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                  ν ρίξουμε μια ματιά στην ορατή φύση, θα παρατηρήσουμε 
ότι όλα τα είδη των όντων που κολυμπούν στο νερό, που 
περπατούν στη γη και πετούν στον αέρα έχουν εγκέφαλο.
 
Ο εγκέφαλος, μέσω των αισθητηρίων οργάνων της όρασης και 
της ακοής, ειδοποιεί αυτόματα ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα του 
όντος τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη στιγμή, με αποτέλεσμα 
το σώμα να έχει πάντα την απαιτούμενη προετοιμασία για το 
γεγονός που θα συμβεί.

Είναι απολύτως βέβαιον, ότι ο τρόπος που αντιδρούν τα όντα 
του φυτικού κόσμου, από ένα απλό λουλούδι ως ένα γιγάντιο 
δένδρο τροπικού δάσους, καταδεικνύει ότι όλα  έχουν εγκέφαλο. 
Εγκέφαλο με όλα τα απαραίτητα αισθητήρια όργανα, με τη 
λειτουργία των οποίων να μπορούν να αντιδρούν στα κελεύσματα  
και τους κινδύνους που απειλούν τη φύση.
 
Εισχωρώντας βαθύτερα στην έννοια του εγκεφάλου, καλούμεθα 
να δεχθούμε ότι, τόσο τα όντα του Μικρόκοσμου, όσο και τα όντα 
του Μεγάκοσμου, έχουν εγκέφαλο.

Α   Κορυφαίο ον της ζωντανής 
δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. 
Από το σύνολο των όντων 
της φύσης,  ο άνθρωπος, σε 
μορφολογία και ποιότητα 
σώματος, πνεύματος και ψυχής, 
αποτελεί την τέλεια οντότητα, της 
οποίας μοναδικό ελάττωμα είναι η 
«ελευθερία του πνεύματος». 
Ο άνθρωπος ξεχωρίζει  στο 
ποιοτικό μέρος της μορφολογίας 
του και της εξέλιξής του από όλα 
τα ζώα του ζωικού βασιλείου, 
από το όρθιο βάδισμα, την κίνηση 
των χεριών και των δακτύλων 
ως δημιουργικά εργαλεία, από 
τον πολυσύνθετο εγκέφαλο με 
τα άπειρα στοιχεία επεξεργασίας 
πληροφοριών που διαθέτει, 
τη συνείδηση που τον οδηγεί 
στον έλεγχο του εαυτού του και 
του περιβάλλοντος και κυρίως 
στον αυτοπροσδιορισμό και τον 
έναρθρο λόγο του. 
Ο άνθρωπος, αντίθετα από τα 
ζώα που προστατεύουν τη ζωή 
τους αλλά δεν συλλογίζονται το 
θάνατό τους, σαν πρωταρχική του 
πνευματική ενασχόληση έχει την 
έρευνα του θανάτου. 
Από την έρευνα του θανάτου 
δημιουργείται η φιλοσοφία και 
δι’ αυτής η έρευνα του Ελαχίστου 
και του Απείρου περιβάλλοντος,  
μέσα στο οποίο ζει και βιώνει 
ο ίδιος ο άνθρωπος που το 
στοχάζεται. 
Τα ζώα αναγνωρίζουν σαν φυσικό 
τους περιβάλλον, μόνον ό,τι έχει 
σχέση με τον χώρο που τους 
προσφέρει νερό και τροφή, τόσο 
στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 

Ο άνθρωπος αναγνωρίζει σαν 
περιβάλλον ένα Σύμπαν, που 
υπάγεται στα μαθηματικά και τις 
εξισώσεις. Τα ζώα βιώνουν μέσω 
του ενστίκτου τους, ο άνθρωπος 
βιώνει μέσω της Λογικής και της 
Σοφίας του. 
Τα αισθητήρια όργανα που 
αφορούν στα ζώα, είναι σε 
απόλυτη αναλογία με τον τρόπο 
που αναζητούν και εξασφαλίζουν 
την τροφή τους. 

