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άθε άνθρωπος επιδιώκει την ευτυχία στην ζωή του. Πιστεύει 

ότι για να κατακτήσει την ευτυχία πρέπει κατά την διάρκεια 

του βίου του, να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και να 

πάρει περισσότερες σωστές αποφάσεις. Πιστεύει ακόμη ότι αν είναι προε-

τοιμασμένος για τις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν στην ζωή του, αυτές 

θα είναι περισσότερο ανώδυνες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους ανθρώ-

πους που είναι δίπλα του. Για αυτό 

προσπαθεί να «μαντέψει» το τι θα του 

συμβεί. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί 

για τον σκοπό αυτό είναι πολλές και 

διάφορες. Σχετίζονται με την κουλτού-

ρα, την εκπαίδευση και τα πιστεύω του. 

Χρησιμοποιεί την μαντική τέχνη (τα 

χαρτιά, τον καφέ, το χέρι), την  αστρο-

λογία (το ωροσκόπιο), τους οιωνούς (το πέταγμα των πουλιών, την κίνηση 

των νεφών, την σπάλα από το σφαγμένο ζώο), τα μαθηματικά (την στα-

τιστική, τις προβλέψεις).  

Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς ο άνθρωπος ζητά 

να μάθει το μέλλον του. Ζητά να «δει» τι θα του συμβεί «αύριο» ώστε να 

κάνει τις σωστές κινήσεις και να εκμεταλλευτεί τα θετικά εξουδετερώνο-

ντας τα αρνητικά. Απευθύνεται τότε σε κάποιους που γνωρίζουν τον τρό-

πο να προλέγουν το μέλλον. Στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε τους μά-

ντεις, τους οιωνοσκόπους, τις ιέρειες των μαντείων. Στην Αίγυπτο τους 

ιερείς με τις μαγικές επικλήσεις τους. Στην Βαβυλώνα τους μάγους – α-
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στρολόγους. Στην Χριστιανική θρησκεία τους προφήτες και τους αγίους 

με τα οράματά τους, τις προφητείες τους και τις αποκαλύψεις τους. Τους 

αναλυτές, τους στατιστικολόγους και τους μελλοντολόγους σήμερα. 

 

Ακασικά Αρχεία 

Η προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει το μέλλον του προϋποθέτει την 

πεποίθηση ότι το μέλλον αυτό είναι κάπου καταχωρημένο και προδιαγε-

γραμμένο για κάθε άνθρωπο, κάθε ομάδα, κάθε κοινότητα, κάθε κράτος 

ή για τον πλανήτη ολόκληρο. Οι εσωτεριστές ονόμαζαν αυτή την συλλογή 

και καταγραφή του μέλλοντος Ακασικά Αρχεία 

Σύμφωνα με την εσωτερική βι-

βλιογραφία ο όρος αυτός είναι μυστι-

κιστικός και αλληγορικός. Αναφέρεται 

στην άμεμπτη καταγραφή όλων των 

γεγονότων, των συμβάντων και της 

Γνώσης που αποτελεί ακέραιο  τμήμα 

της Κοσμικής Συνειδητότητας, δηλαδή 

της συνειδητότητας που ακτινοβολεί 

από το Θείο και διαπερνά όλη την Δη-

μιουργία. Όλα τα πράγματα που έρχονται για να περάσουν, όλα όσα θα 

επισυμβούν, καταχωρούνται στα Ακασικά Αρχεία. Αυτό γίνεται γιατί, 

σύμφωνα με τους εσωτεριστές, όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Κοσμικό 

Νόμο και την θέληση του Υπάτου Όντος. 

Κατά τις αρχαίες μυστικιστικές δοξασίες, το όνομα των αρχείων 

αυτών προέρχεται από την Σανσκριτική λέξη Akasha η οποία σημαίνει 

Πρωταρχική Ουσία. Με τον όρο αυτό εννοούμε την ουσία από την οποία 

δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται όλα τα πράγματα. Κατά συνέπεια 

μπορούμε να πούμε ότι τα Ακασικά Αρχεία είναι τα ανεξήγητα και αιώνια 

αρχεία του Θείου, τα οποία περιλαμβάνουν όλη την γνώση του παρελθό-
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ντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Τα αρχεία αυτά βέβαια δεν έχουν 

υλική μορφή, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια έκφραση της 

ολότητας της παγκόσμια σοφίας. 

