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Κ αλησπέρα σας, φίλες και φίλοι – έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που το 
Λούσις Τραστ διορ γάνωσε μια ομιλία στην Αθήνα και είναι θαυμάσιο να βρί-

σκομαι εδώ μαζί σας, σήμερα. Απόψε, πρόκειται να εξετάσουμε πιο εμπεριστα-
τωμένα την κρίση, ένα θέμα οικείο σε όλους μας. Άνθρωποι, έθνη, βασίλεια της 
φύσης – όλα φαίνεται να εμπλέκονται σε κρίση λίγο ή πολύ. Η επικέντρωσή μας, 
εδώ, ωστόσο, δεν θα είναι βασικά στις λεπτομέρειες οποιασδήποτε από αυτές τις 
κρίσεις, αλλά κυρίως στην ίδια τη φύση της κρίσης και στις πνευματικές ευκαιρίες 
που αυτή συνεπάγεται.

Η λέξη ‘κρίση’ προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και σημαίνει μια καμπή 
και μια αποφασιστική στιγμή ευκαιρίας. Όπως ένας κόκκος άμμου μέσα σε ένα 
όστρακο, που με την πάροδο του χρόνου γίνεται ένα πανέμορφο μαργαριτάρι, 
η παρουσία της κρίσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και δυσφορία, εντούτοις 
οδηγεί σε μια διευρυμένη συνείδηση, εξίσου δυνατή όσο και ανατρεπτική. Οι πνευ-
ματικές κρίσεις παρουσιάζονται από την ψυχή στην προσωπικότητα –το όργανό 
της στο φυσικό πεδίο– για να θέσουν σε δοκιμασία την εγκαρτέρηση, το θάρρος 
και την δυνατότητα να εργάζεται κάποιος σε ψυχολογικό σκότος χωρίς ανταμοιβή. 
Αυτές είναι οι ποιότητες που χρειάζεται ένας μαθητής προκειμένου να αναδυθεί 
από τη βάση της ανθρωπότητας, και στον οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί ότι θα 
υπηρετήσει στο έπακρο το θείο σχέδιο. Οι κρίσεις πάνω στο πνευματικό μονοπάτι 
μεταστρέφουν τον τρόπο σκέψης του μαθητή καθώς του υπαγορεύουν νέες αξίες 
και νόμους, συνιστώντας ένα μείζονα προσανατολισμό προς την Πραγματικότητα. 
Η σειρά των κρίσεων που αντιμετωπίζει μπορεί να αποτελούν μια μακροχρόνια δι-
αδικασία, είναι όμως θετικές ως προς το αποτέλεσμά τους και επιφέρουν πάντοτε 
αλλαγές στη ζωή.

Αυτή η καθοριστική αλληλουχία γεγονότων σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής 
που θα μπορούσε να συγκριθεί με την χρυσαλίδα, το στάδιο όπου το σώμα της 
κάμπιας διαλύεται σε ένα άμορφο ρευστό, προκειμένου με θαυμαστό τρόπο να 
αναδυθεί, μέσα από τα πυρά της μεταστοιχείωσης, σαν μια εξαίσια πεταλούδα. 
Εάν λοιπόν αισθάνεστε σαν να έχει η ζωή σας μετατραπεί σε ένα άμορφο ρευστό, 
υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ! Μια διαδικασία διάλυσης αποτελεί οπωσδή-
ποτε μέρος αυτής της μεταμόρφωσης. Έχοντας συσσωρεύσει ένα βουνό από κάρ-
μα μέσα από εσφαλμένη σκέψη και δράση, το καθοριστικό σημείο εκκίνησης της 
πνευματικής ατραπού χαρακτηρίζεται από την ένταση της μετάβασης, καθώς οι 



ψυχολογικές δομές διαλύονται και ανασυγκροτούνται. Και πραγματικά, βλέπουμε 
αυτή τη διαδικασία να συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα τη στιγμή που ολόκληρη 
η ανθρωπότητα αρχίζει να στρέφεται προς το φως.

