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Κάθε δημιουργημένον ον, φέρει έν έαυγίμ γήν σφραγίδα 
ΐοϋ λόγου ίης δημιουργίας του καί είναι, γαυγοχρόνως, 
προικισμένου με γάς ΐδιόγηγας διά γην πραγμαγοποίησ ιν γου 
σκοπού γου. Δ ι ’ αύγόν γόνμλόγον λεγομεν συχνά ογι ή προσεκ- 
γική μελεγη γ'ων ΐκανογήγων ενός άνγος, δυναγαι νάαμάς απο
κάλυψη γδν σκοπόν γης ύπάρξεώς γου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ογι ο άνθρωπος -  οΐοοδήπογε 
καί αν είναι -  έκδηλώνει εμφυγον περιέργειαν, Υασιν πρός 
γην ερευνάν καί ογυ έλκείαι καγά γό μάλλον η ήγγον άπό γό 
άγνωσγον. Διά ποιον λόγον ;

Διόίι ό άνθρωπος, εχων ως σκοπόν νά άποκγήση γή\μηπνευ- 
μαγικην συνείδησιν, δεν δδναγαι νά πραγμαγοποιήση γουΓον 
είμή μόνον διά γης συνεχούς έρεύνης γου πολύπλοκου περι-'- 
βάλλονγος, είς γό όποιον έκλήθη νά ςήση.'Η γνώσις γοϋ πε- 
ριβάλλονίος αΰγοΰ, γό όποιον είναι εκφρασις υπό υλικήν μορ
φήν ιή, θείας Δημιουργίας, έπιγρέπει είς γόν άνθρωπον νά 
γελειοποιήση έαυγόν, νά λάβη συνείδησιν γών θείων Βουλών 
καί νά πλησιάση οϋγω πρός γην αρχικήν αύγοΰ Πηγήν.

' 1 "Οπιυς ή Φυσις, έν γή ύπεργάγη-σοφί^ γης,. έν εφΟσησ'ε ν 
εις γό\> άνθρωπ'ονι γήν άκραγον αγάπην πρός γην ζωήν, διά 'νά 
δυναγαι ουγος νά παραμένη πάνγογε' πρόσκολλημένος είς αυγήν· 
ουγω καί γόν έπροίκισε με;; διάφορα κίνηγρα, γά όποια γόν ώ- 
θοΰν "ρρς γήν πράγμαχοποίησιν γου'σκοπού γου.. r >

-  Τδ τίνεϋ^α θέλει νά γνωρίση.* λ δρασγηριόγης γου περ-ι— 
λαμβάνει, καγά πρωγον, παν ό ,γ ι  δυναγαι νά γνω/Γση αμέσως'. 
Δεδομένεu όμως όγι γό πεδίον γης άμεσου γνώαεως, καί περί-
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ωρι^μένον είναι'; καί δέν τό ικανοποιεί πλήρως, προσπαθεί 
νά γνωρίσω to άγνωστον καί μεμακρυσμένον,. πού. τό έλκύε ι 
καί ΐό σαγηνεύει. “Ο.,τι δέν δύναΐαι νά γνω,»ίσω> προσπαθεί 
vd to μαντεύση. Τό πνεύμα, φύσει άνήσυχον, δεν δ'υναΐαι νά 
αισθάνεται κάτι πού υπάρχει καί to όποιον, έν τούτοις, 
τοΰ διαφεύγει.

SiSjft'i αληθές δΐι  δλαι αύταί· αί έμφυτοι τάςεις τοΰ 
άνθρώποβ, δύνανΐαι νά παρεκκλίνουν τής φυσικής των κατευ- 
θυσεως.'Η παρέκκλι,σις αϋτη οφείλεται-, είς ΐό γεγονός οΐι- 
χ) πνεύμα μας περιαπαται έξ ολοκλήρου σχεδόν από την ά ν ΐ ι -  
μιΐώπισιν 'των καθημ.ερινώς άΰξανουσών βιωΐικω^.μας φρονΐί- 
δ jv καί τήν ίκανοποίησιν των διαφόρων άκαεασχέΐων επιθυ
μιών, αίτινες είναι άμεσος συνέπεια ενός πολύ ΰλικοΰ τρό
που του ζήν. - ■' ι·.·

Καί τοιουτοτρόπως οκ κλειστού έξ ημών περιοριζόμεθα . 
εις τήν διέρεύνησιν καί έκμετάλλεσσίν παντός δ ,τ ι  δυναται 
νά μας προσπορίσω άμεσον δφελος. "Οσον δέ αφορά τό μακρυ- 
νό_νυ<καί, γενικωΐέρου ενδιαφέροντος άγνωστον, άφήνομεν ΐήν 
φρο.ντίδα αυτήν εις όσους ασχολούνται είδικώτερον‘ με τήν 
έξερεΰνηβίν του. , ι ' Γ:

'Η επιθυμία άρα που μας ώθεΐ νά μαντεόσωμεν παν 
δ , τ ι  δέν δυνάμεθα'ε.ύλόλως νά γνωρίσώμεν καί νά δημιουργή- 
σωμεν μίαν viav ιδιότητα -  τήν τής μαντείας -  δέν είναι 
δρεξιςιτυχαία ή απλή ιδιοτροπία” άπ’ έναντίας είναι μία ά- 
ποκάλυψις, ή οποία εκδηλώνεται έν ήμΐν υπό μορφήν πραγμα
τικές ανάγκης καί ή οποία μας ώθεΐ νά :· δ ιερευνήσώμεν, νά 
κατανοήσωμεν ΐό μέρος πού χρησιμεύει διά τήν έξέλιξίν μας 
διά νά άνΐιληφθώμεν τί είμεθα, τί δυνάμενα καί τ\ όφείλο- 
μεν νά πράξωμεν.

Μαντεία ε*ναι μία.,έκ των ιδιοτήτων έκείνων πού 
επιτρέπουν είς-τόν  άνθρωπο^νά καταστή κύρι.ς των ιδίων 
αΰτοΰ πεπρωμένων, καί πολλάκις τών πεπρωμένων άλλων ανθρώ
πων. Μία μυητική παράδοις τών αρχαίων λέ γε ι  .· 0 σοφός ο
φείλει νά γνωρίζη νά προλαμβάνω τάς εναντιότητας ΐοϋ πεπρω-*



μενού ίου". Τδ σπουδαιότερου λοιπόν μέσον, to όποιον θά* 
έπιίρέψη εις τόν άνθρωπον νά προφυλαχθή από τάς εναντιό
τητας αύτάς, είναι ή εκ τών προτέρων γνώσις ίων επικινδύ
νων στιγμών της ζωής ίου'. >

ΜαντεΟοντες λοιπόν,είτε γνωστικώς, είτε διαισθητικώς · 
τό μέλλον, γινόμεθα κύριοι του πεπρωμένου μας καί πολλά- 
κις του πεπρωμένου των άλλων ανθρώπων.Δεδομένου ότι τά 
διάφορα γεγονότα άτινα αποτελούν ΐήν ζωήν μας, δέν έξαρ- '·' 
τ~ωνται. όλα καί καθ’ όλοκληρίαν έκ τής θελήσεώς μας, άλλ’-*1 
οφείλονται, έν μέρει, ε tς την δραστηριότητα των παγκοσμί- ; 
ων νόμων, δέν γνωρίζομεν πάντοτε εάν τά γεγονότααύτά θά s 
μας είναι ευνοϊκά ή όχι.Μαντεύοντας άρα ή γνωρίζοντας αυ
τά εκ τρν πρότερων, παύομεν νά εύρισκώμεθα ε ίς  μειονεκτη- 
κήν θέσιν απέναντι των, δ ιό τ ι ,  ονίες προειδοποιημένοι, 
δυνάμεθα νά λάβωμεν όλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα διά νά άπο- 
φ ϋγωμέν τα δυσμενή έξ αυτών ή διά νά τά μεταίρέψωμεν εις 
ευνοϊκά.

Τοιουτοτρόπως καθιστάμεθα κύριοι τής ζωής μας καί δυ
νάμεθα νά ίήν χρήσιμοποιήσωμεν κατά τόν έπωφελέστερον δυνα
τόν, τρόπον, τόσον πρός ίδιον ημών συμφέρον, όσον καί πρός 
τό συμφέρον του πλησίον μας.

^ Κάθε άνθρωπος δεικνύω^ προόιάθεσιν πρός τήν γνώσιν 
των άνανδρων επιστημών, είναι άναντιρρήτως εντεταλμένος 
καί, ώς.' τοιοΰτος, έχει καθήκον ν ’ αμυνθή κατά πάσης έπιθέ- 
σεως του αντιηρλ,ου, διά νά δυνηθή αφ’ ένός νά έκτελέση την 
αποστολήν, που-μέλλει νά' τοϋ δοθή, άφ’ ετέρου δε νά υπεράσ
πιση καί'προσ ία τε^αη πάντας τους έπικαλουμένους α υ τ ό ν . »

*Αναντ'ιρ ρητόν είναι ότι αί διάφοροι προδιαθέσεις που 
εκδηλώνουν τά άτομα, είναι καί ισάριθμοι ενδε ίξε ις  τής φύ- 
σεως αύτών.*0 εχων χροδυάθεσιν είς τά μαθηματικά, φανερώ
νει πνεύμα υπολογισμοί!, καί θετικόν, ο εχων κλίσιν πρός τάς 
έπισ'τήμας έν γένει, φανερώνει πνεύμα ερευνητικόν κ.κ.

