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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ας ξεκινήσουμε μαζί με μια προσευχή. Αφού πρώτα διαβάσετε τις φράσεις της 
προσευχής μπορείτε να αφιερώσετε λίγα λεπτά στον εαυτό σας για να κάνετε 
αυτή την άσκηση. Όποτε αισθάνεστε μοναξιά ή έλλειψη αγάπης μπορείτε 
να επαναλαμβάνετε αυτό το τελετουργικό και θα δείτε πως θα νιώσετε ξανά 
ολόκληροι. 

Επικεντρωθείτε στους πνεύμονές σας. Νιώστε την ευχαρίστηση της 
διαδικασίας της αναπνοής. Η αναπνοή εκπληρώνει τη μεγαλύτερη ανάγκη 
της ανθρωπότητας. Όποτε εκπληρώνουμε μια ανάγκη αισθανόμαστε 
ευχαρίστηση.

Αισθανθείτε την ισχυρή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους πνεύμονές 
σας και στον αέρα. Η αναπνοή και μόνο είναι αρκετή για να σας κάνει 
ευτυχισμένους. Μπορείτε πάντοτε να αισθάνεστε την ικανοποίηση που 
προσφέρει αυτή η δυνατή σύνδεση ανάμεσα στους πνεύμονες και τον αέρα. 
Αυτή η σύνδεση είναι η αγάπη. Όταν ο αρχάγγελος δημιούργησε τους 
ανθρώπους τους έδωσε ένα δώρο αγάπης. Όταν αναπνέουμε με επίγνωση σε 
κάθε κύτταρο του σώματός μας, σε κάθε συναίσθημα του νου μας και σε κάθε 
κόκκο φωτός από τον οποίο είμαστε δημιουργημένοι, αυτό το δώρο αγάπης 
γεμίζει την ύπαρξή μας. 

Σήμερα, Θεϊκέ Πατέρα/Θεϊκή Μητέρα, θέλουμε να σου ζητήσουμε να 
έρθεις σε μας και να είσαι πάντοτε μαζί μας. Σου προσφέρουμε τον εαυτό 
μας έτσι ώστε να χρησιμοποιήσεις τα μάτια, τη φωνή και τα χέρια μας για να 
μοιραστείς την αγάπη με τον εαυτό σου, επειδή είμαστε Ένα. 

Θεέ μου, φώτισέ μας να είμαστε όπως Εσύ, να αγαπάμε χωρίς όρους, σε 
κάθε κατεύθυνση, από τα ηλεκτρόνια μέχρι τα αστέρια, από την ύλη μέχρι 
το πνεύμα, από κάθε συναίσθημα μέχρι την ενέργεια του φωτός. Φώτισέ 
μας να αγαπήσουμε τον εαυτό μας έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς κριτική, 
καθώς όποτε κρίνουμε τον εαυτό μας τον βρίσκουμε ένοχο και χρειάζεται να 
του επιβάλουμε τιμωρία, από την οποία υποφέρουμε. Φώτισέ μας να είμαστε 
όπως Εσύ, να δεχόμαστε τα πάντα έτσι όπως είναι και να αγαπούμε, όπως κι 
Εσύ, ανιδιοτελώς. 

Η αγάπη αλλάζει ολόκληρο τον κόσμο. Η Αγάπη είναι το αληθινό Σου 
όνομα, κι εμείς, που είμαστε τα παιδιά Σου, είμαστε Αγάπη. Θεϊκέ Πατέρα/
Θεϊκή Μητέρα, φώτισέ μας να είμαστε ακριβώς όπως Εσύ. Αμήν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα Ονειρικό Ταξίδι

Αυτό το βιβλίο θα σας οδηγήσει σε ένα ονειρικό ταξίδι 
μέσα στην φαντασία σας. Προορισμός είναι ο παράδει-

σος επί της γης και καθοδηγητής σας θα είναι ο Μιγκέλ Αν-
γκέλ Ρουίζ. 

Ο Μιγκέλ είναι ένας ναγουάλ. Η λέξη ναγουάλ έχει ρίζες 
στην αρχαιότητα από τη Ναχουάτλ, την γλώσσα των Αζτέ-
κων. Στην αγγλική γλώσσα γίνεται συχνά χρήση αυτής της 
λέξης σε συζητήσεις σχετικά με τον σαμανισμό. Τι είναι όμως 
ένας ναγουάλ;

Σύμφωνα με την παράδοση των Τολτέκων όλα όσα υπάρ-
χουν αποτελούν ένα και μόνο ζωντανό ον, το οποίο εκφράζεται 
δημιουργώντας όλα όσα μπορούμε κι όλα όσα δεν μπορούμε 
να αντιληφθούμε. Αυτό το ένα ζωντανό όν είναι το μόνο που 
πραγματικά υπάρχει. Όλα τα άλλα, συμπεριλαμβανομένων 
και ημών, είναι απόρροια αυτού του θαυμαστού και υπέροχου 
όντος. 

