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Σο ανκρϊπινο Πνεφμα είναι μία μορφι αντανάκλαςθσ τοφ Πνεφματοσ τοφ Δθμι-
ουργοφ. Θ Φανταςία μζςω τισ ςκζψθσ ςυλλαμβάνει τθν ιδζα ποφ προζρχεται από 
τθν εντφπωςθ ἢ τθν επιρεια. Θ Βοφλθςθ βεβαιϊνει και προςδιορίηει ἢ κακορίηει 
τθν ςυλλθφκείςα ιδζα. Θ δε Λςχφσ, μζςω τισ Δράςεωσ, ειςάγει τθν ιδζα ςτθν οδό 
τισ εκτελζςεωσ, τισ υλοποιιςεωσ. 
Κα πρζπει να τονίςουμε ότι και οι τρείσ αυτζσ εν δυνάμει ικανότθτεσ ἢ Αρετζσ ανα-
φζρονται ςτο Πνεφμα τοφ ανκρϊπου, αν και θ Βοφλθςθ αντανακλάται ςτθν ψυχι 
τοφ ανκρϊπου ςαν κζλθςθ ( επικυμία ), θ δε Λςχφσ αντανακλάται ςτο ςϊμα ςαν 
ςωματικι ρϊμθ. 
Σο Πνεφμα είναι τόςο ςυνδεδεμζνο με τον Κεό ϊςτε δεν είναι δυνατόν να δια-
χωριςτεί από Αυτόν. Διαβάηουμε ςτο κατά Λωάννθ Ευαγγζλιο (κεφ.4:24) : « Πνεῦμα 
ὁ Κεόσ, καὶ τοὺσ προςκυνοφντασ αὐτὸν ἐν πνεφματι καὶ ἀλθκείᾳ δεῖ προςκυνεῖν ». 
Εν τοφτοισ, επειδι το Ζνα γιά τον άνκρωπο είναι εντελϊσ αςφλλθπτο, είμαςτε υπο-
χρεωμζνοι να κάνουμε κάποια κατανομι ἢ διάκριςθ ϊςτε να μπορζςουμε ζςτω και 
ελάχιςτα να αντιλθφκοφμε πϊσ αυτό λειτουργεί και ποιά είναι θ υφιςταμζνθ 
αναλογία και ςχζςθ μεταξφ τοφ Πνεφματοσ τοφ Μ.Α.Σ.. ἢ τοφ Κείου Πνεφματοσ και 
τοφ Πνεφματοσ τοφ ανκρϊπου. 
Ο άνκρωποσ ςτθν κζςθ τισ Φανταςίασ ζχει τθν Νόθςθ αλλά δεν ςυνδζεται με τθν 
Πθγι τϊν ιδεϊν διότι θ Κεία Φανταςία γεννά ιδζεσ ενϊ θ ανκρϊπινθ φανταςία, ωσ 
υποδεζςτερθ, μπορεί να ςυλλαμβάνει ιδζεσ με τθν ςκζψθ. Ζχει Βοφλθςθ, θ οποία 
όμωσ εμφανίηεται ςαν επικυμία. Θ Λςχφσ του είναι όςθ τοφ επιτρζπει το υλικό του 
ςϊμα. 
το Κείο Πνεφμα τα πάντα ςυνεργάηονται με ςυνοχι και λειτουργοφν ωσ Ζνα κακϊσ 
κατ ευκφνονται από το Τπερςυνείδθτο τοφ Κεοφ, ενϊ ςτον άνκρωπο τα πάντα είναι 
χωριςμζνα. Διότι δεν υπάρχει υνείδθςθ γιά να τα ςυντονίςει. 
Αυτόσ λοιπόν ο άνκρωποσ πρζπει να ομοιάςει προσ τον Κεό, εναρμονίηοντασ τθν 
νόθςι του με τθν επικυμία του και με τθν δφναμι του. Γιά να το επιτφχει αυτό, 
πρζπει να δθμιουργιςει προςωπικότθτα ἢ με άλλα λόγια υνείδθςθ. 
