Ορολογία και Έννοιες
Ψυχή ή Ανώτερος Εαυτός
Η Ψυχή είναι ο ενδιάμεσος ή ο «Πράκτορας» που υπάρχει μεταξύ του αγνού Πνεύματος και της
Προσωπικότητας. Η Ψυχή αντιπροσωπεύει τόσο τη «ζω-τικότητα» όσο και τη «συνείδηση». Δεδομένου ότι
ενοικεί μεταξύ του Πνεύματος και των χονδροειδέστερων πεδίων όπου ζούμε, μεσολαβεί και τα συνδέει
αμοιβαία μεταξύ τους, απ’ όπου και η επιρροή της.
Προσωπικότητα
Η Προσωπικότητα είναι ένας συνδυασμός του νοητικού σας (συγκεκριμένου νου), της συναισθηματικής
(αστρικής) φύσης και της φυσικο / αιθερικής σας μορφής. Βασικός στόχος στο διαλογισμό είναι να τα ενοποιήσετε
και τα 3 στην σκέψη σας και στη συνέχεια να τα θεωρήσετε ως ένα. Στη συνέχεια, αφήστε αυτή την
ολοκληρωμένη ενότητα να συγχωνευτεί με την Ψυχή.
Ο άνθρωπος αποτελείται από 3 αλληλο-διεισδύοντα και αλληλένδετα ενεργειακά πεδία, δηλαδή το Πνεύμα, την
Ψυχή και την Προσωπικότητα. Κύριος στόχος του διαλογισμού είναι να ολοκληρώσει αυτά τα 3 σε μια ενότητα
και να τα συνδέσει με την Ψυχή και να γίνει έτσι εσκεμμένα μια συνειδητή οντότητα.

Εντύπωση
Η εντύπωση είναι μια ιδέα, ένα αίσθημα για κάτι ή κάποιον, που σχηματίστηκε χωρίς συνειδητή σκέψη. Σκεφτείτε
το ως την «πρώτη σας εντύπωση» για ένα πρόσωπο ή για έναν τόπο. Η εντύπωση από την ίδια της την μορφή
είναι υποκειμενικής φύσης.
Ορθές Ανθρώπινες Σχέσεις
Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών Του Κόσμου, Πνευματικοί Αναζητητές, Παγκόσμιοι Εξυπηρετητές
Είναι ένας όρος (-οι) που περιγράφουν τους εξυπηρετητές ή τους Άνδρες/Γυναίκες Καλής Θέλησης. Οι
δραστηριότητές τους αντιπροσωπεύουν την εφαρμογή των ανώτερων αξιών, π.χ. καλή θέληση, συνεργασία,
αβλάβεια σε ΟΛΕΣ τις σκέψεις και τις πράξεις τους.
Μια σημαντική λειτουργία των Παγκόσμιων Εξυπηρετητών είναι να λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της
Ανθρωπότητας , της Ιεραρχίας + τα Άσραμ για να επικαλεστούν σκεπτομορφές, ιδέες και εντυπώσεις από αυτές
τις Ανώτερες πηγές και να τις μετατρέψουν σε δημιουργικές λύσεις. Οι Παγκόσμιοι Εξυπηρετητές θεωρούνται
τα χέρια και πόδια της Ιεραρχίας και «πνευματικοποιούν τη ζωή της σκέψης» για καθεμία από τις 10 Ομάδες
Εξυπηρετητών και βοηθούν στη δημιουργία ορθών ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα στα κατώτερα 18 υποπεδία.
Ιεραρχία ( Αναληφθέντες Διδάσκαλοι)
Η Ιεραρχία καθοδηγείται από ομάδα προηγμένων Ψυχών ή αναληφθέντων Διδασκάλων, π.χ. ο Χριστός και ο
Βούδας, που όπως και εμείς υπέφεραν, ενσαρκώθηκαν και τελικά πέτυχαν την απελευθέρωση από το φυσικό
πεδίο και από τον κύκλο των επανεσαρκώσεων ... ονομάζονται Ιεραρχία και λειτουργούν ως θεματοφύλακες
του Σχεδίου του Θεού το οποίο εκδηλώνεται πάνω στη Γη.

