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 Αυτό που είναι  
Correllian Wicca? 

 
Η παράδοση Correllian Nativist είναι µια από τις µεγαλύτερες 

παραδόσεις «Wicca» στον κόσµο! Το Wicca είναι µια ειδωλολατρική 
θρησκεία που venerates η γη, θεωρεί το Θεό και ως η µητέρα και ο 

πατέρας, και θεωρεί ότι ο Θεός έρχεται σε κάθε µεµονωµένο πρόσωπο 
µε τον τρόπο που είναι καλύτερος για τους. Το Wicca επίσης θεωρεί ότι 
κάθε πρόσωπο µπορεί να έχει πρόσβαση στις δυνάµεις της ψυχής ή 

υψηλότερου µόνου τους και να χρησιµοποιήσει αυτές για να 
απασχοληθεί στα θαύµατα στη ζωή τους.  

 
Για να µάθει περισσότεροι για Correllian Wicca, πηγαίνετε:  
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Πρόλογος  
 

«Elizabeth Greenwood» ήταν το όνοµα µανδρών Blv. LaVeda Lewis Highcorrell, 
(1927-1989) πρώιν αρχηγός της παράδοσης Correllian. Αν και έγραψε διάφορα 
άρθρα και σχόλια, και που δηµοσιεύονται και αδηµοσίευτα, τα πέντε απόκρυφα 
µυστικά είναι η µόνη θέση όπου το Blv. Το LaVeda έκανε µια περιεκτική δήλωση για 
τις πεποιθήσεις της ως Correllian. Είναι επίσης η πρώτη ευρέως διανεµηµένη 
έκθεση των ιδεών Correllian. 
 
«Τα πέντε απόκρυφα µυστικά» γράφτηκαν συγκεκριµένα ως απάντηση στο «νέο 
σωστό» κίνηµα που κέρδιζε τον ατµό στις ΗΠΑ τότε. Οδηγηµένος από συµπαθεί 
televangelists Γερµανό στρατιωτικό Fallwell και Jim Bakker, το νέο δικαίωµα που 
επιδιώκεται για να συγχωνεύσει τις δεξιές πολιτικές και συντηρητικές χριστιανικές 
ιδέες σε ένα είδος θεοκρατίας. Αυτό ήταν η αιτία του πραγµατικού φόβου µεταξύ 
Pagans και άλλων ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ µειονοτικών οµάδων. Πολλοί άνθρωποι 
θεώρησαν ότι ήταν στο σοβαρό κίνδυνο τις θρησκευτικές και κοινωνικές ελευθερίες 
τους, λόγω των πολύ πραγµατικών επιθέσεων σε αυτές τις ελευθερίες από το νέο 
δικαίωµα. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα σηµειώσει αυτού σε ισχύ πολλές το Blv. 
Το LaVeda έχει στοχεύσει τα επιχειρήµατά της άµεσα στις υποθέσεις και τις 
πολιτικές/θρησκευτικές θέσεις των televangelists του νέου δικαιώµατος.  
 
Εντούτοις συγχρόνως Blv. Το LaVeda δηµιούργησε την πρώτη σηµαντική δηµόσια 
δήλωση ποιου Correllianism είναι, και τι είναι από πολλούς που θεωρούνται ακόµα 
ως δήλωση αρχής των πεποιθήσεων Correllian.  
 
Μερίδιο µε µας έπειτα τα πέντε απόκρυφα µυστικά των µεγάλων ειδωλολατρικών 
κυρίων, όπως αποκαλύπτεται από το αγαπηµένο LaVeda. 

 
 

Και εάν ενδιαφέρεστε για τη µελέτη για µαγικό µπορείτε να βρείτε όλο 
τον τρόπο των σε απευθείας σύνδεση σειρών µαθηµάτων σε µαγικό και 
την ειδωλολατρεία, καθώς επίσης και µια ενθαρρυντική κοινότητα των 

οµοϊδεατών ανθρώπων σε:  
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κόσµο – τι θα µπορούσε να σε εµποδίσει; 
 
Αλλά τίποτα από αυτά δεν µπορεί να σε βοηθήσει, εκτός και αν φτάσεις να τα 
πιστεύεις πραγµατικά, γιατί αν δεν αποδέχεσαι αληθινά ότι «πιστεύω» επιζητάς να 
έχεις, θα σε αφήσουν µόνη/ο στον κλονισµό. 
 
Καθώς όλα είναι έτσι, λέω «Ας είσαι ευλογηµένη/ος και µακάρι να επιτυγχάνεις σε 
όλα όσα κάνεις.  Ό,τι κάνεις, κάντο µε αγάπη, και καλά πράγµατα θα είναι δικά 
σου». 
 
Σε ευχαριστώ, 
Lady Elizabeth Greenwood  
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Πρόλογος: 
 
Σας χαιρετώ, φίλοι µου, 
 
Όπως είµαι σίγουρη ξέρετε, υπάρχουν ντουζίνες από µικρά βιβλία σαν αυτό, και 
όλα υπόσχονται τα κλειδιά για το Σύµπαν, ανυπολόγιστη δύναµη και προσωπική 
ευτυχία. 
 
Είναι πολλά για να τα ζητήσεις, και ακόµα περισσότερο, πολύ πιο πολλά για να τα 
υποσχεθείς. 
 
∆εν δίνω τέτοιες υποσχέσεις.  Βάζω µπροστά σου πέντε από τα µεγαλύτερα 
µυστικά της ζωής, όπως γίνονται κατανοητά από τη θρησκεία µου. 
 
Αυτά µόνα τους δεν µπορούν να κάνουν τίποτα για σένα.  Είναι αυτό που µπορείς 
να κάνεις εσύ µε αυτά που µετράει. 
 
Το µονοπάτι για τη γνώση και για µια ευτυχισµένη, ουσιαστική ζωή δε βρίσκεται σε 
κάτι που κάποιος άλλος καταλαβαίνει ή όχι.  Μπορούν να σου πουν οτιδήποτε, 
αληθινό ή ψεύτικο – δεν είναι τίποτε.  Όσο είναι δικό τους, δεν µπορεί να σε 
επηρεάσει πραγµατικά.  Για να βοηθήσεις τη ζωή σου ή να καταλάβεις µε 
οποιοδήποτε τρόπο, η γνώση πρέπει να έρθει να µείνει µέσα στην ίδια σου την 
καρδιά, γιατί µόνο τότε είσαι αληθινά ελεύθερη/ος και µόνο τότε µπορείς 
πραγµατικά να γνωρίζεις. 
 
Η πραγµατική γνώση είναι και πρέπει να είναι περισσότερο από το επαναλαµβάνεις 
µηχανικά, γιατί η αποµίµηση της γνώσης δεν είναι γνώση και δε θα σε στηρίξει αν 
αυτά που έχουν γραφεί δοκιµαστούν. 
 
Υπάρχουν πολλά µονοπάτια για τη γνώση, και πολλή γνώση να κερδισθεί, αλλά 
τίποτα από αυτά δε µπορεί να σε ωφελήσει αν δε φτάσεις να 
το πιστέψεις και να το καταλάβεις από µόνη/ος σου. 

