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Μπορίς Μανιταρά 
 

 
 

8 ημέρες για να ανοίξεις το μάτι της συνείδησής σου 
 

Όταν κοιτάς κάτι με τα φυσικά σου μάτια, το μάτι σου αντιλαμβάνεται 
αποκλειστικά την εξωτερική πραγματικότητα του κόσμου που σε περιβάλλει. Δεν 
αντιλαμβάνεσαι παρά την μορφή. Ολόγυρά της, υπάρχει μία ζωή πιο λεπτοφυής, 
συνδεδεμένη με τον κόσμο του πνεύματος. Αυτή η αόρατη πραγματικότητα δεν 
μπορεί να ιδωθεί παρά με το μάτι του πνεύματος, αυτό που ονομάζουν σε διάφορες 
παραδόσεις 3ο μάτι. Η Εσσαϊκή Παράδοση το ονομάζει «μάτι της συνείδησης» ή «μάτι 
του δασκάλου». Αυτό το λεπτοφυές όργανο επιτρέπει να δεις τον κόσμο πέρα από τα 
φαινόμενα, πέρα απ τις προσποιήσεις, πέρα από την δυαδικότητα του καλού και του 
κακού, αφυπνίζει την συνείδηση, την διάκριση και την ορθή όραση που φωτίζει και 
ελευθερώνει τους κόσμους. 
 

Το μάτι της συνείδησης είναι η κορυφή της εξέλιξης, γιατί στην πραγματικότητα, 
είναι η έδρα της ψυχής, πράγμα που επιτρέπει στην ψυχή να δράσει μέσα στο σώμα 
που κατοικεί. Είναι πραγματικά μέσω του ματιού της συνείδησης που η ψυχή, αυτό 
που είναι αιώνιο μέσα σου, μπορεί να αγγίξει το σώμα σου, να το αφυπνίσει και να το 
μεταμορφώσει, κάνοντας να μπει το οικουμενικό Φως μέσα του. Πράγματι, αυτό που 
κοιτάζεις μπαίνει μέσα σου. Ο τρόπος με τον οποίο θέτεις το βλέμμα σου στην ζωή 
καθορίζει το πεπρωμένο σου. Βλέπεις το Φως, τρέφεις αυτό που είναι από Φως μέσα 
σου. Βλέπεις το σκοτάδι, τρέφεις αυτό που είναι σκοτεινό μέσα σου. 
 

Στην πραγματικότητα, το μάτι είναι ο ήλιος μέσα σου, είναι το μόνο μέρος του 
σώματός σου που δεν είναι συμπυκνωμένο. Είναι η αγνή ύλη της γης των απαρχών, η 
γη της σιωπής. Είναι το ύψιστο που τρέφεται από το ύψιστο, αλλά μπορεί να σε 
παρασύρει προς τα κάτω πολύ, εάν δεν βρίσκεται στην ορθή όραση. 
 

Το να αφυπνίσεις το μάτι της συνείδησης δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. 
Πρόκειται για ένα μονοπάτι εκπαίδευσης που οδηγεί στην μεταμόρφωση και στην 
εσωτερική φώτιση. 
 

Εδώ και 2.500 χρόνια, ο Βούδας δίδαξε στους μαθητές του αυτό το μονοπάτι, το 
μονοπάτι της φώτισης μέσα από το ευγενές οκταπλό μονοπάτι. Το 2011, ο 
Αρχάγγελος Ουριήλ έδωσε στην εσσαϊκή συνάθροιση 8 κανόνες που έρχονται να 
αναζωογονήσουν τους λόγους του Βούδα. Αυτοί οι λόγοι παραμένουν αληθινοί πέρα 
από την μορφή που παίρνουν, διότι είναι νόμοι αιώνιοι. 
 

