
Η Εωνική Παράδοση 

 
Η «Εωνική Παράδοση» είναι το νέο πνευματικό μήνυμα, το οποίο οι ιδρυτές του 

Τ.Κ+Α μετέδωσαν στην ανθρωπότητα. ΕΩΝ είναι το όνομα που επιλέχτηκε, για να 

μεταφέρει την ιδέα του Υπέρτατου Όντος, της αρχικής Πηγής και του τελικού 

Προορισμού κάθε Δημιουργίας. 

Η λέξη «ΕΩΝ» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «ΩΝ», το οποίο, με την 

προσθήκη του γράμματος «Ε», σημαίνει «Ο Υπάρχων αφ’ Εαυτού και δι’ Εαυτού», 

δηλαδή Αυτός που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει αιωνίως και απείρως. 

Σύμφωνα με την Εωνική Παράδοση, στην αρχή του Παντός, ο Έων, το Υπέρτατο Ον, 

η αεικίνητη και συνειδητή ζώσα Ουσία, εισέδυσε στο μη-Ον, την αδρανή και χαοτική 

Υπόσταση ενάντια της Ουσίας. Η Υπόσταση, η οποία είναι γνωστή και ως «Πρώτη 

Δημιουργία», εμφανίστηκε σε κάποια στιγμή της αιωνιότητας, ως αποτέλεσμα μιας 

ηθελημένης παύσης των συνειδητών κινήσεων του Όντος. 

Για να αποκαταστήσει την τάξη και την αρμονία στο αδρανές χάος που 

δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, το Ον πρόβαλε την διπλή Του φύση Αγάπης-

Σοφίας και εισέδυσε στο μη-Ον για να δημιουργήσει εκεί το Πνεύμα (Πνευματική 

Δημιουργία ή Κύκλος Ουρανός), ως εκπρόσωπό Του στην ανώτερη περιοχή της 

Υπόστασης την πλησιέστερη στο ΟΝ (Ουσία). Αργότερα, ακατανόητες επιλογές και 

γεγονότα έφεραν το Πνεύμα στην κατώτερη περιοχή της Υπόστασης με αποτέλεσμα 

την εμφάνιση της Υλικής Δημιουργίας (Κύκλος Κόσμος). Έτσι, ο Χρόνος, ο Χώρος 

και η Μορφή εμφανίστηκαν στο κατώτερο επίπεδο της Δημιουργίας. 

Από τότε, η τακτοποίηση και η εξέλιξη του υλικού Κόσμου γίνεται μέσα στα βήματα 

του χωροχρόνου, εκδηλώνοντας τις αναρίθμητες μορφές ζωής του ορατού και 

αόρατου Σύμπαντος. Η διαδοχή και η εναλλαγή των μορφών αυτών αντανακλά τον 

έλλογο και σοφό συλλογισμό του Υπέρτατου Όντος. 

Κατά την Εωνική Παράδοση, υπάρχουν 7 Πνεύματα που εισδύουν στην Υλική 

Δημιουργία ή Κύκλο Κόσμο για να υπηρετήσουν τα Σχέδια του Υπέρτατου Όντος και 

να πραγματοποιήσουν το Έργο της Δημιουργίας. 

Η ανθρώπινη μορφή - όχι κατ’ ανάγκην όπως έχουμε συνηθίσει να την διακρίνουμε 

και να την αντιλαμβανόμαστε - εμφανίζεται τελευταία μέσα στην Δημιουργία και 

αντιπροσωπεύει την κορύφωση της συνειδητής δραστηριότητας του Όντος στο 

επίπεδο αυτό. 

Ως ενσαρκωμένο, το ανθρώπινο πνεύμα εργάζεται για να εξελιχθεί, αφυπνίζοντας και 

τελειοποιώντας τον εαυτό του, σύμφωνα με την αρχετυπική του καταγωγή και 

αποστολή. Αυτή η «αλχημική μεταστοιχείωση» (=εξέλιξη) έρχεται ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικότητας, η οποία 

πιστοποιεί την ανύψωση της συνείδησης του ανθρώπου στο επίπεδο της καταγωγής 

του, της αποστολής του και του προορισμού του. 

Αυτή είναι η βαθειά ανάγκη και η πνευματική προτεραιότητα όλων των ανθρωπίνων 

όντων, τα οποία λαμβάνουν συνεχώς βοήθεια, προστασία και οδήγηση στην εργασία 

και τις προσπάθειές τους από τις συνειδητές Δυνάμεις της Πνευματικής Δημιουργίας 

ή Κύκλου Ουρανού. 

Σύμφωνα με την Εωνική δοξασία, η σταδιακή αφύπνιση και τελειοποίηση των 

ανθρωπίνων προσωπικοτήτων θα έχει ως αποτέλεσμα την σύνθεση μιας ανθρώπινης 

συλλογικότητας (κοινωνίες, έθνη, φυλές, ανθρωπότητα, κλπ.), η οποία δεν θα είναι 

ένα συνονθύλευμα ατόμων, αλλά μια ανώτερη οντότητα με ενιαία συνείδηση και 

ενιαία δράση μέσα στην Δημιουργία. Αυτή η ενωμένη ανθρωπότητα, ως ένας ενιαίος, 



ανώτερος και υπερσυνείδητος οργανισμός, αντιπροσωπεύει τον τελικό στόχο της 

ανθρώπινης εξέλιξης επάνω σε αυτόν τον πλανήτη (αλλά και αλλού). 

Το Τ.Κ+Α εγκαταστάθηκε από τους ιδρυτές του προκειμένου να αναγγείλει την 

Εωνική Παράδοση, υποδεικνύοντας:  

1) στους ανθρώπους: την ανάπτυξη της ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικότητας 

τους,  

2) στην ανθρώπινη συλλογικότητα: την αναγέννησή της μέσα από την Αγάπη και την 

Αμοιβαιότητα, και  

3) στην ενωμένη ανθρωπότητα: την επιστροφή της στην αρχική Πηγή της. 
 


