
Ψαλμός 136 Αρχαγγέλου Ουριήλ 
 

Οι 8 κανόνες του Αρχαγγέλου Ουριήλ 
 

1 Η πτώση της ανθρωπότητας πυροδοτήθηκε από την βούλησή της να υπάρξει. Ο 

άνθρωπος θέλησε να νιώσει ζωντανός, να έχει μια μορφή, μια συνοχή, να μπορεί να 
συγκρίνει, να αξιολογεί τις δυνατότητες του είναι του, να ξέρει τι θα μπορούσε να 
πραγματώσει, να έχει μια πυκνότητα, ώστε να κοιτιέται σε έναν καθρέφτη και να 

ατενίζει την αντανάκλασή του. 
2 Είναι εξαιτίας αυτής της δίψας για ύπαρξη που οι άνθρωποι αποκόπηκαν από τον κόσμο 

των απαρχών και την Θεότητα. Διαμέσου των αιώνων και των γενεών, η ανθρωπότητα 

διένυσε μια πορεία, όμως αυτή η εσωτερική επιθυμία παρέμεινε το θεμέλιο όλης της 
ύπαρξης μέσα στον κόσμο σας. Η επιθυμία να υπάρχεις, να φαίνεσαι, να είσαι παρών 
σε κάθε εκδήλωση, να γνωρίζεις, να ελέγχεις είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη 

ύπαρξη. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι ανώτεροι κόσμοι δεν έχουν αυτήν την επιθυμία να 
ζουν, να φαίνονται, να χαίρουν εκτίμησης, να γνωρίζουν τον εαυτό τους μέσω της 
δυαδικότητας και της αντίστασης. 

3 Ο άνθρωπος έχει μπει σε μια πορεία κι έχει πραγματώσει έργα, όμορφα πράγματα, αλλά 

μπήκε, επίσης, και σε έναν κόσμο ψέματος. Μετατράπηκε σε θαυματοποιό που θέλησε 
να κυριαρχήσει στο σώμα και στον εξωτερικό κόσμο: όλα έπρεπε να είναι τέλεια μέσα 
στον κόσμο της μορφής, άσχετα από τις αταξίες που αυτό θα μπορούσε να 

δημιουργήσει στους κατώτερους λεπτοφυείς κόσμους. Το να υπάρχει και να δίνει την 
καλύτερη εντύπωση έγινε για τον άνθρωπο το πιο σημαντικό πράγμα. Έτσι, α νέπτυξε 
πολυάριθμες στρατηγικές, για να φτάσει σε αυτόν τον σκοπό: απέκτησε μια λεπτοφυή 

τεχνογνωσία, μερικές φορές μην ξέροντας καν ότι ο ίδιος βρισκόταν μέσα στο ψέμα, στα 
φαινόμενα, στις ψευδαισθήσεις. 

4 Η μορφή τόσο πολύ υπνώτισε τον άνθρωπο, που πλέον δεν βλέπει καν τον εαυτό του 

και δεν μπορεί καν να συλλάβει τον εαυτό του έξω από αυτήν. Δεν μπορεί πια να 
διαφοροποιήσει αυτό που είναι από αυτό που υποκρίνεται ότι είναι. Η ανθρωπότητα 
τόσο πολύ θέλησε να υπάρξει μέσα σε ένα τέλειο σώμα, που οδήγησε τα πάντα προς το 
θνητό σώμα: όλες τις δυνάμεις της ζωής της, της ψυχής της, της διάνοιάς της, όλη την 

σοφία, όλη την αγάπη, όλους τους θησαυρούς που έφερνε στο εσωτερικό της ως ιερή 
κληρονομιά και δώρο από τον θεϊκό κόσμο. Το σώμα προσαρμόστηκε, λοιπόν, σε αυτό  
το περιβάλλον ψυχής το στραμμένο προς το εφήμερο, και πήρε την μορφή, το χρώμα, 

το άρωμά του, έως ότου έγινε ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου.  
5 Σήμερα, ο άνθρωπος ανησυχεί πολύ περισσότερο με αυτό που παρουσιάζεται έξω από 

τον ίδιο, παρά με αυτό που ζει  μέσα του. Νομίζει ότι το εσωτερικό μπορεί εύκολα να 

μεταμορφωθεί, ενώ το παραμικρό ελάττωμα που εμφανίζεται εξωτερικά είναι μια 
καταστροφή. Έτσι, άφησε να σβηστεί ο εσωτερικός δεσμός με έναν ανώτερο κόσμο. 
Έσβησε μέσα του το λεπτοφυές, αφήνοντας να ατροφήσουν  όλα τα λεπτοφυή όργανα 

που τον έφερναν σε επαφή με την θεϊκή του προέλευση.  
6 Τώρα, το πέρασμα προς τους λεπτοφυείς κόσμους είναι κλειστό και ο άνθρωπος έχει 

χαθεί στην ξέφρενη πορεία του που τον οδηγεί στην κενότητα. Γι' αυτόν το λόγο, σας 

λέω ότι είναι βασικό και θεμελιώδες να ξαναβρείτε τον δεσμό με την εσωτερική ζωή σας 
και να την ξανασυνδέσετε με το μάτι του δασκάλου και της οικουμενικής, απρόσωπης 
διδασκαλίας. 



