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 Οι σκοτεινοί καιροί, στους οποίους η ανθρωπότητα έχει την ψευδαίσθηση ότι προοδεύει, 

νομίζοντας ότι πλησιάζει την ευτυχία και ότι έχει νικήσει τους νόμους της Φύσης, έχουν ακυρώσει την 

ιερή λέξη του λεξικού του Πνεύματος και της Παράδοσης: Καθήκον! 

 
Αυτή η λέξη αντικαταστάθηκε από τη λέξη «Δικαίωμα». Πληθωρικά και πολυάριθμα 

δικαιώματα μόλυναν τον αέρα Ανατολής και Δύσης. Παντού και πάντα, σε κοινωνικά δίκτυα, 

τηλεοράσεις και ότι άλλο η λέξη «δικαίωμα» μας στοιχειώνει. Έχει συνδεθεί με την έννοια της 

ελευθερίας και γεμίζει τα στόματα και βρέχει τα χείλη ανόητων και διεφθαρμένων με μία καλυμμένη 

ψεύτικη καλοσύνη υποκρισίας. 

Έρχεται ο δήμιος, και ο δήμιος σήμερα κολακεύεται από τα ανυποψίαστα θύματα τα ζαλισμένα 

από το ρεφρέν της λέξης «δικαίωμα» από τις ψευδαισθήσεις που δημιούργησε έντεχνα αυτή η λέξη και 

έτσι ο σύγχρονος κόσμος, βάζοντας τα «δικαιώματα» πριν από τα «καθήκοντα», συνοδεύει στον 

«πνευματικό της θάνατο» μια ανθρωπότητα που χορεύει, που τραγουδάει και που «χαρούμενα» 

πλησιάζει την αγχόνη απρόσεκτη και απολαυστική! 

Όμως, δεν ήταν πάντα τόσο εύκολο το έργο της αντιμύησης. Υπήρξε κάποτε η Εποχή του 

Χρυσού1, κατά την οποία το καθήκον ήταν πάνω από το δικαίωμα. Την εποχή εκείνη ο άνθρωπος 

απευθυνόταν με σεβασμό προς το Θείο, προς τη Φύση, προς τους άλλους ανθρώπους και προς τον 

εαυτόν του, επιβεβαιώνοντας την λογική του ότι τα δικαιώματα είναι επακόλουθα των καθηκόντων και 

όχι αντίστροφα. Ξεχνάμε την αυθεντική σχέση της δύναμης του καθήκοντος (θετικός πόλος) και του 

δικαιώματος (αρνητικός πόλος) και η συνείδηση αποσταθεροποιείται και το μυαλό σκοτεινάζει, ενώ οι 

πύλες του Χάους ανοίγουν για τη διάλυση και τη λήθη της εποχής του χρυσού. Μιας εποχής η οποία ζει 

ακόμη όμως, κρυμμένη και θαμμένη δυστυχώς από τα απόβλητα των γενεών, από την άγνοια, την 

υπεροψία και τον πνευματικό σκοταδισμό εντός του καθενός από εμάς. Δικαίωμα στην ελευθερία είναι 

 
1 ΣτΜ: Η εποχή της πλήρους πνευματικότητας ονομάσθηκε εποχή του χρυσού, από την οποία εκπέσαμε σε εκείνην του αργύρου, 

μετά στου χαλκού και τέλος σήμερα διανύουμε την εποχή του σιδήρου. 



 

μόνον η απελευθέρωση από τις ανθρώπινες συνθήκες, από τους δεσμούς του χώρου, του χρόνου και της 

ύλης. 

Για να απαλλαγείτε από τις επιπτώσεις των «νόμων» επιβάλλεται η τήρηση και ο σεβασμός τους 

συνολικά, χωρίς να έχετε μολυνθεί από τον σπόρο της εξέγερσης2, από τα μικρόβια και από τα 

βακτήρια του φθόνου, της ζήλιας, και της λαχτάρας που δημιουργείται από τη θέληση για δύναμη και 

κυριαρχία στους άλλους! 

Εδώ είναι απαραίτητο να σταματήσουμε και να προβληματιστούμε, γιατί οι νόμοι για τους 

οποίους μιλάμε και κατανοούμε δεν είναι νόμοι του ανθρώπου, αλλά οι Αιώνιοι Νόμοι. 

Τοποθετώντας το καθήκον πριν το δικαίωμα τοποθετούμε στο κέντρο της ύπαρξής μας τις 

αυθεντικές αξίες, τις μόνες που δίδουν αξία στη ζωή και κάνουν ιερή κάθε μας σκέψη, λόγο και δράση. 
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2 ΣτΜ: Η Μύηση οδηγεί τον άνθρωπο να πράττει επειδή πιστεύει και όχι απλά από καθήκον. Το «πρέπει» οφείλει να 

μετασχηματισθεί σε «θέλω» 