Αντίθετα, στον άνθρωπο, τα 
αισθητήρια όργανά του έχουν 
άμεση συνεργασία με τον 
εγκέφαλό του και παράγουν έργο 
πνευματικό, πολιτικό, κοινωνικό 
και βεβαίως διατροφικό, τόσο σε 
φυσικό όσο και σε τεχνολογικό 
επίπεδο.  

Ανθρωπος
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Έναν τέτοιο εγκέφαλο δεν μπορεί να τον αντιληφθεί το 
ανθρώπινο μάτι. Όμως  η στροφορμή τους, η κίνησή τους, η 
γνώση περιβάλλοντος και συμπεριφοράς μεταξύ τους, αποτελούν 
αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν νου, με έδρα σε κάποιο σημείο 
του σώματός τους, που αποτελεί τον εγκέφαλό τους.
 
Όλα τα όντα και τα πράγματα του φυσικού και του νοητού κόσμου 
έχουν εγκέφαλο.
 
Κυρίαρχος εγκέφαλος των όντων της φύσεως είναι ο ανθρώπινος. 
Όλοι όμως οι εγκέφαλοι μεταξύ τους επικοινωνούν με τέτοιο 
μυστηριακό τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας 
να συνιστά την παγκόσμια Συνοχή και Αρμονία.

Όμως, τι είναι ο εγκέφαλος;
Για να μεταδώσουμε ένα σήμα από ένα σημείο σε ένα άλλο, 
χρειαζόμαστε ή καλώδιο ή κεραία. Το σήμα μεταδίδεται μέσω 
κυμάτων. Αν όμως λείψουν οι πομποί και οι δέκτες, τα κύματα θα 
χαθούν στο άπειρο, χωρίς προορισμό.
 
Οι πομποί και οι δέκτες από τις αισθητές και υπεραισθητές 
εκδηλώσεις της φύσης και του κόσμου είναι οι εγκέφαλοι. 

Είναι απολύτως βέβαιον,
ότι ο τρόπος που αντιδρούν 

τα όντα του φυτικού κόσμου, 
από ένα απλό λουλούδι ως 

ένα γιγάντιο δέντρο 
τροπικού δάσους, 

καταδεικνύει ότι όλα  
έχουν εγκέφαλο. 
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Τα κύματα, τα οπτικά ή τα ηχητικά, μεταδίδονται σε ροή εντός του «ενδιάμεσου», δηλαδή 
του Αιθέρα, που συνδέει σταθερά και αναλλοίωτα όλα τα εγκεφαλικά κέντρα των όντων του 
Σύμπαντος.
Όλοι επικοινωνούν με όλα, μέσω του «ενδιαμέσου». Δεν υπάρχει εγκέφαλος που να μην έχει 
αισθητήρες αντίληψης του περιβάλλοντος κόσμου, ανεξαρτήτως απόστασης, που μπορεί να το 
χωρίζει από την πηγή του μηνύματος.
Όσο κι αν φανεί περίεργο, ο εγκέφαλος ενός κόκκορα στις Ινδίες μπορεί και έχει «γραμμή 
επικοινωνίας» με τον εγκέφαλο του αναγνώστη ή του θεατή που βλέπει αυτή τη στιγμή αυτό το 
έργο.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι, όταν σηκώνουμε ένα φλιτζάνι για να πιούμε καφέ, αυτό σαν 
πληροφορία, μεταδίδεται άμεσα στην άλλη άκρη του Σύμπαντος.