*0 εχων προόιάθεσιν πρός γνώσιν τών ονωτέρων έπιστη-
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μών, δηλαδή ίων έπισΐημών εκείνων πού διερευνούν ιούς 
ΐελεολογικούς σκοπούς ΐοΰ ανθρώπου, φανερώνει φύσιν πράγ- 
μαΐι άνωΐέραν.Τοΰΐο δε, δ ιό ΐ ι  αΐ έρευναι αυΐαι έχουν ώς 
άκΐΐνα δράσεως όχι πλέον ίό αΐομον ή χό άΐομικόν συμφέρον, 
αλλά to καλόν ΐής ανθρωπόΐηΐος ολοκλήρου, οΐ 5έ επιδιδόμε
νοι είς αύΐάς,  έχουν ώς μόνον σκοπόν νά καθοδηγήσουν ιούς 
όμοιους ίων πρός t6 καλόν καί ΐήν έζύψωσιν.

Δέν .είναι παράλογον νά συμπεράνη κανείς όΐι  οί άνθρω
ποι πού θέΐουν' είς ΐήν ζωήν ίων ένα ΐοιοΰΐον σκοπόν, καθί- 
α·'ανΐαι αύΐομάΐως συνεργάΐαι ΐοΰ Θεοΰ καί έκ.ΐελεσΐαΧ; ιών’
Θείων Βουλών.Δι’ αύΐόν δέ ιόν λόγον άπεκαλέσαμεν αύΐόυς 
έ'·γεΐαλμένους. *·=!

τ Εάν λοιπόν ή έρευνα too άγνώσΐρυ είναι, διά κάθε άν
θρωπον απλή φυσική ανάγκη, διά ιόν αίσθανόμενον ίδ ια ι ΐέ -  
ραν προδιάθεσιν πρός αύΐήν, καθίσΐαΐαι καθήκον έπιΐακΐικόν. 
Οιδείς άνθρωπος έχει προδιάθεσιν tiva χωρίς νά έχη ΐαυΐο- 
χρόνως καί ΐάς δυναΐόΐηΐας νά ΐήν ί κανοποιησ g.. Διαφορεΐικά 
to πράγμα θά ήΐο ΐελείως παράλογον καί θά απεΐέλει έν διαρ
κές μαρΐύριον. Δεδομένου όμως όΐι  αί προδιαθέσεις αύΐαί 
καθώς επίσης καί ανάλογοι όυνηΐικόΐηΐές μας, δέν είναι έρ~ 
γον ίδικόν μάς, αλλά ΐοΰ δημιουργού μας, έχομεν έμφανεσΐά-β 
ΐην άπόδειξιν o t i  έφ’ οσον προικιζώμεθα μέ αύΐάς, μας όίδε-  
ΐαι κάποια ένΐολή ανωθεν.'Η ένΐολή δέ αΰΐη συνίσΐαΐαι είς 
ΐήν όσον ΐό δυναΐόν πληρεσΐέραν καλλιέργειαν ΐής προδιαθέ- 
σεώς μας καί. ιών αναλογών ί,κανοΐήΐων μάς διά ΐήν έκΐέλεσιν 
ΐοΰ σκοπού, ιόν όποιον αύΐαι συνεπάγονΐαι.

ΜΑς προσέξη όμως πολύ 6 καΐαΐάσσω.ν έαυΐόν μεΐαξύ 
ιών ένΐεΐαλμένών.'Εάν ό ένΐεΐαλμένυς προϋποθέΐει κάποιαν 
άνωΐερόΐηΐα φυσεως, ΐοΰΐο δέν σημαίνει ποσώς όΐι  έχει έπί 
ΐής γήζ περισσόΐερα ή ίδιαίΐερα δικαιώμαΐα ιών λοιπών αν
θρώπων. Τοιαύΐη ΐ ις  άνΐίληψις. θά ηΐο μεγάλη, πλάνη καί εκ 
διαμέΐρου άνΐίθεΐος '  πρός αύΐήν ΐαήΐην ΐήν, tw o ia v  ΐής άνω- 
ΐερόΐηΐος.*Η πραγμα.ΐική άνωΐερρΐης συνεπάγεΐαι μόνον καθή- 
κονΐα περισσόΐερα καί υποχρεώσεις μεγαλειΐέραα ΐής κοινής 
ψύσεως, ούδέν δέ άπολύΐως δικαίωμα ή ίδί ί'ιέ'ράν άπολαυήν.

Sj? W·
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Επειδή ή γνώμη αύχή πιθανόν να φανή αΰύαίρεΐος, άς 
προσέξωμεν είς χήν μοναδικήν κλείδα, ήν άποχελεά ό άνθρω
πος xaC ας άναζηχήσωμεν εκεί έπιβεβαίωσιν ή ανασκευήν χοΰ 
ισχυρισμοί) μας. . ··. ·

Τό.σώμα^μας άποχελεΐχαι από χρία κυρια'μερη, χήν 
κοιλίαν, to σχήθος καί χήν κεφαλήν. Γνωρίζεχε χόν ρόλον 
ενός έκάσχου. Καί χά χρία συμβάλλουν είς χήν διαχήρησιν 
χοΰ όλου σώμαχος. ’ ίάν όμως προσέςωμεν καλώς, θά διαπισχώτ» 
σωμεν αμέσως όχι ή κεφαλή, χό άνώχερον καί εύγενεσχερον 
μέρος Χοΰ σώμαχος, έργάζεχαι περιοσόχερον χών άλλων διό
χι, εκχός χοΰ ίδιου αυχής ρόλου, συμβάλλει έκ περισσού - 
καί είς χήν έργασίαν χών άλλων. /.Ιήπως διά νά εργασθή ο 
σχόμαχος δεν πρέπει αύχή νά φρονχίσηόιά χήν έζεύρεσιν 
χής χροφής, αύχή νά χήν φέρη μέχρι χοΰ σχόμαχός μας 
Διά νά καθαρισθοΰν οί πνεύμονες μας, πρέπει αυτΓη νά φέρρ 
χό pjKov σώμα · είς χόν καθαρόν αέρα, όχαν δέ ή κοιλία άνα- - 
παυεχαΐ έκ χής εργασίας■χης» ή κεφαλή εξακολουθεί νά έρ- 
γέζεχαι ,:cζ . νά φρονχίζη διά χήν καθ’ όλου ευημερίαν Χου 
σώμαχος. - ι ·> ,

Τήν περυσήν αύχήν έργασίαν ή κεφαλή χήν έκχελεΐ χω- 
ι»ίς; καμμί.αν ίδιςιιχέραν άπολαυήν από χά λοιπά μέρη Χοΰ σώ-· 
μαχός.'ΛπλουσΧαΧα, λαμβάνει καί αύχή ά’πό χήν γενικήν ΐρο-  
φήν χό μέρος πού χής αναλογεί καί ·ούόέποχ.ς^φ<ανχάζεχαι όχι 
πρέπει νάχύχη ίδιαιΧέρου χινος δικαιώμαχος, διόχι φρον-Υ 
χίζει διά χά πάνΧα.Τά περισσόχερα καθήκονχά χης απορρέουν < 
από χήν ανωχερόχηΧα πού χήν χαρακΧηρίζει.

- Αυχδς είναι 6 νόμος ο διέπων χήν έ\νωχερόχηχα, οίάσδή- 
ποχε (ρήσεως καί αν είναι αόχη. _;ΐναι κανείς άνώχερος, διά 
νά ' εζ,υπηρεχή χήν όλόχηχα καί όχι διά νά χρώγη ή νά κοιμα-
χαι περισσόχερον χών άλλων. ■ · *< _ ·■;-·. _ , · * _ ,*

r χ’ Γ)y κοινωνίαν μας χήν διέπει όιαφορεχική κάπως.ανχι— 
ληψις επί Χο,ΰ ζηχήμαχος αύχοΰ καί<c -αίσθανόμενος κάποιαν 
υπεροχήν, σπεύδει αμέσως νά ςςαροςλίση όλα χά διακιώμαχα 
δ ι ’ έαυχόν, άνχί.νά έκχελέση ;άπλ3ς. TjC.-,πολλά καθήκονχα πού-
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απορρέουν άπό τήν υπεροχή" του.Είναι καί αυτό μία πλάνη 
τά κακά.άποτελέσματα τής ό<^ίας δύναται κανείς νά διαπί
στωση πολύ-ευκόλως.

'0 προτιθέμένος όμως νά βαδίση τήν-οδόν τής άνωτε- 
ρότητος, δέν υποπίπτει είς αυτήν καί θέτει τά έφόδιά του"'< 
εις τήν διάθεσι'Ο εκείνων που έχουν ανάγκην αυτών, μίμου-"·· 
μένος είς τούτο τήν ’ Ανωτερότητα πάσης άνωτερότητος, τόν'- 
Θεόν, όστις·πάντοτε δίδει καί ούδέποτε λαμβάνει.

** *Η Μάντεία.δέν είναι τέχνη, άλλ’ είναι βαθε~ια επιστή
μη των άγνωστωνΓκαί κρυφών νόμων,· οί οποίοι κυβερνούν τό 
δημήΑ>υργημένον Συμπαν.θί νόμοι αυτοί απορρέουν άπό μίαν 
πηγήν ένσευνείδητον καί νοηϊι^ήν, δυνάμεθα δέ νά είπωμεν 
ότ ι ,  δρώντες εν τφ δημιουργημένφ σύμπαντι, εκδηλώνουν 
πραγματικήν άντανάκλασιν τής Νοήσεως, ΰπενθυμίζουσαν εις 
τόν μύστην τήν-πηγήν, έκ τής όποιας οΰτοι άπέρρευσαν. »

‘•'Ωστε πληροφορυήμεθα όυο τινά % 1ον)"(,τι υπάρχουν 
νόμοι άγνωστοι, κάξ κρυφοί, ο ί -όπ ο ιο ι . κυβερνοΰν τό δημιουρ- 
γημένφν Σόμπαν, 2cv) “Οτι οί νόμοι οΰτοι απορρέουν άπό μί~. /·ί .· j\\; ■ 9 ■ · ■ φ „ φ ' '" \ ' + —αν πή^ήν ενσυνείδητον νυητικήν, δρουν όέ κατά τοιουτον 
τρόπον έν τφ Κύκλιμ τοΰ Κόσμου, ώστε αντανακλούν καί υπεν
θυμίζουν εις τόν μύστην τήν πηγήν έκ-τής εποίας άπέρρευσαν.

