντας θαυμαστά 
αποτελέσματα. Φυσικά πάντα το μυστικό βρίσκεται στην αναγνώριση της λάθος θέσης, της λάθος 
επιλογής και στην απόφαση αποκατάστασης. Αυτό όμως συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης για τα 
ατομικά λάθη, διαδικασία η οποία απαιτεί θάρρος και αντικειμενική παρατήρηση των ατομικών 
δράσεων και συμπεριφορών, η οποία σταδιακά φέρνει το άτομο στην αναγνώριση και αποδοχή της 
Σκιάς του. Μια τέτοια διαδικασία, μετατρέπει αυτόματα τον άνθρωπο από μαχητικό επικριτή σε 
ελεήμονα. 
 
     Αναλογιζόμενοι τον γνωστό θρύλο του Κάμελοτ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποιες 
χαρακτηριστικές ομοιότητες με την σύγχρονη κατάσταση του κόσμου. Στον θρύλο, ο Μάγος 
Μέρλιν είναι αυτός που  δίνει το όραμα για την δημιουργία του Κάμελοτ.  Βρισκόμαστε σε μια 
μυθική εποχή, όπου η κοινωνία καταρρέει, καθώς ο ηλικιωμένος βασιλιάς έχει πεθάνει και οι 
ευγενείς φεουδάρχες μάχονται μεταξύ τους για την διαδοχή. Οι συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις 
έχουν φέρει σε εξαθλίωση τον λαό, σκοτώνοντας ακόμα και την ελπίδα του για μια μελλοντική 
ανάκαμψη. Ακόμα και ο μάγος Μέρλιν έχει απομονωθεί, αποτραβηγμένος σε μια σπηλιά του 
δάσους, πασχίζοντας να βρει τον σκοπό του. Κάποια στιγμή στο τοίχωμα της σπηλιάς μια λάμψη 
αποσπά το βλέμμα του και το εγκλωβίζει σε έναν κρύσταλλο, στον οποίο μέσα «βλέπει» το όραμα 
ενός καινούριου κόσμου, ενός κόσμου δίκαιου, ανθρώπινου, ειρηνικού. Την θέση του της ποταπής 
πραγματικότητας όπου επικρατεί ο φθόνος και η διχόνοια, η μικροπρέπεια και η εκμετάλλευση, η 
κοινωνική αναλγησία και αδικία, την θέση αυτήν παίρνει ένα ζωντανό όραμα, ενός κόσμου 
καθάριου και ανθρώπινου, ενός κόσμου φτιαγμένου από τον άνθρωπο για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά 
και για ολάκερη την ανθρωπότητα.  
 
     Τέτοια είναι τα οράματα των Σαμάνων και όλων των αληθινών οραματιστών. Στην σημερινή 
δεινή πραγματικότητα, το να οραματιστεί κάποιος έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, θεωρείται ουτοπία 
και ονειροπόληση που υποδηλώνει τάσεις φυγής, έτσι, με αυτές τις καταγραφές, γρήγορα ο κάθε 
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άνθρωπος επανέρχεται βεβιασμένα στην πεζή πραγματικότητα, την οποία συντηρεί και 
αντικειμενικοποιεί. Όμως ο Μέρλιν – όπως κι ο κάθε αληθινός οραματιστής – δεν εγκαταλείπει το 
όραμά του, αλλά το ζωντανεύει ονοματίζοντάς το και το κάνει σκοπό στην ζωή του. Σε όλη την 
υπόλοιπη διαδρομή της ζωής του, απορρίπτει κάθε επιλογή που αντιτίθεται στο όραμά του, το 
οποίο υπηρετεί με συνέπεια και επιμονή, πασχίζοντας καθημερινά να το πραγματοποιήσει.  
 
     Είναι στην δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να οραματιστεί το δικό του όραμα, τον δικό του 
κόσμο, για την υλοποίηση του οποίου έχει και την ικανότητα, εφόσον τον επιθυμεί, γιατί, καμία 
επιθυμία δεν αναδύεται που να μην είναι εφικτή η ικανοποίησή της. Το μόνο που χρειάζεται είναι 
να πάρει ο καθένας στα σοβαρά το όραμά του, να ζει την κάθε στιγμή δίνοντας σάρκα και οστά 
στον σκοπό του, υλοποιώντας ο καθένας το δικό του Κάμελοτ. 
 
     Ο Μέρλιν, εγκαταλείπει κάποια στιγμή την σπηλιά όπου είχε απομονωθεί και αρχίζει να 
προωθεί το όραμά του, χωρίς νάχει βέβαια την παραμικρή ιδέα το πώς θα υλοποιηθεί. Ξέρει όμως 
από την σοφία της αρχαίας παράδοσης ότι, αρκεί να ξεκινήσει την εφαρμογή του οράματός του για 
έναν καλύτερο κόσμο και τότε θα βρεθούν και οι απαραίτητοι συνεργάτες για την υλοποίησή του. 
Δεν δημιουργεί φυσικά οπαδούς, ούτε ακόλουθους στο δικό του όραμα, αφού ο καθένας οφείλει να 
πραγματώσει το δικό του αποκλειστικά όραμα, οφείλει να υλοποιήσει τον δικό του σκοπό της 
ζωής. Όμως είναι γνωστό ότι ο κόσμος δεν αλλάζει χωρίς συνεργασίες. Υπάρχει κάτι μαγικό, ένας 
μαγνητικός συντονισμός από ανθρώπους με κοινό όραμα και αυτοί είναι που συναντώνται – 
φαινομενικά συνήθως τυχαία – και συνεργάζονται. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ένας τολμήσει και 
αρχίσει να επεξεργάζεται νοητικά το όραμά του, αναδεικνύοντας τις αξίες και τα ιδανικά στα οποία 
είναι θεμελιωμένο. Τότε οι γνήσιοι συνεργάτες θα «θυμηθούν» και το δικό τους όραμα – το κοινό 
όραμα – και θα συνταχθούν στις κοινές προσπάθειες για την υλοποίησή του.  
 