Ο Θιβετανός επισήμανε ότι «το όλο παγκόσμιο πρόβλημα έφτασε σήμερα σε μια 
κρίση και η διευκρίνισή του θα είναι το εξέχον θέμα κάθε προόδου –εκπαιδευτικής, 
θρησκευτικής και οικονομικής– μέχρι το 2025 μ.Χ.». Η ανθρωπότητα αντιμετώπισε 
κρίσεις δια μέσου της ιστορίας της, κατά την οποία η αρχή της διαμάχης διαδραμά-
τισε ένα θετικό ρόλο στην εξέλιξή της. Εκείνο, όμως, που καθιστά τόσο σημαντική 
αυτή τη συγκεκριμένη εποχή κρίσης, είναι ότι όχι μόνο η ανθρωπότητα βρίσκεται 
σε κρίση, αλλά και η Πνευματική Ιεραρχία, το βασίλειο των ψυχών, περνά επίσης 
ένα σημείο κρίσης, γεγονός που σηματοδοτεί ένα σπάνιο και πανίσχυρο συνδυα-
σμό εξελικτικών περιστάσεων. Ολόκληρο το προσωπικό της Ιεραρχίας αναμένει 
την ανταπόκριση της ανθρωπότητας στις νέες ιδέες που επιζητούν να εκφραστούν, 
προτού αυτοί οι ίδιοι μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Εν όψει αυτού, μας 
λέγεται, ότι μεγάλες αλλαγές έχουν επέλθει στις δομές και τις σχέσεις αυτού του 
πνευματικού βασιλείου της φύσης, σε προετοιμασία για μια αυξανόμενη εισροή 
μαθητών, ικανών για εκτέλεση ασραμικού έργου. Η ατομική εκπαίδευση για μύηση 
έχει πλέον αντικατασταθεί με ομαδική εκπαίδευση και μύηση. Τα ίδια τα άσραμ 
συνεργάζονται μεταξύ τους ως ένα ενιαίο σώμα, καθώς προετοιμάζονται για μια 
σημαντική πρόσθια ώθηση τόσο εσωτερικά προς τη Σαμπάλλα, όσο και εξωτερι-
κά, προσεγγίζοντας, παράλληλα, την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τον πνευματικό 
νόμο, το ανώτερο αυτό βασίλειο της πλανητικής αγάπης δεν μπορεί να προχω-
ρήσει χωρίς την αντίστοιχη πρόοδο της ανθρωπότητας και με αυτή την έννοια, 
πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα πάρει συλλογικά η ανθρωπότητα 
σε αυτή την καμπή της παγκόσμιας ιστορίας.

Ως εκ τούτου, ζούμε σε μια περίοδο εκπληκτικής πλανητικής κρίσης, κατά την 
οποία η εστιασμένη προσοχή της Ιεραρχίας ωθεί την ανθρωπότητα σε δραστηρι-
οποίηση. Και παρότι το βλέμμα της Ιεραρχίας διεγείρει το καλό, επιτείνει, επίσης, 
εκείνο που δεν εναρμονίζεται με τον κραδασμό της – τα αρνητικά χαρακτηριστι-
κά στη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας διαδι-
κασίας προκειμένου το σκοτάδι στην ανθρώπινη συνείδηση να ανασυρθεί στην 
επιφάνεια και να εξαλειφθεί από το φως. Έχοντας αυτό στο νου μας μπορούμε να 
αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση των αιτίων που υπόκεινται στην επιτάχυνση 
του ρυθμού της ανθρώπινης διαβίωσης, την υπερδραστηριότητα που χαρακτηρίζει 
τόσο έντονα την ανθρωπότητα και την εξάπλωση των κρίσεων που βιώνουμε σή-
μερα ως είδος. Η έκταση και το βάθος αυτών των κρίσεων μπορούν να αντιμετωπι-
στούν μόνο σε συνεργασία με μια ανώτερη δύναμη – στην περίπτωση του ατόμου 
είναι με την ψυχή, ενώ στην περίπτωση του ανθρώπινου βασιλείου με το βασίλειο 
των ψυχών. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτακτική ανάγκη που υπάρχει είναι για 
την αγάπη και τη σοφία αυτών των ανώτερων δυνάμεων.

Με αυτή την έννοια ίσως, η παγκόσμια κατάσταση θα μπορούσε να συνοψιστεί 
ως μια κρίση αγάπης, διότι αυτή είναι η ποιότητα που χρειάζεται η ανθρωπότητα 
περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο αυτό τον καιρό, προκειμένου να κατανικήσει τα 
κατώτερα πάθη της, καθώς η αγάπη-σοφία αποτελεί την εξέχουσα ποιότητα της 
ατομικής ψυχής στο πεδίο της, παρόμοια όπως η Πνευματική Ιεραρχία ως βασίλειο 
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της φύσης. Για να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση αυτής της ενέργειας της αγάπης-
σοφίας από την Ιεραρχία προς την Ανθρωπότητα, ένας μεσολαβητικός όμιλος –ο 
όμιλος των παγκόσμιων υπηρετών– κάνει την εμφάνισή του σε κάθε τομέα της 
ανθρώπινης έκφρασης, που αποστολή του έχει να φέρει αυτή την ενέργεια σε εκ-
δήλωση για να αποκατασταθεί το Θείο Σχέδιο πάνω στη γη. Ο όμιλος αυτός παρέ-
χει το πεδίο εκγύμνασης για ιεραρχική υπηρεσία από εκείνους που βρίσκονται σε 
επαφή με το όραμα του σχεδίου και οι καρδιές τους είναι γεμάτες από αγάπη για 
την ανθρωπότητα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας 
κατά την οποία συνδυάζονται και συντονίζονται οι προσπάθειες, ανθρωπότητας, 
Ιεραρχίας και Σαμπάλλα, των τριών αυτών μεγάλων πλανητικών κέντρων πάνω 
στη γη, για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σημερινής εποχής.

Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο πάνω στις αιτίες που δημιουργούν αυτή την 
περίοδο παγκόσμιας κρίσης, ο Θιβετανός αναφέρει πως ο Πλανητικός Λόγος βρί-
σκεται στο μέσο της σταδιοδρομίας Του πάνω στην κοσμική Ατραπό της Μύησης 
και συνεπώς πρόκειται να λάβει την τέταρτη Μύηση σ’ αυτήν την άλυσο. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο ο πλανήτης μας αναφέρεται ως σφαίρα της θλίψης και 
του πόνου, γιατί δια αυτής ο πλανητικός μας Λόγος υφίσταται … «την Σταύρωση… 
Τα κύτταρα στο σώμα Του – εκείνα τα κύτταρα μέσα από τα οποία αισθάνεται και 
νιώθει και βιώνει – συντρίβονται αυτή την παγκόσμια περίοδο από τον πόνο και 
την οδύνη, γιατί δική Του είναι η συνείδηση στο κέντρο του Σώματος και δική τους 
είναι η ικανότητα να υποφέρουν, έτσι ώστε μέσα από αυτά να μάθει την έννοια της 
συστημικής απάθειας, να αποσυνδεθεί από κάθε μορφή και υλική ουσία και να βρει 
τελικά πάνω στο σταυρό της ύλης την αποδέσμευση και την ελευθερία του Πνεύ-
ματος… Υπό αυτή την ευρύτερη προοπτική, αυτός ο πόνος αντικαθρεφτίζεται στα 
συμβάντα του κόσμου». Πίσω από αυτές τις φράσεις κρύβεται μια παρηγορητική 
αποκάλυψη που μας αφορά όλους ως κύτταρα στο σώμα του Πλανητικού Λόγου, 
και πιο συγκεκριμένα ότι η μύησή Του θα απελευθερώσει τελικά την ανθρωπό-
τητα οδηγώντας της σε μεγαλύτερη αρμονία και ενορατική ζωή, από τη στιγμή 
που συνεργαστούμε και ασχοληθούμε με την λύτρωση της ύλης. Η όλη διαδικασία 
σημαίνει ότι η Γη θα καταστεί τελικά ένας ιερός πλανήτης. Γίνεται λοιπόν ξεκά-
θαρο ότι η προσκόλλησή μας σε παρωχημένες μορφές ευθύνεται και συνεχίζει να 
πυροδοτεί τον πόνο και την δυστυχία των τωρινών θλιβερών γεγονότων. Μέσα 
από συλλογικό πόνο και βάσανα, καθίσταται δυνατό να επιτευχθεί εξαγνισμός, 
απόσπαση από τη μορφή και διάκριση εκείνου που είναι Πραγματικό. Αυτό είναι 
κάτι το οποίο προς το παρόν μαθαίνει η ανθρωπότητα ως σύνολο. Η ένταση των 
γεγονότων, των φυσικών καταστροφών και ο εκτοπισμός ανθρώπων, μπορούν σε 
τελική ανάλυση να αποβούν χρήσιμα αν πρόκειται να μας συνενώσουν όλους μαζί. 
Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σκοπό του Λόγου, όμως ένας από τους τρόπους 
για αυτή την επίτευξη είναι μέσω του Πόνου, ενώ προς ενθάρρυνσή μας, ο Θιβετα-
νός μας προσφέρει τις ακόλουθες όμορφες σκέψεις:

Πόνος είναι εκείνος ο ανοδικός αγώνας διαμέσου της ύλης που προ-
σγειώνει τον άνθρωπο στα Πόδια του Λόγου· πόνος είναι η ακολούθη-
ση της γραμμής της μέγιστης αντίστασης και ως εκ τούτου η προσέγγι-
ση στην κορυφή του βουνού· πόνος είναι ο θρυμματισμός της μορφής 
και η προσέγγιση του εσώτερου πυρός· πόνος είναι το ψύχος της απο-
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μόνωσης που οδηγεί στη θέρμη του κεντρικού Ηλίου· πόνος είναι το 
κάψιμο στην κάμινο για να μπορέσουμε τελικά να γνωρίσουμε την ψυ-
χρότητα του ύδατος της ζωής· πόνος είναι το ταξίδι στη μακρινή χώρα, 
που καταλήγει στο καλωσόρισμα στον Οίκο του Πατρός· πόνος είναι η 
πλάνη της αποκήρυξης του Πατρός, που οδηγεί τον άσωτο κατευθείαν 
στην καρδιά του Πατρός· πόνος είναι ο σταυρός της έσχατης απώλειας, 
που ξαναδίνει τα πλούτη της αιώνιας αφθονίας· πόνος είναι το μαστίγιο 
που οδηγεί τον αγωνιζόμενο οικοδόμο να φέρει σε πλήρη τελειότητα το 
κτίσιμο του Ναού.

