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             Το να εκτελέσει κάτι ή κάποια πράγματα κάποιος, συνήθως λέμε ότι έχει κάποια 
αποστολή, αν κάποιος το προσδιόρισε. Όπως τα ιδανικά συνδέονται με ένα υπέρτατο σκοπό 
και η αποστολή συνδέεται με ιδανικά. Απόστολος είναι αυτός που επιδιώκει ή πραγματώνει 
ιδανικά.  

 

                            ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

     Κάποτε, πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια, η πτώση του ανθρώπου οδήγησε στην απώλεια του 
παραδείσου, στην διάλυση της αχρήματης κοινοβιακής κοινωνίας και στον πυρηνικό όλεθρο. 
Μετά ο άνθρωπος ξεκίνησε από τα σπήλαια, ήταν σε ημιάγρια κατάσταση που οι αντίξοες 
συνθήκες επέβαλαν και η κληρονομιά του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Τον ημιάγριο 
άνθρωπο έπρεπε να «εξημερώσουν» οι συνετότεροι, οι άνθρωποι που συναισθάνονταν και 
σκέπτονταν ανθρώπινα, οι άνθρωποι που πολλές φορές θυσιάστηκαν στον αγώνα, οι 
άνθρωποι που αισθάνθηκαν ότι είχαν μία αποστολή.  

 

                      ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ  

 

     Η διδασκαλία της φιλοσοφίας και των γραμμάτων, εξευμενίζει και εξανθρωπίζει τους 
διδασκόμενους και οι διδάσκαλοι το αντιλαμβάνονται και αισθάνονται την αποστολή. 
Συνήθως οι ραδιούργοι τους συκοφαντούσαν όπως τον Σωκράτη, ή τον Αναξαγόρα και 
πολλούς άλλους. Όπως αναφέρει ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος, οι κατήγοροι του Σωκράτους ήταν 
γίγαντες. Και μην σας περάσει η σκέψη για γιγαντόσωμους ανθρώπους, οι γίγαντες ήταν 
άνθρωποι ίσως μερικές φορές ψηλοί, αλλά ήταν οι σατανιστές. Αυτοί που εξαγρίωναν και 
εξαθλίωναν τον άνθρωπο, οι οπαδοί του Εωσφόρου, αυτοί που μισούσαν τον θεό και τον 
άνθρωπο.  

     Οι γίγαντες είναι οι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση, τους πολέμους, τις βιαιοπραγίες και 
όλα σχεδόν τα κακά και ρέπουν τους ανθρώπους στην βία. Η βία που παρατηρείται συνήθως 
στις ταινίες τις αμερικάνικες και σε βιντεοπαιγνίδια, εθίζουν την νεολαία σε αυτή και την 
φέρνουν σαν φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Μεθοδεύεται από αυτούς τους 
υπανθρώπους.  

 

                           ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 



    Αναδύονται μεταξύ μας άνθρωποι, άνθρωποι που ανελίσσονται στην σκέψη, που δεν 
ενδίδουν στο κακό, που δεν συμβιβάζονται με την αδικία. Και διδάσκουν την ανθρωπότητα, 
οδηγούν σε απελευθερωτικούς αγώνες και εξυψώνουν τις αξίες. Πολλές φορές γίνονται 
μάρτυρες των αγώνων τους, οι καταπιεστές και οπαδοί του Εωσφόρου τους εκτελούν.  

    Άνθρωποι που συνειδητά ή ασυνείδητα, αγωνίστηκαν ή αγωνίζονται για την επαναφορά 
του παραδείσου.  

 

                     ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

     Πολλές φορές, η συνειδητοποίηση προέρχεται από διδασκαλίες σοφών ανθρώπων και οι 
μαθητές συνειδητοποιούν και αποδέχονται την αποστολή. Με την έννοια αυτή αποστολή 
εννοούμε την επιδίωξη πραγμάτωσης ιδανικών.  

    Πολλές φορές, η συνειδητοποίηση της αποστολής, είναι αυτεξούσια πρωτοβουλία, είναι 
προϊόν της δραστηριότητας και της σκέψης του αποστόλου. Ίσως και σεις, αν απορρίψετε την 
εκμετάλλευση και το κακό, αν δυσανεσχείτε με την αδικία, αν η καλοσύνη μίλησε στην 
καρδιά σας, ίσως νοιώσετε την αποστολή. Την αποστολή της δικής σας εμβέλειας, την 
αποστολή να κάνετε καλύτερους τους πλησίον σας, με την διαγωγή σας και το παράδειγμά 
σας.             

