
Σκέψεις για την 5η

Ακτίνα και τους 
Φυσικούς Νόμους

Η Θέμιδα, Ελληνική Θεότητα της Δικαιοσύνης. Η προσωποποίηση 

της θείας τάξης, της δικαιοσύνης, του νόμου, του φυσικού νόμου και 

του ήθους. Τα σύμβολά της είναι οι Κλίμακες της Δικαιοσύνης, 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να είναι κανείς ισορροπημένος 

και ρεαλιστής.



Ομαδική 

ευθυγράμμιση



Μάντραμ της Ενοποίησης

Οι υιοί των ανθρώπων είναι ένα και εγώ είμαι ένα με αυτούς.

Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ,

Ζητώ να υπηρετώ και όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία,

Ζητώ να θεραπεύω όχι να βλάπτω.

Είθε ο πόνος να φέρει την οφειλόμενη ανταμοιβή φωτός και αγάπης.

Είθε η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή και την ζωή και όλα τα γεγονότα

και να φέρει στο φως την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου.

Ας έλθει το όραμα και η ενόραση.

Ας αποκαλυφθεί το μέλλον.

Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις.

Ας επικρατεί η Αγάπη. 

Όλοι οι άνθρωποι ας αγαπούν

OM



Σημερινές Μελέτες

❖Κάποιοι ορισμοί

❖Αντιστοιχίες με τον Αριθμό Πέντε

❖Πληροφορίες για την 5η Ακτίνα

❖Πηγές των Φυσικών Νόμων

❖Ερμηνευτικοί Νόμοι

❖Νόμοι που σχετίζονται με τον Αριθμό Πέντε και 

την Ακτίνα 5η



Κάποιοι Ορισμοί

Πηγή: [Λατινικά: surgere, to spring up, εμπρός].Ουσιαστικό: η 

Κεντρική Ζωή και ο Δημιουργός από τους οποίους έχουν εκδηλωθεί 

όλα μέσα στο τοπικό μας σύμπαν, είναι η Άνευ-Αιτία ύπαρξης. Η πηγή 

μπορεί επίσης να προσεγγιστεί με ιεραρχικό τρόπο, βρίσκεται σε όλες 

τις καταστάσεις συνείδησης και ύπαρξης. «Η αγάπη ήταν η πηγή, η 

αγάπη είναι ο στόχος και η αγάπη η μέθοδος επίτευξης». [Επιστολές 

επί του αποκρυφιστικού διαλογισμού, 168] Από την Πηγή προέρχεται η 

Ζωή, που σκοπός είναι η αγάπη και η έκφραση της είναι επταπλή.

Αρχή: [Λατινικά: prīncipium, σε αναλογία]. Ουσιαστικό: οι ουσίες ή οι 

πτυχές της ύπαρξης. Υπάρχουν συνήθως επτά αρχές κάθε Ύπαρξης. 

Ωστόσο, η Πηγή έχει μια απεριόριστη αμετάβλητη Αρχή. Μια Αρχή 

μπορεί να επικαλεσθεί και να προκληθεί σε εκδήλωση. 



Κάποιοι Ορισμοί
Νόμος: [Παλιά Αγγλικά: τραγούδι, που προέρχεται από τα Σκανδιναβικά: lag, layer]. Ουσιαστικό: ένας 

τρόπος έκφρασης, ώθησης ζωής, σκέψης ή / και τρόπου δραστηριότητας κάποιας μεγαλύτερης ύπαρξης. 

Δεν έχει δημιουργηθεί και είναι αιώνιο (για τη διάρκεια αυτής της Ύπαρξης). Υπάρχει ένα φάσμα 

Υπάρξεων μέσω των οποίων μπορούν να εκφράζονται οι νόμοι, υποδηλώνοντας ότι «η Θεότητα είναι 

Νόμος και το αντίστροφο». [The Secret Doctrine, 152] Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία άρνηση ή 

αποφυγή νόμων, καθώς διέπουν και ελέγχουν όλα όσα συμβαίνουν στο χρόνο και στο χώρο.

Τάξη/Σειρά : [Λατινικά: ord-, stem of ordō, line, rank, regular arranger]. Ουσιαστικό: μια 

ανθρώπινη ερμηνεία ενός νόμου, που δίνεται από εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας 

και είναι σε θέση να επιβάλουν τις επιθυμίες τους. Αυτός ο όρος είναι εναλλάξιμος με την 

εντολή. «Οι τάξεις είναι ενδεικτικές της ανθρώπινης αδυναμίας και του περιορισμού» μέσα στα 

όρια του χρόνου και του χώρου.