Τί έννοοϋμεν κατά πρώτον με-νόμους αγνώστους καί κρυ
φούς $ ώ ιν α ι ·εμφανές πώφ παν ό ,τ ι  4?* τελεί τήν δημιουργί
αν, είτε εγγύς, είτε μακράν ημών εΰρίσκεται, δέν είναι αί
τιον , άλλ’ αποτέλεσμα. ’ Εάν λοιπόν άρκεσθώμεν είς τήν μελέ-.· 
την καί διερεύνησιν τών όσων μας περιβάλλουν, τά άποτελέσ- 
ματα τής ερεύνης μας θά-ειναι πενιχροί, διότι  ή μελέτη τοΰ 
αποτελέσματος καί μόνου δέν δύναται νά μάς δώση τήν πλήρη 
αύτοΰ κατανόησιν, έφ’ όσον μας λείπει ή γνώσιο τοΰ αίτιου, 
όπερ τό έπροκέλεσεν.Καί όταν άκόμη κατορθώσωμεν νά γνωρί- 
σωμεν τό άμεσον αύτοΰ α ίτ ιον ,  πάλιν δέν μεν. μεν ικανοποιη
μένοι , - δ ιό τ ι  μάς λείπει ό μυστικός, ό κρυφός λόγος τοΰ,αι
τίου, ’ Εάν τό δημιουργημένον σύμπαν υπάρχει καί έκδηλόΰτάι* 
κατ’ αύτόν ή κατά τόν άλλον τράποζ, τοΰτο γίνεΐα· όι,ότι α ϊ -  
$  "
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t ic  κρυφά καί αγνωσία to έπροκάλεσαν καί to κυβερνούν υπό 
μορφήν νόμων. Οι νόμοι αύίοί παραμένουν κρυφοί καί αγνω- 
σ t o ι ,  έφ’ όσον ό νους ίου ανθρώπου άρκήίαι είς ίήν μονόπλευ
ρον γνωσιν ίων φαινομένων καί οέν καίαβάλλει ίήν άπαιίου- 
μένην προσπάθειαν νά άνέλθη από ίου άποίελέαμαίος είς to. 
άμεσον αϊίιον  καί από ίούίου εις ίόν κρυφόν λόγον ίου α ί -  
tioir κ .ο .κ .  *

Με άλλους λόγους, ίόσον ημείς, όσον καί 6 κόσμος που 
μας περιβάλλει είμεθα ή έκδήλωοις η ή μακρυνή άνίανάκλάσις 
μιας αρχικής συλλήψεως.'Η γνώοις ΐοΰ έαυίοϋ μας καί ίου 
περιβάλλονίος θά είναι ίόσον πληρεσίέρα, όσον περ.ισαόίερον 
πλησι.άσωμεν καί γνωοίσωμεν ίήν. .αρχικήν αύίήν συλληψιν. 
Μεΐαξύ όμως ημών ^αί εκείνης υπάρχει,, άπόσΐασίς μεγίσΐη, 
ήΐις άνίιπροσωπεύείαι από όλους ίούς ενδιαμέσους σίαθμούς 
ίους όποιους ή αρχική συλληφις όιήνυσε διά νά καίαλήξη 
είς ΐήν έκδήλωσιν ημών, “^κασίος ίων σταθμών αΰίών άποίε- 
λεΐ καί μίαν πμαξιν ίου όλου έργου ίής αρχικής συλλήψεως, 
δηλαδή ένα νόμον ή α’ί ί ιον ,  ίό όποιον σήμερον μας είναι 
κρυφόν. Διά νά πλησιήσωμεν όθεν προς ίήν αρχικήν άυλληψιν 
δέον νά διανΟσωμεν ίήν οδόν άνΐιστρόφως καί, άνερχόμενοι 
από έκδηλώσεως είς έκδήλωσιν, άπο αίΐιου εις a i t io v ,  νά 
πλησιάσωμεν ίήν αρχικήν πηγήν όσον ίοΰίο είναι δεδομένον 
είς ίήν άνθρωπίνην φυσιν.

, Λιά ίής μανίείας λοιπόν, δέν πρόκχιίαι νά μελείήσω- 
μεν ίούς μηχανικούς νόμους ίου συμπανίος, μέ ίους οποίους 
άαχολείΐαι ή *£πίσίήμη, αλλά μίαν άλλην καίηγορίαν νόμων, 
ίο'ΰς οποίους καλοΰμεν νόμους αίσθηίικοΟς καί συνα.ισθηΐι- 
κυύς,. Διά ίήν μελέίην ίων νόμων ίουίων ο μαθημαίικός in·.Ο
λο γισμό.ς δέν ισχύει, αλλά μόνον ή κρίσις, ή παραίήρησις 
καί ή αναλογία.

·'·* ’■ I ■ ■' · : ■
·. Χα-ίί ίώρα. άς. έξείάσωμεν ίό όεύίερον σκέλος ίής παρα- . 

γράφου μας,, ίό όποιον λέγει όίι  οί κρυφοί καί αγνωσίοι αυ- 
ίοί  νόμοι Απορρέουν άπδ: μίφν πηγήν ενσυνείδηΐον λογικήν 
ή μάλλον νοηίικήν καί έκδηλώνουν εν ίή δρασίηριόίηίί ίων
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πραγματικήν άντανάκλασιν τής νοήσεως.

"Ενας νόμος είναι μία δραστηριότης η μία ενέργεια, 
έκδηλουμένη είς τόν κόσμον συνεχώς, είτε καί’ εναλλαγήν, 
ή οποία καθορίζεται από εν αποτέλεσμα. Κάθε όμως έκδήλω- 
σ ις  ένεργείας, προϋποθέτει άναγκαστικώς καί κάποιο κίνη- 
τρον ή αίτιον μεταξύ £ί τοΰ κινήτρου κοί τοϋ άποτελέσματος 
τής ένεργείας του. υπάρχει άμεσος σχέσις .  *

’ Εάν έξετάσωμεν τάς ένεργείας τοΰ ανθρώπου, θά παρα- 
τηρήσωμεν ότι όλαι κινούνται άπό τό εσωτερικόν αυτοϋ κίνη- 
τρον, τό ’ Εγώ. TS δέ αποτελέσματα των ενεργειών του φέρουν 
όλα, τήν άντανάκλασιν των ίδοτήτων καί τής φύσεως τοϋ 'Εγώ. 
Διατί ; Διότι μίζ οίαδήποτε ένσυνείδ.ητος δ,ύναμις, ΰφιστ» 
μένη τόν νόμον 'τοΰ κινήτρου, έξωτερικεΟει τάςποιότητας ή 
άρετάς που υπάρχουν έν αύτή.'Η έξωτερίκευσις τών ποιοτή
των ή αρετών αυτών δημιουργεί κάποιο αποτέλεσμα, τό όποιον 
φέρει τήν σφραγίδα τοΰ κινήτρου του καί καθίσταται καί
αυτό μέ τήν σειράν του κίνητρο^ δευτερεΰον.

.
’ Εκ τούτου απορρέπει μία αλήθεια s ότι κίνητρα πολλά 

δέν υπάρχουν.’ Υπάρχει κατ’ ούσίαν έν καί μόνον. ’ Η αρχική 
καί απόλυτος, πηγή,: ή οποία, έζωτερικεύουσα τάς ποιότητας 
καί' άρετάς πού υπάρχουν έν αυτή, δημιουργεί αποτελέσματα 
τά όποια καθίστανται καί αύτά, μέ τήν σειράν των, κίνητρα 
δευτερευοντα, τριτευοντα κ .ο .κ . ,  έξωτερικεύοντα όμως πάν
τοτε τήν άντανάκλασιν τών ποιοτήτων καί αρετών τοΰ αρχικού 
κινήτρου. ’

Οι διάφοροι λοιπόν νόμοι.πού.κυβερνούν, τό δημιουρ- 
γημένον αύμπαν, όντες δραστηριότητες έμμεσοι τοΰ άρχιβοΰ 
κινήτρου, δηλαδή τής άπσλύϊον Νοήσεως καί Συνειδησεως, 
αντανακλούν έν τή δραστηριότητί των τήν νόησιν καί ΰπεν?- 
θυμίζουν τήν Πηγήν, έκ τής όποιας άπέρρευσαν.

η*Εάν τό πεπριρμένον τών ανθρώπων έβασίζετο . μόνον έπί 
τών δημιουργικών νόμων, ό άνθρωπος θά ήδύνατο νά έμπιστευ- 
θη εαυτόν είς τήν έύνοϊκήν των έπίδρασιν, ή δέ γνώσις

-nf
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τούτων, δεν θά τοΰ ητο απαραίτητος. Δεν δύννίαι όμως νά 
to πράξη, διότι μία συνεχής καί επίσης συνετή άντίδρασις 
έκδηλουμένη' έ.ν τιμ'1 Κόσμιμ, καταστρέφει πολλάκις' καί ίοΰτο 
είς βάρος.· τών δντων πού ζοΰνμέν αύίψ ΐάς εΰνοϊκάς επιδρά
σεις ίων, νπόμ,ών τής δημιουργίας."

·■" Πολλάκις εΐχομεν τήν ευκαιρίαν νά ρμιλήσωμεν περί 
πετφωμόνου. Καλόν δμως είναι νά καθορίσωμεν εδώ σαφέστε
ρου τάς έπί τοΰ ζητήματος τούτου αντιλήψεις μας.