Γιατί όμωσ το ανκρϊπινο Πνεφμα -Δθμιοφργθμα τοφ Κεοφ- ζχει γίνει ςιμερα ζνα 
ιςχνό και ατελζσ είδωλο τοφ Κείου Πνεφματοσ; 



Γιά να εμφανιςτεί το ανκρϊπινο Πνεφμα, ζγινε προβολι και αντανάκλαςθ τοφ 
Κείου Πνεφματοσ μζςα ςτον κόςμο τισ πτϊςεωσ με ςυνζπεια να προκλθκεί θ 
αντίδραςθ τισ αρνιςεωσ. Αποτζλεςμα τισ ςυγκροφςεωσ τισ Δράςεωσ τοφ Κείου 
Πνεφματοσ και τθσ εναντιϊςεωσ είναι θ κατάςταςθ τοφ ανκρωπίνου Πνεφματοσ ωσ 
ενόσ υποτονικοφ και ιςχνοφ ειδϊλου. 
Κατζχει μεν το πνεφμα τοφ ανκρϊπου όλα τα χαρακτθριςτικά τϊν αρετϊν τοφ Κείου 
Πνεφματοσ, αλλά περιοριςμζνα και ςφραγιςμζνα με τθν εναντίωςθ τισ αρνιςεωσ. 
Σο ανκρϊπινο Πνεφμα - ωσ νόθςθ, επικυμία και υλικι ιςχφσ - είναι εικόνα ωσ προσ 
τθν δομι και ομοίωςθ ωσ προσ τθν λειτουργία τοφ Πνεφματοσ τοφ Κεοφ.  
Δίδονται παρακάτω περιςςότεροι διευκρινιςτικοί οριςμοί τισ φφςεωσ και τοφ ζρ-
γου τϊν επί μζρουσ Πνευματικϊν Λειτουργιϊν τισ οποίεσ ζχουμε καταχωριςει ςε 
ζνα εννεαδικό πίνακα. 

1. Η Φανταςία : Είναι θ ιδιότθτα τοφ να ςυλλαμβάνει ο άνκρωποσ αφθρθμζνεσ 
ζννοιεσ από το παγκόςμιο πνευματικό επίπεδο και να τισ ςυγκεκριμενοποιεί μετα-
φζροντάσ τεσ ςτον κόςμο τϊν μορφϊν. Είναι θ οκόνθ, επάνω ςτθν οποία προςπί-
πτουν ςυνεχϊσ οι αμορφολόγθτεσ δονιςεισ τοφ κόςμου τϊν ιδεϊν. τθν ςυνζχεια 
οι ιδζεσ - εικόνεσ τακτοποιοφνται ςε κάποια ςειρά και με κάποια διαδικαςία που 
αποκαλοφμε ςκζψη μετατρζπονται από ακακόριςτεσ, αςχθμάτιςτεσ και καμπζσ 
κακϊσ είναι, ςε μορφολογθμζνεσ, ςε ευδιάκριτεσ εικόνεσ. Θ Φανταςία είναι Δθμι-
ουργικι δφναμθ και δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν φανταςιοπλθξία.  
2. Η Βοφληςη : Παραλαμβάνει το απόκτθμα τισ Φανταςίασ, το προςδιορίηει με ζνα 
πιό ςαφι τρόπο και τοφ δίνει μια εντελϊσ ςυγκεκριμζνθ μορφι. υγχρόνωσ κακϊσ 
θ ιδζα γίνεται ςαφισ και ςυγκεκριμζνθ, παρουςιάηεται πρϊτα θ επικυμία και ςτθ 
ςυνζχεια εγκακίςταται θ απόφαςθ, να εξωτερικεφςουμε αυτιν τθν ιδζα και να τθν 
αποδϊςουμε ςτο υλικό επίπεδο. 