Το ον αυτό ελέγχει τον πλανήτη μας επιτηρώντας την ενέρ-
γεια του ηλίου, κι ενώ ο ήλιος αποτελεί επίσης απόρροια του 
ίδιου αυτού όντος, όλοι οι πλανήτες που περιφέρονται γύρω 
από τον ήλιο προέρχονται από αυτόν. Η ζωή στον πλανήτη 
Γη προέρχεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ήλιο και 
στη μητέρα Γη. 

Οι Τολτέκοι, για να διακρίνουν όλα όσα προέρχονται από το 
ένα ον, χώρισαν τα πάντα σε ναγουάλ και σε τονάλ. 

Το ναγουάλ είναι όλα αυτά που υπάρχουν αλλά εμείς δεν 
μπορούμε να αντιληφθούμε. Θα μπορούσαμε να το περιγρά-
ψουμε ως το άγνωστο, το ακατάληπτο. Το τονάλ είναι όλα όσα 
μπορούμε να γνωρίσουμε με την κοινή λογική.
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Τo τονάλ και το ναγουάλ μπορούν να υπάρχουν μόνο εξαι-
τίας της πρόθεσης. Η πρόθεση αποτελεί τη σύνδεση ή τη δύ-
ναμη που καθιστά δυνατή τη μεταβίβαση ενέργειας ανάμεσα 
στο ναγουάλ και το τονάλ. Χωρίς πρόθεση δεν θα υπήρχε 
ούτε το ναγουάλ ούτε το τονάλ. Πραγματικά, δεν θα υπήρχε 
τίποτα. Η πρόθεση είναι ζωή. Είναι αέναη μεταμόρφωση κι 
αέναη αλληλεπίδραση. Η πρόθεση είναι αυτό που ονομάζουμε 
Θεός. Η πρόθεση είναι από μόνη της ζωή. Είναι Θεός και είναι 
επίσης Πνεύμα. 

Σύμφωνα με την σύγχρονη επιστήμη όλα όσα υπάρχουν 
στο σύμπαν είναι ενέργεια. Το φως είναι ενέργεια και όλα 
όσα υπάρχουν, στην ουσία, είναι φως. Η ενέργεια έχει δισε-
κατομμύρια εκδηλώσεις, εκατομμύρια διαφορετικές δονήσεις. 
Το ναγουάλ είναι όλη η ενέργεια που υπάρχει στα άστρα και 
ανάμεσα στα άστρα, την οποία δεν μπορούμε να αντιληφθού-
με. Αυτό είναι το “ελ ναγουάλ” (el nagual). Το είδος της ενέρ-
γειας που μπορούμε να αντιληφθούμε και να αποδείξουμε ότι 
υπάρχει το ονομάζουμε “ελ τονάλ” (el tonal). 

Το ηλιακό σύστημα είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τον 
δικό του μεταβολισμό, και το δικό του ναγουάλ και τονάλ. Το 
τονάλ είναι ο ήλιος, μαζί με όλους τους πλανήτες, τους δορυ-
φόρους, τους κομήτες και τους μετεωρίτες. Αφορά όλα όσα 
μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας και με τα όρ-
γανα που δίνουν περαιτέρω ισχύ στην όρασή μας. Το ναγουάλ 
είναι η ενέργεια που προέρχεται από αυτούς τους πλανήτες 
και τους δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας 
που αναδύεται από τη γη. 

Ο πλανήτης Γη είναι κι αυτός ένας ζωντανός οργανισμός με 
τα δικά του ναγουάλ και τονάλ. Έχει κι αυτός τον δικό του με-
ταβολισμό. Όπως το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από πολλά 
διαφορετικά όργανα που συνεργάζονται για να διατηρήσουν 
μια τέλεια ισορροπία, με τον ίδιο τρόπο και η γη έχει όργανα. 
Ανάμεσα σε αυτά είναι το ανθρώπινο όργανο, που αποτελεί-
ται από όλους μαζί τους ανθρώπους. Ως όργανο, οι άνθρωποι 
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έχουν επίσης τα δικά τους ναγουάλ και τονάλ. Αν και τα συ-
ναισθήματα είναι ενέργεια που δεν γίνεται αντιληπτή, τα θεω-
ρούμε ωστόσο τονάλ καθώς βιώνονται μέσω των αισθήσεων. 
Το τονάλ στους ανθρώπους είναι η ενέργεια που γνωρίζουμε, 
καθώς και η ενέργεια που είμαστε ικανοί να γνωρίσουμε. Το 
ναγουάλ είναι η ενέργεια που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε 
με τη λογική. Στην παράδοση των Τολτέκων αποκαλούμε τον 
Θεό «Ο αετός», που σημαίνει το πνεύμα. Όλα τα ανθρώπινα 
όντα είναι ο Αετός. Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι το ναγουάλ, 
το τονάλ και επίσης η πρόθεση, είτε είναι ζωντανά είτε όχι. 
Όποτε αναφερόμαστε σε κάποιον ως ναγουάλ, εννοούμε ότι 
έχει μια χαρακτηριστική ενέργεια που δημιουργεί απευθεί-
ας σύνδεση ανάμεσα στο ναγουάλ και το τονάλ. Ο ναγουάλ 
μπορεί να διαχωρίσει τα συναισθήματα από τις πράξεις. Ο 
ναγουάλ γεννιέται έχοντας ισχυρή θέληση και δεν χάνει την 
ψυχραιμία του εξαιτίας του φόβου. Ένας άνθρωπος που δεν 
γεννιέται ναγουάλ συχνά παραλύει από τον φόβο. Παρόλα 
αυτά, θεωρητικά, ο καθένας μπορεί με την πρόθεση να γίνει 
ναγουάλ. Κάποιοι ενορατικοί έχουν τη δυνατότητα να δουν 
τη χαρακτηριστική νοητική ενέργεια ενός ατόμου στο ενερ-
γειακό πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Εάν το άτο-
μο είναι ναγουάλ, τότε το ναγουάλ ενεργειακό πεδίο γύρω 
από το σώμα έχει το σχήμα διπλού αυγού. Έχει το σχήμα αμυ-
γδάλου, ένα ελαφρώς μυτερό οβάλ. 