 

Γνώση: 
 
Αυτή είναι η πρώτη από τις πέντε αδελφές και το µεγαλύτερο 
µυστικό που θα µπορούσα να σου πω αν µε άκουγες για χίλια 
χρόνια – αν δεν τα γνωρίζεις αληθινά και δεν τα αποδέχεσαι, 
όλα τα µυστικά στο Σύµπαν δεν είναι παρά µόνο πολλά 
διανοητικά µπερδέµατα. 



χρειαζόταν ποτέ να δηµιουργήσει ένα ολόκληρο Σύµπαν για να τους αποκτήσει.  Και 
αν χρειαζόταν µια οµάδα από προστατευµένους, άπειρους υπηρέτες, καλά, τότε θα 
υπέφερε στην αρχή όταν ήταν µόνη Της. 
 
Ο Θεός θέλει ποικιλία!  Άνοιξε τα µάτια σου και δες την ολόγυρά σου! 
 
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Φύσης αν όχι η ποικιλία;  Ο Θεός αγαπά 
πράγµατα που είναι καινούργια και διαφορετικά.  Της αρέσουν τα λαµπερά 
χρώµατα και οι πρωτότυπες ιδέες. 
 
Ο Θεός δεν θέλει όλους να είναι το ίδιο.  Αν ο Θεός ήθελε οµοιογένεια, θα το έβλεπες 
στη Φύση – έκπληξη! ∆εν είναι εκεί. 
 
Ο Θεός δε θέλει να Σε βάλει σε έναν περιστερώνα ή να Σε περιορίσει.  Ούτε Σε θέλει 
να περπατάς σε ένα ευθύ και στενό µονοπάτι – Σε θέλει να κοιτάς στις πλευρές και 
να βλέπεις τα λουλούδια!  Κοίτα επάνω και δες τα σύννεφα!  Περπάτα στο γρασίδι 
και εξερεύνησε! 
 
Αυτή είναι η αληθινή θέληση του Θεού. 
 
Σε θέλει να είσαι ελεύθερη/ος.  Να είσαι ευτυχισµένη/ος.  Και να επιτυγχάνεις.  Είναι 
ένα χέρι βοήθειας, όχι ένα εµπόδιο, στο µονοπάτι σου. 
 
∆εν υπάρχει τίποτα για να σε περιορίζει, ούτε καν ο θάνατος γιατί ο θάνατος δεν 
είναι πραγµατικός, µόνο µια προσωρινή ξεκούραση στην Άλλη Πλευρά ανάµεσα 
στις ζωές. 
 
Μόνο ο δικός σου φόβος µπορεί να σε εµποδίσει.  Ο φόβος, ή ο κακός σχεδιασµός, 
η έλλειψη πίστης στον εαυτό µας και η κακία προς τους άλλους. 
 
Έτσι γίνε ελεύθερος, και εκµεταλλεύσου τον κόσµο που έχει δηµιουργηθεί για σένα!  
Γιατί η µόνη σου φυλακή είναι ο εαυτός σου. 
 
Έτσι ας γίνει.  Αυτές είναι οι πέντε.  Τα µυστικά για µια ευτυχισµένη και επιτυχηµένη 
ζωή.  Αυτοί που πιστεύουν σε αυτές είναι χωρίς φόβο.  Γιατί τι υπάρχει για να 
φοβηθείς όταν ξέρεις στην καρδιά σου ότι η ζωή είναι αιώνια.  Ότι ο Θεός είναι 
καλός, και του αρέσεις, και θέλει να Σε βλέπει να προοδεύεις.  Και πως µέσα σου 
περιµένει η ειρήνη και η γαλήνη που ψάχνεις, περιµένοντας µόνο για σένα να 
κοιτάξεις µέσα σου, και πραγµατικά να πιστεύεις ότι λες ότι πιστεύεις. 
 
Με αυτή τη γνώση, που πιστεύεις αληθινά, µπορείς να επιδιώξεις οτιδήποτε, χωρίς 
φόβο.  Μπορείς να αναπτύξεις τις δυνάµεις µέσα σου, ή να βγεις γενναία στον 
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Τόσοι πολλοί άνθρωποι σήµερα λένε ότι µπορούν να σου δώσουν αληθινή γνώση, 
σαν να ήταν δώρο.  Πίστεψέ τους, στείλε τους τα λεφτά σου, αγόρασε τα φυλλάδιά 
τους, ή κάνε ότι σου λένε, και για ένα τόσο µικρό τίµηµα θα γίνεις σοφή/ός, µέσω 
διαπίδυσης. 
 
Καλά, αυτά είναι κουβέντες και ανοησίες!  Κανείς δε µπορεί να σε οδηγήσει σε έναν 
εύκολο δρόµο προς τη γνώση, απλά γιατί του είναι βολικό να το κάνει.  Το µονοπάτι 
προς την κατανόηση είναι ένα µονοπάτι που πρέπει να το περπατήσεις µόνη/ος 
σου, και µε τη δική σου θέληση, όχι ένας ουράνιος δρόµος µε τυµπανοκρουσίες 
ανοιχτός για την τιµή ενός εισιτηρίου των $.30. 
 
Άλλοι άνθρωποι µπορούν να σε οδηγήσουν’ να σε συµβουλεύσουν’ να σε 
εκπαιδεύσουν’ να σε βοηθήσουν.  Αλλά δεν µπορούν να πιστέψουν για σένα.  ∆εν 
µπορούν να γνωρίζουν για σένα.  Σε στιγµές πόνου, δεν µπορούν να είναι η δύναµη 
µέσα σου, όσα και αν µπορεί να προσφέρουν από έξω.  Και η δύναµη µέσα µας 
είναι η αληθινή παρηγοριά. 
 
Οι άνθρωποι που σου λένε πως όλα όσα έχεις να κάνεις για να κατέχεις τα µυστικά 
του Σύµπαντος είναι να διαβάσεις ένα συγκεκριµένο βιβλίο, ή να αγοράσεις ένα 
συγκεκριµένο φυλλάδιο, ή να παρακολουθήσεις ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα 
τηλεόρασης και να στείλεις λεφτά – είναι είτε βλάκες ή τσαρλατάνοι, γιατί τόσα 
πολλά δεν µπορούν να κερδισθούν από τόσα λίγα. 
 
Το να δεχθείς τυφλά τα λόγια κάποιου άλλου δεν σηµαίνει να είσαι πιστός ή 
έµπιστος ή αφοσιωµένος – είναι σα να έχεις παρωπίδες. 
 
Καθένας πρέπει να χρησιµοποιεί τη δική του αίσθηση λογικής και να ακούει το 
εσωτερικό του καµπανάκι όταν ψάχνει ένα µονοπάτι για τη γνώση, γιατί δεν πρέπει 
απλά να τραβιέσαι προς την ειρήνη και την ευτυχία ανεξάρτητα µε το ποιος 
υπόσχεται να σε τραβήξει.  Και τόσοι πολλοί κάνουν αυτήν την υπόσχεση, και τόσοι 
πολλοί φωνάζουν προς το δρόµο, που µόνο µέσω σύνεσης και εσωτερικής 
καθοδήγησης µπορεί κάποιος πιθανά να πει ποια µονοπάτια έχουν κάτι να 
προσφέρουν και ποια είναι κατευθύνσεις σχεδόν χωρίς σηµασία. 
 