Κανόνας:Λατινικά: rēgul (a), ίσιο ραβδί, μοτίβο]. Ουσιαστικό: Αυτό που έχει αναπτυχθεί μέσω 

δοκιμής και σφάλματος (παρόμοιο με μια επιστημονική μέθοδο), που περιλαμβάνει τη μακρά 

εμπειρία πολλών ατόμων. Είναι εθελοντικά αποδεκτό, προκαλώντας μια διαισθητική απάντηση 

μέσω απαιτούμενων προσπαθειών «Είναι το αποτέλεσμα της δοκιμασμένης εμπειρίας και των 

πολυετών δεσμεύσεων και… αναγνωρίζονται από εκείνους για τους οποίους υπάρχουν και ως εκ 

τούτου προκαλούν μια άμεση και διαισθητική απάντηση». [The Rays and The Initiations, 25.]



Κάποιοι Ορισμοί

Φυσικό: [Λατινικά: nātūrāl (is), συγγένεια αίματος, ποιότητα, χαρακτήρας, φυσική 

τάξη, κόσμος]. Εμφανίζεται χωρίς την εμπλοκή ή την επιρροή της ανθρωπότητας.

Συνείδηση: [Λατινικά: conscius, κοινή χρήση γνώσεων με + ness]. Ουσιαστικό: Το 

αποτέλεσμα της ανάμειξης της Πηγής με την Ύλη, που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα 

ύπαρξης. «Η συνειδητή ανταπόκριση όλων των μορφών στο περιβάλλον τους… 

παράγει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά… και αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν 

την ποιότητα». [Το Φως της Ψυχής, 365.]

Ύλη: [Λατινικά: māteria, υλικό, ύλη, ξύλο δένδρων]. Ουσιαστικό: Η ουσία ή το υλικό, 

από το οποίο δημιουργούνται οι μορφές, που εμφανίζονται σε όλες τις καταστάσεις 

συνείδησης και ύπαρξης.



Αντιστοιχίες με τον Αριθμό Πέντε
Το 5ο κοσμικό πεδίο.Το κοσμικό νοητικό.

Το 5ο συστημικό πεδίο. Το νοητικό επίπεδο.

Το 5ο υποπεδίο του φυσικού, Το αεριώδες.

Η 5η αρχή. Μάνας.

Ο 5ος Νόμος. Σταθερο΄ποίηση, the Law of Προσήλωσης.

Η 5η Ακτίνα, Συγκεκριμένη Σκέψη.

Ο 5ος γύρος. Ο γύρος της μανσικής επίτευξης.

Η 5η ρίζα-φυλή. Η Aryan φυλή. Νοητική ανάπτυξη.

Η 5η ρίζ-υποφυλή. Η Teutonic και Anglo-Saxon. Συγκεκριμένος νους.

Η 5η ομάδα Devas. Οι Devas του Πυρός του νοητικού πεδίου.

Το 5ο Manvantara. Τα τρία πέμπτα των manasaputras επιτυγχάνουν.

Το 5ο σχήμα .Ο Κύριος της συγκεκριμένης επιστήμης.

Το 5ο Mahamanvantara (ή το ηλιακό σύστημα) Ο ηλιακός λόγος επιτυγχάνει την πέμπτη σημαντική Του Μύηση.

Η 5η αλυσίδα. Πρωταρχική εξέλιξη- Ντέβας του Πυρός

Η 5η Ιεραρχία Οι μεγάλοι Οικοδόμοι.Δονήσεις πέμπτης τάξης.Μανασικές. [ΠΚΠ, 604-605]



Information about Ray V
Ονόματα ακτίνας: Συγκεκριμένη γνώση, 

επιστήμη, κατώτερος νους 

Συστημικός νόμος:Σταθεροποίηση

Νόμος της Ψυχής: Οι Κάτω Τέσσερις

Βασικός Τόνος: Η θέληση για δράση

Ανώτερη έκφραση: Απελευθέρωση

Μέθοδοι της Ακτίνας Δραστηριότητας:

Αντιστοιχίζει τις μορφές σε τύπους, η ομαδική 

επιρροή διεγείρει το λογικό πυκνό σώμα, τους 

τρεις κόσμους

Μανασική ενέργεια ή ώθηση

Μέθοδος υπηρεσίας:

Έρυνα της μορφής για να βρει την κρυφή ιδέα 

και την κινητήρια δύναμη της.