Ο ναγουάλ είναι κάποιος που έχει τη δυνατότητα να διδάξει 
ή να καθοδηγήσει άλλους στον κόσμο του πνεύματος δίνο-
ντάς τους να καταλάβουν ότι μέσα στον καθένα υπάρχει μια 
δύναμη που μπορεί να τον ενώσει με τον Θεό. Αυτή είναι η 
δύναμη της αγνής πρόθεσης. Συνήθως ο ναγουάλ καθοδηγεί 
τους ανθρώπους στο να ανακαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι, 
τους βοηθά να έρθουν σε επαφή με το δικό τους πνεύμα, τη 
δική τους ελευθερία, τη δική τους ευτυχία, χαρά και αγάπη. 

Ο Μιγκέλ Ανγκέλ Ρουίζ είναι γεννημένος ναγουάλ. Από τη 
στιγμή της γέννησής του είχε μια πρώιμα ανεπτυγμένη επί-
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γνωση του κόσμου του πνεύματος. Ήταν ένας εκ γενετής Δά-
σκαλος της Πρόθεσης. Από νεαρή ηλικία εκπαιδεύτηκε από 
την οικογένειά του και μέσα από οράματα. 

Ο Μιγκέλ είναι αφοσιωμένος στην όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη διάδοση της πνευματικής γνώσης. Για μια δεκαετία 
έχει χρησιμοποιήσει τα οράματά του για να μεταδώσει στους 
μαθητές του σοφία που είχε πάψει εδώ και αιώνες να είναι δια-
θέσιμη. Η μαθητεία γίνεται μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια και 
ταξίδια.

Για όσους δεν γνωρίσουν ποτέ τον Μιγκέλ, το υλικό σε 
αυτό το βιβλίο έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στο να αντι-
κατασταθεί ο φόβος από την χαρά. 

Είμαστε όλοι εμποτισμένοι με φόβο. Σύμφωνα με τον Μι-
γκέλ, ο φόβος αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα της τιθάσευ-
σής μας κατά την παιδική ηλικία. Ο φόβος είναι η βάση της 
πραγματικότητας που συνήθως αντιλαμβανόμαστε γύρω 
μας. Ο φόβος είναι η πηγή της αρρώστιας, του πολέμου και 
της αποξένωσης από την χαρά, που αποτελεί εγγενές μας δι-
καίωμα. 

Ο μεγαλύτερος φόβος, αυτός που περικλείει μέσα του όλους 
τους άλλους, είναι ο φόβος της απώλειας και του θανάτου. Το 
μονοπάτι που ακολουθεί ο Μιγκέλ πηγαίνει κατευθείαν στην 
καρδιά του φόβου μας για τον θάνατο. Η γνώση του προέρχε-
ται από ένα όραμα από το πνευματικό κέντρο των Τολτέκων 
στο Τεοτιχουακάν, όπου αρχαίοι δάσκαλοι ανακάλυψαν μια 
μέθοδο που μπορεί να μας απαλλάξει από τον φόβο. Ο Μι-
γκέλ ταξιδεύει με τους μαθητές του στο Τεοτιχουακάν κάθε 
μήνα εδώ και χρόνια. Ενόσω είναι εκεί, τους οδηγεί μέσα από 
τη Λεωφόρο των Νεκρών. Έχει διοργανώσει τελετές για δι-
αφορετικά στάδια του μονοπατιού κι έχει καθοδηγήσει τους 
μαθητές του στην αντιμετώπιση και την απαλλαγή τους από 
τους φόβους. Από αυτή την εμπειρία επιστρέφουν έχοντας μια 
νέα οπτική για την πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία 
υπάρχει δικαιοσύνη και χαρά στον κόσμο. 
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Δεν είναι αναγκαίο να επισκεφτείτε το Τεοτιχουακάν για 
να επωφεληθείτε από τη σοφία του Μιγκέλ. Αντί αυτού είναι 
αρκετό το να προσφέρετε τη δημιουργική σας σκέψη στο εσω-
τερικό ταξίδι του πνεύματος.  
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