7 Θα μου πείτε ότι έχετε μια εσωτερική ζωή, ότι είναι πολύ σημαντική για σας και ότι 
κάνετε τα πάντα για να την ενισχύσετε. Όμως, σας λέω ότι κάνετε λάθος: αυτό που εσείς 

θεωρείτε ότι είναι η εσωτερική ζωή δεν είναι παρά η λεπτοφυής επιρροή του φυσικού 
σας σώματος που προσπαθεί να καταπατήσει την εσωτερική σας ζωή, αναζητώντας να 
συλλάβει την παραμικρή ενέργεια που έχει απομείνει μέσα σε αυτούς τους 

λεπτεπίλεπτους κόσμους. 
8 Ούτε καν έχετε καταλάβει ότι θέλετε μια εσωτερική ζωή σχεδιασμένη στο ίδιο καλούπι 

τελειότητας που αναζητάτε μέσα στο φυσικό σώμα. Όμως, αυτή η εσωτερική ζωή την 

οποία σκέπτεστε, δεν έχει τίποτα να κάνει με την αληθινή εσωτερική ζωή για την οποία 
σας μιλώ εγώ, εκείνη που φέρετε στο ενδόμυχο είναι σας και έχει θεϊκής καταγωγή. Όχι, 
πάντοτε ήταν –και είναι ακόμη- η ζωή που έχει μονοπωληθεί από αυτήν την δίψα του 
σώματος να υπάρχει, γιατί ειδάλλως δεν θα επιθυμούσατε συνεχώς να μεταμορφώνετε 

τον κόσμο και να βελτιώνετε την επίγεια ζωή σας. Η μοναδική σας επιθυμία θα ήταν να 
ζείτε σε αρμονία με έναν ανώτερο κόσμο αιωνιότητας.  

9 Όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός μαζί με έναν ανώτερο κόσμο, το σκηνικό της 

εξωτερικής ζωής του μετατρέπεται αποκλειστικά σε μέσο ή απλώς, σε αυτό που είναι: 
ένα σκηνικό. Ο εξωτερικός κόσμος παύει να είναι τόσο σημαντικός, δεν παίρνει πια την 
πρώτη θέση και, σίγουρα, δεν πιάνει όλον τον χώρο.  

10 Ασφαλώς, οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να καλλιεργήσουν την εσωτερική ζωή τους 
μέσα στην απροσωπία και να την ξανασυνδέσουν με την αιώνια, αθάνατη, πρωταρχική 
πηγή, επειδή αυτό δεν είναι κάτι απτό και οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί να 

πορεύονται σε αυτό το μονοπάτι. Γι' αυτούς,  οι ανώτεροι κόσμοι είναι μακρινοί, 
άγνωστοι, ασύλληπτοι. Έτσι, όταν ο άνθρωπος βιώνει λεπτοφυείς εμπειρίες, κανένας 
δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει, να του κάνει ένα σχόλιο, να του εξηγήσει αυτό που 

βιώνει, διότι όλα ερμηνεύονται πάντοτε σύμφωνα με την ζωή του σώματος. 
11 Γι' αυτόν το λόγο, η ύπαρξη ενός δασκάλου επάνω στην γη, μιας διδασκαλίας και ενός 

έθνους αφιερωμένων στην σοφία και στο μονοπάτι του Φωτός, είναι θεμελιώδης. 
Πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό και να φροντίσετε τα πάντα, απολύτως τα πάντα,  

ώστε να διαφυλάξετε αυτόν τον θησαυρό, γιατί, αν χάσετε αυτόν τον δεσμό, μπορώ να 
σας πω ότι όλα θα χαθούν. Θα χρειαστεί, λοιπόν, να σας εκπαιδεύσουμε από την αρχή 
και να εμφανίσουμε έναν νέο πολιτισμό και μια νέα παιδεία για τις μελλοντικές γενιές.  