Καί πρωτίστως υπάρχει πεπρωμένου ;- ’ ’ · : ν ,: ©! !, ' « „ „ , ~ Τ «Κατά ΐους υφιστάμενους νομούς, to πνεύμα είναι υπο
χρεωμένου νά ένσαρκωθή.'Η ένσάρκωσις ίου πνεύματος συνε
πάγεται τρεις μοιραίας συνέπειας ι τήν γέννησιν, τήν ζωήν 
καί' τόν θάνατον."Αρα'είναι πεπρωμένου ό ψνθρωπος νά· γεν- 
νηό'η, νά ςήαη πρός κάποιον σκοπόν καί καβόπιν ν άποθάυη. 
Κατά τήν διάρκΕΐαν τής ζωής , τχει λάβη ύπ’ οψιν. του τήν 
δρασχ./ριότητα τριων: δυνάμεων, όφ.ειλομέυων είς τρία κίνη
τρα διαφορετικά.

·■■■.(. Ειπομεν'προηγουμένως δτι ό άνθρωπος, όσίις είναι απο
τέλεσμα κάποιας άνωτέρας δρασ ίηρίότητος, άμα ως δημίουρ- 
γηθή ,άπ.οπτψ καί αυτός εν κίνητρου, τό ’ Εγώ του, ίό όποιου 
διέ,πει καί κατευθύνει δλας τάς’ ένεργείας του. ’ Εάν λοιπόν 
θεω,ρήσωμεν τό πεπρωμέυου ως τήν εναλλαγήν τών διαφόρων γε- 
γονότ ,ν που αποτελούν τήν' ζωήν τοΰ ανθρώπου, θά έχωμ.ε,ν νά 
δϊακρίνωμεν κατά πρώτον, μεταξύ τών γεγονότων αυτών εκεί
να, ίά όποια οφείλονται καί προκαλοΰνται από τήν ίόίαν. η
μών δραστηριότητα ή τό ’ Εγώ μας. /  _ .

Τά γεγονότα αύτά τά διέπει απολύτως ή θέλησίς μας., 
’ Επί τής Τής,ό άνθρωπος εύρίσκεταί αντιμέτωπος πρός ώρισ- 
μένα.ς. κατευθύνσεις, αίτινες  τόν ελκύουν καί τοΰ προσφέρουν 
τά αγαθά αύτών.Αυται δύνανται νά συνοψισθοΰν είς δύο s 
είς .τήν κατευθυνσιν τοΰ Καλοΰ. καί τοΰ ίΚακοΰ·

Τό Καλόν καί τό Κακόν, έςεταςόμευα άπό τοΰ. γενικοΰ 
αύτών χαρακτήρος, δυναυται νά καθορι'σθοΰν ως ή διαιωνιζο-

&

I
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μέντ); πάλη: μεταξύ τοΰ έπιπεόυυ τής ύλης καί του πνεύματος. 
Τό, πνεύμα εχει.-ώς σκοπόν νά εκμε^αλλευθή την ύλην πρός ί
διον αύτου όφελος καί άV0ψμ̂σ.-.ι.ν.-. ' Η ΰλη, έκ φ.ύσεως καί έκ 
,συστάσεως, άντιόρή ηπρός ,,τή.γ· ένέ,ργε ιαν ταύτην τοΰ πνεύματος. 
’Εά,ν τά.πνεΰμα παραγνωρίση τόν·/σκ,όπόν του,, υποτάσσεται εις 
την ύλην καί τότε ακρλο,υ.θεν τό’ν δρ,9 μρ;ν τοΰ κακοΰ.’ Εάν· όμως 
4ντιστη πρός αυτήν,, την έκμεταλλ ,̂νιετμ'ι καί τότε, ακολου
θεί τόν δρόμονμτοΰ καλοΰ, άνυψοΰταΐ. κμί εξελίσσεται.

*Η εκλογή μεταξύ των δύο αυτών κατευθύνσεων, δεν. 
δίέπεται από κανένα'απολύτως πεπρώμένον,· άλλ’ ειναι απο
κλειστικές ζήτημα τής θελήσεως τοΰ Ινθρώπόυ.Αΰτη και.μόνη 
είναι είς  θέσιν ν ’ άποφασίση. Δεδομένου δε ότι ολαι αί πρά
ξεις  τοΰ ανθρώπου είναι θεληματικάί, δό,νανται νά κατατάσ- 
σωνται είς πράξεις έξελίξεως ή είς. πράξεις όπισθοδρομήσεως.. 
Κατ ’ άκρλομθίαν. τό πε.πρωμένον εί ξ τρ επίπεδον αυτό συνίστα- 
ται μόνον είς τό γςγ,όνός ■ ότι ό άνθρωπος είναι υποχρεωμέ
νος νά έκτελήν πράξεις, δέν υπάρχει όμως όσον άφορή την φΰ-,· 
σ ν τών έκτελεσθησομένων πράξεων, ήτις έξαρτάται παθ’ ολο- 
κληρί,αν. έκ τής θελήσεως τοΰ ανθρώπου. · ^

·’ Ρήν άντίληψιν αυτήν μας τήν επιβάλλει ή απόλυτος λο·. 
γική, δ ι ό τ ι : έ&¥ ήτα πεπρωμένον νά έκτ!:λέσωμευ τήν τάδε ή 
τήν δείνα πραξινί ,; όλαι αΐ ήθικαί α ξ . ία ι  πίπτουν άφ εαυτών 
καί ό άνθρωπος;, περιέρχεται αμέσως είς τήν κατηγορίαν τών 
μηχανικών εκδηλώσεων τής φυρεως. Δεδομένου όμως ότι αΐ 
διάφοροι πράξεις τοΰ ανθρώπου δέν εκναι,ανεξάρτητοι άλλή- : 
λων, αλλά διέπονταί;· άπό, μίαν ..συνεχή, αλληλουχίαν καί , ή μετα
γενέστερα έχει ως αίτιον τάς προγενεστέρας, δημιουργεΐται 
εξ αυτών τούτων τών πράξεων μ α ς ’ £ύΓ ή'έπρωμένον, καλόν ή κα- 
νΛ,,ή τό όποιον όμως υφαίνει προοδευτίκώς αυτή αΰτη ή θέλη— 
σ ίς  μας. 1 ·’ ■'

’ Εκτός όμως τών γεγονότων τής ζωής τά όποια οφείλον
ται αποκλειστικές ε ί ς  τήν ίδιαν ημών ενέργειαν, υπάρχουν 
καί μερικά αλλα, οφειλδμενα είς τήν ενέργειαν τών δυνάμεων 
τής Δημιουργίας. <- .
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“Οπως ά άνθρωπος έχει to κίνητρόν του, έκ τού όποιου, 
πηγάζουν ολαι αύτού αΐ πράξεις, ούτω και ή Φύσις, ώς σΰν- 
ολον, έχει to ίόικδν της κίνηΐρον, εκ τού όποιου πηγάζουν 
αΐ διάφοροι δραστηριότητςς τής Ρύσεως. Κατά τήν διπλήν ταό- 
την δραστηριότητα, τόσον ή Φύσις, δσον καί ό άνθρωπος, ακο
λουθούν έκαστος, ως δημιουργήματα αυτοτελή, τόν δρόμον ιών.. 
Δεδομένου όμως ότι ό άνθρωπος αποτελεί μέρος τής Φύσεως, 
ύφίσταται καί αυτός τά αποτελέσματα τής δραστηριότητος 
tiliv δυνάμεων τής Φύσεως, ή οποί·.· άλλοτε μεν tou είναι ευ
νοϊκή, άλλογε δέ δυσμενής. Γά εις τήν δράστηςιότητα ταύτην 
όφειλδμενα γεγονότα γης ζωής μο.ς,  αποτελούν ΐδ μοιραίου
καί πρόδηλον είναι ότι ταύτα όέν έςαρτωνται έξ ήμων.;■.'*·■· f τ ■ " ' .

Κατά tpitov λόγον ό άνθρωπος διαπιστώνει ιΓην δραστη- 
ριότητα άνωτέρων τινων δυνάμεων, αιίινσς εκδηλώνονται πάν
τοτε πρός to καλόν ίου καί αποτελούν τρόπον tiva ΐσορρο- 
πικδν παράγοντα μεταξύ αύτού καί των δυσμενών αποτελεσμά
των, τά όποια οφείλονται είς τήν δραστηριότητα των δυνά
μεων' τής Φύσεως. Τήν δραστηριότητα αυτήν τήν άντιλαμβανό- 
μεθα υπό τήν μορφήν τής Θείας ίάριτος,  τής θείας Προνοίάς 
αίτινες  πολλάκις μας εύνοούν καί δρουν πρδς τό καλόν μας 
έν άγνοίφ ήμών.'Η δρα«τηριότης αύτη. οφείλεται ε’ις τήν έκ- 
δήλωσιν των Θείων δυνάμεών έν τή όημιουργίφ.

Μένει τώρα νά έξετάσωμεν πως καί διατί ή δραστήριο
υς. των δυνάμεων τής Φύσεως, δύναται ν'άΑοβή δυσμενής διά 
τόν άνθρωπον. Διά νά άποκτήσωμεν ακριβή άντίληψιν τού.πράγ
ματος, καλόν είναι νά καθορίσωμεν μερικά σημεία.