Όταν ένας μυστικιστής λεει ότι θα συμβουλευτεί τα Ακασικά Αρ-

χεία εννοεί ότι θα προσπαθήσει να συντονίσει την διάνοιά του με την Κο-

σμική Συνειδητότητα, όπως την ορίσαμε παραπάνω, και να διαποτιστεί 

από την άπειρη Γνώση της. Όταν αναπτυχθεί στον άνθρωπο κάποιος 

βαθμός διαίσθησης και αποκτήσει την ικανότητα να συντονίζει το Είναι 

του με δονήσεις υψηλής συχνότητας εγκαθίσταται βαθμιαία σε αυτόν μια 

μορφή επικοινωνίας με αυτή την Παγκόσμια 

Διάνοια και με αυτά τα μεταφυσικά αρχεία. Η 

ιδιότητα της διαίσθησης είναι μια πρώτη εκδή-

λωση αυτού του εναρμονισμού γιατί με τα 

πρώτα στάδιά του αισθανόμαστε τις παρορ-

μήσεις που υπάρχουν μέσα μας όταν συλλογι-

ζόμαστε ή όταν βρισκόμαστε σε αμφιβολία για 

το τι πρέπει να πράξουμε. O Charles Webster 

Leadbeater (1854 – 1934) στο βιβλίο του Η μυ-

στική ιστορία του Τεκτονισμού αναφέρεται σε 

αυτά τα αρχεία και μας περιγράφει με πολλές 

λεπτομέ  ρειες τόσο την λειτουργία των αρχείων αυτών όσο και των πλεο-

νεκτημάτων που έχει αυτός που έχει την δυνατότητα να συντονιστεί με 

αυτά.  

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι 

τα αρχεία αυτά δεν είναι φυσικά αρχεία και κατά συνέπεια η μέθοδος 

προσέγγισης είναι μη φυσική, ψυχική. Το πρώτο χαρακτηριστικό των ψυ-

χικών εκδηλώσεων στο φυσικό περιβάλλον είναι η απουσία από αυτά των 

εννοιών του χρόνου και του χώρου. Δεν έχει δηλαδή αξία και ιδιαίτερο νό-

ημα το να ασχοληθούμε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ενός τέτοιου 

Εικόνα 1 C. W. Leadbeater 
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φαινομένου με τον χρόνο εκδήλωσης, το μέσον ή την τοποθεσία που αυτό 

εκδηλώθηκε.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ψυχικού φαινομένου είναι ότι οι 

χρονικοί προσδιορισμοί παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν έχουν επίσης 

αξία, επειδή χαρακτηριστική ιδιότητα του φαινομένου αυτού, είναι η ά-

χρονη εκδήλωσή του. Όταν π. χ. βλέπουμε ένα όνειρο δεν είμαστε σε θέση 

να προσδιορίσουμε κατά την περιγραφή του αν τα γεγονότα που περιέχο-

νται σε αυτό έγιναν σε παρελθόντα ή μέλλοντα χρόνο, πόσο χρονικό διά-

στημα κράτησαν και τέλος πολλές φορές εμείς, δηλαδή ο παρατηρητής 

του ονείρου, δεν λαμβάνουμε μέρος σε αυτό αλλά συμμετέχουμε όπως  

ένας θεατής θεάτρου ή κινηματογράφου. 

Επανερχόμενοι τώρα στο θέμα των Ακασικών Αρχείων και ενθυ-

μούμενοι τον ορισμό για αυτά που έχουμε δώσει μπορούμε να πούμε ότι 

αυτά περιέχουν την  διαχρονική καταγραφή των γεγονότων της δικής μας 

ζωής, του περιβάλλοντός μας και της Δημιουργίας ολόκληρης. Αυτός κα-

τά συνέπεια που ξεπερνά τα όρια της καθημερινής συνειδητότητας και 

καταφέρνει να συντονιστεί με την υψηλή δόνηση των αρχείων έχει την 

δυνατότητα να «διαβάσει» το περιεχόμενό τους και να γνωρίσει τις αιτίες 

μιας πράξης του στο παρελθόν, όπως ακόμη και τις σωστές πράξεις που 

πρέπει να κάνει για την μελλοντική του πρόοδο. 