∆εν υπάρχει τίποτε να ξέρεις περισσότερο από το ότι µια έξυπνη διαφήµιση ή ένα 
ακριβό προϊόν δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατική αξία της σοφίας που 
προσφέρεται.  Ένα σοφό άτοµο µπορεί να ερευνήσει καλά όλα όσα αυτή ή αυτός 
αντιµετωπίζει.  Αλλά είναι ένας ανόητος αυτός που πιστεύει όλα όσα του ζητούνται, 
κυρίως γιατί ο διεκδικητής ορίζει ότι είναι έτσι. 
 
Έτσι η πρώτη αδελφή δεν είναι µόνο γνώση, αλλά η γνώση γι’ αυτό – η σκληρότερη 



κρεµιέσαι από το λαιµό ενός αποδιοποµπαίου τράγου. 
 
Το να παίρνεις ευθύνη για τη ζωή σου δεν είναι ανυπακοή προς το Θεό.  Ο Θεός 
Σου έδωσε την ευθύνη από την αρχή.  Αν ο Θεός Σε ήθελε να είσαι ανίκανη/ος να 
κάνεις επιλογές και να στέκεσαι στα πόδια σου, σχεδόν δε θα είχε ανάγκη να Σε 
δηµιουργήσει, θα είχε;  Γιατί θα έµπαινε ο Θεός στον κόπο να δηµιουργήσει όλο 
αυτό, µόνο για να µπορεί να περνά την ώρα Της ταιριάζοντας τις κάλτσες 
εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ανθρώπων γι’ αυτούς; 
 
Το να κάνεις τα δικά σου λάθη είναι ακριβώς ο λόγος της ύπαρξης – έτσι ώστε να 
µπορείς να µαθαίνεις από αυτά. 
 
Έτσι ώστε να κάνεις τις δικές σου επιτυχίες. 
 
Ο Θεός δεν Σε χρειάζεται για να χτίζεις κάστρα από άµµο γι’ Αυτήν.  Ούτε χρειάζεται 
να χτίζει κάστρα από άµµο «µέσα από σένα».  Ο Θεός µπορεί να χτίσει τα δικά Της 
κάστρα από άµµο.  Μην βασιστείς στα λόγια µου γι’ αυτό – ρίξε µια µατιά στην 
έρηµο της Mojave ή στο Grand Canyon.  Όταν χτίζεις ένα κάστρο από άµµο, είναι 
εκεί για σένα να διασκεδάσεις και να περηφανευτείς γι’ αυτό.  Ο Θεός δε χρειάζεται 
την αναγνώριση για τα δικά σου κάστρα από άµµο, όπως µερικοί άνθρωποι 
υποθέτουν.  Σου έδωσε την ικανότητα ώστε να µπορείς να τα χτίζεις για να 
ενθαρρύνεις τον εαυτό σου. 
 
Όταν κάνεις κάτι καλό, σου αξίζει η αναγνώριση γι’ αυτό – ο Θεός χαίρεται πάνω 
από το κάστρο σου από άµµο, δεν ζηλεύει γι’ αυτό. 
 
Και όταν κάνεις κάτι κακό, πρέπει να παίρνεις την ευθύνη γι’ αυτό επίσης.  Ο 
διάβολος δεν σε έκανε να γκρεµίσεις το κάστρο του Billy, εσύ διάλεξες να το κάνεις.  
Αν θέλεις να το κάνεις σωστό ξανά, τότε πρέπει να κάνεις κάτι τόσο καλό ώστε να 
επανορθώσεις γι’ αυτό.  Αυτό είναι το Κάρµα.  Και µέχρι να επανορθώσεις για τα 
άσχηµα πράγµατα που έχεις κάνει κάνοντας καλά πράγµατα, απλά θα χάνεσαι όλο 
και περισσότερο από το δρόµο για το Θεό. 
 
Αλλά ο Θεός θα περιµένει για σένα. 
 
Η ελευθερία είναι ευθύνη. 
 
Ο Θεός δεν Σε θέλει να είσαι ευφυής και δηµιουργικός.  Σε θέλει να είσαι άξιος και 
χρήσιµος.  Και µπορεί να περιµένει για όσες πολλές ζωές χρειαστεί για σένα για να 
γίνεις έτσι.  Εξάλλου, έχει ήδη περιµένει τόσο πολύ. 
 
Αν ο Θεός ήθελε απλά µια οµάδα από προστατευµένους, άπειρους υπηρέτες, δε θα 
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από τις δυο, κατά πολύ, για να αποκτηθεί. 
 
Όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν υπάρχουν αθεϊστές σε λάκκους (το οποίο δεν 
είναι, ωστόσο, µιλώντας συνηθισµένα, τόσο αληθινό όσο είναι αλαζονικό), έτσι 
επίσης είναι ένα πράγµα να διεκδικείς τη γνώση και άλλο πράγµα να γνωρίζεις. 
 
Η γνώση, όπως τη συζητάµε εδώ, είναι η γνώση της ύπαρξης.  Γιατί υπάρχουµε, 
πως υπάρχουµε, πως µπορούµε να επηρεάσουµε την ύπαρξή µας και την ποιότητά 
της.  Η γνώση της φύσης του Θεού. 
 
Υπάρχουν πολλά µονοπάτια για τέτοια γνώση, πολλοί δρόµοι για πολλούς 
ταξιδιώτες.  Ακριβώς όπως πολλοί διαφορετικοί δρόµοι κάποτε οδηγούσαν στη 
Ρώµη από τις πολλές γωνίες της αυτοκρατορίας της, έτσι επίσης, πολλοί δρόµοι 
οδηγούν στο Θεό από τα πολλά επίπεδα και τις γωνίες της ύπαρξής µας. 
 
Ένας δρόµος που εξυπηρετεί κάποιον καλά, µπορεί να ενοχλεί κάποιον άλλο.  Ένας 
δρόµος που µοιάζει αγνός σε κάποιον, κάποιος άλλος µπορεί να τον πει µοναχικό.  
Ένας δρόµος που κάποιος βρίσκει οικείο, κάποιος άλλος µπορεί να τον περιφρονεί 
σαν συνηθισµένο.  ∆εν έχουν όλοι οι δρόµοι το ίδιο µήκος.  Μερικοί είναι γεµάτοι 
εµπόδια, µερικοί είναι ευχάριστοι.  Μερικοί είναι στενοί, µερικοί είναι ευρύχωροι και 
στριφογυριστοί.  Όλοι στο τέλος θα οδηγήσουν στο Θεό, γιατί ο Θεός µπορεί να 
περιµένει για τον τελευταίο ταξιδιώτη που προσπαθεί – ο Θεός έχει χρόνο. 
 
Μερικοί άνθρωποι νοµίζουν πως ο Θεός βιάζεται, αλλά γιατί να βιάζεται ο Θεός;  Ο 
Θεός είναι ένας καλλιτέχνης και η καλύτερη δουλειά πάντα χρειάζεται χρόνο. 
 
Όλοι αυτοί οι δρόµοι που οδηγούν στο Θεό είναι ίσοι.  Όλοι θα σε πάνε στο ίδιο 
τέλος.  Αλλά µερικοί από αυτούς θα κρατήσουν πολύ περισσότερο, και µπορεί να 
είναι σηµαντικά σκληρότεροι για σένα για να τους περπατήσεις. 
 