(Μαθητεία στη Νέα Εποχή, Τομ. I)

Καθώς ο Πλανητικός Λόγος προχωρά προς τη μύηση, ο χαρακτήρας της Θέ-
λησής του είναι φυσικό να εντείνεται, όπως εκπορεύεται από το κέντρο κεφαλής 
Του, τον τόπο ο οποίος στα εσωτερικά κείμενα αναφέρεται ως Σαμπάλλα. Η Σα-
μπαλλική δύναμη γίνεται ολοένα και πιο δυναμική, έχοντας επιδράσει άμεσα στην 
ανθρώπινη συνείδηση στην πιο πρόσφατη εποχή. Είναι μια σχετικά νέα επίδραση, 
η οποία τις προηγούμενες φορές είχε υποστεί υποβάθμιση από την Ιεραρχία, το 
κέντρο της αγάπης. Αυτό συνέβη, επειδή η θέληση του Λόγου επιφέρει ένα κατα-
στροφικό αποτέλεσμα σε ό,τι παρεμποδίζει το δρόμο της, αλλά η ανθρωπότητα 
μόλις σήμερα γίνεται ικανή να την αντέχει και να την χρησιμοποιεί εποικοδομη-
τικά. Καθώς η ανθρώπινη νοημοσύνη αυξήθηκε ραγδαία σε πρόσφατους καιρούς, 
ελήφθη η απόφαση να αφεθεί κατά περιόδους ελεύθερη αυτή η ενέργεια θέλησης 
προκειμένου να επισπευστεί η εξέλιξη, ενώ κάθε φορά η έκλυσή της είχε λιγότερο 
καταστροφικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη σύνθεση. Επειδή όμως αυτή η ενέρ-
γεια είναι απρόσωπη και μεγεθύνει κάθε είδους τάση που ενυπάρχει σύμφυτη σε 
ο,τιδήποτε αγγίζει, επόμενο είναι, όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, φιλοδοξία και απλη-
στία, να δυναμώνουν και αυτά. Αυτό διακινδύνεψαν οι μεγάλες Ζωές στη Σαμπάλ-
λα εκτελώντας αυτή την απόφαση, έχοντας ωστόσο εμπιστοσύνη στην ικανότητα 
της ανθρωπότητας να ανταποκρίνεται θετικά, αφού η καρδιά της ανθρωπότητας 
είναι υγιής.

Η κρούση της Σαμπαλλικής δύναμης έδωσε ουσιαστική ώθηση στη θέληση-
για-το καλό, έτσι ώστε ο όμιλος των παγκόσμιων υπηρετών να μπορεί να εφαρ-
μόσει σταθερά το θεϊκό σχέδιο. Κατέστησε επίσης εφικτό ένα λιγότερο υλιστικό 
και περισσότερο πνευματικό όραμα σε ό,τι αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας. 
Αυτό με τη σειρά του έδειξε σε όσους ανταποκρίθηκαν, την εκπληκτική ευκαιρία 
της ομαδικής συνείδησης, της συνείδησης της ψυχής. Η ψυχή έχει από τη φύση της 
ομαδική συνείδηση και στο φυσικό πεδίο η αναγνώριση αυτής της ομαδικής συ-
νταύτισης είναι εκείνη που επιτρέπει στη θεία δύναμη, εμποτισμένη με Αγάπη, να 
αφομοιωθεί και να διανεμηθεί. Η ισχύς αυτής της ενέργειας είναι εξαιρετικά ισχυρή 
για να την χειριστεί οποιοσδήποτε ατομικά, αλλά σε ομαδικό σχηματισμό παραμέ-
νει ασφαλής και αποδοτική. Μπορούμε να διαπιστώσουμε τη ζημιά που προκαλεί-
ται όταν τη δύναμη της Σαμπάλλα οικειοποιείται εγωιστικά κάποιο άτομο ή ομάδα 
ατόμων στην άνοδο των δημαγωγών και δικτατόρων αυτή την εποχή. Η ενέργεια 
αυτή υποθάλπει τις απολυταρχικές και δογματικές τάσεις της 6ης ακτίνας, η οποία 
σχετίζεται με την Ιχθυακή εποχή από όπου εξερχόμαστε, όπως επίσης και τις κα-
τώτερες τάσεις της εισερχόμενης 7ης ακτίνας της τελετουργίας και τάξης, η οποία 
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σχετίζεται με την Υδροχοϊκή εποχή προς την οποία οδεύουμε. Αυτή η τελευταία 
ενέργεια επιδεικνύεται ως σύστημα οργάνωσης και επιβολή πειθαρχίας και τάξης 
στις κατώτερες όψεις της. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δικτατορική διακυβέρνηση 
και επιβαλλόμενο έλεγχο. Από την άλλη, ωστόσο, οι ανώτερες όψεις της 7ης ακτί-
νας διαφαίνονται σε οργανωτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα παντού 
στον κόσμο, διανέμοντας πληροφόρηση, βοήθεια και πόρους συνενώνοντας την 
ανθρωπότητα σε μία οικογένεια.