3. Η Ιςχφσ : Αναλαμβάνει ςτο ςθμείο αυτό, εξαςφαλίηοντασ τθν ςυνζχιςθ ωσ το 
τζλοσ τισ προχωρθμζνθσ πιά πνευματικισ διεργαςίασ, ϊςπου να καταλιξει να γίνει 
μια απόλυτα κακοριςμζνθ πνευματικι ςφλλθψθ, ζτοιμθ να μεταφερκεί ςτο ςωματι-
κό μζροσ τισ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ γιά να εκτελεςτεί ςτο υλικό πλζον επίπεδο. 
4. Η κζψη : Θ Φανταςία υποβοθκοφμενθ από τθν Λςχφ καρποφορεί. Παράγει 
δονιςεισ ἢ περιφορζσ οι οποίεσ αποδίδονται ςαν μια ςειρά εικόνων, ςυγκεκριμε-
νων ἢ αφθρθμζνων, οι οποίεσ διζρχονται από τθν ςυνείδθςι μασ κατά τθν διάρκεια 
τισ παραγωγισ τουσ. 
5. Ο Λόγοσ ἢ Βεβαίωςη * : Θ Βοφλθςθ υποβοθκοφμενθ από τθν Λςχφ παράγει ορις-
μζνεσ δονιςεισ οι οποίεσ τονϊνουν, ςυγκρατοφν και ςτακεροποιοφν το αντικείμενο 
γιά το οποίον εκπζμφκθκαν. Σον χαρακτιρα αυτό τισ ςτακεροποιιςεωσ, που ζχει θ 
ςυγκεκριμζνθ αρετι, τον ονομάηουμε Λόγο ἢ Βεβαίωςθ ( κοινϊσ απόφαςθ ). 
6. Η Δράςη ἢ Πράξη : Θ Λςχφσ υποβοθκοφμενθ από τθν Βοφλθςθ και το ζργο τθσ ( 
Λόγοσ ), και από τθν Φανταςία και το ζργο τθσ ( κζψθ ) παράγει μία Πνευματικι 
εκδιλωςθ, τθν οποία ονομάηουμε Δράςθ ἢ Πράξθ . 



7. Η φλληψη : Θ φλλθψθ είναι θ τακτοποίθςθ τισ ιδζασ. Θ Φανταςία εκτελϊντασ 
χρζθ κατευκφνςεωσ ςτθν Αρετι τισ Δράςεωσ παράγει αποτζλεςμα που φζρει τθν 
ςφραγίδα τθσ. Σο αποτζλεςμα μποροφμε να το ονομάςουμε ςφλλθψθ, γιατί μζςα 
ςε αυτό μόνο νοθτικόσ χαρακτιρασ υπάρχει. Είναι Δράςθ διευκυνόμενθ από τθν 
Φανταςία αφοφ πζραςε μζςα από το μθχανιςμό τισ κζψεωσ . 
8. Ο Προςδιοριςμόσ : Θ Βοφλθςθ χρθςιμοποιϊντασ τισ ικανότθτεσ εξωτερικεφςεωσ 
που ζχει θ Δράςθ, παράγει ζνα αποτζλεςμα που φζρει τθν ςφραγίδα τθσ. 
Σο αποτζλεςμα μποροφμε να το ονομάςουμε προςδιοριςμό όταν ζχει ςχζςθ με τθν 
φλθ, ἢ περιοριςμό όταν πρόκειται να εκδθλωκεί ςτθν φλθ. 
9. Η Εκτζλεςη : Είναι το τελικό αποτζλεςμα και θ κατάλθξθ όλων τϊν ωσ άνω 
ςταδίων. 
____________________________ 
* Η ΔΤΝΑΜΗ ΣΗ ΘΕΛΗΕΩ ► 
 
Ο αρικμόσ 10 αποτελεί τθν ολοκλθρωμζνθ απόδοςθ και πραγματοποίθςθ και 
αναφορι κά με το υλικό επίπεδο ςτθν ουςία είναι θ κρυςταλλοποίθςθ τισ ιδεασ ( 10 
= 1 + 0 =1 ). 