Η δεύτερη από τις πέντε αδελφές είναι η γνώση του Θεού. 

 

Θεός: 
 
Αργά ή γρήγορα, θα γνωρίσεις το Θεό.  Θα διαλέξεις το δικό 
σου δρόµο για να φτάσεις εκεί και κανένας δεν µπορεί απλά 
να στον δώσει στο χέρι.  Πάλι, δεν είναι τόσο δύσκολο να 
αντιµετωπίσεις τη γνώση, αλλά αυτό που έχει µόνο σηµασία 
είναι να την κάνεις δική σου γνώση – γιατί ο καθένας µπορεί 
να πει ότι πιστεύει, αλλά αν δεν τη δέχεσαι πραγµατικά, δεν 
µπορεί ποτέ να σε βοηθήσει. 



δηµιουργήθηκαν – την εµπειρία. 
 
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να µάθουµε από την εµπειρία κάθε κατάστασης 
µε κάθε τρόπο;  Κάθε συναίσθηµα, καλό ή κακό.  Κάθε επίπεδο ύπαρξης από 
αµοιβάδα, σε δεινόσαυρο, σε άνθρωπο και παραπέρα. 
 
Αυτή είναι εκπαίδευση! 
 
Και αυτή είναι µια ψυχή που ευχαριστεί αληθινά το Θεό.  Ένα πραγµατικά 
θαυµάσιο τελειωµένο προϊόν, που δικαιώνει τη δηµιουργία του Σύµπαντος, όχι σαν 
κάποιο ατελώς σχεδιασµένο καπρίτσιο, αλλά σαν µια λεπτοµερώς πρακτική και 
στοχαστική πράξη. 
 
Και τώρα επιτέλους, είµαστε έτοιµοι για την πέµπτη αδελφή 
και το όνοµά της είναι Ελευθερία. 

 

Ελευθερία: 
 
Αυτή η αδελφή σου λέει ότι δε χρειάζεται να περιορίζεσαι 
στο χώρο και πως αν το κάνεις, εσύ η/ο ίδια/ος κατέχεις το 
κλειδί. 
 
∆ικό της είναι ένα µυστικό που σε πηγαίνει στην καρδιά.  
∆ικό της είναι το µυστικό της δράσης. 
 
Αν υπάρχει κάτι στη ζωή σου που δε σου αρέσει, µπορείς να το αλλάξεις – 
δοκίµασε! 
 
Αν δεν υπάρχει κάτι στη ζωή σου που επιθυµείς, µπορείς να το έχεις – πάρτο! 
 
Εσύ περιορίζεις τον εαυτό σου!  ΕΣΥ είσαι ο αφέντης της ίδιας σου της µοίρας, και 
η ευθύνη είναι αποκλειστικά και µόνο δική σου. 
 
Τροµακτικό, δεν είναι; 
 
Αν προσπαθήσεις για κάτι, µπορεί να µην το πάρεις.  Αλλά αν δεν το 
προσπαθήσεις, τότε σίγουρα δε θα το πάρεις.  Είναι η επιλογή σου, κάθε φορά – 
και µια επιλογή, να είσαι σίγουρος, για να γίνεται µε τη σωστή αίσθηση και ευφυΐα.  
Αλλά πάντα η επιλογή σου. 
 
Είναι µια επιλογή που δηµιουργήθηκες για να κάνεις, όχι να δίνεις το βάρος ή να 
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Και όπως ο Θεός µπορεί να περιµένει ένα εκατοµµύριο χρόνια για σένα να φτάσεις, 
έτσι επίσης αν σου χρειαστεί ένα εκατοµµύριο χρόνια, καλά, είναι εντάξει.  Ο Θεός 
θα καταλάβει.  Ο Θεός δεν σε µισεί.  Ο Θεός θέλει να βρεις το δρόµο σου.  Ο Θεός 
θα περιµένει.  Ο Θεός δεν περιµένει κάποια δικαιολογία για να σε σταµατήσει – ο 
Θεός είναι πάνω από τέτοια. 
 
Ο Θεός δεν σε έκανε για να παίζει χόκεϊ µαζί σου.  Είσαι ένα αντικείµενο τέχνης σε 
εξέλιξη.  Ο Θεός έχει ξοδέψει αρκετό χρόνο για να σε ξεκινήσει, και δεν πρόκειται να 
σε φτιάξει τσαπατσούλικα τώρα µόνο επειδή µπορεί να χρειαστείς περισσότερο 
χρόνο για να ολοκληρωθείς από κάποιον άλλο. 
 
Την ίδια ώρα, ενώ όλα αυτά είναι αληθινά, είναι επίσης απόλυτα.  ∆εν υπάρχει 
χρονικό όριο’  δεν υπάρχει τέλος προθεσµίας.  Ο Θεός έχει όλο το χρόνο στον 
κόσµο και ακόµα περισσότερο.  ∆εν έχει σηµασία πότε θα φτάσεις, µόνο ότι τελικά 
θα φτάσεις. 
 
Εσύ πρέπει να πας στο Θεό.  Ο Θεός δε θα έρθει σε σένα.  Και όταν το κάνεις, θα το 
κάνεις σαν µια ολοκλήρωση της ύπαρξής σου, όχι του Θεού.  Αν δεν φτάσεις ποτέ 
(αν και κάθε µονοπάτι τελικά οδηγεί στο ίδιο µέρος, µετά, ωστόσο, από πολλή 
περιπλάνηση), ο Θεός δεν θα µειωθεί από την απουσία σου.  Θα είναι δικό σου 
χάσιµο. 
 
Ο Θεός είναι αιώνιος.  Οι πράξεις των ανδρών και των γυναικών δεν µπορούν να 
µειώσουν το Θεό.  Ο Θεός δεν απαιτεί την λατρεία σου ή την αναγνώρισή σου για 
να υπάρχει και να ακµάζει.  Ο Θεός υπήρχε πριν υπάρξει οτιδήποτε άλλο, και 
σίγουρα δεν θα σταµατήσει να υπάρχει επειδή θα µπορούσαµε να κάνουµε κάτι ή 
όχι. 
 
Σαν Παγανίστρια, σέβοµαι το Θεό σαν τη Μητέρα µου, Η οποία δηµιούργησε όλες 
τις άλλες υπάρξεις έξω από τη δική Της πρωταρχική ύπαρξη, και γι’ αυτό από τώρα 
και πέρα θα αναφέροµαι σε Αυτήν σαν τέτοια – αν και ο Θεός είναι σίγουρα τόσο ο 
Πατέρας µου όσο και η Μητέρα µου και η ύπαρξή Της δεν µπορεί να περιοριστεί 
από τα ονόµατα που Της δίνουµε. 
 
Ο Θεός δεν είναι ένας γέρος άντρας µε µια µακριά λευκή γενειάδα που ζει σε ένα 
σύννεφο κάπου.  Ούτε ο Θεός είναι µια επιβλητική γυναίκα µε φύλλα βελανιδιάς στα 
µαλλιά Της που ζει σε ένα ιερό άλσος.  Αυτές είναι οι εικόνες µας, για την ευκολία 
µας.  ∆εν ενδιαφέρουν µε κανέναν τρόπο το Θεό. 
 