Όμως, η ελευθερία του νου που έχει ο κόκκορας στις Ινδίες, πώς μπορεί να ταυτιστεί με την 
ελευθερία του Νου του θεατή που διαβάζει ή βλέπει αυτό το έργο; Και, πως μπορεί γενικότερα, 
τα μικρά και τα μεγάλα μυαλά όλων των όντων του κόσμου, να συμμετέχουν σε μια κοινή 

Λογική, ώστε να παράγουν μέσα από ανομοιογενείς 
συνθέσεις και διαρκείς μεταλλάξεις ένα σύνολον 
ομότροπον, ολοτελές, πλήρες αρμονικόν και τέλειον;

Εδώ, πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία υπάρξεως του 
εγκεφάλου και του σκοπού που επιτελεί.
Ο εγκέφαλος παράγει σκέψη, ενίοτε κρίση και στα όρια 
του ανθρώπου, σοφία.
Ό,τι κινείται σκέφτεται, ό,τι σκέφτεται ενεργεί και 

Όσο κι αν φανεί περίεργο, ο εγκέφαλος ενός κόκκορα 
στις Ινδίες μπορεί και έχει «γραμμή επικοινωνίας» με τον εγκέφαλο του 

αναγνώστη ή του θεατή που βλέπει αυτή τη στιγμή αυτό το έργο.

Κυρίαρχος εγκέφαλος των όντων της φύσεως είναι ο ανθρώπινος. Όλοι όμως οι εγκέφαλοι μεταξύ τους επικοινωνούν με 
τέτοιο μυστηριακό τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας να συνιστά την παγκόσμια Συνοχή και Αρμονία.
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η ενέργεια στο σύνολό της απεικονίζει την 
απόλυτη νοητική ικανότητα των όντων και 
των φαινομένων του Σύμπαντος κόσμου. 

Πίσω απ’ τον παγκόσμιο Νου με τα 
δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων 
εγκεφάλους που παράγονται σε κάθε 
επόμενο δευτερόλεπτο, υπάρχει ο μέγας 
Επόπτης, ο μέγας Νομοθέτης, ο Θεός 
Δημιουργός. 

Η Φύση είναι Νοητική στα μέρη της. 
Όμως, για να εποπτεύσει τον εαυτό 
της στη Γη και το Σύμπαν ολόκληρο, 
χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον 
Απόλυτο Νου, κάτω από τον έλεγχο 
του οποίου δραστηριοποιούνται όλοι 
οι Νόμοι που συνιστούν τη Ζωή του 
Παντός.

Αυτός ο Απόλυτος Νους, ο Θεός 
Δημιουργός, υπάρχει ταυτόχρονα μέσα 
σε όλους τους εγκεφάλους, διατηρεί σε 
συνεχή δράση όλους τους Νόμους και αενάως εκδηλώνει την αγάπη Του προς όλα τα όντα της 
Φύσης και του Κόσμου. Συνυπάρχει με τον Άνθρωπο μέσα στη δομή του εγκεφάλου του και 
του δίνει το χρίσμα της θεότητας, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη να ομοιωθεί με 
Αυτόν.
 
Όσο μερικοί επιστήμονες θα δηλώνουν, ότι η φύση δεν έχει ανάγκη από Δημιουργό, θα 
προσβάλλουν βάναυσα την έννοια της Επιστήμης.
Η πίστη στην θεία Μονάδα, είναι η απάντηση σε όλους τους κοσμολογικούς γρίφους που 
προκύπτουν στην ερώτηση: Τι είναι το Σύμπαν;

Όμως, ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός που επιτελεί ο κάθε εγκέφαλος στο Σύμπαν ολόκληρο;
Στο πλαίσιο ενότητας της Επίγειας με την Επουράνια Ζωή, ο εγκέφαλος είναι το απόλυτο 
εργαλείο, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η Συμπαντική επικοινωνία, δια της οποίας συνιστάται 
η Αρμονία και, κατ΄ ουσίαν, η ίδια η Ζωή!

Το Σύμπαν, ως Νοητικόν, στο σύνολό του αποτελεί άθροισμα Πνεύματος, έξω από το οποίο 
δεν υπάρχει ούτε χώρος, ούτε χρόνος,παρά μόνον το ουδέν. Όμως, επειδή το ουδέν είναι το «μη 
Ον», είναι  χρήσιμο να δεχθούμε την άποψη του Πλάτωνα ότι, το παγκόσμιο «είναι» δηλαδή 
το σύνολον του Σύμπαντος, συμπεριλαμβάνει και το «μη είναι», αυτό δηλαδή που ούτε νοείται, 
αλλά ούτε και υπάρχει.
 