Μοιραζόμαστε σε αυτό το τετράδιο μια διδασκαλία ταυτόχρονα πρακτική και 
θεωρητική, συνδεδεμένη με τους 8 Κανόνες του Ουριήλ, με αυτό το μεγαλειώδες 
μονοπάτι του ανοίγματος του ματιού της συνείδησης που οδηγεί στην φώτιση. 
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Οι Κανόνες που δόθηκαν από τον Αρχάγγελο είναι σαν 8 πειθαρχίες ζωής που 
επιτρέπουν πραγματικά την αφύπνιση της εσωτερικής ζωής. Αυτοί οι κανόνες πρέπει 
να μελετηθούν και να χωνευτούν, πρέπει να προσεγγιστούν με την σκέψη αλλά εξίσου 
με την καρδιά, την βούληση και την πράξη, μέχρι που να μπορέσουν να 
ενσωματωθούν μέσα σου. Δηλαδή, δεν έχουν την τάση να παραμείνουν μία αόριστη 
φιλοσοφία, αλλά μέσω της μελέτης σου, της πρακτικής σου ,της προσοχής σου επάνω 
τους, έχουν την τάση να πάρουν ζωή έως και μέσα στην καθημερινότητά σου. 
 

Αυτό το μονοπάτι της αφύπνισης είναι μεγάλο, είναι πραγματικά ένα μονοπάτι 
φώτισης. Μπορεί πραγματικά να φωτίσει την ζωή σου ολόκληρη, εάν αφεθείς να 
αγγιχτείς από αυτό. 
 

 
 

Τελετουργικό των 8 ημερών 
 

Σου προτείνουμε να μελετήσεις τους 8 κανόνες για μία εβδομάδα για να πάρεις τον 
χρόνο να ενσωματώσεις καθέναν τους μέρα με την μέρα. Εάν θέλεις, μπορείς να τους 
μελετήσεις σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο ή με έναν άλλο τρόπο. Η πειθαρχία 
που θα επιλέξεις πρέπει να αντιστοιχεί στα μέσα και στον χρόνο που διαθέτεις. 

 
Εάν μπορείς, εκπλήρωσε αυτήν την εργασία το πρωί, ώστε το ζωντανό πνεύμα του 

κανόνα να μπορέσει να σε συνοδεύσει ολόκληρη την ημέρα. 
 

Όπως κι αν είναι, πριν ξεκινήσεις την μελέτη σου, είναι σημαντικό να μπορέσεις να 
τοποθετηθείς για να μπεις με έναν σωστό και γαλήνιο τρόπο στην αύρα ζωής αυτών 
των κανόνων. 
 

Τακτοποίησε έναν χώρο στον οποίο δεν θα σε ενοχλήσουν. 
Πριν ξεκινήσεις την εργασία σου άναψε ένα κερί, κατά προτίμηση φυσικό, και 

κάλεσε μέσα σου την φωτιά της μελέτης. 
 

Μπορείς τότε να διαβάσεις τον κανόνα της ημέρας με δυνατή φωνή ή σιωπηλά και 
στην συνέχεια να μπεις σε σιωπηλό διαλογισμό για να κρατήσεις μέσα σου την 
πεμπτουσία. Είτε διαβάζεις τον κανόνα με δυνατή φωνή είτε εσωτερικά, κάνε να 
αντηχήσει συνειδητά μέσα σου κάθε λέξη για να την γευθείς στο βαθύ της νόημα. Έτσι 
θα κατόρθωσες να αδράξεις την διάνοια που ζει πέρα από την μορφή, πέρα από τον 
λόγο, πέρα από το γράμμα. 
 

Για κάθε κανόνα, σου προτείνουμε μια εξήγηση που είναι σαν μια ουσία 
διαλογισμού. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα στήριγμα που σου επιτρέπει να μπεις 
στην δική σου εσώτερη κατανόηση του κανόνα και της οδού της ίδιας της φώτισης. 
Μόνο μέσω της συνειδητής και τακτικής μελέτης θα μπορέσεις να έχεις πρόσβαση 
στην αληθινή διάνοια που βρίσκεται πίσω από αυτήν την διδασκαλία Η αληθινή 
γνώση είναι η ζωντανή γνώση, εκείνη που δεν μαθαίνεται αλλά βιώνεται μέσω μιας 
εσωτερικής ζωής πλούσιας και φωτισμένης. 
 

3

8 jours pour ouvrir l’œil de ta conscience

cher ton corps, l’éveiller et le transformer en faisant entrer 
la Lumière universelle en lui. En effet, ce que tu regardes 
entre en toi. La manière dont tu poses ton regard sur la vie 
détermine ta destinée. Tu vois la Lumière, tu nourris ce qui 
est de la Lumière en toi. Tu vois le sombre, tu nourris ce qui 
est du sombre en toi. 