τθν Πνευματικι Δθμιουργία, λόγω τισ διαφορετικισ αντιλιψεωσ τοφ « χϊρου » 
και τοφ « χρόνου », τα ςτάδια εκδθλϊςεωσ μιάσ Κείασ Λδζασ από το 4 ( ςκζψθ ) ζωσ 
και το 8 ( προςδιοριςμόσ ) κεωρείται ότι εκτελοφνται, με τα ανκρϊπινα κριτιρια 
αντιλιψεωσ, ακαριαία.  
Ασ ζρκουμε τϊρα να εξετάςουμε τθν ζννοια, τοφ τι είναι ζνασ Νόμοσ :  
– Νόμοσ είναι Ρεφμα Δυνάμεωσ ποφ μεταφζρει, μζςω τοφ Παγκοςμίου ενωτικοφ 
παράγοντα τοφ « Φωτόσ » ἢ τισ λεγομζνθσ « Παγκοςμίου Ψυχισ », τθν Βοφλθςθ 
τοφ Μ.Α.Σ.. τθν οποία ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ μετατρζπει ςε Ζργο . 
Λζμε ςυνικωσ ότι ο κάκε άνκρωποσ ζχει εμπνεφςεισ ( εμπνζω=εμβάλλω διά πνοισ). 
– Θ ζμπνευςθ είναι θ αιφνίδια γζνεςθ μιάσ { Κείασ } ιδζασ ςτθν υνείδθςθ μασ 
χωρίσ τθν παρεμβολι τισ Βουλιςεωσ – 
H ζμπνευςθ δεν είναι ακόμθ μιά ςκζψθ αλλά μιά λάμψθ ποφ δεν ζχει πάρει ακόμθ 
ςχιμα και μορφι, τθν οποία ο άνκρωποσ ςταδιακά μορφοποιεί με «νοθτικό υλικό». 
Αυτι ακριβϊσ θ διαδικαςία - το ρεφμα - μεταφοράσ τισ Λδζασ από τθν ανεκδιλωτθ, 
τθν αφθρθμζνθ κατάςταςθ ςτθν εκδθλωμζνθ - ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, είναι ο 
Νόμοσ.  
Θ υλοποίθςθ τϊν Νόμων γίνεται μζςω Κείων Διαγγελζων που τουσ αποκαλοφμε 
Αρχαγγζλουσ. 
Ο άνκρωποσ επίςθσ είναι μία Κεία προζκταςθ, ποφ ζχει και αυτι άπειρεσ εκφρά-
ςεισ, άπειρεσ όψεισ. 
Γι’ αυτό και όλοι οι άνκρωποι - τοφ παρελκόντοσ, τοφ παρόντοσ και τοφ μζλλοντοσ - 
κα πρζπει να νοθκοφν ωσ διαφορετικζσ εκφράςεισ τισ μίασ και μόνθσ ιδζασ ἢ 
είδουσ « Άνκρωποσ ». 
Θ Κεία αυτι ζκφραςθ προεκτεινόμενθ και διερχόμενθ μζςω τοφ Νόμου τισ Λδζασ « 
Άνκρωποσ », οντοποιείται ςτθν ςυνζχεια ςτο Πνευματικό επίπεδο ςαν Ψυχι ηϊςα. 
τα επόμενα ςτάδια τισ ςυμβολικισ αυτισ « κακόδου », θ Ψυχι - επενδφεται ουςι-
αςτικά επενδφματα δθλαδι ςϊματα - δερμάτινουσ χιτϊνεσ ἢ περιηϊματα, ϊςτε να 
μπορζςει μζςω αυτϊν να εκφραςκεί μζςα ςτθν Φφςθ «καὶ ἐποίθςε Κφριοσ ὁ Κεὸσ 
τῷ Αδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνασ δερματίνουσ καὶ ἐνζδυςεν αὐτοφσ »  
( Γζνεςθ κεφ. 3 : 21 ). 