*0 άνθρωπος, ως γνωρίζομεν, αί$<άι ον τριαδικόν, άπο- 
τελούμενο.ν άπό^σώμα, ψυχήν καί πνεύμα. Αΐ δύο πρώται υπο
στάσεις ,  τό σώμα καί ή ψυχή, είναι κοσμικαί ή ύποστατικαί, 
μόνον δέ ή τρίτη, τό πνεύμα ή ’ Εγ(δ , είναι έξωκοσμική καί 
ουσιαστική, *Εκ τούτου συνάγεται, φτι ή μόνη αρχή ή πραγμα- 
τικως άνήκουσα είς  τόν άνθρωπον', καί'ήτις,: είναι. ΐδική του,, 
είναι ή πνευματική του ύπόστασις, ένφ'τάς άλλα'ς 6yo, τάς 
δανείζεται προσωρινώς άπό τό κοσμικόν ύλι?ιόν. Καθίσταται
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ουχω πρόδηλον όχι κα.χά χάς δυο αύχοΰ ύποσχάσ.εις ό άνθρω
πος ύπόκειχαι είς  Χονς νόμους χοΰ κόσμου καί μολονόχμ, 
ερχόμενος επί Χης γής·,άκολου,θεϊ ίδιον,  δρόμον καί σκοπόν, 
υποχρεουχαι εκ χου γεγονόχος χούχου νά μεχέχig χών εναλλα
γών, ας ύφίσχαχαιχό κοσμικόν υλικόν συνεπείφ χης δρασχη- 
ριόχηχος Χων νόμων που χό διέπουν.

Ποιαν άνχίληψιν δυνάμεθα νά έχωμεν περί χης Δημιουρ
γίας ; *Η Δημιουργία είναι ούσιασχικόν σΟνολον καθωρισμέ- 
νης αξίας ,  ποιόΧηΧος καί ποσόχηχος, χό όποιον αί κοσμικαί 
δυνάμεις εξελίσσουν συνεχώς, εξελίσσομεναι συνάμα καί αύ- 
χαί αί ί δ ι α ι . 'Ο  κύριος, ό μεγαλείχερος παράγων χελειοποι- 
ή^εως είναι η έξελ ιξ ι ς .  Διά χης έξελίξεως χά πάνχα χελειο- 
ποιοΰνχαι καί αύχός ακόμη ό άνθρωπος καί ή υλη.“ θλα χά φαι
νόμενα χά όποια σήμερον'βλέπομεν είς χήν Φύσιν, ένα μόνον 
σκοπόν έχουν, χήν χελειοποίησιν Χης κοσμικής ΰλης, δηλαδή 
νά περιέλθη αυΧη είς χό σημειον έκεΐνο χης άγνόχηχος, χό 
όποιον συνέλαβε kgC προέχαξεν ό Δημιουργός, καί ή όαοία 
άγνόχης, πραγμαχοποιεΐχαι, ώς ύποθέχομεν, είς χήν πρώχην 
Χώραν χοΰ Κύκλου χοΰ Κόσμου, όπου δεν θά ΰπάρχη πλέον 
άποσυνθεσίς καί θάναχος υλικός.

*Ξν χίμ μεχαξύ όμως, διά νά ευνοηθη καί έξυπηρεχηθη 
ή εξέλιξις  χης ϋλης, ή οποία είς χ̂ ήν παρούσαν αύχής καχά- 
•χασιν δέν δυναχοι νά έπιχευχθή διά μιας, χρησιμοποιεΐχαι 
Χό μέσον χης άποσυνθέσεως ή Χοΰ θανάχου χών διαφόρων μορ
φών ζωής* ϊνα δημιουργηθοΰν νέαι χοιαΰχαι.

*0 άνθρωπος, είθισμένος από χά ίδια αύχοϋ έργα, εύ- 
κόλως σποφαίνεΧαι περί καχασχροφής έν χξ-ΦΦαει.: Καχααχρο- 
φή όμως δέν υπάρχει, υπάρχει άπλώ" ι»Γα συνειδήχή καί εσκεμ- 
μένη μ.εΧαμδρφωσις χών διαφόρων μορφών.'Η έξακολουθηΧική 
γέννησις είναι- χό μόνον δυναχόν μέσον, χό όποιον δυναχαι 
νυν νά εξασφαλίσω Χήν έξέλιξιν.Πασα όμως γέννησις προϋπο- 
θέχει κάποιον θάναχον, έφ’ όσον ή ποσόχης χοΰ κοσμικοΰ υλι
κού είναι καθορισμένη καί σχαθερά.'Ή γέννησις συνεπάγεΧαι 
μίαν ζωήν, καχά χήν όποιαν κάποιος, σχάθμός έξελίξεως πραγ-
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μαίοποι εΐΐαι καί σημειοϋΐαι .* 0 Οάνα,ίος. άρα δεν σημαίνει, 
καΐασίροφήν, άλλ’ ε'ιναι απλώς ό 'τ.ρόδρομό.ς' ΐής γεννήσεως · 
μιας νέας χαί καλλιΐέρας μορφής ςώής,. ή*1ις θά σ.υμβάλη 
εις ΐήν εξέλιζιν too γενιχοϋ . κοσμικού συνόλου..

Διά ιόν άνωιέρω λόγον χαί ένίμ παραΐηρεΐΐαι είς ι,ήν 
Δημιουργίαν μία δρασίηριόΐης δημιουργική, ή οποία δηλαδή 
σκοάόν έχει νά δημιουργή καί νά εύνοη ΐήν διαιήρησιν Ίων 
διαφόρων μορφών ζωής καί ψύσεως^ παραιηρεϊΐαι βαυίοχρόνως 
καί μία άλλη δρασίηρ ιόΐηΐ, έτϊ ίσης συνειδηΐή, μέίάσιν άν,ΐι 
δρασίικήν πρός ΐήν πρώιην, ή ΐ ι ς  προσπαθεί νά έπιφερην ifjy 
άποσύνθεσιν ή ΐήν μείαμόρφώσιν ίων άποκιηθρισών μορφών.’1 
πρός: δημιουργίαν νέων loiouluv καί  καλλίτερων, α ί ΐ ινες '  
προάγουν έζακολουθηίικώς ίήν έζέλιξιν ΐής κοσμικής νλης.

.’ Εκ· ιών άνωιέρω συνάγείαι οΐι 6 άνθρωπος, μειέχων . 
διά- ιών οΟο αύΐοΰ καΐωιέρων ήποσιάσεων ίου κοσμικού συνό
λου, -πρέπει νά ΰφίσιαίαι μοιραίος ιάς'άλλαγάς, 'ιάς οποίας 
επιβάλλουν, εις αύΐόν αΐ κοσμικοί δυνάμεις.'Υπό ιό φως ίων 
σκέψεων ^ύιών άποδε ι,κνυείαι .όχι μέ ιό γεγονός α’υιό δέν 
προσγίνεΐαι καμμία αδικία εις ιόν άνθρωπόν, ουιε δυναΐαι 
Ιοΰΐο νά χαρακίηρισθή, όπως θά όδυνάνίο.μερικοί νά φανίά- 
σθοΰν, ως κάποια ΐιμωρία.Είναι άπλουσίαΐα.μία μοιραία συν 
έπεια δρασίηριόΐηίος·νόμων, ή οπ-ία άν,προσωρινώς φέρη 
πρόσκομμα είς ΐήν σιαδιοδρομίον ΐοΰ ανθρώπου, καίά βάθος 
όμως είναι'ωφέλιμος καί είς αηΐόν ιόν ίδιον .  Διοΐι  ίου 
προσφέρει ολοέν καί νέας πηγάς · ,ραΐηρήσεως καί γνώσεως, 
αί όποϊαι συμβάλλουν είς ΐήν ίδίαν&ύΐοΰ έξέλιξιν καί είς 
ΐήν..διαμόρφωσεν ΐής πρόσωπικάιηίός ίου.

Κρί έφ?όσον 'μέν 'αί  έναλλαγαί. ίου κοσμικού περιβάλλον 
Ιος είναι έύνοϊκαί, ιά πάνία έχουνμκαλώς διά ιόν άνθρωπον 
"Olav όμως αύία'ί ’ ΐψι άποβαίνουν δυσμενείς, ΐόΐε έχει κάθε 
συμφέρον'καί'μάλισία καθήκον, νά αμυνθή"και‘ αύΐών. Δμόΐι 
ή μόρφή; ^όΰ ! άνθρώπου είναι ήδη άπίοκρυσιαλλωμένη κ α ί . δ ι ’’ 
αύιής' δΟναίαιμνά έπιδιώξη ,ιήν ε ^ λ'-^ίν ίου^^Αρα έχει συμ- 
φέρό'ίΓνά Ιήυ δια-ξήρήση πανίί 'αθένει ‘‘είς .καλήν καίάσία,σιν

* .Μ . · .  ̂ . ■_,···. · ' - :V ί ‘Λ · * . · ’ · *1·'
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κ α ί -δ ι ’ αυτόν, ακριβώς ιόν λόγον είναι υποχρεωμένος νά γνω- .· 
ρίζη εκ των προτέρων τάς όυσ μενεΐς έπηρείας, τάς οποίας ν - 
δΟναται νά του έπιβάλη τό μοιραΐον.