Το γεγονός ότι οι ανώτερες και κατώτερες όψεις όλων αυτών των δυνάμεων 
εμφανίζονται ταυτόχρονα (και είναι πολύ περισσότερες) σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
που παίρνονται στη διάρκεια αυτής της κρίσιμης μεταβατικής περιόδου, θέτουν 
την ανθρωπότητα σε μια τελική τροχιά είτε προς τη δόξα είτε προς την τραγωδία. 
Θα επικρατήσουν οι δυνάμεις της περιεκτικότητας και της αγάπης με τις οποίες 
σχετίζεται η ψυχή ή θα κερδίσουν οι δυνάμεις της χωριστικότητας και του ιδιοτε-
λούς υλισμού; Το γεγονός ότι προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο την απάντηση 
σε αυτό το ερώτημα είναι προφανές, καθώς οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 
της παγκοσμιοποίησης εναλλάσσονται μπροστά στα μάτια μας. Ζούμε σε μια επο-
χή πολιτικής αβεβαιότητας, όπου οι λίγοι ευημερούν σε βάρος των πολλών, διευ-
ρύνοντας επικίνδυνα το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Ανεξάρτητα από τη 
γνώμη μας για την παγκοσμιοποίηση, οι κρίσεις μας είναι τώρα πια ουσιαστικά 
παγκόσμιες, και μαζί θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Διαθέτουμε το χάρισμα 
της ελεύθερης βούλησης είτε για να προάγουμε το θείο σχέδιο είτε για να το εμπο-
δίσουμε. 

Σε αυτή την εποχή της αβεβαιότητας, το ζητούμενο είναι να δοθεί μια αποφα-
σιστική ώθηση από όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης για να γύρει η ζυγαριά 
προς όφελος των δυνάμεων του φωτός και της αγάπης. Πράγμα δύσκολο, ατομικά 
και συλλογικά, διότι όσοι μπορούν να ανταποκρίνονται στο φως και την αγάπη 
της ψυχής τους, βιώνουν και αυτοί μια ρευστότητα και δυαδικότητα. Δύσκολα γί-
νεται υποφερτή η αβεβαιότητα για την προσωπικότητα ή το έθνος, όταν διακυβεύ-
ονται ταυτόχρονα η ταυτότητα και η σπουδαιότητά τους· όμως αυτή η ρευστότητα 
και το επακόλουθο χάος προσφέρουν, επίσης, την ανάδυση ενός νέου φωτός και 
νέων δυνατοτήτων. Στο βιβλίο Εσωτερική Αστρολογία, η Ελλάδα φέρεται να κυ-
βερνάται από τον Αιγόκερο, και στην περίπτωση αυτή συνεπάγεται, ότι κατά την 
παρούσα ενσάρκωση έχει φτάσει σε ένα σημείο αποκρυστάλλωσης, προτού κάτι 
νέο γεννηθεί και έρθει στο φως – μια διαδικασία υποβοηθούμενη το δίχως άλλο 
από τον κυβερνήτη της ψυχής του έθνους, την Παρθένο, ένα ζώδιο συνυφασμένο 
με τη γέννηση της Χριστικής συνείδησης. Αναφερόμενος στα έθνη ο Θιβετανός 
επισημαίνει ότι μερικά «είναι ρευστά κι όχι κατάλληλα ολοκληρωμένα, όπως συμ-
βαίνει με τις μάζες των ανθρώπων παντού, άλλα είναι ολοκληρωμένες οντότητες ή 
πλήρως εκφραστικές προσωπικότητες· άλλα είναι αποκρυσταλλωμένα κι έχουν σχε-
δόν διατρέξει την τροχιά τους σαν προσωπικότητες· άλλα πάλι περιέρχονται υπό την 
επιρροή της ψυχικής τους ακτίνας που οδηγεί σε έναν άλλο κύκλο ρευστότητας».