Μέθοδοι διδασκαλίας της αλήθειας:

Επιστήμη της Ψυχής, εσωτερική ψυχολογία.

Σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, νοητική 

επιστήμη 

Κλειδί για τον Ray V:Αφήστε τις τρεις μορφές 

ηλεκτρικής ενέργειας να περάσουν προς τα 

πάνω στον τόπο ισχύος. Αφήστε τις δυνάμεις 

του κεφαλιού και της καρδιάς και όλες τις κάτω 

πλευρές να αναμειχθούν. Τότε αφήστε την Ψυχή 

να κοιτάξει έξω στον εσωτερικό κόσμο του 

θεϊκού φωτός. Ας προχωρήσει η λέξη 

θριαμβευτικ;a: «Έχω κυριαρχήσει την ενέργεια 

γιατί είμαι η ίδια η ενέργεια. Ο Διδάσκαλος και 

το διδασκόμενο είναι μόνο ένα. »

Ακτίνα V Ψυχολογικοί τύποι: Επιστημονική 

Έκφραση: Πλήρης ιδέα της αιτίας και των 

αποτελεσμάτων. Ο μαθηματικός τύπος. Οι 

επιστήμονες και οι καθαρά νοητικοί τύποι.

Τεχνική Ολοκλήρωσης: Απόσπαση.

Τεχνική Συγχώνευσης: Απομονωμένη ενότητα.

Κέντρο που χρησιμοποιείται: Άζνα.[Οι 

πληροφορίες έχουν ληφθεί από πολλές 

αναφορές].



ΠΗΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ



Ο νόμος της αναλογίας: Αυτός ο νόμος ασχολείται με εκτεταμένες γενικότητες, 

χρησιμοποιώντας το αξίωμα «Όπως πάνω, έτσι και κάτω». Βασικό κλειδί: Η ουσιαστική 

ομοιότητα.

Ο νόμος της αντιστοιχίας: Αυτός ο νόμος βοηθά να εξηγήσει το ανώτερο και το 

κατώτερο στη σχέση μεταξύ τους, βοηθώντας μας να δούμε μέσα από πέπλα που 

κρύβουν τις φυσικές αλήθειες. Βασικό κλειδί: Ανακριβής αναλυτικός προβληματισμός.

Ο νόμος της ανταλλαγής: Αυτός ο νόμος αποτελεί μιαν άλλη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για να δείξει τις ομοιότητες μεταξύ ανώτερων και κατώτερων 

εκφράσεων της ζωής. Και κρύβει και αποκαλύπτει την αλήθεια για την προστασία της 

ανθρωπότητας. Βασικό κλειδί: Δημιουργική υπο-κατάσταση.

Ο νόμος της ομοιότητας: Αυτός ο νόμος σχετίζεται με μορφές ή εμφανίσεις, συνήθως 

μέσα στην ίδια κατάσταση συνείδησης. Βασικό κλειδί: Ομοιότητα στη μορφή.

Ο νόμος της ομοιομορφίας: Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται κυρίως στον φυσικό κόσμο και 

στις ουσίες της εκδήλωσης. Βασικό κλειδί: Ενότητα στην πολυμορφία

Ερμηνευτικοί Νόμοι



Κοσμικοί Νόμοι 
❖ Εκπορεύονται από ΠΗΓΕΣ έξω από το ηλιακό μας σύστημα.

❖ Προϊστανται της διδικασίας εξέλιξης Κοσμικών Ζωών

❖ Τα αποτελέσματα των νόμων αυτών διοχετευονται σε άλλες 

ελάσσονες ζωές.

❖ Τείνουμε να διαστρέφουμε την αντανάκλασή τους σε μας και 

δι`υμών

❖ Είναι διατεταγμένοι σε ιεραρχική δομή
Γαλαξίας - Το πραγματικό σχήμα του γαλαξία μας 

αποκαλύπτεται σε αυτό το φως που διεισδύει στα σύννεφα 

σκόνης και δείχνει ότι ο γαλαξίας εμφανίζεται ως λεπτός δίσκος, 

ακριβώς όπως οι σπειροειδείς γαλαξίες που βλέπουμε σε όλο 

τον κόσμο. Η διόγκωση στη ζώνη είναι το κέντρο του γαλαξία. 