Το Σχέδιο
Οι διδασκαλίες της Αιώνιας Σοφίας παρουσιάζουν την αναγνώριση ότι η Θεία έμπνευση προέρχεται από ηλιακές
και κοσμικές πηγές. Αυτή η «έμπνευση» είναι ένας τύπος γνώσης και ενέργειας που μετασχηματίζεται σε ό,τι
ονομάζουμε «Σχέδιο». Το Σχέδιο, γνωστό και ως «Θείο Σχέδιο», είναι μια κυανοτυπία φωτός, σοφίας και αγάπης
που καθοδηγεί την Ιεραρχία των Διδασκάλων και τις Ψυχές όλων.
Οι Παγκόσμιοι Εξυπηρετητές παντού (στο κόσμο) ερμηνεύουν το Σχέδιο εφαρμόζοντας πνευματικές αξίες και
ηθική ηγεσία στη ζωή, αν και δεν επιβάλλονται ποτέ. Σε επίγειο πλαίσιο, οι πνευματικοί αναζητητές
αντιλαμβάνονται ότι το Σχέδιο αντιπροσωπεύει την συνεχή αλλαγή στη συνείδηση της ανθρωπότητας και την
επίγνωση ότι αποτελούμε «συνειδητό» μέρος αυτής της εξέλιξης.

Ψυχική Ώθηση
Η Ψυχή στο δικό της πεδίο έρχεται περιστασιακά σε επαφή με τη χαμηλότερη αντανάκλασή της, την
Προσωπικότητα. Αυτό βοηθά την Προσωπικότητα να εδραιώσει έναν «νοητικό» προσανατολισμό. Με την
πάροδο του χρόνου, η Προσωπικότητα μαθαίνει να αναπτύσσει μια ικανότητα ακρόασης των ωθήσεων της
Ψυχής ή των υπο-κινήσεών της μέσω εντυπώσεων, ονείρων και μέσω διέγερσης των αιθερικών κέντρων.
Συνέχεια της Συνείδησης
Ένας κύριος στόχος για τον διαλογιζόμενο είναι να εδραιώσει μια συνέχεια συνείδησης για την πρόσληψη των
ανώτερων πεδίων του νου και να επιτρέψει μια συνεχή ροή εντυπώσεων από την Πνευματική Τριάδα. Ο όρος
«Συνέχεια» αναφέρεται στο ότι ο μαθητής μπορεί να διατηρήσει με επιτυχία την «ένταση της σύνδεσης με την
Ψυχή» για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτή η σύνδεση θα οδηγήσει σε πιο προχωρημένα στάδια μαθητείας και
μύησης για την δημιουργία μιας «συνέχειας συνείδησης».
Μέσω διαρκούς εσωτερικού διαλογισμού, θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των κατώτερων οχημάτων και του
ανώτερου νου της Ψυχής. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ψυχικά εμποτισμένη Προσωπικότητα. Όταν έχει
κατασκευαστεί μεγάλο μέρος από τη «Γέφυρα του Φωτός ή Ανταχκαράνα, αυτή η διαδικασία θα διευκολύνει την
« συνέχεια της συνείδησης ».
Ζωτικότητα
Όταν ο πνευματικός αναζητητής ασχολείται με δράσεις σχετικές με την υπηρεσία, εκφράζει τη συνείδηση της
Ψυχής. Αυτή η ‘εκ-πομπή’ έχει μια ακτινοβόλο ποιότητα ή «ζω-τικότητα».
Η «ζω-τικότητα», επειδή εκπηγάζει από την Ψυχή, αποτελείται από φως και αγάπη, ενέργειες που διοχετεύονται
ελεύθερα μέσα από τη συνείδηση του κάθε ατόμου, καθώς εμπλέκεται σε οιαδήποτε δράση. Οι ποιότητες της
(ζω-τικότητας) συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι:
• Είναι μια προωθητική ενέργεια για να ασκήσετε την αβλάβεια, την ακεραιότητα και την συμπόνια σε άτομα και
ομάδες.
• Είναι μια επίγνωση που εμπεριέχει αναζωογονητική ενέργεια και μια παρουσία πάντα παρούσα πίσω από
την μορφή.
• Θεωρείται και γίνεται αισθητή ως ακτινοβολία από την Ψυχή που αποβαίνει μέρος της συνείδησής του ατόμου,
που επιτρέπει σε αυτήν την ανώτερη φύση να ρέει δι` αυτού.
• Όσο πιο πολύ ο πνευματικός αναζητητής ζει για τον σκοπό της Ψυχής, τόσο κι αποβαίνει η ίδια η
ζω-τικότητα που εκπέμπει η Ψυχή.
Κρίση
Για τον εσωτεριστή, η κρίση αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για πνευματική εξέλιξη στην συνείδηση, για τον
μετασχηματισμό της θυμαπάτης, των πλανών ή των προσκολλήσεων. Στο πνευματικό μονοπάτι, η κρίση μπορεί
επίσης να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία, είτε για να παραμείνετε εκεί που βρίσκεστε και να μην προοδεύσετε, είτε
για να εγκαινιάσετε έναν νέο προσανατολισμό και μια παραδειγματική αλλαγή στη συνείδηση. Για τον μαθητή,
ανάλογα με τον χειρισμό μιας κρίσης εκ μέρους του, επεκτείνεται το όραμά του και έτσι είναι δυνατόν «να ρέει
η νέα γνώση».