Η πρόκληση του συντονισμού και της γεφύρωσης αυτών των διαφορετικών 
πεδίων συνείδησης και πολιτισμικών αξιών, υπογραμμίζεται στο έργο των Ηνωμέ-
νων Εθνών, όπου οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ή ΣΒΑ) συνιστούν την πρακτική 
και καλοπροαίρετη ανταπόκριση της ανθρωπότητας στις ποικίλες κρίσεις και προ-

• 5 •



κλήσεις που αντιμετωπίζει. Η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή 
και οι ΣΒΑ επί παραδείγματι, υποδεικνύουν ότι η συλλογική θέληση στα έθνη του 
κόσμου τείνει προς μια κατεύθυνση ευθύνης και συνεργασίας. Η προσπάθεια να 
συγυριστεί ο πλανήτης, να καθαριστεί ο αέρας και να εστιαστεί η συλλογική θέ-
ληση στην κλιματική αλλαγή, έχει βαθύτατη σημασία και ίσως ακόμη και να βοη-
θήσει ώστε να αντισταθμιστούν ορισμένες γεωλογικές δραστηριότητες. Παρά το 
γεγονός ότι η διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας διαβλέπει ουκ ολίγα γεωλογικά 
συμβάντα αυτή την περίοδο, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για έλλειψη δράσης. 
Από την ανθρωπότητα απαιτείται υπεύθυνη δράση και, εάν η σύγχρονη επιστήμη 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αναληφθεί δράση προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν και να αναχαιτιστούν επιζήμιες επιπτώσεις στο πλανητικό περιβάλ-
λον, έγκειται στην υπευθυνότητα των κυβερνήσεων του κόσμου να ενεργήσουν 
καλή τη πίστη και σε συνεργασία μεταξύ τους για να επιφέρουν θετική αλλαγή. Για 
την Ιεραρχία, αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια, και όχι τα αποτελέσματα.

Καθώς η παγκόσμια πνευματική κρίση απλώνει, η ανάγκη για συνετή συνερ-
γασία και ορθό μερισμό μεταξύ των λαών του κόσμου γίνεται επιτακτική. Όταν 
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εισέρχονται σε μια από ψυχής διαβίωση και 
αρχίζουν να μετέχουν στον μεγάλο πλανητικό διαλογισμό που λαμβάνει χώρα σε 
συνεχή βάση, η πορεία ή εξέλιξη της ζωής πάνω στη Γη θα αλλάξει. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο το Λούσις Τραστ και η Σχολή Αρκέην ασκούν ομαδικούς 
διαλογισμούς ως υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων υπηρεσίας, όπως 
τα δίκτυα τριγώνων και καλής θέλησης, τα οποία θα εξετάσουμε αργότερα. Με 
αυτό τον τρόπο μπορούν οι πνευματικές ενέργειες να διανεμηθούν με ασφάλεια 
και ορθό τρόπο σε καρδιές και διάνοιες παντού, σε όλο τον κόσμο, ώστε μια νέα 
εποχή ορθών ανθρώπινων σχέσεων να έρθει σε άνθιση. Σε τελική ανάλυση, η ζωή 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιστήμη των σχέσεων, μια επιστήμη που «… κατά 
βάση ωθεί όλη την εξελικτική διαδικασία, και πρόκειται να διασφαλίσει, τελικά, την 
παγκόσμια ενότητα στα πλαίσια ενός κόσμου και πολιτισμού που θα χαρακτηρίζεται 
από διαφορετικότητα και πολυχρωμία».

Παρά την αναταραχή και τον αναβρασμό στον κόσμο, και εφόσον τα μαθήματα 
που υπόκεινται των παγκοσμίων κρίσεων αναγνωριστούν και αδραχτεί συνειδητά 
η ευκαιρία, μπορεί να επέλθει ταχεία πρόοδος προς την κατεύθυνση της παγκό-
σμιας ενότητας. Εντούτοις, υπάρχει η πιθανότητα του περάσματος μέσα από κρί-
ση, χωρίς την αναγνώριση της πραγματικής της αιτίας. Αυτό, βεβαίως ισχύει και σε 
προσωπικό επίπεδο, επίσης. Οι πνευματικές κρίσεις τείνουν να μας ρίχνουν πίσω 
στον εαυτό μας, επισύροντας προσωρινά την προσοχή σε καθετί αρνητικό και αλύ-
τρωτο. Τέτοιου είδους κρίσεις είναι συνήθως βραδείες και βαθιές, ανοίγουν ωστό-
σο νέα αυλάκια που δεν γίνονται αντιληπτά στην επιφάνεια, ενώ κατευθύνουν εκ 
νέου τη ροή των ενεργειών. Είναι μια διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να καλλι-
εργηθεί ένα πρόσχαρο πνεύμα, διότι η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη και καθώς οι 
σκέψεις μας διαπνέονται από στοργική αγάπη και χαρά, ο νους χαρτογραφεί μια 
νέα κατεύθυνση ακολουθώντας την πηγή της αγάπης και της χαράς – την ψυχή. 
Όταν ο ψίθυρος της ψυχής γίνει ακουστός, εναποθέτει ένα σπέρμα τελειότητας 
μέσα στην καρδιά και τη διάνοια, το οποίο αναπτύσσεται και γίνεται η φωνή της 
συνείδησης. Και είναι αυτή η φωνή της συνείδησης, αυτός ο ψίθυρος της ψυχής, 
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ο οποίος αρχίζει να έλκει όλα όσα παρεμποδίζουν την τελειότητα της φύσης του 
στην επιφάνεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