Πρόδηλον καθίσταται δτι αν α άνθρωπος έχη.τήν πιθα- 
νότητα νά γνωρίσρ έκ των προτέρων ,τρΛμοιραιον, θαέ χη ίνα-  . 
γκαί ως καί τάς άπαιτουμένας ικανότητα*;,-δ ιά νά τό αποφυγή,.·'  
Διαφορετικά θά ητο μία όλως άσκοπος προσπάθεια έκ μέρους.. .) . .· 
του. Πυκολον όμως είναι ν “άντιληφθήμκανείς ότι δ'εν είναι 
ό τυχαίος, ό κοινός καί πλήρης άδηναμιων γνωστός μας άνρθιμ-· 
πας οστις θά κατορθώση νά μετατρέψη καί νά παρεκκλένη τόν. 
ρουν δυνάμεων κοσμικών, άνυπολογίστως■άνωτέρων των ίδικων 
ίου. Τό κατόρθωμα. τούτο είναι δυνατόν μόνον είς τόν έζελι- j  
χθέντα άνθρωπον, όστις διά τής απολύτου αΰτοΰ άγνότητός,- ■· 
τής φωτισμένης όιανοίας του καί τής ίσχυρας'τομ. θελήσεως 
ανέρχεται.εις τό επίπεδον ανταξίου όμοιώνατος ,τοΰ Δημιουρ
γού του, επιβάλλεται είς την Φυσιν, καί, εν άνάγκη, πρόκα·-’ , 
λεΐ υπέρ .αυτοΰ καί τύν όμοιων του την έπεμβασιν ' τής Θςίας 
Προνοίας. '

-, ίϊ ίδιότης λοιπόν τής Μαντείας είναι διίτή s Μαν
τεία έμφυτος καί Μαντεία γνωστική, τήν όποιαν άποκτώμεν 
διά τής μελέτης , τής διδαχής καί τής π.αρ.ατηρήοεως τών 
φαινομένων τής Φύσ.εως-καί, ,τοΰ Κόσμου- ·■ ,: ; -

"'Η ίδιότης. τής. έμφυ,του μαντείας είναι δώρον, τό ό-  
ποιον αποκτάται- όι * εργασίας, υπολανθανουσης , τής' όποιας ό , γ 
άνθρωπος δεν εχ.ει συνείδησι ν.( Τό δώρον τής έμφυτου μαντεί- 
ας έκδηλοΰται εν τίμ άνθρώπιμ χωρίς κα-μμία ενσυνείδητος ερ
γασία νά προετοιμάζη τά άποτελέσματά- της. 'Ε  έμφυτος μαv- ‘
τεία, δεν όυν.αται δηλαδή κατ’ οΰδένα τρόπον άπονα εινατ
τέλεσμα συλλογισμών, παρατηρήσεων ή συμπερασμάτων. Δύτη 
έκδηλαΰται κατά τρόπον άπροσόόκητρν καί ενίοτε άποτόμως, ;■ , 
μή έξαρτωμένη έκ τΰον αντικειμενικών η. υλικών συνθηκών, ούτε 
έκ του περιβάλλοντος τής έκδηλώσεώς της- ί ί δ ε ί ς  είναι κύ
ριος, τής δυνάμεως.Χί'ύ-τής'-καί εκείνος πού (,ήν-· λάμβάνει αισ
θάνεται έσωτερα.πήν τιινα άνάγκην νά την έχδήλίιση. “Ξν άτομον 
δύνα,ται νά έκόηλώοη τό δώρον τούτο άπαξ εν’ τή ζωή του,
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ένμ άλλοι τό'εκδηλώνουν πολλάκις καί καΐά διαφόρους περιότ 
δους.Ψ)"

Διακμίνομεν λοιπόν δυο είόών μαντείας, τήν έμφυτον 
η διαισθητικήν καί την γνωστικήν. Η πρώτη, όπως' τό εκ- 
φράζε.ι, άλλως τε καί ή ονομασία της, είναι έκδήλωσις μή 
όφειλομένη είς συνειδητήν εκ μέρους εργασίαν κα'ι προσπά
θειαν. Όλοι δοκιμάζομεν που καί παΰ ώρισμένα άδηλα προ
αισθήματα, τά όποια χωρίς νά μας καθορίζουν τό γεγονός το 
όποιον μέλλει νά συμβή, μας κάμνουν όμως νά προαισθανθώ- 
μεν'τήν φΟσιν του. Βεβαίως ή έκόήλωσις τής ίδιότητος αυτής 
είναι δπανία καί δεν δΟναται ν ’ αποτελεση δ ι ’ ήμας όπλον α
μυντικόν έκμεταλλεΟσιμον, τοσοΟτμ μάλλον καθ’ όσον λαμβάνει 
χώραν άπροσδοκήτως καί όχι όταν τό θέλωμεν η τό έπίζητοϋ- 
μεν.  j3i να'ι- όμως αρκετή, ώστε νά διαπιστώσωμεν πάντες τήν . 
υπαρξίν της καί νά εχωμεν τήν όικαιολογημένην περιέργεία'ν 
νά διερωτηθώμεν εις τί φρα γε νά οφείλεται αυτή καί πώς 
εκδηλώνεται.*Ας έπιχειρήσωμεν νά διατυπώσωμεν μερικάς υπο
θέσεις επί τοϋ ζητήματος αύτοΰ.

Δεν είναι καθόλου παράδοξον νά ύποθέσωμεν ότι τό νο- 
ητικόν- πεδίου είναι ή πηγή όλων των κοσμικών αποτελεσμά
των πού λαμβάνει συνεχώς χώραν.’ jIv αύτμ τό μέλλον, ή ή 
μελλοντική έξελιξις  του Κόσμου, oioij νά είναι χαραγμένου, 
όχι βεβαίως έν είδει μητρώου, έν τμ όποίμ είναι καταγ.εγραμ- 
μένα όλα τά ενδεχόμενον νά συμβοΰν γεγονότα, αλλά διότι  
τό νοητικόν πεδίου είναι τό έπίττεδον τών συλλήψεων καί, ’,ώς 
τοιοϋτομ περικλείει έν αύτμ τά σπέρματα όλων τών μεΧΧοντι- 
κών αποτελεσμάτων.Όταν ό άνθρωπος' συλλαμβάνη κάτι, γνωρΤ- 
ζει άπό τής στιγμής εκείνης ποιον θά είναι ,  καΐά τό μάλλον 
ή ηττών1* τό Αποτέλεσμα τής εφαρμογής, τής συλλήψεώς του. ■ 
Κατά.-τόν ίδιον  τρόπον, ή Θεία Σύλληψις., ήτις είναι απολυ*· 
τος* προγιγνώσκει τά αποτελέσματα τών συλλήψεων της.

.'·*< j >ν· .
^Οταν λοιπόν, προαισθάνεται, κανείς κάτι 

γεΐ τίποτε* αλλ'άπΧώς τό βλέπει, επίκο.ινωνώυ
• γ* + ' λ' "··'' ■ ύ- * ρηΐι,χου πεοίοΛ*. 3ν totautn όμως· περ ιπτωσει, ό

, δεν δημνουρ- 
μετά τοϋ νο— 

ιατί ή επικοί*·*'
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νωνία αΰτη 6έν είναι σταθερά καί διαρκής καί όιατί λαμβά
νει χωράν κατά βούλησιν τοϋ ανθρώπου j ■·

Δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι τό γεγονός ότι 6 άνθρω
πος έχει περισταΐίικώς τοιαυτας εκδηλώσεις άποδεικνόει όχι 
περισταΙικήν τινα αύτοΰ ιδιότητα, άλλ’ ιδιότητα συμφυή 
πρός αΰ-ίόν έκδηλουμένην περιστατικώς .Με άλλους λόγους, αΐ 
ιδιότητες του προαισθάνε*θαι καί προγιγνώσκε.εν είναι ,  κατά 

* πάσαν πιθανότητα, φυσικαί ιδιότητες του ανθρώπου, περμελ- 
θουσαι,.είς ύπολανθάνουσαν κατάστασιν καί τήν ϋπαρξιγ τών 
οποίων διαπιστώνομεν μόνον από τάς σπανίας άγαλαμπάς, τάς 
οποίας προανεφέρομεν. .

Διά νά δικαιολογήσωμεν τάς περιστάΉκάς εκδηλώσεις 
τών ύπολανθανουσών αύτών ιδιοτήτων,,· δυνάμεθα νά διατυπώ- 
σωμεν τήν εξής ύπόθεσιν-, 'Ο άνθρωπος ζή διπλήν ζωήν,,μίαν 
όφρατήν καί μίαν-αόρατον. Διά τοϋ συνδυασμού τών δύο αύτών 
ζωών ό άνθρωπος ήτα άρχικώς ύπλεσμένος κατά τρόπον ώ*τε 
νά δΟναται νά αντιμετωπίσω πλήρως τήν ποικίλην δραστηριό
τητα τοϋ περιβάλλοντος έν τζμ όποίψ έκλήθη νά σταδιοδρομήσω·

’Αφ’ ότου όμως άπώλεσεν, διά λόγους τους οποίους θά 
μελετήσωμεν μεταγενεατέρως, μέγα μέρος τών φυσικών αύτοΰ 
εφοδίων, ό ορατός άνθρωπος έπαυσε νά εΰρίσκεται εις συνει
δητήν επαφήν μεστόν αόρατον τοιοΰτον κμί, κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον, ό πρώτος περιήλθεν είς εξαιρετικά μειονεκτικήν^ 
κατάστασιν άπέναντι τής όραστηριότητος τοϋ περιβάλλοντος. 
ΓΪοϋ καί ποϋ, διά λόγους αδήλους, άλλά πιθανότατα όταν ό 
άνθρωπος εύρίσκεται είς κατάστασιν εξαιρετικής εϋπαθείας, 
ό άόρο,τος άνθρωπος κατορθώνει νά τόν επηρεάζω ύπολανθανόνβ 
τως καί τότε ό ορατός άνθρωπος έκδηλώθει-περιστατικώς τάς 
άπωλεσθείσας ιδιότητάς του. ·  ..

/  : ■’ * φ. - V ·'
"Οπως καί άν έχω τδ πραγμα, αι παροδικαί αύταί εκ

δηλώσεις, είναι άναμφισβητήτως έπήρειαι άνώτεραι καί είτε 
έκ του αοράτου άνθρώπου προέρχονται αύται, είτε εξ άνωτέ- 

,’ νρου *ινος Επιπέδου, αποτελούν δώρον τό όποιον ό άνθρω/.ος 
οφείλει νά δέχεται μ ετ ’ εύγνωμοαύνης καί να τό έκμεταλλευ-
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εται πρός όφελος της, άνυψώσεώς του.