     Αυτό συμβαίνει και στον θρύλο του Κάμελοτ. Αρχίζουν να βρίσκονται οι πρωταγωνιστές του 
οράματος και να αναδεικνύουν τους ρόλους που χρειάζονται για τις απαραίτητες δράσεις. Από την 
αρχή δεν υπάρχει κανένα σχέδιο δράσης, δεν υπάρχει κανένας ρόλος προσχεδιασμένος, αλλά το 
σχέδιο δράσης συμπληρώνεται με τον κάθε εντοπισμό ενός ακόμα πρωταγωνιστή στο κοινό όραμα. 
Ο Αρθούρος αναλαμβάνει να διαγνώσει τα χαρίσματα του κάθε ήρωα και να βρει την κατάλληλη 
δράση όπου θα τα εφαρμόσει, η Γκουίνιβερ, αφού πρώτα με τον Αρθούρο αναγνωρίζουν αυτούς 
που έχουν τους ίδιους σκοπούς και τα ίδια ιδανικά, γίνεται στην συνέχεια ο κύριος συντελεστής της 
ενότητας και της αλληλοσυμπαράστασης, με γνώμονα πάντα το κοινό όραμα. Γίνεται όμως κύρια 
αυτή που εισάγει μέσα στην ομάδα τις αξίες του Ιπποτισμού, με κυρίαρχο το ιδανικό της ισότητας, 
καθώς συμβολικά είναι αυτή που φέρνει την στρογγυλή τράπεζα ως δώρο για τους αρραβώνες της 
με τον Αρθούρο. Είναι ένα σημείο όπου τονίζεται η κοινή συμβολή του καθενός στην ομάδα, όπου 
ο καθένας καταθέτει ένα ιερό αντικείμενο – σύμβολο της προσωπικής ιδιότητας του καθενός που 
ερμηνεύεται ως προαγωγή μιας αξίας, ενός ιδιαίτερου ιδανικού μέσα στην ομάδα. Αυτά τα ιερά 
αντικείμενα είναι οι αρραγείς συνδετικοί κρίκοι του κοινού οράματος και παράλληλα είναι αυτά 
που δίνουν διαχρονικότητα και μακροπρόθεσμη επιτυχία στον κοινό σκοπό. Γιατί, όσο υψηλότερες 
αξίες υπηρετεί το κοινό όραμα, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχει και μάλιστα παραμένοντας 
ενεργό σε μεγάλο βάθος χρόνου. Από την άλλη, είναι αυτές οι αξίες που συνθέτουν ένα πλέγμα 
αρραγές και εξιδανικεύουν το όραμα το οποίο διατηρεί την δράση και την ομάδα πάντα ζωντανή. 
 
     Η αφοσίωση στο κοινό όραμα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εγγυώνται την 
επιτυχία του, ενώ παράλληλα η ύπαρξη προσωπικού χώρου δράσης στον κοινό αγώνα, διευρύνει 
την αφοσίωση σε αυτό. Στον θρύλο του Κάμελοτ τελικά οι Ιππότες ξεκινάνε να αναζητήσουν το 
Γκράαλ. Η αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου από τον καθένα ξεχωριστά, είναι ουσιαστικά αυτό 
που δίνει μοναδικά στον καθένα την γνώση και φανερώνει τον ατομικό σκοπό της ζωής του. Αυτό 
μας επισημαίνει ότι, όσο ισχυρά και αν είναι τα συλλογικά οράματα, η δέσμευση σε αυτά 
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διατηρείται ενεργή, μόνον όταν αναδύουν την αίσθηση της εκπλήρωσης του προσωπικού σκοπού 
του καθενός.  
 
     Στο τελευταίο σκαλί των μικρών μυστηρίων, στον έβδομο βαθμό – του ελεήμονα – του 
μυητικού συστήματος της Α.Μ.Ρ.Α., ο υποψήφιος Μύστης βοηθιέται στην αναγνώριση του 
ιδιαίτερου ατομικού σκοπού της ζωής του, βρίσκει συμπαράσταση στην υλοποίησή του, ενώ 
παράλληλα ασκείται στην συνεργασία για επίτευξη ενός μεγάλου κοινού οράματος ανάδειξης 
αξιών και ιδανικών που στοχεύουν στην αναμόρφωση της κοινωνίας και στην καθιέρωση ενός 
δίκαιου, ανθρώπινου και ειρηνικού κόσμου, εναρμονισμένου με την Μητέρα Φύση, για την 
ευημερία, την χαρά και την εξέλιξη της ζωής. 
 

     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
 
 