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Σο περίηωμα τοφ μακθτι τζκτονα αποτελείται από μία τετραγωνικι βάςθ ( θ φλθ ), 
επάνω ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνο ζνα τρίγωνο ( πνεφμα ), μζςα ςτο οποίο εγ-
γράφεται ο πεντάκτινοσ αςτζρασ τισ πραγματϊςεωσ, είναι δε καταςκευαςμζνο από 
δζρμα αμνοφ γιά να υποδθλϊνει τθν Πνευματικι ( ι Λογοϊκι ) φφςθ τοφ ανκρϊπου.  
Σϊρα τι εννοοφμε με τον όρο « Φφςθ » ;  
Αςφαλϊσ εννοοφμε τον κόςμο ποφ πζφτει ςτισ αιςκιςεισ μασ. 
Πρόκειται δθλαδι γιά το αιςκθτό μζροσ τισ Δθμιουργίασ.  
Παρατθρϊντασ τθν Δθμιουργία γφρω μασ, ςε πρϊτθ προςζγγιςθ διαπιςτϊνουμε τθν 
φπαρξθ τριϊν πραγμάτων : 

Νόμων - Μορφϊν - Φαινομζνων 

τθν Φφςθ, οι μορφζσ αφ' ενόσ εμφανίηονται και αφ' ετζρου ςυντθροφνται.  
τθν ςυνζχεια οι μορφζσ μεταμορφϊνονται ἢ φαινομενικά καταςτρζφονται. 
Μποροφμε λοιπόν να ποφμε ότι υπάρχουν : 
1ον . Νόμοι Δθμιουργοί. 
2ον . Νόμοι υντθρθτζσ τισ Δθμιουργίασ.  
3ον . Νόμοι μεταμορφωτικοί ἢ ο κακϊσ αποκαλοφμενοσ Καταςτρεπτικόσ παράγων.  
Σο αποτζλεςμα τισ δράςεωσ τϊν μεν Δθμιουργικϊν νόμων ( οφία ) είναι θ εμφά-
νιςθ των Μορφϊν, των δε ςυντθρθτϊν νόμων ( Αγάπθ ) είναι τα Φαινόμενα.  
Οι ενάντιοι νόμοι τοφ Δθμιουργικοφ και Καταςτρεπτικοφ ἢ Μεταμορφωτικοφ παρά-
γοντα αςκοφν επάνω ςτον άνκρωπο ίςθ επιρροι.  
Είναι δε πιο ςωςτό να λζμε τοφ μεταμορφωτικοφ διότι το παν ςτθν Δθμιουργία μετα 
μορφϊνεται, αλλά ποτζ τίποτε δεν καταςτρζφεται. 
Για να εννοιςουμε τθν φφςθ τϊν δφο αυτϊν νόμων, πρζπει να ζχουμε υπ’ όψει μασ 
τον ςκοπό τον οποίο οι νόμοι επιδιϊκουν. υμβάλλουν και οι δφο, ςτα πλαίςια τοφ 
Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ, ςτθν γενικι εξζλιξθ τισ Δθμιουργίασ. 
Σο Μζςον διά τοφ οποίου εξελίςςεται θ Δθμιουργία είναι θ μορφζσ ηωισ ( ωσ φαι-
νόμενα ). 
Κάκε μορφι ηωισ απλι ἢ ςφνκετθ, μεγάλθ ἢ μικρι, ακολουκεί μια εξελικτικι καμ-
πφλθ και μεταμορφϊνεται για να δθμιουργθκοφν άλλεσ μορφζσ ηωισ, οι οποίεσ 
ακολουκοφν και αυτζσ μία εξζλιξθ, υφίςτανται τθν μεταμόρφωςθ και οφτω κακ’ 
εξισ. 
Θ μεταμόρφωςθ όλων τϊν μορφϊν τισ ηωισ επιβάλλεται ςτθν Δθμιουργία για δφο 
λόγουσ. 
1ον. Διότι θ ατζλεια τισ φλθσ δεν επιτρζπει εισ τθν μορφι ηωισ μία διάρκεια 
απεριόριςτθ.  