" 'Η γνωστική μαντεία είναι κτήμα προσωπικόν του μύ
στου, διότι  αποκτάται ό ι Τέργασίας διηνεκούς καί διά της 
έπιδόσεώς περί την έκδήλωσιν αγαθών καί άτγών α’ισθημάτων."

’ Αντιθέτως πρός την διαισθητικήν μαντείαν, ή γνωστό 
μαντεία είναι κτήμα προσωπικόν τοΰ μύστου, τό όποιον ουτό£'.' 
άποκτςί, άφ’ ένός μέν διά διηνεκούς έργασίας, άφ’ έτέρού δέ 
διά τής έπιδόσεώς περί την καλλιέργειαν καί έκδ'ηλβίσιν αγα
θών καί άγ^ών αισθημάτων. Δύο λοιπόν παράγοντες συμβάλλουν 
είς την άπόκτησιν τής γνωστικής μαντείας. 'Η εξακολουθητική 
μελέτη καί παρατήρησις τών νόμων τής Φόσεως καί ή καλλιέρ
γεια αγνών αισθημάτων.

Καί τίθεται τό ερώτημα β τί σχέσιν δόνανται νά έχουν 
τά αγνά αισθήματα με την γνώσιν j ’ H γνώσις είναι δραστη- 
ριότης τοΰ ν.οός, τά αισθήματα είναι εκδηλώσεις τής ψυχής, 
κατά ,τί*'ή μέν' έξάρΐάται από τά οέ j · *·

Τό ανθρώπινον ’ Εγώ έρχεται είς  επικοινωνίαν μέ τόν 
έξι tcp ιχόν κόσμον, είτε πνευματικός, ε ’ίτε υλικός είναι 
ουτοιψ, μέσιμ τής ψυχής.’ .Εκ τ ο ύ τ ο  συνάγεται ότι όσον ύγι- 
εστέρα 'είναι ή ψυχική μας κατάστασις, τόσον φαεινότεραι 
καί ακριβέστεροι θά. είναι αί πνευματικοί μας αντιλήψεις.
*Η κακή κατάστασις καί ή αταξία τών κατωτέρων μας υποστά
σεων, .ιδιαιτέρως δέ ή· τής ψυχής μας, συσκοτίζει τόν νοΰν. 
μας καί τόν . παρεμποδίζει, από τοΰ νά διακρίνη τήν- αλήθειαν. 
Τά παραδείγματα είναι εύκολώτατα.

’ Εάν όμως ή υγιής· κατάστασις τής ψυχής είναι άπαρα£- Λ 
τητος διά,τήν καλήν καθοδήγησιν οίουδήπο ;α ά.ίρωπου, αΰτη 
καθίσταται περιασότερον-επιτακτική δ ι ’ οντινα έπιδιώκςι νά : 
μυηθή είς. τήν δραστηριότητα τής ϊύσεως καί ν ’ άποκτήση τήν 
ιδιότητα τής μαντείας. ' . ·νν;!· : ;· σ ' '

>,· -  : ■ . '  , . 1 ■ . ·.·. λ ν
Η γνωσις δέν εί ναι δύσ^ρλος, φθάνει ο άνθρωπος' νά-.κα-! 

τορθώση να βλέπτ)· ακριβώς, μέ-^κρίβ ειαν, · τά περιβάλλοντα αυ- 
τόν- φαινόμενα . & ιά νά βλέπη όμως ακρίβειαν είναι «τ.ιρ&ί-
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τητον ;να είναι άπηλλαγμένος άπό κάθε πάθος υλικόν καί ιδ ι 
αιτέρως άπό κάθε άλλόφρονα ψυχήν, ή οποία συσκοτ\ζει την 
διαμ,γει-αv  τοΰ πνεύματός του. Οι αισθητικοί καί συναισθη- 
τικοίννρμαι τής Οόσεως, δέν μελετώνται διά μαθηματικών- 
υπολογισμών, αλλά δ ι ' οξυδερκέστατης παρατηρήσεως καί συσ- 
χετίσεως των φαινομένων τής Φυσεως.

Προσέτι δε ή γνωστική μαντεία, όσονδήποτε καί άν εί
ναι καρπός τής προσωπικής εργασίας του άνθρωποί, ενέχει, 
καί μενάλην δόσιν θείας έμπνεύσεως, ήτις-δένι δΟναται βεβαί
ως νά έκδηλωθή είς νοΰν περιβαλλόμενον καί συσκοτιζόμεν.αν 
άπό πεπωρωμένον ψυχικόν περίβλημα.

’ Αλλά τί ’έννοοΰβεν με αγνά αισθήματα ;
*Η καλλιέργεια καλών καί αγνών αισθημάτων δεν συνί-  · 

σταται ποσώς νά υποβάλλεται ό άνθρωπος είςιπροκαθαρισμέ- 
νον-καί καθιερωμένον σύστημα ηθικόν. Δέν συνίσταται είς τ ό ’ ν 
νά πρά^τρ ο , τ ι  είναι έπϊσήμως άνεγνωρισμένον ως ηθικόν καί 
νά άποφεύγρ τό επίσης έπϊσήμως άντίθετον^Ολα αυτά, ύς επί 
τό πλεΐστον είναι φαρισαϊσμοί, τούς οποίους έχάλκευσε καί 
έθέσπισε μάλλον ή άνηθικότης των ανθρώπων παρά τό αίσθημα 
καί ή άντίληψις τής πραγματικής ηθικής.

■ Διά νά μή περιπίπτρ κανείς είς τόν .δαίδαλον των γνω
μών καί των αντιλήψεων πού σχετίζονται μέ τό ζήτημα τοΰτο, 
άπαμαίτητον είναι νά βασίζεται είς δύο γνώμονας διά νά ζρ * 
ηθικώς. *0. πρώτος συνίσταται 'εις τό νά μή καλλιεργρ παρά 
αίσθήμα,τα, δυνάμενα νά τροφοδοτήσουν πραγματικώς τήν ψυ
χήν τοιχ-καί εποικοδομητικά τής όλης αύτοΰ έξελίξεως.
*0 δεύτερος', νά όιατελή είς. συνεχή ψυχικήν άρμονίαν μετά ,:ν 
τών όμοίων του.,<;4 αρμονία, είναι εκδήλωσις δημιουργική καί 
κατ’ οάδένα τρόπον καταστρεπτική.Αί σχέσεις μας μετά τών 
άλλων άνθρώπων ρυθμίζονται άρμονικώς διά τής άμοιβαιότητος 
καί οχι διά τής άνταποδόαεως κακοΰ αντί κακού. Τό κακόν, 
καταπολεμούμενον διά τοΰ κακοΰ, πολλαπλασιάζεται. ’ Ανταπο— 
δίδονττς καλόν αντί κακοΰ, έξουσετερώνομεν τό κακόν.. ’ Εκόη— 
λούμενοι κατ’ αυτόν τόν τρόπον, δέν πρέπει νά φαν ιαζώμε'θα
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ότι .έξυπηρετοΰμεν μόνον ιούς άλλους, έξυπηρετοΰμεν καί 
ήμας αυτούς,

'θ  βαδίζων τήν οδόν τής άνωτερότητος, δεν πρέπει νά 
βλέπη διαρκώς είς τους άλλους ανθρώπους τό ελαττωματικόν 
αυτών μέρος καί την κακίαν.'Οφείλει νά έννοήση ότι αν οι 
άνθρωποι εκδηλώνουν τό κακόν, τούτο οφείλεται όχι εις τό 
γεγονός .ότι είναι κακοί, αλλά δ ιό τ ι ,  άδόνατβι όντες, ύφί- 
στανται τάς ^εξωτερικός έπηρείας είς τάς οποίας καί υπο
κύπτουν. ”Αρα οΐ άνθρωποι έχουν ανάγκην της συναντιλήψεώς 
μας καί της συμλαθείας μας, κατ’ ουδένα δέ τρόπον της έπι- 
κρίσεώς μας.

Ούδείς άνθρωπος, όσονδήποτε ίνώτερος καί άν είναι, . 
δυναται νά περιβληθή δικαίωμαίιπώς τό αξίωμα του κριτοϋ 
η τιμωροΰ τών άλλων.'Ως μέλος αναπόσπαστου της ανθρωπό
τητας^ έχει συμφέρον πραγματικόν νσ συμβάλη είς την έξυ- 
γίανσιν του συνόλου, ητις είν^ι ταυτοχρόνως καί προσωπική 
του έξυγίανσις."Οταν ένα·μέλος του σώματός μας δηλητηριά
ζεται δ ι ’ οίονδήποτε λόγον, δεν σπ’εΟδομεν νά δηλητηρ ιάσωμεν 
καί τά λοιπά* ·’ Απ’ εναντίας ένδυναμΛνομεν τά ύγια μας μέλη 
διά νά δυνηθουν ν ’ άνταπεξέλθουν κατά τής έξασθενήσεως τ'ου 
πάσχοντος μέλους καί νά την εξουδετερώσουν. ’ Αντιδρώντες 
διά μιας κακής πράξεως είς  τινα κακήν πραξιν τοΰ πλησίον 
μας, όέν κάμνομεν τίποτε αλλοπαρά νά επεκτείνωμεν τήν δη- 
λη,ίηρίι·.σιν τοΰ πλησίον μας καί εφ’ ήμών τών ίδιων. #ι

’ Πολλοί· δΟνανται νά χαρακτηρίσουν τήν τακτικήν αυτήν 
ως παθητικήν καί ώς έλλειψιν" μαχητικότητος.*5 όρος είναι* 
πολύ τοΰ. συρμού, αλλά χρησιμοποιείται πολδ σφαλερά. ’ Εκεί
νος ’ ποΟ αισθάνεται περίσσευμά μαχητικότητος, έχει νά τήν 
χρησιμοποιήσω διά νά πατάξη τήν λερναίαν ΐίδραν τοΰ κακοΰ, 
ή οποία έχει ένθρονισθή μέσα'του. Διά τήν πάλην αυτήν' δεν 
θά του είναι ποτέ άρκετή ή μαχητικότης· του. Τό νά άπαντφ 
κανείς-διά τής· κτηνώδους βίας είς,' τήν βίαν, είναι εύκολώ- 
τατον. ' Δύσκολον είναι νά περιστείλη τήν κτηνώδη1βίαν που 
αισθάνεται είς'άναλόγους περιστάσεις'  καί νά μειδιάση.V. -*■"'·.·· % ’ . , · . ·.·-·' · ·, . I ’...· , -■ . 3  ν · \ · '·'* r .7 ■ ■



περιφρονητικώς. 'll άνωτερότης έγκειται εις to μειδίαμα 
καί άχί είς τόν γρόνθον, είς tήν διηνεκή γλυκΰτητα καί 
καλωσΰνην καί όχι είς τήν ϋβριν καί τήν μοχθηρίαν.