Βλέπουμε με σαφήνεια αυτή τη μάχη να διαδραματίζεται ολόγυρά μας και μέσα 
μας. Παντού υπάρχει προφανής η ανάγκη της εναρμόνισης των ανώτερων με τα 
κατώτερα ισοδύναμα της φύσης μας, πράγμα που συμβαίνει με πάλη και αγώνα. 
Αυτή η αρχή της διαμάχης, ή των αντικρουόμενων δυνάμεων, αφού μας οδήγησε 
στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, έχει να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην 
επιτάχυνση της πνευματικής διαδικασίας και στην ανύψωσή μας έξω από το βό-
λεμα και την απάθεια. Στην εσωτερική διδασκαλία αναφέρεται, ότι «Η τελειότητα 
ελκύει ατέλεια στην επιφάνεια. Το αγαθό απομακρύνει πάντοτε το κακό από τη 
μορφή του ανθρώπου σε χρόνο και χώρο» και όπως μας υπενθυμίζει η Μπαγκαβάτ 
Γκιτά «υπάρχει ένας πόλεμος που ανοίγει τις πύλες του ουρανού». 

Αυτός είναι ο πόλεμος που διεξάγεται σήμερα, καθώς το αγαθό πασχίζει να 
εξοβελίσει το κακό από τη μορφή της ανθρωπότητας. Αυτή η μάχη μεταξύ κατώ-
τερου και ανώτερου εαυτού, η μάχη ανάμεσα στο στοιχείο της χωριστικότητας και 
της ιδιοτέλειας των εθνών και τις ποιότητες της ψυχής τους είναι ένας νόμιμος και 
θεμιτός πόλεμος. Όλα τα έθνη και οι λαοί του κόσμου θα παράγουν, τελικά, ομορ-
φιά και σύνθεση μέσα από μια σύμφυτη δημιουργική δύναμη, γεγονός που δεν θα 
ήταν δυνατό εάν έλειπε η εναρμονίζουσα τάση της τέταρτης ακτίνας, της ενέργειας 
της αρμονίας μέσω διαμάχης, η ποιότητα της οποίας καθορίζει την ανθρωπότητα, 
από κοινού με την νοήμονα, διερευνητική φύση της πέμπτης ακτίνας, της γνώσης. 
Μέσα από την ορμή της δεύτερης, αυτής, ενέργειας εκμανθάνεται η διάκριση έως 
ότου η γνώση εκφραστεί σε σοφία – παρότι μόνο ύστερα από οδυνηρά μαθήματα 
μέσα από μια σειρά παρουσιαζόμενων επιλογών. Από αυτή την άποψη παρουσιάζει 
ενδιαφέρον η εξέταση όλων των ηθικών επιλογών που αντιμετωπίζει η ανθρωπό-
τητα ως αποτέλεσμα των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, στα πλαίσια 
των οποίων η γενετική μηχανική αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα, δείχνοντας ότι 
χρειάζονται όλο και πιο λεπτοφυείς δυνάμεις διάκρισης για να σταθμιστεί ποια εί-
ναι η ορθή ηθική επιλογή σε κάθε δεδομένη στιγμή. Είναι ενδιαφέρον, ότι η πέμπτη 
ακτίνα της επιστήμης και της γνώσης συνδέεται στενά με τη λέξη «κρίση» από την 
αρχαία ελληνική που σήμαινε «διαχωρίζω, κοσκινίζω». Οι διαφορετικές πλευρές 
κάθε κατάστασης οφείλουν να διαχωριστούν προκειμένου να υπάρξει σύγκριση 
και ορθή αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό συνεπάγεται την καλή χρήση του κα-
τώτερου νου, ο οποίος μπορεί τότε μόνο να εργαστεί ορθά όταν καθοδηγείται από 
τον ανώτερο νου και ενεργεί υπό μία οπτική σύνθεσης και ενότητας. Όταν ό ανώ-
τερος και ο κατώτερος νους συνεργάζονται κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα πανίσχυρο 
εργαλείο διάκρισης διαμορφώνεται, το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς καμία απολύ-
τως αίσθηση διαχωρισμού, παρά μόνο με σκοπό, να φέρει όλα τα μέρη του συνόλου 
μαζί σε ορθές σχέσεις, εναρμονίζοντας όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να επικρατήσει 
η διαφορετικότητα μέσα στην ενότητα.