Ο Θεός υπήρχε όταν οι υψηλότερες µορφές ζωής στη Γη ήταν οι δεινόσαυροι και δεν 
υπήρχε σε πιο µειονεκτική θέση από ότι τώρα, αν και οι δεινόσαυροι δεν έχτισαν 



στενότερο χάσµα από σένα, γιατί – σε αυτήν τη ζωή ή σε κάποια άλλη – δούλεψε 
για να το στενέψει. 
 
Με τον ίδιο τρόπο, επειδή η αδελφή Jane έχει πάρει υποτροφία ενώ ο αδελφός John 
υποφέρει από το Σύνδροµο Ντάουν, αυτό δεν συµβαίνει επειδή υπάρχει διαφορά 
στις ψυχές τους, αλλά γιατί υπάρχει διαφορά στις υποψυχές τους.  Κάθε ψυχή έχει 
τις ίδιες δυνατότητες, αλλά εκφράζει τον εαυτό της διαφορετικά σ’ αυτόν τον κόσµο. 
 
Υπάρχει ένας λόγος γι’ αυτό’ ένας λόγος για τον οποίο βρισκόµαστε σ’ αυτόν τον 
κόσµο. 
 
Και ποιος άλλος λόγος θα µπορούσε να είναι από το να µαθαίνουµε; 
 
Μερικοί λένε για να αποφασιστεί µια αιώνια µοίρα – για να διαλέξουµε ανάµεσα στο 
καλό και το κακό. 
 
Αλλά πόσοι πολλοί άνθρωποι κάνουν τίποτε αρκετά καλό στις ζωές τους για να 
αξίζουν αιώνια ανταµοιβή, ή αρκετά κακό για να αξίζουν αιώνια τιµωρία; 
 
Τολµώ να πω λίγοι. 
 
Ο µέσος άνθρωπος δε ζει τη ζωή του σε µια κλίµακα αρκετά µεγάλη για να 
διαπλάσει ή να προσβάλει το γενικό κοινό, πολύ λιγότερο το Θεό – Της οποίας τα 
κριτήρια κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει ότι είναι υψηλότερα, τι γίνεται µε την 
αιωνιότητα και όλα που την αφορούν; 
 
Το να γίνει κάποιος σηµαντικός σε ένα γραφειοκρατικό πόλεµο ανάµεσα στο καλό 
και στο κακό, να γίνει κάποιος ο νικητής; 
 
Μια τέτοια ύπαρξη θα ήταν µια αξιοσηµείωτα πολύ µικρή δικαιολογία για να έχει 
δηµιουργηθεί ένα τέτοιο Σύµπαν.  Και θα ήταν ένας αξιοσηµείωτα πλαδαρός Θεός 
που θα έπρεπε να πολεµήσει έναν πόλεµο αριθµών για την επικράτηση σε ένα 
Σύµπαν που η ίδια δηµιούργησε από την αρχή. 
 
Εξάλλου, ένας Θεός ανίκανος να προβλέψει µια τέτοια µάχη, ανίκανος τότε να την 
αποφύγει, και τελικά, ανίκανος να την τελειώσει γρήγορα, δύσκολα θα ήταν ικανός 
να υφάνει το πολύ περίπλοκο και θαυµαστό ιστό αυτού του κόσµου από την αρχή, η 
υπεροχή του πιο πρόσφατου αποκλείει το παράλογο του προηγούµενου. 
 
Όχι. Όπως έχω πει και πιο πριν, ο Θεός δεν εκθρονίζεται ή ετοιµάζεται για µάχη.  
Το Σύµπαν είναι ακριβώς όπου και όπως έπρεπε να είναι.  Είναι ακριβώς όπως ο 
Θεός το σχεδίασε να είναι, και οι ζωές µας εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο 
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ναούς γι’ Αυτήν.  ∆εν ήταν λιγότερο Θεός επειδή έλειπαν οι ναοί και οι βωµοί, και 
δεν αγαπούσε τους δεινόσαυρους λιγότερο από ότι εµάς.  Ζούσαν για ένα σκοπό, 
και οι ζωές τους είχαν νόηµα, και έµαθαν τα µαθήµατα αυτών των ζωών τόσο καλά 
όσο και εµείς των δικών µας. 
 
Ο Θεός υπήρχε όταν η µόνη έκφραση αθάνατων ψυχών στη Γη ήταν τα µικρόβια και 
οι αµοιβάδες.  ∆εν Της πρόσφεραν λατρεία.  ∆εν έγραψαν ύµνους ή ιερά βιβλία.  
Παρ’ όλα αυτά έζησαν και πέθαναν και έµαθαν τα µαθήµατα των ζωών τους τόσο 
καλά όσο εµείς.  Και η Μητέρα όλων των πραγµάτων δεν πέθανε επειδή οι γλώσσες 
των ανδρών και των γυναικών δεν κινήθηκαν για να Την δοξάσουν. 
 
Η ύπαρξή Της είναι ανεξάρτητη και αιώνια.  ∆εν την επηρεάζουµε.  ∆εν µπορούµε να 
την ενισχύσουµε.  ∆εν µπορούµε να την εξασθενίσουµε.  Ο Θεός δεν υπάρχει για 
µας, ή εξαιτίας µας, ή χάρη σε µας.  Ο Θεός υπάρχει επειδή ο Θεός υπάρχει. 
 
Ίσως σε κάποια µακρινή ζωή να ήσουν ένας δεινόσαυρος.  Ίσως τότε φανταζόσουν 
το Θεό σαν έναν αιώνιο δεινόσαυρο, και τον κόσµο το αβγό Της.  Ή ίσως ήσουν µια 
αµοιβάδα, ή µια γιγάντια φτέρα.  Κάποιος έπρεπε να είναι. 
 
Ο Θεός δεν απαιτεί την επιβεβαίωσή σου για να υπάρχει.  ∆εν έχει καµιά ανάγκη, 
όπως προτείνουν κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες, να αναζητά τρέχοντας οπαδούς 
παρακαλώντας για την πίστη τους και κάνοντας παζάρια για το τι θα ανταλλάξει για 
την λατρεία τους.   
 
Είναι ο αναζητητής που χρειάζεται το Θεό, όχι ο Θεός τον αναζητητή. 
 
Αν και, µπορεί να είναι ένα χτύπηµα στον εγωισµό σου, δεν είσαι το δόντι, στο 
οποίο ο τροχός του Σύµπαντος γυρνά.  ∆εν είσαι ένα προϊόν που έγινε σε ένα 
ουράνιο σουπερµάρκετ πολέµου µεταξύ καλού και κακού.  Ούτε ένας στρατιώτης σε 
έναν στρατό που προστατεύει το θρόνο του Θεού.  Το Σύµπαν δεν κρεµιέται από τις 
πράξεις της ζωής σου.  Αυτή είναι µια έκκληση προς την µαταιοδοξία σου.  Ό,τι και 
να κάνεις, το Σύµπαν θα είναι µια χαρά.  Πάντα ήταν.  ∆εν υπάρχει Θεϊκός εµφύλιος 
πόλεµος.  ∆εν θα µπορούσε ποτέ να υπάρχει.  Το Σύµπαν είναι και πάντα θα είναι 
σταθερά κάτω από τον έλεγχο του Θεού και η κυριαρχία Της δεν κινδυνεύει µε 
κάποιο τρόπο, ειδικά όχι από µας. 
 