Οι κίτρινοι και πράσινοι κόμβοι και οι σταγόνες που 

διασκορπίζονται κατά μήκος του συγκροτήματος είναι τεράστια 

σύννεφα διαστρικού αερίου και σκόνης που θερμαίνονται από 

κοντινά αστέρια.Πηγή εικόνας: https://images.nasa.gov/details-

ARC-1983-AC83-0768-2

https://images.nasa.gov/details-ARC-1983-AC83-0768-2


Κοσμικοί Νόμοι



Κοσμικοί Ιεραρχικοί Νόμοι
Υπέρτατοι Κοσμικοί Νόμοι:

Σκέψη Aκάσα Ρυθμός

Μείζονες Κοσμικοί Νόμοι:

Σύνθεση 

Έλξη 

Οικονομία 

Ελάσσονες Κοσμικοί Νόμοι:

Έλξη & Απώθηση Αιτία & Αποτέλεσμα Κύκλοι 

Σκοπιμότητα Εξέλιξη Ελευθερία

Βαρύτητα Αρμονία Κίνηση

Επιμονή Επαναγέννηση Διαδοχή



Νόμος Αιτίας και Αποτελέσματος

Είναι γνωστός με πολλά ονόματα

Συνδέεται με τους άλλους Κοσμικούς Νόμους

Πώς σχετίζεται με την 5η Ακτίνα?

Τύποι κάρμα

Τρόποι εξουδετέρωσης κάρμα

Μαθαίνοντας τη συμμόρφωση με αυτόν τον Νόμο.

Φράση κλειδί:Οι δεσμοί που ενώνουν 



Συστημικοί Νόμοι
❖ Εκπορεύονται από ΠΗΓΕΣ μέσα από το ηλιακό μας σύστημα

❖ Προΐστανται των διαδικασιών εξέλιξης Συστημικών Ζωών

❖ Τα αποτελέσματα των νόμων αυτών διοχετεύονται σε άλλες 

ελάσσονες ζωές

❖ Τείνουμε να διαστρέφουμε την αντανάκλασή τους σε μας και δι` 

υμών

❖ Είναι διατεταγμένοι σε ιεραρχική δομή

Αυτό το γραφικό, βασισμένο σε δεδομένα από το διαστημικό 

σκάφος της NASA Voyager, δείχνει ένα μοντέλο του πώς φαίνεται 

το ηλιακό μας σύστημα σε έναν παρατηρητή έξω από τον 

διαστρικό χώρο, βλέποντας το ηλιακό μας σύστημα να πετάει προς 

τον παρατηρητή.Πηγή εικόνας:https://images.nasa.gov/details-

PIA13899

https://images.nasa.gov/details-PIA13899


Συστημικοί Νόμοι



Ο Νόμος του Κραδασμού . Η βάση της εκδήλωσης και ο ατομικός νόμος του 

συστήματος. Σχετίζεται με τη λογοϊκή κατάσταση και όλες τα πρώτα υπο-πεδία.

Ο Νόμος της Συνοχής. Σχετίζεται με το Μοναδιαίο πεδίο όπου εμφανίζεται η 

συνοχή για πρώτη φορά.

Ο Νόμος της Διάσπασης. Σχετίζεται με την Ατμική κατάσταση, όπου συμβαίνει η 

τελική απόρριψη όλων των οχημάτων/πέπλων.

Ο Νόμος του Μαγνητικού Ελέγχου. Σχετίζεται με το βουδικό πεδίο, όπου  η 

Μονάδα ελέγχει την Προσωπικότητα μέσω του Αιτιατού Σώματος.

Ο Νόμος της Σταθεροποίησης. Σχετίζεται με το νοητικό πεδίο, συνδέεται με την 

πέμπτη αρχή του μάνας. Ο νους τελικά ελέγχει και σταθεροποιεί.

Ο Νόμος της Αγάπης. Σχετίζεται με την αστρική κατάσταση, όπου η επιθυμία 

μετουσιώνεται και ανυψώνεται στην όψη της αγάπης στο βουδικό πεδίο.

