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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 
Αγαπημένε Άνθρωπε, 
Έχεις  στα  χέρια  σου  το  ένατο  βιβλίο  της  σειράς  «Εσωτερικός 

Χριστιανισμός», έτοιμος να διαβάσεις τις σελίδες του και να προσθέσεις στο 
«είναι»  σου  τη  γνώση  που  σου  προσφέρει.  Αναζητάς  στις  πρώτες  αυτές 
σελίδες  μία  ενημέρωση  και  μία  κατατόπιση  για  τον  συγγραφέα  και  το 
περιεχόμενό του. Όμως δεν πρόκειται να συναντήσεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν 
υπάρχει σκοπιμότητα αυτής της παρουσίασης. Αν έχεις ξαναδιαβάσει βιβλία 
αυτής της σειράς, τότε δεν έχεις ανάγκη από πληροφόρηση. Αν είναι η πρώτη 
σου προσέγγιση μαζί της, τότε δεν αρκούν λίγες λέξεις, για να αποκαλύψουν 
τον συγγραφέα που κρύβεται πίσω από την ανθρώπινη μορφή, παλλόμενος 
στο Φως, την Αλήθεια, την Ενότητα, την Αγάπη, δονούμενος και διεπόμενος 
από την Ανεξάντλητη Ροή του Θείου Πνεύματος, ενούμενος μαζί Του, για να 
παράγει τροφοδοσία Ζωής. Ούτε είναι δυνατόν οι συνοπτικές εκφράσεις ενός 
προλόγου να φανερώσουν και να ξετυλίξουν μπροστά σου τα μυστήρια της 
Ύπαρξης, της Αγάπης και της Ένωσης, τις λειτουργίες της πανανθρώπινης και 
πανθεϊκής  συνένωσης,  την  πραγμάτωση  της  Θέωσης  του  Ανθρώπου  με 
δονήσεις και εκφράσεις. 

Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη σκοπιμότητα να ενημερωθείς για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει  να εντρυφήσεις στο περιεχόμενο  του βιβλίου αυτού. Μία 
απλή  νοητική  ανάγνωση,  όσο  καλοπροαίρετη  κι  αν  είναι,  δεν  θα  σου 
προσφέρει τίποτε άλλο από απορίες, ερωτηματικά και διανοητικά αδιέξοδα. 
Και αυτό συμβαίνει, γιατί το βιβλίο τούτο δεν στοχεύει στον πλουτισμό του 
νου σου με στείρα γνώση. Απευθύνεται στην  τρισυπόστατη «πνεύμα‐ψυχή‐
σώμα» ύπαρξή σου, στην ανεκδήλωτη και εκδηλωμένη μορφή της, με σκοπό 
να  φέρει  εντός  σου  την  Κάθαρση  και  την  Ισορροπία  και  να  σε  καταστήσει 
παραγωγό Σοφίας και Αγάπης,  Ένωσης και Αρμονίας,  ταυτίζοντάς σε με  την 
Ουσία σου, που είναι η Θεϊκή Παντογνωσία του Απείρου. 

Ούτε  η  έννοια  «επισταμένη  μελέτη»  μπορεί  να  αποδώσει  τον 
ολοκληρωμένο  τρόπο  εντρύφησης  στο  βιβλίο  αυτό.  Γιατί  σκοπός  του 
αναγνώστη  δεν  είναι  η  αποστήθιση  των  κειμένων  του  και  η  δυνατότητα 
εξωτερίκευσης αυτών με παραπλήσιες λέξεις. Ο αναγνώστης‐μελετητής,  για 
να  μπορέσει  να  κατανοήσει  τις  ιδέες  του,  πρέπει  να  ταυτιστεί  μαζί  τους, 
χωρίς  όρια  ή  περιορισμούς,  να  βιώσει  με  νου,  καρδιά  και  Συνείδηση  τη 
δόνησή τους, να διαποτισθεί από την Αλήθεια τους, χωρίς προκαταλήψεις, να 
περιδινηθεί  μέσα  στη  Ζωή  τους,  για  να  απελευθερώσει  τη  Ζωή  και  την 
Αλήθεια, που εντός  του εδρεύουν,  και  να  τις αφήσει  ελεύθερα να ρεύσουν 
προς καθετί. 



Γιατί το βιβλίο αυτό, και   όλα  τα   βιβλία   της   σειράς  «Εσωτερικός  
Χριστ ιανισμός»,  δεν  σε  τροφοδοτεί,  Άνθρωπε,  με  την  έτοιμη,  εύκολη 
γνώση. Σε τροφοδοτεί όμως με Θείο ενεργειακό δυναμικό, με αναλύσεις και 
συνθέσεις  Ενότητας,  με  δονήσεις  Απείρου  Κάλλους  και  Αρμονίας,  με 
λεπτοφυείς και όχι κραυγαλέες εξηγήσεις λειτουργιών, με την Πύρινη Ροή της 
Αγάπης,  που οδηγούν  τα βήματά σου σίγουρα στη μετάλλαξή σου σε Πηγή 
Απόλυτης Γνώσης, ολοκληρωτικά ταυτισμένης με τη Μία Πηγή, τον Λόγο‐Θεό. 

Είναι  φανερό,  επομένως,  ότι  ο  εξωτερικός  μελετητής‐αναγνώστης,  που 
αναζητά την Αλήθεια έξω από τον Εαυτό του, δεν θα μπορέσει να συλλάβει 
τις  λεπτές αλλά ουσιώδεις  έννοιές  του,  απορρίπτοντάς  το,  γιατί δεν θα  του 
παρέχει την αίσθηση υπεροχής και έντονης αποκρυφιστικής γνώσης. Αλλά ο 
εσωτερικός  μελετητής‐αναγνώστης,  που  κατέχει  ότι  τα  πάντα  βρίσκονται 
μέσα  του,  θα  το  δεχτεί  σαν  λυτρωτικό  αγκάλιασμα  Ζωής,  σαν  Φωτεινό 
σπινθήρα  παλιγγενεσίας,  σαν  ανεξάντλητη  τροφοδοσία  Αγάπης  και  Θείας 
Ενέργειας, σαν ύψιστη διδαχή Θέωσης. 

Αγαπημένε  Άνθρωπε,  αυτό  το  βιβλίο,  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  βιβλία  της 
σειράς,  που  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  εσωτερική  δόνηση  και  πνευματική 
αλληλουχία,  σου  προσφέρουν  διδαχή  Ζωής,  Αγάπης,  Ένωσης,  Θέωσης.  Γι’ 
αυτό  και  απαιτούν  από  εσένα  να  τα  προσεγγίζεις  με  υπευθυνότητα, 
επίγνωση, ελευθερία, έχοντας ολόκληρο το «είναι» σου ενωμένο και ανοιχτό 
στη διαπότιση της Αλήθειας, έχοντας προετοιμαστεί και προλογίσει μέσα σου 
με  σύνεση  και  θάρρος  την  αφύπνιση  της  Θείας  Ζωής  και  την  πορεία  της 
Ένωσης με τον Λόγο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης και κατανόησής 
τους  μπορούν  να  σε  γεμίσουν  με  την  Ευλογία  του  Λόγου,  δίνοντάς  σου  το 
παν,  διαχέοντάς  σε  στο  Άπειρο,  καθιστώντας  πραγματικότητα,  στάδιο  με 
στάδιο, την έκφραση της Χριστοποίησης‐Θέωσής σου. 
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