Μόνο η ποιότητα της ζωής σου επηρεάζεται από το αν αναζητάς το Θεό ή όχι.  Ούτε 
καν η µοίρα της Αθάνατης ψυχής σου δεν επηρεάζεται, γιατί όλοι οι δρόµοι τελικά 
θα καταλήξουν στο Θεό, όσο περιστροφική πορεία κι αν έχει ένα µονοπάτι.  Μόνο η 
ποιότητα αυτής της µιας ζωής, και οποιοδήποτε αποτέλεσµα µπορεί να µεταφερθεί 
στην επόµενη ζωή, επηρεάζεται. 
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Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό; 
 
Αν η πρώτη µας αδελφή είναι η ικανότητα να γνωρίζουµε, και η δεύτερη αδελφή 
είναι η γνώση του Θεού, η τρίτη µας αδελφή είναι η γνώση της φύσης και του 
πρότυπου της ζωής. 
 

Ζωή: 
 
Ο Θεός δηµιούργησε τη ζωή.  Τη ζωή µας, και όλη τη ζωή. 
 
∆εν έκανε άνω κάτω τη δουλειά. 
 
Ο Θεός δεν τα κάνει θάλασσα. 
 
Το πρώτο σηµαντικό σηµείο σχετικά µε τη ζωή είναι το ότι είναι αιώνια.  Το σώµα 
πεθαίνει, η ψυχή συνεχίζει.  Είναι αθάνατη. 
 
∆εν είναι µια επαναστατική ιδέα.  Πάντα την πιστεύαµε, ακόµα και πριν γίνουµε 
εµείς.  Οι Νεάτερνταλ, ένα είδος ύπαρξης όχι ακριβώς το ίδιο µε µας, έθαβαν τους 
νεκρούς τους τελετουργικά, µε µια αντίληψη προς την µετέπειτα ζωή, πριν αυτό που 
εµείς σήµερα ονοµάζουµε «ανθρωπότητα» υπάρξει σαν είδος. 
 
Αλλά το να αποδεχθούµε αληθινά την αρχή της αιώνιας ζωής είναι τέτοια 
ανακούφιση!  Μπορούµε να ελευθερωθούµε από τόσες πολλές απογοητεύσεις και 
λύπες της ζωής – να µην αναφέρω τους φόβους.  Σα να ανάβεις ένα φως µέσα στο 
σκοτάδι, τα αλλάζει όλα.  Γιατί, αποδεχόµενοι τη ζωή σαν αιώνια, ποιος φόβος σ’ 
ολόκληρο τον κόσµο αποµένει; 
 
Τώρα σχεδόν όλοι – ιδιαίτερα κάποιος κατάλληλος για να διαβάζει αυτό το 
φυλλάδιο – οµολογούµε µε τα λόγια την πίστη µας στην αιώνια ζωή.  Αλλά πόσοι 
πολλοί στα αλήθεια το πιστεύουν; 
 
Το λένε γιατί φοβούνται να µην το πιστεύουν, αλλά ούτε και το πιστεύουν αληθινά.  
∆εν έχουν πάρει αληθινά την πίστη µέσα τους. 
 
Στην οικογένειά µου, λέγεται «στείλε το νεκρό µπροστά µε χαρά».  Μια κηδεία δεν 
είναι αφορµή για λύπη και θλίψη.  Γιατί αν η ζωή είναι αιώνια, πως µπορεί ο 
θάνατος να έχει είτε φόβο είτε τρόµο; 
 
Ο θάνατος, όπως η ζωή, ενώνει αναγκαστικά όλα τα ζωντανά πράγµατα.  Μπορείς 
να φανταστείς τη διαφορά που υπάρχει όταν δεν τον φοβάσαι; 

Άλλοι άνθρωποι – οι περισσότεροι άνθρωποι – είναι γεννηµένοι µε µια πολύ 
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ της υποψυχής και της υπερψυχής, και χρειάζεται 
πολλή δουλειά για να τις φέρουν κοντά.  Πρέπει να αναζητήσουν και να 
εφαρµόσουν τη γνώση ακόµα και αν είναι να γνωρίσουν τις ικανότητες και τη σοφία 
που κατοικεί µέσα τους. 
 
Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει µια κατανόηση που λείπει από τη 
ζωή τους, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι µπορούν να τη βρουν µέσα στους ίδιους 
τους εαυτούς τους.  Αντί γι’ αυτό, ψάχνουν για κάποιον άλλο για να τους τη δώσει, 
σαν να µπορούσε κάποιο άλλο πρόσωπο να µάθει, να καταλάβει και να πιστέψει γι’ 
αυτούς. 
 
Αυτή η έλλειψη, αυτό το εµπόδιο ανάµεσα στην υποψυχή και την υπερψυχή, είναι 
συνδεδεµένη µε τις ικανότητες του τωρινού φυσικού σώµατος.  Περιορισµοί 
µπορούν να µπουν στην υποψυχή από τις περιστάσεις αυτής της ζωής, αλλά δεν 
είναι ανυπέρβλητες. 
 
Η υποψυχή, βλέπετε, δρα σαν µια παρωπίδα της υπερψυχής.  Κλείνει πολλές, και 
µερικές φορές όλες, τις ικανότητες και τις µνήµες της υπερψυχής.  Αλλά αυτό το 
εµπόδιο είναι µια κουρτίνα, όχι ένας τοίχος, και µπορούµε να δούµε µέσα από αυτήν 
ή ακόµα και να την τραβήξουµε στην άκρη. 
 
Όλα όσα είναι ζωντανά έχουν ψυχή.  Και όλες οι ψυχές είναι το ίδιο – στην ουσία, 
αν όχι πάντα στην εµπειρία. 
 
Αν ένα παιδί έχει γεννηθεί µε µια διανοητική ανικανότητα δεν είναι επειδή η ψυχή 
του αντανακλά µια τέτοια ανικανότητα.  Είναι η υποψυχή, η προσωπικότητα που 
έχει οριστεί γι’ αυτήν την ζωή, που είναι διαφορετική, η υπερψυχή έχει τις ίδιες 
δυνατότητες σαν οποιαδήποτε άλλη. 
 
Αν ένα πρόσωπο βρεθεί σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα, και µετά απ’ αυτό, δεν έχει 
πια την ίδια διανοητική ικανότητα όπως πριν, ή ακόµα κι αν έχει τις ίδιες µνήµες 
όπως και πριν, αυτό σηµαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει µέσα στην ψυχή;  Όχι.  Είναι η 
εξωτερική όψη, η υποψυχή, που επηρεάζεται.  Η υπερψυχή παραµένει όπως ήταν 
πάντα. 
 
Και όπως το κενό ανάµεσα στην υποψυχή και στην υπερψυχή µπορεί να αποκλείσει 
πολλές από τις αληθινές ικανότητες κάποιου, έτσι επίσης το κενό µπορεί να 
γεφυρωθεί και αυτές οι ικανότητες να ανοιχτούν. 
 