12 Πρέπει να ξαναμάθετε να περπατάτε, να αναπνέετε, να μιλάτε, να κοιτάτε, να ακούτε, 
να σκέπτεστε, να ζείτε, να αφυπνίζεστε και να καλλιεργείτε το ουσιώδες στην ζωή σας 
και σε εκείνη του κόσμου. 

13 Το ουσιώδες είναι να διατηρείς ζωντανό έναν αληθινό δεσμό με τον ανώτερο, αιώνιο, 
αθάνατο κόσμο. 

 

Ω Πατέρα μου, Ουριήλ, πώς θα διατηρήσουμε αυτόν τον δεσμό; 
 
 

14 Ορίστε οι 8 κανόνες του Ουριήλ  που σου επιτρέπουν να αφυπνίσεις το μάτι της 
διαφωτισμένης εσωτερικής ζωής και να γίνεις κύριος των δύο ματιών, της εσωτερικής 

και της εξωτερικής ζωής: 
 

 

 



1   Μην ατροφείς την ψυχή σου, επειδή εύχεσαι να ζεις στα μάτια των άλλων. 

2   Μη σκοτώνεις τη ζωή που βρίσκεται μέσα σου, για να ευνοήσεις μια φαινομενική ζωή.  

3   Ζήσε σύμφωνα με το πεπρωμένο σου· μην προσπαθείς να κάνεις έργα, εάν οδηγείς 

τους άλλους στην ανοησία. 

4   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. 

5   Μάθε να βλέπεις τα πράγματα, έτσι όπως είναι, και όχι έτσι όπως επιθυμείς να τα 

βλέπεις ή να τα κατανοείς. 

6   Μάθε να είσαι ουδέτερος και άφησε τον κόσμο να ζει, δίχως να θέλεις να τον αλλάξεις, 

επειδή πιστεύεις ότι μια άλλη εικόνα θα ήταν καλύτερη. 

7   Μάθε να είσαι ελεύθερος από το βλέμμα των άλλων, για να μη γίνεις και εσύ ένας 

σκλάβος εφήμερων και θνητών ρευμάτων. 

8   Μάθε να αναπνέεις και να ζεις, ώστε να μην καταστρέφεις τα λεπτοφυή όργανα που 

ζουν μέσα σου. 

 

15 Σου το λέω: ο άνθρωπος που μπαίνει στα γηρατειά πρέπει να είναι λεπτοφυής και 
λεπτεπίλεπτος· η σοφία πρέπει να κατοικεί την ζωή του και πρέπει να είναι ικανός να 
απελευθερώνει τον κόσμο με την αναπνοή του. Σε διαφορετική περίπτωση, 

καταστρέφει την λεπτότητα της ζωής του, την εγκλωβίζει για ένα ορισμένο διάστημα, 
έως ότου μια πνοή ζωής να μπορέσει να έρθει και να του ξαναδώσει την ελπίδα ενός 
άλλου κόσμου. 

16 Μην αφήνεστε να αρπάζεστε από τα φαινόμενα. Μην μπαίνετε σε αόριστες 

ψευδαισθήσεις και αναδομηθείτε, όχι με στοιχεία δοσμένα από τον κόσμο των 
ανθρώπων, αλλά με ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σχεδίων μιας 
ανώτερης, οικουμενικής διάνοιας. 

17 Εάν η γη έχει ανάγκη από σοφία, τότε οι άνθρωποι πρέπει να καλλιεργούν την σοφία. 
Είναι τόσο απλό, αλλά δεν πρέπει να είναι η οποιαδήποτε σοφία που ενδιαφέρει τους 
ανθρώπους· όχι, πρέπει να καλλιεργηθεί και να προσφερθεί εκείνη την οποία η γη έχει 

ανάγκη. 
18 Σήμερα, η γη και η ανθρωπότητα έχουν ανάγκη το Εσσαϊκό Έθνος, όχι όπως εσείς το 

ονειρεύεστε, αλλά όπως πρέπει να είναι, σε συμφωνία με τους ανώτερους κόσμους. 

Έτσι, θα εμφανιστεί μια ζωντανή κοινότητα, ικανή να ανοίξει τις πόρτες ενός νέου 
τρόπου ύπαρξης στον κόσμο, που θα της επιτρέψει μια μέρα να φθάσει την ανώτερη 
διάνοια και να ζήσει μαζί της σε πλήρη συνείδηση. 