Ο Νόμος της Θυσίας και του Θανάτου. Ελέγχει τη φυσική κατάσταση, όπου η 

μορφή καταστρέφεται, ώστε η ενεχόμενη Ζωή να μπορεί να προοδεύει.

Συστημικοί Νόμοι



❖ Ίσως αποτελεί έκφραση της Αρχής της Νοημοσύνης.

❖ Ένας από τους πιο σημαντικούς παρωθητικούς νόμους της σύγχρονης 

ανθρώπινης εξέλιξης

❖ Ο νους ελέγχεται και σταθεροποιείται

❖ Αλληλοσυνδεμένος με την Ακτίνα 1 και την Ακτίνα 5, η 1η & η 5η

κατάσταση συνείδησης και τους Νόμους του Κραδασμού και της 

Προσήλωσης

❖ Άμεσα συνδεδεμένος με τον Νόμο Αιτίου & Αποτελέσματος

❖ Η Προσήλωση υποδεικνύει ότι ο καθένας μπορεί να καθορίσει το 

πεπρωμένο του

❖ Το αιτιατό σώμα δομείται υπό την επίδρασή του

❖ Προΐσταται του χρόνου της ενσάρκωσης υπό το Νόμο της 

Επαναγέννησης

❖ Φράση κλειδί: Χρησιμοποίησε ορθά το νου

Ο Νόμος της Σταθεροποίησης



Νόμοι της Ψυχής
Όνομα Νόμου      Ενέργεια      Μέσα Του Γιόγκα
1. Μαγνητική Ώθηση                        Οι 5 Εντολές

Το συμπαντικό χρέος        Ακτίνα 2    Συμπερίληψη, Έλξη

2. Θυσία Ακτίνα 4 Οι Κανόνες 
Για αυτό-εκγύμναση “Πεθαίνω Καθημερινά ”

3. Υπηρεσία Ακτίνα 6 Στάση
Ήρεμη στάση έναντι του κόσμου Ορθές ανθρώπινες σχέσεις & ορθά ιδανικά

4. Ομαδική Πρόοδος Ακτίνα 7 Πραναγιάμα
Ο νόμος της ρυθμικής ζωής Ο νόμος της πνευματικής ανάπτυξης

5. Άπωση Ακτίνα 1 Αφαίρεση
Πρατυαχάρα. Απόσυρση από την επιθυμία Η αποκήρυξη της επιθυμίας

6. Εκτεταμένη Ανταπόκριση Ακτίνα 3 Προσοχή
Ορθός Προσανατολισμός (Δεν έχει βρεθεί σχετικό σχόλιο).

7. Οι κατώτεροι Τέσσερις Ακτίνα 5 Διαλογισμός
Ορθή χρήση του νου “Η ψυχή βρίσκεται σε βαθύ διαλογισμό”

[Βλέπε: EΨ-II 164]



❖ Ίσως να είναι μια έκφραση της Αρχής της Φώτισης.

❖ Λίγες πληροφορίες έχουν παρασχεθεί.

❖ Συνδέεται με τις  νοητικές καταστάσεις της συνείδησης και 

τη σωστή χρήση του νου στον διαλογισμό.

❖ Τέσσερα: Οι αρχές, τα ενεργειακά κέντρα, τα υποπεδία της 

συνείδησης και οι Ελευθερίες όλες συνδέονται και 

επιστημονικά ελέγχονται.

❖ Αντιληπτός μόνο από εκείνους που αισθάνονται διακριτά 

μέλη της ομάδας.

❖ Το σύμβολό του.

❖ Δόθηκε αρχαία απόκρυφη στάντζα.

❖ Φράση κλειδί: Ο σωστός διανοητικός έλεγχος που οδηγεί 

στην ενότητα της ψυχής.

Νόμος των Κατώτερων Τεσσάρων



❖Σε όλους που παρακολουθούν το εργαστήριο

❖Το τεχνικό προσωπικό πίσω από τα παρασκήνια

❖Σε όλους τους μεταφραστές/τριες που υπηρετούν σε 

αυτήν την Συνδιάσκεψη

❖Στο Συμβούλιο, στους Επικεφαλής, σε όλο το 

προσωπικό του Πανεπιστημίου των Επτά Ακτίνων, 

το Morya Federation και το Seven Ray Institute.

Ευχαριστίες!