En réalité, l’œil, c’est le soleil en toi, c’est la seule par-
tie de ton corps qui n’est pas densifiée. Il est la matière 
pure de la terre des origines, la terre du silence. Il est le 
plus haut s’il est nourri du plus haut mais il peut t’entraîner 
vers le plus bas s’il n’est pas dans la vision juste.  

Eveiller l’œil de la conscience n’est pas un proces-
sus facile. Il s’agit d’un chemin d’éducation qui mène à la 
transformation et à l’illumination intérieure.

Il y a 2500 ans, le Bouddha a enseigné à ses disciples 
ce chemin, le chemin de l’illumination, par le noble sentier 
octuple. En 2011 l’Archange Ouriel a donné à l’assem-
blée essénienne 8 règles qui viennent régénérer les paroles 
du Bouddha. Ces paroles demeurent vraies au-delà de la 
forme qu’elles prennent car ce sont des lois éternelles. 

Nous te partageons dans ce cahier un enseignement 
à la fois pratique et théorique lié aux huit règles d’Ou-
riel, à ce chemin grandiose de l’ouverture de l’œil de la 
conscience qui mène à l’illumination. 

Les règles données par l’Archange sont comme huit 
disciplines de vie qui permettent réellement d’éveiller la vie 
intérieure. Ces règles doivent être étudiées et digérées, 
elles doivent être approchées par la pensée, mais égale-
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Όταν η εργασία σου έχει τελειώσει, συνόδευσε την φλόγα προς τα ύψη μέσα στην 
ευγνωμοσύνη και την αφοσίωση. Μπορείς να ζητήσεις η παρουσία της να παραμείνει 
αναμμένη μέσα σου σε όλη την διάρκεια της ημέρας, ώστε ο κανόνας να συνεχίσει να 
σε διδάσκει κατά την διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων σου. 
 

 

Ημέρα 1 - Πρώτος κανόνας: 
 

«Μην ατροφείς την ψυχή σου  
επειδή εύχεσαι να ζεις στα μάτια των άλλων.» 

 
Ο ενσαρκωμένος άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο της ύλης, μέσα σε έναν κόσμο 

όπου η εξωτερική πραγματικότητα προέχει της εσωτερικής πραγματικότητας, σε έναν 
κόσμο φαινομένων όπου η μορφή προέχει πολύ συχνά του πνεύματος. 
 

Ο υλικός κόσμος δεν είναι αρνητικός από μόνος του, απλώς δεν πρέπει να είναι το 
μόνο κίνητρο της ζωής σου. 
 

«Μην ατροφείς την ψυχή σου», σημαίνει αυτό που δεν βλέπεις, η ζωοποιητική αρχή 
του είναι σου, η απαρχή «επειδή εύχεσαι να ζεις στα μάτια των άλλων», δηλαδή για 
τον εξωτερικό κόσμο. 
 

Μην εγκαταλείπεις το πολύτιμο, τον αόρατο κόσμο, αυτό που είναι λεπτοφυές 
μέσα σου για να εμφανιστείς στα μάτια του εξωτερικού. Κάνοντάς το αυτό, θα 
εμπόδιζες την ψυχή σου να ζήσει και να αναπνεύσει ελεύθερα. Η ψυχή σου είναι ο 
δεσμός με το ύψιστο, με την ίδια σου την ατομικότητα, με αυτό που είσαι στην ουσία 
σου. Μη δίνεις αποκλειστικά δύναμη στο σώμα σου εις βάρος της δόμησης των 
λεπτοφυών κόσμων μέσα σου. Μη δίνεις όλη την ισχύ στον κόσμο της ύλης εις βάρος 
του πνεύματος, δηλαδή του πράου, του λεπτοφυούς, του λεπτεπίλεπτου μέσα σου. 
 

 
 

Ημέρα 2 -Δεύτερος κανόνας: 
 

«Μη σκοτώνεις την ζωή που βρίσκεται μέσα σου  
για να ευνοήσεις μια φαινομενική ζωή.» 