Το σημείο της ορθής διάκρισης, του διαχωρισμού της αλήθειας από το ψεύδος 
και του πραγματικού από το απατηλό μαθαίνεται γοργά την σήμερον ημέρα, κα-
θώς έχουμε περάσει σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων και σκόπιμα συγκεχυμένης και 
χαλκευμένης πληροφόρησης, μια εποχή που ακόμη και πολύ γνωστά γεγονότα 
τίθενται υπό αμφισβήτηση. Αυτό έχει προκαλέσει παγκοσμίως προβληματισμό σε 
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ό,τι αφορά τη φύση της αλήθειας και του ψέματος και, εν όψει αυτού του γεγο-
νότος, η Καλή Θέληση – μια δράση υπηρεσίας του Λούσις Τραστ - διοργανώνει 
το ετήσιο Σεμινάριό της τη χρονιά αυτή με θέμα – Από το Απατηλό στο Αληθινό 
– Διακρίνοντας την αλήθεια στην εποχή μας. Μαθητεία ισοδυναμεί με αλήθεια, και 
κάθε αλήθεια που αποκαλύπτεται οδηγεί σε μια επόμενη, ακόμα πιο περιεκτική 
αλήθεια. Στα κείμενα της Αλίκης Μπέιλη υπογραμμίζεται ότι «ο τσέλα πρέπει να 
αντιμετωπίζει κάθε φορά την αλήθεια – την αλήθεια για το εαυτό του, την αλήθεια 
για άλλους ανθρώπους, την αλήθεια για τις διαδικασίες της φύσης και την αλήθεια 
για το έργο της Ιεραρχίας». Αυτά τα θέματα για την αλήθεια και το ψεύδος, αν δεν 
αντιμετωπιστούν, θα διαιωνίσουν και θα βαθύνουν το μέγεθος της απάτης και της 
διαστρέβλωσης μέσα στην οποία βρισκόμαστε. 

Τώρα είναι ο καιρός της ευκαιρίας και της απόφασης – να υποστηριχτούν αυτά 
τα κινήματα και οι οργανισμοί που έρχονται αντιμέτωποι με όλα όσα αναχαιτίζουν 
την ανθρώπινη πρόοδο και εκδηλώνουν ένα όραμα καλής θέλησης. Η Υδροχοϊκή 
Εποχή που ανοίγεται μπροστά μας είναι πάνω απ’ όλα μια εποχή που θα κομίσει τα 
παγκόσμια, ζώντα ύδατα της Ζωής, τα οποία είναι ικανά να διεισδύσουν σε κάθε 
διάνοια και καρδιά, εάν και εφόσον διεξάγουμε τη νόμιμη μάχη ανάμεσα στον κα-
τώτερο και τον ανώτερο εαυτό, απέναντι στην ιδιοτελή πολιτική και οικονομία, 
υποστηρίζοντας την μία ανθρωπότητα. Ασφαλώς δεν θα είναι εύκολο, δεδομένης 
όμως της έντασης των παγκόσμιων γεγονότων, μπορούμε αν το επιλέξουμε να 
ευθυγραμμιστούμε με τον ταχύτατα αυξανόμενο εσωτερικό όμιλο των στοχαστών 
και των υπηρετών που εργάζονται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης έκφρασης και οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν την ελπίδα του κόσμου. 

Σε ατομικό επίπεδο μπορούμε να μάθουμε να καλωσορίζουμε την κρίση, κα-
θώς αυτή αφυπνίζει το πνεύμα μέσα μας έτσι ώστε να αναδυθεί από το στάδιο 
της χρυσαλίδας. Οι κρίσεις που προέρχονται από την ψυχή εισάγονται με Αγάπη 
στην βαθύτερή της έννοια με αποτέλεσμα να είναι υποφερτές και, συν τω χρό-
νω, με χαρά αποδεκτές για την απελευθέρωση που επιφέρουν. Για τους μαθητές 
που εργάζονται σε ένα εσωτερικό σημείο έντασης, οι κρίσεις έρχονται απλά γιατί 
η ψυχή με τον καθημερινό διαλογισμό εφελκύεται και διαχύνει την ενέργειά της 
μέσα στην προσωπικότητα. Όμως αυτός είναι ο δρόμος του πνευματικού μαχητή 
που σκόπιμα αποδέχεται την καταστάλαξη της κρίσης προκειμένου να υπηρετήσει 
καλύτερα. 

Για όσους από εμάς βαδίζουμε την ατραπό της αλήθειας προς τον ανώτερο εαυ-
τό, αξίζει να αναφερθούμε στα λόγια του Σωκράτη, με τα οποία και θα κλείσω:

«Μοναδική μου επιθυμία είναι να γνωρίσω την αλήθεια όσο καλύτερα μπορώ… 
Και, με όλη μου τη δύναμη, παροτρύνω όλους τους άλλους ανθρώπους να πράξουν 
το ίδιο… Σας παροτρύνω να λάβετε μέρος στην μεγάλη μάχη, τη μάχη της ζωής, που 
είναι η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη γήινη διαμάχη».
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