 

Προσευχή 31 
Μεγάλε Θεέ της Γης, εσύ που ανοίγεις τις πόρτες της οικουμενικής ψυχής που φωτίζεται 
από το Φως, μεγάλε όφι της σοφίας που ορθώνεσαι στο βασιλικό μονοπάτι του Ουριήλ 

και όλα μεταμορφώνονται σε χρυσό, εσύ ενώνεις τον ουρανό και την γη και δοξάζεις την 
θεϊκή προέλευση. 
Η σκέψη μου, η προσευχή μου, το ιερό τραγούδι μου, η κίνησή μου ας ανυψωθούν προς 
το μέρος σου, ας θρέψουν το είναι σου μέσα στην Συμμαχία.  



Πατέρα, μεγάλη είναι η σοφία σου. 
Εσύ φωτίζεις τον κόσμο και κυνηγάς τους δαίμονες της ψευδαίσθησης και του ψέματος.  

Απάλλαξέ με, Πατέρα, εσύ, το Φως. 
Μελετώντας την διδασκαλία σου, βλέπω καθαρά ότι είμαι μακριά από το να είμαι ένα 
Παιδί του Φωτός. 

Το μονοπάτι των Εσσαίων είναι κρυμμένο. 
Ο κόσμος των ανθρώπων δεν μπορεί καν να το γνωρίσει.  
Θέλω να μπω μέσα στο κρυμμένο, εκεί όπου ο Πατέρας τιμάται μέσα στην αγνότητα και 

στην αλήθεια. 
Λύτρωσέ με Πατέρα, εσύ, το Φως. 
Μη με αφήνεις να βουλιάζω μέσα στην παθητικότητα. 
Μην αφήνεις την σκιερή επιθυμία της ύπαρξης να μονοπωλεί την ύπαρξή μου,  

το είναι μου, το πεπρωμένο μου. 
Τα ανεκλάλητα λόγια ας μου γίνουν γνωστά, ώστε η ψυχή μου να ζήσει και το σώμα να 
γίνει το όργανό της. 

Θέλω να αποκολληθώ από το θνητό και να αφυπνίσω το οικουμενικό είναι μου.  
Λύτρωσέ με, Πατέρα, εσύ, το Φως. 
Σε επαφή μαζί σου, αφυπνίζομαι: είμαι ζυμωμένος από ιδέες, κυριευμένος, ασφυκτικά 

γεμάτος, συντετριμμένος, φυλακισμένος, δεμένος από έναν κόσμο μαγείας.  
Αριστερά και δεξιά μου ορθώνονται, ισχυρά, οι όφεις της μαύρης μαγείας και της λευκής 
μαγείας. 

Και τα δύο θέλουν να με κλέψουν, να με αρπάξουν, να με οδηγήσουν στον κόσμο το υς, 
να με κάνουν υποχείριό τους. 
Μέσα από το μάτι σου Πατέρα, θέλω να τα δω. 

Ω Πατέρα μου, δώσε δύναμη στο παιδί σου να νικήσει στην δοκιμασία.  
Τι θα έκανα χωρίς εσένα, εσένα, το Φως, εσένα το εσωτερικό και το εξωτερικό, εσένα το 
κρυμμένο; 
Επίτρεψέ μου να είμαι μαζί σου και να είμαι ενεργός μέσα στην ιερή μαγεία που 

εξισορροπεί τους κόσμους και τους θεραπεύει. 
Λύτρωσέ με από τον θάνατο, τους ζωντανούς νεκρούς, τους νεκρούς που μιλούν, που 
δρουν, που τραγουδούν, που γελούν και κλαίνε.  

Λύτρωσέ με από αυτήν την κολασμένη μαγεία, από τους κλέφτες ψυχών. 
Δίνομαι σε εσένα. 
Μελετώ τους ψαλμούς σου. 

Τιμώ τον Κύκλο σου των Αρχαγγέλων. 
Ευλογώ και στηρίζω την λατρεία σου επάνω στην γη.  
Επίτρεψέ μου να αναπνεύσω μέσα στην αγνότητα και να αφυπνιστώ μέσα στο 

οικουμενικό μου είναι. 
Η δική σου σοφία ας οδηγεί τα βήματά μου, τις πράξεις μου, τον τρόπο που ζω, 
σκέπτομαι και μιλώ. 
Προσεύχομαι μαζί με τους ιερείς σου. 

Τραγουδώ μαζί με τις εστιάδες σου. 
Πράττω μαζί με τους δασκάλους σου των κύκλων μελέτης.  
Θέλω να ξαναγράψω, μαζί με τους ιερογραμματείς σου, ολόκληρο τον κόσμο,  

για να τιμήσω την γη του Ουριήλ, την αγία γη, την γαία Φωτός, Μανισολά1.  
Αμήν. 

                                                             
1 Το πλοίο Φωτός των Καθαρών. 