2ον. Διότι το υλικό τισ Δθμιουργίασ, θ υλο-ενζργεια, όπωσ μασ πλθροφορεί και θ 
ορκόδοξθ επιςτιμθ, είναι κακοριςμζνθσ ποςότθτοσ. 
Γιά αυτό ο νόμοσ τισ Δθμιουργίασ, για να δθμιουργιςει νζεσ μορφζσ ηωισ, πρζπει 
να αντλιςει το απαραίτθτο υλικό από τισ μορφζσ ηωισ που ιδθ υπάρχουν και αυτό 
κάκε φορά ποφ δεν διακζτει παρακατακικθ υλικοφ. 
Λόγω τοφ ότι θ εξζλιξθ είναι ςυνεχισ, ο νόμοσ ζχει ςχεδόν πάντα ανάγκθ υλικοφ και 
το παίρνει από όπου το βρεί. Θ διπλι αυτι κίνθςθ τισ εξελίξεωσ που εκδθλϊνεται, 
αφ' ενόσ μζςω τισ δθμιουργίασ μορφϊν ἢ φαινομζνων τισ Ηωισ, αφ’ ζτερου δε 
μζςω τισ καταςτροφισ άλλων μορφϊν ηωισ εξαςφαλίηεται από τοφσ νόμουσ που 
αναφζραμε και οι οποίοι, αναφορικά με τον άνκρωπο, εξαςκοφν επάνω του ίςθ 
επιρροι. 



Θ ίςθ αυτι επιρροι, είναι όροσ απαραίτθτοσ, διότι αποκλείει κάκε κατάχρθςθ ἢ 
βιαιότθτα εκ μζρουσ τοφ νόμου και δίνει ςτον παράγοντα άνκρωπο τθν δυνατότθτα 
να διαςπάςει τθν ιςορροπία και να κάνει τθν πλάςτιγγα να κλείνει είτε προσ 
όφελοσ, είτε προσ βλάβθ του. Αυτό ςθμαίνει ότι μζςω τοφ τρόπου ηωισ, τον οποίο 
διάγει ο άνκρωποσ, μπορεί να επιτφχει τθν υπερίςχυςθ ενόσ εκ των δφο αυτϊν 
παραγόντων επάνω του.  
Όςο περιςςότερο γίνεται πιο τζλειοσ, τόςο λιγότερο τρωτόσ κα είναι από τον 
Μεταμορφωτικό παράγοντα. 
Από τα πιο πάνω απορρζει το ςυμπζραςμα ότι, ο Μεταμορφωτικόσ Παράγοντασ 
είναι ζνασ νόμοσ τισ Δθμιουργίασ ο οποίοσ, εξεταηόμενοσ από τθν γενικι και 
ολοκλθρωμζνθ άποψθ του ςυμβάλλει ςτθν εξζλιξθ τισ τελευταίασ, αλλά που, είτε 
μασ αρζςει είτε όχι, δεν είναι αναγκαςτικά ιδιαιτζρωσ ευμενισ ςτθν εξζλιξθ τϊν 
ατόμων. Σα άτομα τοφ είναι αδιάφορα και ςτα άτομα εναπόκειται να προφυλαχ-
κοφν από τθν δραςτθριότθτα του.  
Αν όμωσ ο Μεταμορφωτικόσ Παράγοντασ δεν ζχει θκικι, εμείσ οι άνκρωποι κα 
πρζπει να τθν αποκτιςουμε !  
Ο νόμοσ αυτόσ λοιπόν δεν είναι το Κακό, αλλά όταν αυτό το τελευταίο εκδθλϊνεται 
από τον άνκρωπο, χρθςιμεφει ςτο εν λόγω νόμο ωσ μζςον για να δράςει επάνω του. 
Αυτι είναι θ μόνθ ςχζςθ τοφ Μεταμορφωτικοφ Παράγοντα με το λεγόμενο κακό. 