Με αυτό τον τρόπο, ο Πλάτων, εισάγει στη Φιλοσοφία την ιδέα του δυϊσμού, μέσω της οποίας 
«αυτό που είναι όλα» και «αυτό που δεν είναι τίποτα» είναι το ίδιο πράγμα. 
Ο Επουράνιος Κόσμος των Αρχετύπων, των Κωδίκων, των Νόμων και των Ιδεών, επικοινωνεί 
και συντάσσεται με τον Επίγειο κόσμο, μέσω του Εγκεφάλου.
 

Δεν υπάρχει εγκέφαλος που να μην έχει αισθητήρες αντίληψης του 
περιβάλλοντος κόσμου, ανεξαρτήτως απόστασης, που μπορεί να το 

χωρίζει από την πηγή του μηνύματος.
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Ο Εγκέφαλος του Θεού, αποτελεί μια ακατάλυτη ενότητα του Μεριστού και του Αμερίστου. 
Το Αμέριστον είναι Άθροισμα Αθροίσματος, Νόησις Νοήσεως, που στο σύνολό του 
συμπεριλαμβάνεται το Πάν. 
Το Μεριστόν κομματιάζεται σε άπειρους κόσμους, άπειρα σώματα και σωματίδια, που στο 
σύνολό τους αποτελούν ίση δύναμη με το Αμέριστο.
Το Μεριστόν συνδέεται άμεσα με το Αμέριστο για τη μεταφορά όλων των μηνυμάτων, των 
Νόμων και των Κωδίκων, από τον κόσμο του Πνεύματος στον κόσμο της Ύλης.
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Παρά το γεγονός ότι και η Ύλη αποτελείται μόνον από Νόηση ,ο εγκέφαλος του κάθε υλικού 
σώματος αποτελεί μεταδότη και λήπτη κάθε μηνύματος από και προς τον Ακίνητο κόσμο του 
καθαρού πνεύματος.
Ο Εγκέφαλος είναι ένας απίστευτος επεξεργαστής πληροφοριών, που τις λαμβάνει και τις 
διοχετεύει σε μηδενικό χρόνο σ΄ ολόκληρο το σώμα του είδους που ανήκει. Οι τρεις βασικές 
δυνάμεις που συνδέουν το Αμέριστο με το Μεριστό, μέσω του Εγκεφάλου, είναι η Ορμή, η 
Κίνησις και ο Δεσμός.
Ένα άνθος, ένα φυτό, ένα δένδρο, ένα ζώο, ένας άνθρωπος, κάθε τι στον αισθητό κόσμο γεννιέται, 
μεγαλώνει και πεθαίνει, ακολουθώντας τους βιολογικούς κώδικες του Ουράνιου Αρχετύπου 
στο οποίο ανήκει. 
Αυτός ο γήϊνος ατομικός εγκέφαλος έχει “γραμμή επικοινωνίας”απ΄ ευθείας με το Επουράνιο 
Αρχέτυπο, για την δραστηριοποίηση των κατάλληλων Νόμων, μέσω των οποίων το ον επί 
της γης θα γεννηθεί, θα μεγαλώσει, θα βιώσει τις ομορφιές της φύσης και του κόσμου και σε 
συνέχεια θα μαραθεί και θα αφεθεί στην κοσμική Μετάλλαξη.
Οι βασικότεροι αυτοί Νόμοι, όπως προαναφέραμε, ανάγονται στην Ορμή, την Κίνηση 
και στον Δεσμό.
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Αν θεωρήσουμε τον κεντρικό άξονα ενός carousel 
σαν τον κόσμο του Αμερίστου Εγκεφάλου και τα αυτοκινητάκια

 και τα αλογάκια σαν κόσμο του Μεριστού εγκεφάλου, οι σωλήνες 
που συνδέουν τον κεντρικό άξονα με τα αλογάκια και τα αυτοκινητάκια, είναι ο Δεσμός.