Απλά επειδή ο Τζο ο Ψυχικός µπορεί να κάνει πράγµατα που δεν µπορείς, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι έχει δυνάµεις που δεν έχεις εσύ.  Σηµαίνει ότι ο Τζο ο Ψυχικός έχει ένα 
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Τι υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσµο που δεν πεθαίνει; 
 
Ακόµα και τα βουνά υψώνονται και πέφτουν.  Οι θάλασσες στεγνώνουν, ενώ άλλες 
θάλασσες εµφανίζονται. 
 
Σίγουρα, θα πεθάνεις. 
 
Και ακόµα, η γνώση της αιώνιας ζωής δεν µπορεί παρά να ακυρώνει το φόβο που 
τόσοι πολλοί νοιώθουν για το θάνατο – αν, όπως µε την πρώτη µας αδελφή, 
µπορούν πραγµατικά να αποδεχθούν την ιδέα. 
 
Ο Θεός δεν τα έκανε θάλασσα µε τον κόσµο.  Και ο θάνατος δεν είναι µια 
παθολογική κατάσταση.  Είναι αυτό που είχε σχεδιαστεί να είναι.  Ο Θεός προορίζει 
όλα τα ζωντανά πράγµατα να πεθάνουν.  Ο θάνατος είναι σχεδιασµένο να έρθει – ο 
Θεός το σχεδίασε έτσι από την αρχή.  Ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, είναι 
µια αλλαγή, και όλα τα πράγµατα πρέπει να πεθαίνουν.  Χωρίς το θάνατο δεν 
µπορεί να υπάρξει αναγέννηση.  Και όπως ακριβώς ο ήλιος δύει κάθε βράδυ για να 
ανατείλει ξανά κάθε πρωί, ακριβώς όπως τα δέντρα αλλάζουν σε καφέ και ρίχνουν 
τα φύλλα τους για να τα ξεπετάξουν ξανά κάθε άνοιξη, έτσι επίσης για µας, η 
αναγέννηση αµετάβλητα ακολουθεί το θάνατο. 
 
∆εν υπάρχει λόγος για να ζεις καθόλου, αν ζεις µόνο µια φορά – γιατί τι µπορεί 
κάποιος να κάνει σε µια ζωή, που ο Θεός η Μητέρα µας θα θεωρούσε ενδεχοµένως 
τόσο σηµαντικό για να ξοδέψει τόση πολλή προσπάθεια και φροντίδα στην 
δηµιουργία µας;  Πολύ λίγοι άνθρωποι (χωρίς να υπολογίζουµε τα εκατοµµύρια που 
πέθαναν στη γέννα, στη νηπιακή ηλικία, και στην παιδική ηλικία) έκαναν κάτι στις 
ζωές τους ιδιαίτερα καλό ή κακό – τουλάχιστον σε µια κλίµακα που θα εντυπωσίαζε 
το Θεό.  Οι περισσότερες ζωές είναι πολύ ταπεινές σε σύγκριση µε το Θεό.  Ένας 
Χίτλερ ή ένας Γκάντι µπορεί να είχαν µια ζωή µε αρκετό νόηµα για να 
εντυπωσιάσουν το Θεό αν ο σκοπός της ζωής ήταν πραγµατικά µια δοκιµασία της 
ποιότητας της ψυχής για να περάσεις ή να αποτύχεις.  Αλλά τι γίνεται µε µια 
γυναίκα που πέρασε τη ζωή της σε ένα εργοστάσιο νήµατος του δέκατου ένατου 
αιώνα;  Έναν άντρα νεκρό στα δεκαεννιά στο Βιετνάµ;  Έναν Ινδιάνο του Αµαζονίου 
που ποτέ δεν έζησε πάνω από το επίπεδο της επιβίωσης;  Αξίζει κανένας από 
αυτούς πραγµατικά την αιώνια καταδίκη για τις ασήµαντες δράσεις τους µη 
προνοµιούχων ζωών;  Θα µπορούσε κανένας από αυτούς καν να έχει τη δυνατότητα 
να γίνει πραγµατικά διεφθαρµένος;  Και µε τον ίδιο τρόπο, µε τέτοια ανάξια 
αιτιολογία, ποιος από αυτούς θα µπορούσε πραγµατικά να ειπωθεί ότι αξίζει τον 
αιώνιο παράδεισο; 
 
Μια ζωή δεν είναι αρκετή για να κάνει ή να γίνει οτιδήποτε κάποιος για την τεράστια 

είναι το τµήµα που είναι ορατό. 
 
Η υποψυχή ξεκινά µε τη γέννηση και χτίζεται από την αρχή µέχρι το τέλος µιας ζωής, 
αλλά δεν σταµατά µε το θάνατο, είναι για πάντα ένα τµήµα της υπερψυχής.  Όπως 
οι εµπειρίες που είχες σαν παιδί είναι ακόµα ένα τµήµα σου, έτσι επίσης, και µε τον 
ίδιο τρόπο, κάθε ζωή παραµένει µε την υπερψυχή. 
 
Όσο πιο κοντά βρίσκεται η υποψυχή στην υπερψυχή, τόσο πιο πολύ οι ικανότητες 
της υπερψυχής θα είναι διαθέσιµες στο άτοµο – γι’ αυτό η τέταρτη αδελφή είναι 
σηµαντική. 
 
Σε πολλές Παγανιστικές θρησκείες, η υποψυχή και η υπερψυχή έχουν περιγραφεί 
σαν εραστές – ο Siva και η Sakti στον Ινδουισµό, ο Απόλλωνας και η Diana στην 
Μεσόγειο και τον σύγχρονο Παγανισµό, ο Άδωνις και η Αφροδίτη. 
 
Είναι οι ίδιοι δύο εραστές, η Ζωή και ο Θάνατος, για τους οποίους έχω συζητήσει σε 
ένα ιδιαίτερο θέµα.  Η ζωή είναι η υποψυχή.  Ο θάνατος, ή η αιώνια ζωή, η 
υπερψυχή. 
 
Μερικοί άνθρωποι είναι γεννηµένοι σ’ αυτήν τη ζωή µε αυτές τις δυο δυνάµεις σε 
στενή επαφή.  Αυτό έχει να κάνει µε προηγούµενες ζωές που έχουν ζήσει και την 
ποσότητα της εµπειρίας που οι ψυχές τους µπορεί να είχαν.  Μερικές φορές τέτοιοι 
άνθρωποι λέγεται ότι έχουν Γεννηθεί Γέροι.  Αυτή ήταν η φράση που 
χρησιµοποιούνταν στην οικογένειά µου. 
 
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, το πέπλο είναι λεπτό και µπορούν να φανερώσουν 
µεγάλες ψυχικές και άλλες ικανότητες από µικρή ηλικία, φαινοµενικά απρόσκλητες. 
 
Αυτό δεν είναι πάντα µια ευλογία, γιατί τέτοιες ικανότητες µπορεί να είναι πολύ 
δυνατές και δύσκολο να χειριστούν.  Ακριβώς όπως ένα ηλεκτρικό ρεύµα, οι 
δυνάµεις της ψυχής µπορούν να είναι απρόβλεπτες και επικίνδυνες, όπως και 
ευεργετικές.  Και γι’ αυτό το λόγο, οι εικόνες που τις αντιπροσωπεύουν, όπως ο 
Loki, το Coyote, o Set, ή η Εκάτη, είναι σύνθετες και έχουν θετικές και αρνητικές 
πλευρές. 
 