 

Ο Νόμος της Ελεύθερης Βούλησης και ο Νόμος του Κάρμα 

Όλες σχεδόν οι εσωτερικές σχολές, αλλά και πολλές σχολές αυτογνωσίας, 

υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος στην πορεία του στην ζωή επηρεάζεται και 

κυριαρχείται από δύο μεγάλους Νόμους. Τον Νόμο της Ελεύθερης Βούλη-

σης και τον Νόμο του Κάρμα. 

 Ο Νόμος της Ελευθερίας της Βούλησης μας λέγει ότι κάθε άνθρωπος έχει 

την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο που θα χειριστεί ένα θέμα ή θα 

ξεπεράσει ένα εμπόδιο στην ζωή του. Οι εσωτεριστές θεωρούν ότι ανε-
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ξάρτητα από τον βαθμό προόδου του κάθε σπουδαστή στη Ατραπό της 

Γνώσης, υπάρχει σε αυτόν η δυνατότητα επιλογής του τρόπου και του 

χρόνου που θα πραγματοποιήσει την πνευματική του πρόοδο. Ο Νόμος 

αυτός δεν είναι δυνατόν να παραβιαστεί από κανένα σε βάρος του μαθη-

τή, όσο δυνατότερος πνευμα-

τικά και αν είναι από αυτόν. 

Η σωστή ή όχι  χρήση όμως 

αυτού του Νόμου επιφέρει 

στον μαθητή τις επιπτώσεις 

του άλλου μεγάλου εσωτερι-

κού Νόμου γνωστού σαν Νόμου του Κάρμα ή Νόμου της Ανταπόδοσης.   

Ο Νόμος αυτός έχει εφαρμογή σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει 

ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι ένας νόμος τιμωρός, αλλά εκπαιδευτικός, που 

συμβάλει στην πνευματική πορεία του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον νόμο 

αυτόν κάθε πράξη που συντελεί στην πρόοδο αυτή, αντισταθμίζει στο 

πολλαπλάσιο κάθε πράξη που την αντιστρατεύεται. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην αντίθετη περίπτωση μόνο που ο βαθμός επιβράδυνσης εξαρτάται 

από το είδος και την βαρύτητα της πράξης. Η πράξη που κάνει κάθε άν-

θρωπος έχει επιπτώσεις τόσο στην δική του πρόοδο όσο και στην πρόοδο 

του συνόλου στο οποίο ανήκει. Κάθε άνθρωπος κατά συνέπεια ανεξάρτη-

τα από την πνευματική ή ψυχική του πρόοδο έχει την δυνατότητα να επι-

λέγει κάθε στιγμή του βίου του το τι θα κάνει και για τον λόγο αυτό φέρει 

και ακέραιη την ευθύνη του αποτελέσματος από την επιλογή του αυτή, 

τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας, πόλης, κράτους ή 

ολόκληρου του πλανήτη. 

Στο σημείο αυτό συναντάμε το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Πως είναι 

δυνατόν να έχουμε την δυνατότητα να επιλέγουμε την εκάστοτε πράξη 

μας κάθε στιγμή και ταυτόχρονα η πράξη μας αυτή να είναι καταγε-

γραμμένη σε ένα ψυχικό αρχείο το λεγόμενο Ακασικό;  Μήπως σε τελική 
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ανάλυση δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή και οι πράξεις μας όλες είναι 

προδιαγεγραμμένες; 

 

Ο Χρόνος και ο Χώρος στην σύγχρονη Επιστήμη 

Συνεχίζοντας θα ασχοληθούμε για λίγο με τις έννοιες του χρόνου 

και του χώρου. Η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να μετρήσει τον χρό-