Τίποτα,  μα τίποτα, στη Γη και το Σύμπαν, μπορεί να έχει ύπαρξη χωρίς εγκέφαλο. 
Είναι σαφές ότι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο τελειώτερος μηχανισμός στον Επίγειο κόσμο 
και ίσως στον Συμπαντικό.

Θαυμάζουμε τα άστρα που αναβοσβήνουν στον ουρανό, μένουμε έκθαμβοι μπροστά στα 
χρώματα του ουράνιου τόξου, ο νους μας προβληματίζεται μπροστά στη θαυμαστή ταξινόμηση 
των ιστών μιας αράχνης, βλέπουμε με δέος την εκπληκτική γεωμετρική γραμμογράφηση σε ένα 
όστρακο της θάλασσας, ζηλεύουμε την Γεωμετρική γνώση μιας μέλισσας όταν κατασκευάζει τις 
κηρήθρες της, όμως σπάνια σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο λειτουργούν τα αόρατα Μαθηματικά 
και η υπερβατική Γεωμετρία σ΄ όλα τα όντα του Φυσικού κόσμου.

Είναι σίγουρο ότι οι Αρχές, τα Πρωτότυπα και οι Νόμοι βρίσκονται κάπου αλλού. Όλα αυτά, 
εκεί που βρίσκονται, υπάγονται σ΄ ενα Μοναδικό, Ενιαίο και Απόλυτο Εγκέφαλο, ο οποίος 
μεταδίδει τους όρους και τους κανόνες της Ζωής στον κόσμο που βιώνουμε και στο Σύμπαν που 
αντιλαμβανόμαστε, που μελετάμε και ανιχνεύουμε.

Αυτή η ακατάλυτη σχέση του Αμέριστου με τον Μεριστό εγκέφαλο, είναι ο  Δεσμός. 
Ο Δεσμός έχει θεία ιδιότητα, δεν υπάγεται στα Γήινα ,δεν μπορούμε να πούμε «που βρίσκεται» 
η «πως είναι». 
Ο Δεσμός είναι μια Ιδέα, μια Οντότητα αναγομένη στον θείο κόσμο της Ακινησίας. 
Αν θεωρήσουμε τον κεντρικό άξονα ενός carousel σαν τον κόσμο του Αμερίστου Εγκεφάλου 
και, τα αυτοκινητάκια και τα αλογάκια σαν κόσμο του Μεριστού εγκεφάλου, οι σωλήνες που 
συνδέουν τον κεντρικό άξονα με τα αλογάκια και τα αυτοκινητάκια είναι ο Δεσμός, μέσω 
του οποίου, τα παιδάκια που στριφογυρίζουν γύρω απ΄ τον άξονα του carousel, μέσα στα 
αυτοκινητάκια και τα αλογάκια, απολαμβάνουν το φαινόμενο που λέγεται Eπίγεια Zωή.

Πρέπει να εισέλθουμε βαθειά, πολύ βαθειά, μέσα στον άπειρο κόσμο του εγκεφάλου και να 
πιστέψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι, ολόκληρος ο κόσμος που μας περιβάλλει με 
το άπειρο κάλλος του, είναι ένας κόσμος Αγάπης του Θεού προς τον Άνθρωπο. 
Αγάπης και μόνον Αγάπης.

Ο Θεός ούτε μισεί, ούτε εκδικείται, ούτε καταστρέφει τα όντα 
και τα πλάσματα του φυσικού κόσμου. Μέσα στο διαδίκτυο 
των Νόμων της Δημιουργίας, ο ίδιος ο Δημιουργός, έχει 
προβλέψει και έχει εξασφαλίσει τη Λύτρωσή μας, μέσα από τις 
διαδικασίες της μετάνοιας της σκέψης μας, μετά την πλήρωση 
των γήινων ανομημάτων μας. 
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αρχή και το τέλος της Λύτρωσής 
μας βρίσκεται μόνον μέσα στη σκέψη μας.  Στο «Εγώ» μας …
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