 
Πολύ συχνά, ο άνθρωπος κοιτάζει την τελειότητα αποκλειστικά μέσα στο σώμα, 

δηλαδή μέσα σε αυτό που μπορεί να δει, να αγγίξει, να γευθεί με τις εξωτερικές του 
αισθήσεις. Δεν νοιάζεται για την ατέλεια, εάν δεν την βλέπει. Θα τείνει να αφήσει 
έναν κόσμο σαπισμένο, βαρύ, σκοτεινό να δράσει μέσα του, επειδή κανείς δεν τον 
βλέπει, ευχόμενος να σταθεί σε μια επίφαση τελειότητας. Θα είναι μολαταύτα σε μια 
αυστηρή επαγρύπνηση όταν πρόκειται για αυτό που οι άλλοι μπορούν να 
αντιληφθούν από τον ίδιο. 
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Για να είναι σύμφωνος με αυτό που νομίζει ότι οι άλλοι περιμένουν από εκείνον, ο 
άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί να σιγάσει αυτό το πιο ευαίσθητο, το πιο λεπτεπίλεπτο, 
το πιο αληθινό που φέρει μέσα του, αυτό που είναι από την αληθινή του ψυχή. Τότε, 
σκύβει μπροστά σε έναν κόσμο που δεν του αντιστοιχεί, παραμένει στα φαινόμενα. 
Εάν δεν κοιτάζεις παρά τα φαινόμενα, εάν δεν ζεις παρά για τα φαινόμενα, δεν θα 
έχεις πρόσβαση σε αυτό που ζει από πίσω, μέσα στο λεπτοφυές.  

 
Πρέπει να αναπτύξεις μια θέαση του συνόλου μες στους 2 κόσμους, τον κόσμο της 

ύλης και του πνεύματος, τον κόσμο του ορατού και του αόρατου, ώστε όλα να 
βρίσκονται στην τέλεια ισορροπία. 

 

 

Ημέρα 3 -Τρίτος κανόνας: 
 

«Ζήσε σύμφωνα με το πεπρωμένο σου·  
μην προσπαθείς να κάνεις έργα, εάν οδηγείς τους άλλους στην ανοησία.» 

 
Το κλειδί κάθε μυητικής οδού είναι η αυτογνωσία. Γνωρίζοντας τον εαυτό σου, 

ξέρεις για ποιον λόγο ήρθες επάνω στην γη, ποιο είναι το μονοπάτι σου του 
πεπρωμένου. Ο Αρχάγγελος μας προσκαλεί να πάμε στην συνάντηση αυτού που 
είμαστε. 
  

Μάθε ποιος είσαι, όχι αναζητώντας το στα μάτια των άλλων, αλλά μέσα στην 
σιωπή και στον διαλογισμό. Μόνο ξέροντας ποιος είσαι θα μπορέσεις να τοποθετήσεις 
πράξεις σε συμφωνία με το βαθύ σου είναι και θα μπορέσεις να οδηγήσεις τους άλλους 
στην δική σου ακτίνα. 
 

Πρόκειται για μια πρακτική ζωής. Πρέπει πρώτα να πας προς τον εαυτό σου, να 
αναζητήσεις την λύση μέσα σου, πριν τοποθετήσεις ένα έργο που είναι το δικό σου 
επάνω στην γη, πριν βοηθήσεις τους άλλους. Να ζήσεις σύμφωνα με το πεπρωμένο 
σου σημαίνει να πας να αναζητήσεις την ελευθερία στους ανωτέρους κόσμους, όντας 
απελευθερωμένος από όλα τα εμπόδια που η κοινωνία, ο πολιτισμός, η κληρονομιά 
σου έβαλαν επάνω σου. Σημαίνει να ζήσεις σύμφωνα με το αληθινό σου είναι. 
  

 
 

Ημέρα 4 - Τέταρτος κανόνας: 
 

«Μάθε να αναπνέεις με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην κλείνεις τον κόσμο γύρω σου, 
ειδάλλως θα βρεθείς μέσα σε μια φυλακή, εγκλωβισμένος  

μέσα στον ίδιο σου τον κόσμο, αναπνέοντας πάντοτε τον ίδιο αέρα.» 
 

Ο άνθρωπος δεν είναι ένα απομονωμένο ον. Αναπνέει μέσα σε όλους τους κόσμους 
και φέρει μέσα του όλους τους κόσμους. 
 