 

                  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 

 

     Αν οι αξίες και τα ιδανικά ρίζωσαν στην καρδιά σας, αν δεν επιδιώκετε τον εύκολο δρόμο 
της πτώσης, αν ο αγώνας σας καταξιώνει, τότε χωρίς καμία ανταμοιβή θα γίνεται το σκεύος 
ιδανικών. Οι αξίες που οδηγούν σε ειρηνική και ήσυχη ζωή, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, χωρίς μικροπρεπείς ιδιοτέλειες, οι αξίες όπου η κοινωνία προηγείται και το 
κοινό καλό και όχι το ατομικό συμφέρον να επιβάλλει την καθεστηκυία τάξη, οι αξίες για 
καλύτερη κοινωνία , οι αξίες η γνώση και η επιστήμη να κυριαρχήσουν και για το γενικό 
καλό, οδηγούν στην αποστολή. 

 

                               Η ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο ΘΕΟΣ 

 

     Το αυτεξούσιο που πολλές φορές αισθάνεστε, είναι το υπέρτατο δώρο και η τελειότητα 
του Δημιουργού, για όσους πιστεύετε στον θεό. Οι υπόλοιποι να ασκήσουν το αυτεξούσιο 
στην αυτοσυνειδητοποίηση της αποστολής.  

     Ο θεός έδωσε το αυτεξούσιο, ακόμη και να τον πολεμήσει κάποιος. Και αυτοί είναι οι 
Εωσφοριστές. Εκεί πρέπει να ανορθώσουν το ανάστημα οι απόστολοι, να ασκήσουν το 



αυτεξούσιό τους στους αγώνες της τιμής και της δόξας, του στεφάνου του δικαίου. Η σκέπη 
της αποστολής ο θεός.  

 

                               Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΧΕΙ ΨΥΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

     Στην δική σας εμβέλεια, στον δικό σας περίγυρο, να είστε δίκαιοι και τίμιοι. Να μην 
προσπαθείτε να προσπεράσετε τις δυσκολίες με ατιμίες και διαφθορά, ο δύσκολος δρόμος 
στην ζωή σας είναι ο δρόμος της άϋλης τιμής. Είναι η ηθική επανάπαυση και επιβράβευση, 
είναι η  τιμή που ίσως κανένας δεν αποδίδει, είναι η τιμή που να μην ζητείτε την αναγνώρισή 
της, είναι η τιμή της ταπεινοσύνης. 

 

                                     ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΫΛΕΣ 

 

     Η αγάπη, η αξιοπρέπεια, η ηθική κλπ, είναι ιδέες, είναι άϋλες έννοιες. Μην επιδιώκετε 
λοιπόν τα πλούτη, τα πλούτη άγουν συνήθως στην οδό της ανομίας. Γίνετε πλούσιοι στα 
συναισθήματα, γίνετε δίκαιοι και τίμιοι και πράοι. Οι άϋλες αξίες, αν και όποτε μεταστείτε 
στην άλλη ζωή, αυτές θα σας συνοδεύσουν στην αιωνιότητα και θα σας στεφανώσουν.   

 

                                ΤΟ ΑΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 

 

     Η σκέψη σας και οι αξίες που την διέπουν, δημιουργούν την εκπομπή από τις άτομες και 
την δομή του πνεύματος. Οι άτομες είναι τα όρια μεταξύ ύλης και αΰλου και οι άτομες 
συνασπίζουν το πνεύμα σας. Υπάρχουν πολλών ειδών άτομες και είδη πνευμάτων. Τα 
πνεύματα διαμορφώνονται αυτόματα από την σκέψη σας με τις κατάλληλες άτομες.  

 

                            ΟΙ ΑΤΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 

 

    Δημιουργούν συνασπίσεις που ανακλούν το φως και όλες τις ακτινοβολίες και 
ταλαντώνονται υπό ειδικές περιστάσεις έτσι ώστε να γίνεται η θέαση του απροσίτου φωτός. 

     Τα κατώτερα πνεύματα, δέχονται σαν σφαίρες το φως των συμπαντικών ηλίων και η 
δοκιμασία είναι αιώνια. Η αυταπάτη των σατανιστών ότι ο Εωσφόρος θα τους αμείψει μετά 
θάνατο, τους οδηγεί στην αμείλικτη πραγματικότητα του αυτόματου της διαμόρφωσης των 
πνευμάτων τους. Η κόλαση (=τιμωρία), δεν είναι ένας περιχαρακωμένος τόπος όπου 
εσωκλείονται οι κατώτερες ψυχές. Ο παράδεισος δεν είναι ο παρά τον Άδη της κόλασης 
άλλος τόπος. Η διαμόρφωση των πνευμάτων από τις αξίες και την ηθική, είναι το διαβατήριο 



των Ηλυσίων πεδίων παρά τον Άδη, τα Ηλύσια πεδία θεώνται από τις καταξιωμένες ψυχές, 
των αξιών και των ιδανικών και της ηθικής. Και αυτομάτως.   