Βεβαιώσεις – Μάντρα
• Εγώ είμαι η ψυχή. Εγώ είμαι το Θείο φως. Εγώ είμαι η Θέληση. Εγώ είμαι η Αγάπη. Εγώ είμαι καθορισμένο
Σχέδιο
• Στο μέσον του δρόμου στέκω, ανάμεσα στον Άγγελο που είναι ο εαυτός μου και στην τριπλή μου μορφή. Ένα
με αυτό το καθαρό φως. Αυτό το φως είναι το μόνο που χρειάζομαι.
• Στο κέντρο της Θέλησης του Θεού στέκω. Τίποτα δεν παρεκλίνει την θέλησή μου από τη δική Του.
Πραγματοποιώ αυτή τη θέληση με αγάπη. Στρέφομαι στο πεδίο της υπηρεσίας. Εγώ το θείο Τρίγωνο,
πραγματοποιώ αυτή την θέληση μέσα στο τετράγωνο και υπηρετώ τους συνανθρώπους μου.
• Μοχθώ για την άμεση γνώση της δικής μου Ψυχής, έτσι ώστε να είναι γεγονός και πραγματικότητα στη ζωή
μου και όχι μόνο πεποίθηση και ελπίδα. Ο δρόμος για αυτήν την άμεση γνώση είναι μέσω ευθυγράμμισης.

Η Μεγάλη Επίκληση
Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.
Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού.
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.
Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων

Η Μεγάλη Επίκληση είναι η έκφραση του
Πνεύματος ή της Θείας Τριάδας που
κατέρχεται στη Γη μέσω των εσκεμμένα
συνειδητών ανθρώπων. Καταδεικνύει:
• Φως (της Νοημοσύνης)
• Αγάπη (Έκφραση Συμπόνιας)
• Θέληση (Έκφραση Δύναμης ή Θέλησης)
Έτσι δημιουργείται ένα ενιαίο πεδίο που μας
συνδέει με όλους τους άλλους, σε όλο τον
κόσμο, που εκτελούν την ίδια εργασία. Και
αυτή η εργασία είναι η Επιστήμη της
Επίκλησης και της Εφέλκισης.

Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.
Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.
Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