νο ήταν ένα σύστημα μέτρησης της περιόδου 

της διάρκειας ή της περιόδου συνειδητότητας, 

ανάμεσα στην ανατολή και την δύση του ηλίου 

και κατόπιν ανάμεσα στην δύση και την ανα-

τολή. Με τον τρόπο αυτό άρχισε ο άνθρωπος 

να συνδέει τον χρόνο με αντικειμενικές εκδη-

λώσεις της φύσης, όπως αυτή της ημέρας και 

της νύκτας ή την αλληλουχία καθημερινών γε-

γονότων. Συμπτωματικά συνέδεσε τον χρόνο 

με την γήινη, αντικειμενική συνειδητότητα του 

σώματός του. Με τον τρόπο αυτό ο χρόνος έγινε για τον άνθρωπο ένα α-

ντικειμενικό στοιχείο του Σύμπαντος. Οι τεχνικές της μέτρησης του χρό-

νου είχαν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τελειότητας όταν ο Albert Einstein 

(1879 – 1955) διατύπωσε τις Θεωρίες του για την Σχετικότητα. Με τις θεω-

ρίες αυτές γκρέμισε ολόκληρο το διανοητικό θεμέλιο πάνω στο οποίο γε-

νιές ανθρώπων εκπαιδεύτηκαν να ζουν.. 

Σε σχέση με τις φυσικές σταθερές η διάνοια όντως απαιτεί διαστή-

ματα στην διάρκεια των οποίων συνειδητοποιεί ορισμένα πράγματα. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι τα πράγματα που παρατηρούμε καταναλίσκουν με 

οποιαδήποτε έννοια χρόνο. Ο χρόνος που απαιτείτε για να πάτε από το 

σπίτι σας στην δουλειά σας κάθε μέρα είναι διαφορετικός από τον χρόνο 

που θα χρειαστείτε για να περιγράψετε το τι συνέβη σήμερα το πρωί στην 

Εικόνα 2 Albert Einstein 
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ίδια διαδρομή και διαφορετικός αν την διαδρομή αυτή την είχατε δει σον 

ύπνο σας.  

Η σύγχρονη αστροφυσική μας λέγει ότι χρησιμοποιώντας μεγάλα 

τηλεσκόπια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη, ο άνθρωπος, έχει 

την δυνατότητα να «δει» τι έγινε μερικά χρόνια μετά την Μεγάλη Έκρηξη. 

Δηλαδή ο ανθρώπινος παρατηρητής 

έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ότι  

βρίσκεται στο γήινο έτος 2008 και ταυ-

τόχρονα να βιώνει γεγονότα που συ-

νέβησαν στην άκρη του Σύμπαντος 

πριν από μερικά εκατομμύρια γήινα 

χρόνια. 

Ίσως σε μερικά χρόνια από σήμερα να καταφέρει με κάποια άλλη 

μέθοδο να στρέψει το βλέμμα του στο μέλλον. Αν συμβεί κάτι τέτοιο ένας  

γήινος παρατηρητής που θα βρίσκεται σε αυτόν τον πλανήτη θα έχει την 

δυνατότητα ταυτόχρονα να  βιώνει το «τώρα», το παρελθόν και το μέλ-

λον. Μα αυτό δεν το ονομάσαμε στην αρχή ως συντονισμό με τα Ακασικά 

Αρχεία τα οποία είναι ψυχικά; Αν σήμερα έχουμε την δυνατότητα να βλέ-

πουμε τόσο πίσω στο παρελθόν, γιατί να μην έχουμε την ίδια δυνατότητα 

αύριο και για το μέλλον; Έχοντας ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την δυνα-

τότητα μήπως τότε θα βιώνει τον συντονισμό του με τα Ακασικά Αρχεία 

και ο χωρισμός του χρόνου σε παρόν, παρελθόν και μέλλον θα μετατρα-

πεί σε ένα διαρκές παρόν; 

Η συνειδητοποίηση όμως του χρόνου σαν ένα διαρκές παρόν δη-

μιουργεί προβλήματα συνειδητοποίησης ενός άλλου απαραίτητου στον 

άνθρωπο στοιχείου. Του στοιχείου του χώρου. Αυτό που συνειδητοποιούμε 

για αυτόν όταν είμαστε σε εγρήγορση του προσδίδει μια ψευδή φύση, μια 

ψεύτικη ιδιότητα. Έχουμε φτιάξει διάφορα μέτρα για τον χώρο. Το μέτρο, 

το πόδι, το μίλι κλπ. Όλες αυτές οι σταθερές έχουν επιλεγεί και καθιερω-
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θεί αυθαίρετα για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει μέσω των 