Το αληθινό σου είναι αναπνέει μέσα στα άστρα, στους ωκεανούς, μέσα στα ζώα, 
στα δέντρα, σε ό,τι είναι ζωντανό. 
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Εάν δεν αφυπνίσεις μέσα σου την συνείδηση ότι το είναι σου είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό που γνωρίζεις για εκείνο, εάν δεν μάθεις να αναπνέεις σε 
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Ημέρα 5 - Πέμπτος κανόνας 
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τις δικές του αντιλήψεις, την δική του εκπαίδευση. Η οπτική που έχει δεν είναι 
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Ημέρα 6 - Έκτος κανόνας 
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απλό από μόνο του. Το να είσαι ουδέτερος σημαίνει να είσαι τέλεια ισορροπημένος, 
μέσα στην ηρεμία, τοποθετημένος, σε διαλογισμό. Το να είσαι ουδέτερος σημαίνει να 
είσαι σαν μια γη υποδοχής για όλον τον κόσμο, σε ανταπόκριση, κατανόηση, 
απροσωπία, μη-κριτική. 

Η ουδετερότητα σου επιτρέπει να κοιτάζεις τον κόσμο όπως είναι μέσα στην 
τελειότητά του. Από την άποψη της σοφίας, τίποτε δεν είναι θεμελιωδώς κακό, όλα 
έχουν τον δικό τους λόγο ύπαρξης. Η ουδετερότητα σου επιτρέπει να κοιτάζεις τον 
κόσμο από μια ανώτερη οπτική, να εγκαταλείψεις την πλευρά του ανθρώπου μέσα 
σου για να δεχθείς να αφήσεις να μεγαλώσει η διάνοια ενός ανώτερου κόσμου. 
 

Το να θέλεις να μεταμορφώσεις τον άλλο, θα σήμαινε ότι θα είχες την ικανότητα 
να ξέρεις τι είναι καλό ή κακό και να διαγράψεις αυτό που εκτιμάς ότι δεν είναι καλό. 
Ποιος μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι ικανός για ένα τέτοιο πράγμα; Ποιος μπορεί να 
εκτιμήσει ότι ένα πρόσωπο είναι καλό ή όχι, εάν δεν έχει αναπτύξει το μάτι της 
ουδετερότητας, το μάτι της σοφίας, το μάτι της διάκρισης; 
 

 
 

Ημέρα 7 - Έβδομος κανόνας 
 

«Μάθε να είσαι ελεύθερος από το βλέμμα των άλλων, για να μη γίνεις και εσύ 
 ένας σκλάβος εφήμερων και θνητών ρευμάτων.» 

 
Αναπτύσσοντας το μάτι της ουδετερότητας, ο άνθρωπος κατορθώνει να διαβάσει 

τον κόσμο σε ένα πιο λεπτοφυές επίπεδο. Σε αυτό το στάδιο, ο άνθρωπος δεν μπορεί 
πια να σκέπτεται σαν άνθρωπος. Πρέπει πραγματικά να συνδεθεί με έναν ανώτερο 
κόσμο· ο αόρατος κόσμος πρέπει να είναι πραγματικός για εκείνον. 
Είναι τότε που βλέπει ότι πρέπει να είναι ελεύθερος από το βλέμμα των άλλων για να 
αφυπνιστεί στο αυθεντικό του είναι και να μην ταυτίζεται πλέον με εφήμερα ρεύματα, 
με μόδες, με επιρροές που τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι αυτό που δεν είναι. 
 

Ποιος μπορεί καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό να ξέρει ποιος είσαι; Ποτέ δεν 
θα γνωρίσεις τον εαυτό σου ακούγοντας μόνο αυτό που οι άλλοι και η κοινωνία λένε 
για σένα. Όλα αυτά δεν είναι παρά μια αντανάκλαση, ένας αντικατοπτρισμός που σου 
στέλνουν. 
 

Ελευθέρωσε τον εαυτό σου από όλες αυτές τις εξαρτήσεις που σε εγκλωβίζουν, 
προκειμένου να πας να αναζητήσεις ποιος είσαι στα αλήθεια. Προστάτευσε το Φως 
σου, προστάτευσε το πολύτιμο μέσα σου. Διατήρησε το μακριά από το βλέμμα των 
άλλων. 
 