Κάποιος που έχει Γεννηθεί Γέρος µπορεί ποτέ να µη χρειαστεί εκπαίδευση, αλλά 
φαίνεται να αντιλαµβάνονται µερικά τι είναι ήδη εκεί, µέσα τους.  Ακόµα και αν 
επιχειρήσουν να αγνοήσουν ή να αρνηθούν αυτές τις ικανότητες, αυτές θα 
παραµένουν µαζί τους, µερικές φορές αρκετά έντονα. 
 
∆εν µπορούν απλά να τις απορρίψουν. 
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αυτόν τον κόσµο και στον Άλλο. 
 

Η Ψυχή: 
 
Τώρα για την τέταρτη αδελφή. 
 
Το τέταρτο από τα πέντε µυστικά για µια ευτυχισµένη και 
ουσιαστική ζωή είναι η γνώση της ψυχής. 
 
Ότι έχω πει µέχρι τώρα σχετικά µε το Θεό, και σχετικά µε 
τον κύκλο της ζωής και της αναγέννησης, έχει επίσης σε 
µεγάλο βαθµό εξηγήσει τη φύση της ψυχής. 
 
Ότι είναι αιώνια και όχι θνητή.  Ότι ζει πολλές φορές σ’ 
αυτόν τον κόσµο, σε πολλές µορφές.  Και πως ο σκοπός 
της εισόδου της σ’ αυτόν τον κόσµο είναι για την 
εµπειρία και όχι µια κάποιου είδους τιµωρία. 
 
Ο Θεός επιθυµεί να αναπτύσσει σταδιακά, όχι να καταστρέφει.  Γιατί είναι εύκολο 
να καταστρέφεις.  ∆εν υπάρχει τιµή, ούτε εκπλήρωση, και ούτε ικανοποίηση στην 
καταστροφή.  Η δηµιουργία, όχι η καταστροφή, είναι η αληθινή χαρά της ύπαρξης. 
 
Έχοντας επαναλάβει αυτό, ας κοιτάξουµε την τέταρτη µας αδελφή που είναι, όχι η 
φύση της ψυχής, αλλά η λειτουργία της στην καθηµερινή ζωή. 
 
Εσύ, σαν ζωντανό πλάσµα, και σαν όλα τα ζωντανά πλάσµατα, έχεις δυο τµήµατα. 
 
Μια υπερψυχή, ή κύρια ψυχή, που µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν ένα διαµάντι.  Και 
µια υποψυχή, µια από τις πολλές όψεις του διαµαντιού. 
 
Η υπερψυχή είναι το σύνολο από όλες τις εµπειρίες της ψυχής σου, σ’ αυτόν τον 
κόσµο και στην Άλλη πλευρά, από τότε που ήρθε στην ύπαρξη. 
 
Η υπερψυχή περιλαµβάνει όλες τις έµφυτες ικανότητες της ψυχής, όπως και όλη την 
αποκτηµένη γνώση. 
 
Όλες οι αποκαλούµενες υπερφυσικές ικανότητες – µαντεία, ψυχοκίνηση, αστρικό 
ταξίδι, και όλες οι κρυµµένες ικανότητες – αντανακλούν τις δυνάµεις της υπερψυχής. 
 
Αν η υπερψυχή µπορεί να ειπωθεί ότι είναι το κρυµµένο τµήµα, τότε η υποψυχή 

πλειοψηφία των ανθρώπων.  Αν ο Θεός επρόκειτο να τους κρίνει από αυτό, πόσοι 
από αυτούς θα Της ήταν χρήσιµοι καθόλου;  Το να κάθονται σε µια ουράνια 
χορωδία όλη µέρα και µην κάνοντας τίποτα από το να τραγουδάν ίσως τις 
δοξολογίες Της, αυτή είναι µια αξιόλογα ασήµαντη δικαιολογία για να έχει κάνει 
τόση φασαρία, έτσι δεν είναι; 
 
Αλλά µετά από πολλές ζωές, µια ψυχή µπορεί να εκπαιδευτεί καλά για την 
αιωνιότητα, και µε εκτίµηση για το Θεό, και ταυτόχρονα να είναι χρήσιµη γι’ Αυτήν, 
αξίζοντας αληθινά µια αιώνια ύπαρξη, καθώς σε µια µόνη ζωή πάρα πολύ δύσκολα 
θα µπορούσε να το κάνει. 
 
Και ένα τελειωµένο προϊόν αξίζει την προσπάθεια. 
 
Ο Θεός που δηµιούργησε αυτό το Σύµπαν ήταν ένας πρακτικός, στοχαστικός Θεός.  
Όχι ένας µαταιόδοξος, επιεικής µε τον εαυτό του ονειροπόλος. 
 
Καθώς ο Θεός είναι η Μητέρα µας, έτσι η ζωή και ο θάνατος είναι το δεξί και το 
αριστερό Της χέρι.  Τα δυο Της πρόσωπα.  Ένας αιώνιος κύκλος σε αυτόν τον 
κόσµο. 
 
Για τους Παγανιστές, οι µορφές του Θεού δεν είναι ποτέ αληθινές.  Υπάρχουν για να 
µας βοηθούν να καταλαβαίνουµε την σύνθετη φύση του Θεού. 
 
Ο Θεός είναι σαν ένα διαµάντι, και όλες οι διαφορετικές Της µορφές σε όλες τις 
θρησκείες των ανθρώπων είναι οι λαµπερές όψεις που φοράει. 
 
Η ζωή και ο θάνατος είναι δύο από τις πιο σηµαντικές από αυτές τις όψεις στη 
θρησκεία µας.  Έχουν πάντα διατηρηθεί και τιµηθεί από µας µέσα από πολλές 
εποχές και πολιτισµούς. 
 
Στην Αίγυπτο, ήταν οι εραστές Ίσις (ζωή) και Όσιρις (θάνατος).  Επίσης οι 
πολεµιστές Horus (ζωή) και Set (θάνατος), και ο Ra (ζωή) και ο Aapep (θάνατος).  
Για τους Αζτέκους, ο Quetzalcoatl (ζωή) και ο Texcatlipoca (θάνατος).  Ήταν η Ishtar 
και ο Tamuz, η Περσεφόνη και ο Άδης, ο Απόλλωνας και η Diana, για πάντα 
αγαπηµένοι.  Είναι ο Απόλλωνας και ο Πάνας, ο Αγ. Γεώργιος και ο Moor, αιώνια σε 
διαφορά. 
 
Ζούµε, πεθαίνουµε, ξαναζούµε.  Για αιώνες, Χιλιετίες.  Τώρα, αυτή είναι µια 
δικαιολογία για να δηµιουργηθεί ένα Σύµπαν. 
 
Και είτε φαίνονται σαν εραστές ή πολεµιστές, ο χορός της ζωής και του θανάτου 
είναι ο χορός της αιωνιότητας, ο χορός της ψυχής, βηµατίζοντας ελαφρά ανάµεσα σ’ 