αντικειμενικών ιδιοτήτων του την εσφαλμένη ερμηνεία της συνειδητότη-

τάς του για τον χώρο. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αντικειμενοποίησε 

την συνειδητότητα του χώρου και την έκανε να μοιάζει με κάτι που είναι 

αδύνατο να το αποσυνδέσει από τις αντικειμενικές του αξίες. 

Σαν παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι ενώ ο μέσος άνθρωπος 

αδυνατεί να κατανοήσει την έννοια του απεριόριστου, η θεολογία  η κο-

σμολογία και η σημερινή αστρονομία μιλούν για τον απεριόριστο χώρο 

του Σύμπαντος. Ο άνθρωπος συνήθισε να σκέπτεται ότι ο χώρος επειδή 

έχει αρχή θα έχει και τέλος. Θεωρεί ότι επειδή έχει κανόνες μέτρησης και 

μέτρα μπορεί να μετρήσει τον χώρο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αμέ-

τρητος χώρος, δίχως όρια και πέρα από κάθε μέτρο. Σε όλη του την καθη-

μερινότητα ο άνθρωπος 

μετρά διαρκώς τον χώρο 

και τις αποστάσεις που 

πρέπει να διανύσει ή τα 

υλικά αντικείμενα που 

πρέπει να μεταφέρει. Ταυτόχρονα υπολογίζει τον χρόνο που θα απαιτη-

θεί για να παραχθεί αυτό το έργο. Για αυτόν ο χρόνος και ο χώρος συνδέ-

ονται και είναι υπαρκτά πράγματα. 

Μέχρι να αναπτύξει ο Einstein τις θεωρίες του πιστεύαμε ότι μήκος 

ενός αντικειμένου παρέμενε το ίδιο, άσχετα αν το αντικείμενο αυτό ήταν 

ακίνητο ή είχε κάποια ταχύτητα. Το ίδιο πιστεύαμε ότι ίσχυε και με την 

μάζα του. Άρα και ο χώρος που αυτό θα καταλάμβανε ήταν συγκεκριμέ-

νος. Το ίδιο θεωρούσαμε ότι συνέβαινε και με τα ρολόγια μας. Θα έδει-

χναν την ίδια ώρα αν αυτά βρισκόταν στον τοίχο του σπιτιού μας ή σε ένα 

αεροπλάνο που είχε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του ήχου. Η ανθρώ-

πινη λογική και κατά συνέπεια και η ανθρώπινη αντίληψη είχε πέσει ό-

μως έξω. Δεν είχε αντιληφθεί ότι όλα αυτά είχαν νόημα μόνο στις μικρές 
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ταχύτητες και όχι σε ταχύτητες που πλησίαζαν αυτή του φωτός ή σε άλ-

λες που βρίσκονται πέρα από τον κόσμο που εμείς μπορούμε να προσλά-

βουμε με τις αισθήσεις μας.  

Σύμφωνα με την Ειδική θεωρία της Σχετικότητας το μήκος ενός α-

ντικειμένου άρα και ο χώρος που καταλαμβάνει μικραίνει όσο μεγαλώνει 

η ταχύτητά του και θα γίνει πρακτικά μηδέν όταν η ταχύτητά του φτάσει 

την ταχύτητα του φωτός. Κατά το χρονικό διάστημα όμως που το μήκος 

του μικραίνει η μάζα του θα μεγαλώνει συνέχεια μέχρι να γίνει άπειρη 

όταν το μήκος του θα έχει γίνει μηδέν. 