 
 

Ημέρα 8 - Όγδοος κανόνας 
 

«Μάθε να αναπνέεις και να ζεις,  
ώστε να μην καταστρέφεις τα λεπτοφυή όργανα που ζουν μέσα σου.» 
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Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο ως ένα λεπτοφυές δυναμικό. Ενσαρκώνεται μέσα 
σε ένα φυσικό σώμα, αλλά πρέπει να είναι συνειδητός ότι υπάρχει ένα σώμα πολύ 
μεγαλύτερο μέσα του, ένα λεπτοφυές σώμα που αποτελείται από λεπτοφυή όργανα. 
Είναι όργανα λεπτεπίλεπτων αντιλήψεων που σου επιτρέπουν να δεις μέσα στον 
κόσμο της ύλης, ενώ ταυτόχρονα συλλαμβάνεις το λεπτοφυές των κόσμων. 
 

Αυτά τα λεπτοφυή όργανα πρέπει να καθαριστούν, να ενισχυθούν, να 
εκλεπτυνθούν, γιατί είναι εκείνα που θα αποτελέσουν το μελλοντικό σου σώμα. Αυτό 
το μελλοντικό σώμα είναι ένα σώμα Φωτός, φώτισης. Είναι η πόρτα προς τα υψηλά 
μυστήρια που θα σε οδηγήσει προς την πρωταρχική γη, την γαία Φωτός. 
Η ζωή ενός ανθρώπου θα έπρεπε να είναι στραμμένη προς αυτόν τον σκοπό, να 
διαφυλάξει το λεπτοφυές μέσα του, γιατί αυτό του επιτρέπει να φθάσει την εσωτερική 
αφύπνιση, την φώτιση. 
 

 
 

Άσκηση: Η παρατήρηση του γαλανού ουρανού  
ή του έναστρου ουρανού 

  
Για να αφυπνίσεις το μάτι της ουδετερότητας, μπορείς να εξασκηθείς με έναν 

τρόπο πολύ απλό. 
 

Ξάπλωσε στο έδαφος για να παρατηρήσεις τον γαλανό ουρανό ή τον έναστρο 
ουρανό. 
 

Μπες σε μια παρατήρηση του ουρανού ή του γαλαξία με έναν τρόπο 
αποστασιοποιημένο από κάθε αντίληψη, από κάθε προκατασκευασμένη ιδέα. 
Συνδέσου με την συνείδησή αυτού που είναι μεγαλύτερο, αυτού που δεν μαθαίνεται, 
αυτού που είναι έμφυτο. 
 

Όπως το γαλανό του ουρανού είναι μιας μεγάλης ομορφιάς όταν είναι αγνό και 
βαθύ, κυρίως στα βουνά, έτσι η θέαση του έναστρου ουρανού μπορεί να ανυψώσει την 
συνείδηση στις υψηλές περιοχές. Το ένα ηρεμεί, κατευνάζει, ανακουφίζει, εναρμονίζει, 
το άλλο ζαλίζει, αποσυγκεντρώνει, καταργεί τα σύνορα, συναρπάζει, συνταράσσει, 
αποκαλύπτει το μυστήριο και το βάθος της ζωής 
 

Ο έναστρος ουρανός και ο γαλανός ουρανός αντιπροσωπεύουν 2 θεμελιώδεις 
ψυχικές καταστάσεις που κάθε μαθητής πρέπει να κατακτήσει. Είναι Δάσκαλοι, ιεροί 
εκπαιδευτές. Υφαίνοντας έναν εσωτερικό δεσμό που ζει μέσα τους, θα λάβεις μια 
λεπτοφυή ενέργεια, ένα δώρο, μια ικανότητα να αναπτύξεις ό,τι καλύτερο βρίσκεται 
μέσα σου. 
 

Η παρατήρηση του ουρανού είναι μία ισχυρή μυητική άσκηση που σου επιτρέπει να 
αφυπνίσεις το μάτι σε πιο λεπτεπίλεπτες σφαίρες της ύπαρξης. Αυτό θα σου επιτρέψει 
προοδευτικά να εκλεπτύνεις την όραση σου και τα όργανά σου των λεπτοφυών 
αντιλήψεων. 
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Για εμβάθυνση… 
 

Αυτοί οι 8 κανόνες αποτελούν μια διαδρομή, μια όμορφη και σοφή πορεία μύησης 
που μπορεί να οδηγήσει τον καθένα προς την αφύπνιση της αληθινής συνείδησης. 
Εναπόκειται σε εμάς να μπούμε σε αυτήν την πορεία για να πάμε προς την συνάντηση 
του μεγαλείου και της λαμπρότητας! 
 