"*Η έπιστήμη της μαντείας δεν όΰναται, καθώς δ ιατε ί 
νονται τινές ,  ν ’ άνατρέψη την θεωρίαν της έλευθέρας βουλή- 
σεως, διότι αί συνθηκαι του πεπρωμένου, καλαί η κακαί, 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά οδοί,  διά μέσου των οποίων ά 
άνθρωπος ΰπαχρεοΰτοι νά διέλθη, ίνα φθάση διά της ιδίας 
του έζελίξεως είς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, ένίμ ή ελευθε
ρία καί ή ανεξαρτησία της βουλήσεως είναι J> φάρος που φω
τ ί ζ ε ι ,  κατά τό μάλλον η ηττον,τόν άνθρωπον κατά τό κινδυνώ
δες ταξίδιον τό όποιον άποκαλοϋμε·ν ζωήν."

’ Ασφαλώς ό δρόμος, άπό τόν όποιον είναι κανείς υπο
χρεωμένος νά όιέλθη διά νά άκετελέση κάποιο εργον, δεν 
δυνα ΐαι ν ’ άποτελέση καί άρνησιν του αυτεξουσίου. Τό αύτε- 
ξοΟοιον τοϋ άνθρώπου είναι ή ελευθερία ήν εχει. νά προβη ■ '* 
ή όχ ι εί,ς τήν τάδε η τήν δείνα πραξιν.όχι δέ αί συνθήκαι 
δπό τάς δποίας θά τήν έκτελέση.

Αί συνθηκαι του πεπρωμένου μας είναι τά διάφορα χα
ρακτηριστικά, τά σωματικά, ψυχικά καί, άντανακλαστικώς, 
τά πνευματικά, τά όποια μας προσδίδει ή δμαστηριότης τών 
κοσμικών δυνάμεων, έγκαυθα»τώσα, τοιουτοτρόπως,τήν άνομοι- 
ότητα. μεταξύ τών. ανθρώπων.'Η άνομοιότης δέ --στη είναι εκεί
νη, ήτις επιτρέπει είς τό αύταξούσιον νά έκδηλωθή καί νά 
ένεργήση.

Ουδείς διενοήθη ποτέ νά ίσχυρισθή ότ ι ,  επειδή ό αν- 
θρ MirfSr ■ ΰπόκε ι ται, κατά τήν δθάρκειαν της ζωής του, είς 
έναλλαγάς υγείας κσζ άσθενειών, τοϋ λείπει τό αυτεξούσιον. 
Αί συνθήκαΛ τοϋ πεπρωμένου μας είναι καί αήταί μία διαρ
κής έναλλαγή ευνοϊκών καί δυσμενών ψυχικών καί πνευματικών 
καταστάσεων, διά μέσου^ τών-'οποίων σ άνθρωπος σταδιοδρομεί. 
“Οπως άντίδρώμεν διά- τοϋ αύτεξουσίου μας κατά τών ασθενει
ών τοϋ σώματός μας, ο.υτω δυνάμεθα- καί νά άντιδράσωμεν κατά 
τών ενδεχομένων δυσμενών καταστάσεων τοϋ πνεύματος καί της
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ψυχής μας. Καί ή υγεία είναι συνθήκη του πεπρωμένού. 3d. 
επρεπε αρα γε νά είπωμεν ότι έφ’ όσον μοιραίως ε'ιμεθα υγι
είς δεν εΐμεθα ελεύθεροι νά άρρωστήσωμεν η νά πράξωμεν η 
δχι Ho Χ&οε έργου ; Πρέπει υά έννοηθή καλώς εΰθθύς έξ αρ
χής ότι η μελέτη της ’ Αστροσοφίας καί ή διαπίστωσις των 
συνθηκών τού πεπρωμένου μας, όέν έχουν ώς σκοπόν νά επικυ
ρώσουν τήν πεπλανημένην θεωρίαν της αιτιοκρατίας.

"ίλταν, μελετώμεν μίαν πλανητικήν όψιν γεννήσεως η άλ
λου τίνος γεγονότος, όέν το πράτταμεν όιά νά διαπιστώσωμεν 
τόν απόλυτον προσδιορισμόν, τόν όποιον ή δψις αυτή ’έχει επί 
της σταδιοδρομίας μας καί νά ο.;:οοεί.ξωμεν υύτω ο ίι  ό άνθρω
πος όέν είναι ελεύθερος.Αΐ πλαντικαί επηρειαι μας προσδί
δουν ΐοιαιτέραν ιδιοσυγκρασίαν, ητις μας καθιστς μοναδι
κούς μεταξύ τών όμοιων μας καί μας κάμνει νά. έκδηλώνωμεν 
αύτάς η έκεΐνας τάς τάσεις . Δεν έχουν όμως κανέν άπόλυ-. 
τον αποτέλεσμα επί τών: κατευθύνσεων μ^ς.

’ jjdv αΐ πλανητικαί όψεις ήόύναντο,νά προσδιορίσουν 
απολύτως τάς πράξεις τής ζωής· μας, τότε κάθε άνωτερότης 
καί έκ\εκτικότης θά ησαν άσκοποι. 'θ  πρώτος τυχόν τών αν
θρώπων, ένσαρκούμενος υπό ευνοϊκήν τι να πλανητικήν όψιν, 
θά ήδύνατο κάλλιβτα νά έκτελέση ερ.γον εκλεκτού. .

Κατά' τήν. παράδοσιυ, λέγετα'ι1 ότι όταν 6 Χρηστός ένε- .. 
σαρκώθη/ όλοι οΐ αστέρες εύρίσκρντδ έν συνόδιμ.εΐιναι μία 
πλανητική όψις σπανιωτάτη.Μήπως λοιπόν 6 Χριστός υπήρξε 
Χριστός δ ιότι  οί αστέρες εΰρίσκοντο έν συνόδψ, ή μήπως , 
άπλρύσ'τατα, εξέλεξε τήν. στιγμήν εκείνην διά νά ένσαρκωθή, 
δ ι ό τ ι .αυτή ήτο ευνοϊκή διά τήν. αποστολήν του ; ’Αντιλαμβά- 
νεσθε τήν διαφοράν πού,υπάρχει μεταξύ τών δυο απόψεων, 
«ά^μού είττήτε ϊ'σως' ; ".’ Ιδού πού. καί ό Χριστός ecppovtiSCc 
νά άηοφ.ύγη τάς δυσμενείς συνθήκες τού πεπρωμένου. 11 „,η „
Πρέπει όμως ί»ά έχωμεν ύπ’ όψιν ότι. ό Χριστός ητο Χριστός μ,-1-.,.· 
ερχόμενος ρέ, έπί τής γής, εκ^μεν' έκ τών προτέρων εκείνο. πξ ' 
τό όποιον ό’ ϊ'νθρ.ωπος καλείσαι ; νδ πράξη κατά τήν. διάρκειαν...
■Χθΰ -t 4. ■ '· >. ,-μ ν·ϊ·?·
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Δέον νά εχωμεν επίσης ΰπ’ όψιν ρΐι ολαι αΐ καλαί συν- 
θηκσΐ' ΐοϋ πεπρωμένου όέν συγκενΐρώνονΐαι ε,φ’ ένός ά ΐόμ ου , ; ; . 
καί όλαι αί κακαί έφ’ ένός άλλου.Κάθε άνθρωπος εχει. πεπρωμ,έ- 
νον άνά^ικΐον, καλόν καί κακόν.Τ& πεπρωμένον’ είναι ε~ν μειο
νέκτημα, ρφειλόμενον ζΐς ΐό κοσμικόν περιβάλλον, ΐό περί- “ 
βάλλον δμυς. αΰΐό είναι ΐό μόνον, εις' ΐό όποιον ή έξέλιξις  
ΐοΰ ανθρώπου δΰναΐαι νά πραγμαΐοποιηθη.

Καί ΐέλος, όιά νά κλείσωμεν 'ΐό θέμα αΰΐό, όέν^πρέπει 
νά λησμονώμεν οχχ ενίς ΐό πεπρωμένον, όπως καί. εμς όλα,, υπάρ
χει ενα όριον. ’ Χφ’ οσον ό άνθρωπος πρέπει νά έξελιχθη έν χφ 
κόσμψ, η Θεία Χάρις καί Πρόνοια, πάνΐοΐε μεσολαβούν ώς 
ί»Όμροπικοί παράγονΐες, επιΐρέπονΐες είς ιόν άνθρωπον νά 
εξέλθη- ΐελικά νικηφόρως από ΐήν κάποΐε δυσανάλογον αύΐήν 
πάλην.-"'
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