Μέσα σε αυτές τις μεταμορφώσεις ο άνθρωπος θεώρησε ότι ο χρό-

νος του μπορεί να αποτελέσει για αυτόν μια σταθερά. Θεώρησε ότι μπορεί 

να είναι ένα σημείο αναφοράς. Μάταια όμως. Και ο χρόνος σε τέτοιες 

συνθήκες διαστέλλεται και αυξάνει η ταχύτητά του. Οι δείκτες του ρολο-

γιού θα σταματήσουν να γυρίζουν εφόσον ο χρόνος ανάμεσα σε δύο κτύ-

πους θα είναι άπειρος ταυτιζόμενος με αυτό που θα ονόμαζε κάποιος 

Αιωνιότητα..  

Αλλά και στην συμβατική καθημερινότητα ένας τυφλός άνθρωπος 

δεν έχει αντίληψη του χώρου παρά μόνο μέσω της αφής και της σχέσης 

της με τον χρόνο. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αντικειμενικά την α-

πόσταση μεταξύ του σημείου που στέκεται και του απέναντι τοίχου. Επο-

μένως γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει και τον χώρο μέσω της αντι-

κειμενικής συνειδητότητάς του. Αυτή η αντικειμενική συνειδητότητα χρη-

σιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες. 

Για τον λόγο αυτό ο άνθρωπος υπόκειται σε μια αναξιόπιστη και περιορι-

σμένη μέθοδο κατανόησης. 

 

Μία απάντηση στο ερώτημα.  

Τα Ακασικά Αρχεία σύμφωνα με τις διδαχές των εσωτερικών σχολών δεν 

μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, όπως ήδη είπαμε, με φυσικό τρόπο αλλά 
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μόνο με ψυχικό. Οι αντικειμενικές αισθήσεις και η αντικειμενική διάνοια 

του ανθρώπου δεν μπορούν να τον βοηθήσουν στην προσέγγιση των αρ-

χείων αυτών. Χρειάζονται άλλες μέθοδοι. Οι ψυχικές  

Αν όμως ο άνθρωπος αποκτήσει φυσικές μεθόδους τέτοιες ώστε να 

μπορεί να δει στο μέλλον όπως σήμερα αρχίζει να βλέπει στο παρελθόν 

και ταυτόχρονα τελειοποιήσει την μέθοδο πρόσληψης του παρελθόντος 

ώστε να βιώνει ένα συνεχές παρόν, τότε και η έννοια του χώρου και κατά 

συνέπεια της απόστασης του ενός γεγονότος από το άλλο θα πάψει να 

υπάρχει. Τότε και η έννοια του χώρου δεν θα έχει αξία. Μήπως όμως κάτι 

τέτοιο δεν θα είναι μια ακόμη προσέγγιση των Ακασικών Αρχείων; Ας μην 

ξεχνάμε ότι τα καταγεγραμμένα σε αυτά γεγονότα βρίσκονται τόσο κο-

ντά και ταυτόχρονα τόσο μακριά το ένα από το άλλο και από εμάς τους 

ίδιους. Μήπως τα γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα στα Ακασικά Αρ-

χεία είναι τόσο κοντά μας που βρίσκονται μέσα μας; 

Προεκτείνοντας την σκέψη αυτή και εφαρμόζοντάς την στην καθη-

μερινότητα, μπορώ να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει a priori την δυνατό-

τητα να επιλέξει αν θα κάνει το ένα ή το άλλο σε κάθε δίλημμα της κα-

θημερινότητάς του. Αυτός γνωρίζει, αν βρεθεί σε αρμονία με τον Εσώτερο 

Εαυτό του, το τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Η επιλογή είναι 

δική του και μόνο δική του. Έχει την ευθύνη και γνωρίζει τις όποιες συνέ-

πειες της πράξης του. Τότε αποφασίζει τι θα κάνει. Η πράξη του γίνεται 

την στιγμή αυτή. Η στιγμή αυτή είναι ταυτόχρονα και παρόν και παρελ-

θόν και μέλλον και για αυτόν αλλά και για όλη την Δημιουργία. Η από-

φασή του αυτή υπήρχε ήδη καταγεγραμμένη και την ίδια στιγμή κατα-

γράφεται για πρώτη φορά. Ο άνθρωπος είναι αυτός που καταγράφει το 

μέλλον του γνωρίζοντας το παρελθόν του και ζώντας το παρόν του, ταυ-

τόχρονα.     
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