Μια ολόκληρη σοφία είναι κρυμμένη πίσω από τους 8 κανόνες του Αρχαγγέλου 
Ουριήλ. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλους τους θησαυρούς τους απλώς 
διαβάζοντάς τους. Πρέπει να μπούμε στο εσωτερικό.  

 
Σε αυτούς τους 8 κανόνες αντιστοιχούν ιερές κινήσεις που ονομάζουμε «αρκάνες». 

Μέσω της πρακτικής των αρκάνων, προσκαλείς μέσα στο σώμα σου την ζωντανή 
διάνοια που βρίσκεται πίσω από τους κανόνες και της επιτρέπεις να τεθεί σε δράση 
μέσα σου. 
 

Εάν επιθυμείς να εμβαθύνεις στην μελέτη αυτών των κανόνων μέσω της πρακτικής 
των ιερών τους κινήσεων, σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις στην προετοιμασία του 
εορτασμού του Αρχαγγέλου Ουριήλ, κατά την διάρκεια της οποίας σου προτείνουμε 
μια εμβάθυνση στους κανόνες, μέσω των αρκάνων, αλλά και μέσω καθοδηγούμενων 
διαλογισμών, όπως και διδασκαλιών ακουστικών και βίντεο. 
 
 

Εγγραφή στον Οικουμενικό ΚΤΑ Ουριήλ – Εσσαίοι 
 
Για να μάθετε περισσότερα για τους 8 κανόνες του Ουριήλ, μπορείτε επίσης να 
συμβουλευτείτε το βιβλίο «Η οδός της φώτισης» του Ολιβιέ Μανιταρά. 
 

Ο Κύκλος των Αρχαγγέλων 
  
Αυτή η διδασκαλία προέρχεται από την χιλιετή παράδοση του Κύκλου των 
Αρχαγγέλων. Ανέκαθεν, οι άνθρωποι γιόρταζαν τα μεγάλα μυστήρια της ζωής μέσω 
του ρυθμού των εποχών και των 4 θεμελιωδών στοιχείων που αποτελούν το ζωντανό. 
Ο Κύκλος των Αρχαγγέλων είναι σήμερα η επανενεργοποίηση του εορτασμού αυτών 
των μυστηρίων για την εποχή μας. Αποτελεί την οδό της μεταμόρφωσης και της 
θεραπείας για όλα τα όντα που αναζητούν να αφυπνιστούν σε ένα μυητικό μονοπάτι. 
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8 jours pour ouvrir l’œil de ta conscience

cher ton corps, l’éveiller et le transformer en faisant entrer 
la Lumière universelle en lui. En effet, ce que tu regardes 
entre en toi. La manière dont tu poses ton regard sur la vie 
détermine ta destinée. Tu vois la Lumière, tu nourris ce qui 
est de la Lumière en toi. Tu vois le sombre, tu nourris ce qui 
est du sombre en toi. 

En réalité, l’œil, c’est le soleil en toi, c’est la seule par-
tie de ton corps qui n’est pas densifiée. Il est la matière 
pure de la terre des origines, la terre du silence. Il est le 
plus haut s’il est nourri du plus haut mais il peut t’entraîner 
vers le plus bas s’il n’est pas dans la vision juste.  

Eveiller l’œil de la conscience n’est pas un proces-
sus facile. Il s’agit d’un chemin d’éducation qui mène à la 
transformation et à l’illumination intérieure.

Il y a 2500 ans, le Bouddha a enseigné à ses disciples 
ce chemin, le chemin de l’illumination, par le noble sentier 
octuple. En 2011 l’Archange Ouriel a donné à l’assem-
blée essénienne 8 règles qui viennent régénérer les paroles 
du Bouddha. Ces paroles demeurent vraies au-delà de la 
forme qu’elles prennent car ce sont des lois éternelles. 

Nous te partageons dans ce cahier un enseignement 
à la fois pratique et théorique lié aux huit règles d’Ou-
riel, à ce chemin grandiose de l’ouverture de l’œil de la 
conscience qui mène à l’illumination. 

Les règles données par l’Archange sont comme huit 
disciplines de vie qui permettent réellement d’éveiller la vie 
intérieure. Ces règles doivent être étudiées et digérées, 
elles doivent être approchées par la pensée, mais égale-