Όπωσ δεν μποροφμε να κατθγοριςουμε τον νόμο τισ βαρφτθτασ ποφ μασ ρίχνει ςτο 
ζδαφοσ και μασ ςυντρίβει, αν μασ πιάςει θ τρζλα να πθδιςουμε ςτο κενό, ζτςι 
γενικότερα δεν μποροφμε να αποδϊςουμε τθν κάκε αιτία ςτον Μεταμορφωτικό 
Παράγοντα, επειδι είχαμε τθν απρονοθςία να βρεκοφμε ςτον δρόμο του. 
Ο άνκρωποσ δεν είναι το κζντρο τοφ ςφμπαντοσ, γφρω από το οποίο το παν κινείται. 
Σο πιό μεγάλο του πλεονζκτθμα είναι ότι αν κζλει μπορεί να γνωρίςει τισ δυνάμεισ 
τισ Φφςεωσ που τον υπερβαίνουν και να προφυλαχκεί από τθν δραςτθριότθτα τουσ 
όςο περιςςότερο και όςο πιό ςυχνά μπορεί, ϊςτε να τοφ δοκεί θ ευκαιρία να 
προχωριςει ςτθν ατομικι του εξζλιξθ. 
Εξετάηοντασ τθν κζςθ τϊν δφο ςτθλϊν B. και J., ςτον πρόναο τοφ Σεκτονικοφ “ ναοφ 
”, μασ φανερϊνεται ότι όλεσ οι εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται πρϊτα μζςω δια-
χωριςμοφ και κατόπιν μζςω ζνωςθσ (o κυςανωτόσ Κόρυμβοσ- ηωδιακόσ). 
Σα πάντα φαίνεται να αποχωρίηονται από τον Κεό κατά τθν διάρκεια τισ δια-
δικαςίασ τισ ατομικοποίθςθσ. Μετά όμωσ από κάποιο χρονικό διάςτθμα αρχίηει θ 
επιςτροφι. 
Μία από τισ Αλικειεσ, ςτθν οποία βαςίηεται θ φιλοςοφία τϊν Ροδοςταφρων τισ 
Ανατολισ, αφορά, τθν επάνοδο κάκε πράγματοσ ορατοφ ἢ αοράτου ςτθν Μονάδα. 
Θ βάςθ τισ Αλικειασ αυτισ είναι ο νόμοσ τισ Επανόδου. 
Κάκε εκπόρευςθ, κάκε εκδιλωςθ ςτον ορατό περίβολο τισ Δθμιουργίασ, υπόκειται 
ςτον νόμο τισ Επανόδου. 
Όςον δε αφορά τον άνκρωπο, ο νόμοσ αυτόσ περιγράφεται με τθν παραβολι τισ 
επιςτροφισ τοφ Αςϊτου Τιοφ ( Λουκάσ κεφ. 15, 11 : 32 ). 
Ο νόμοσ τισ επανόδου ςυμβολίηεται με τον κφκλο και παριςτάνει : 
α) Σο μοναδικό ςθμείο μιασ εκπόρευςθσ. 
β) Σθν εξζλιξθ τθσ ςε πολλζσ μορφζσ. 
γ) Σθν επάνοδο τισ εκπόρευςθσ ςτο αρχικό τθσ ςθμείο .  
Αναλογικά, κάκε ανκρϊπινθ ςφλλθψθ ποφ γίνεται πράξθ, είναι μία κυκλικι εκπό-
ρευςθ ποφ αναπτφςςεται επ’ άπειρον (αιϊνια ).  



Ακολουκεί μία ιδεατι τροχιά και ςτθν ςυνζχεια επανζρχεται από το αντίκετο μζροσ 
ςτθν πθγι από τθν οποία απζρρευςε, ςχθματίηοντασ ζτςι ζνα τζλειο κφκλο. 
ε αυτό βρίςκεται το μυςτιριο τισ αλλθλουχίασ και τισ ςυνοχισ τϊν γεγονότων τισ 
ηωισ τοφ ανκρϊπου, το οποίο κάκε αμφθτοσ με τθν αμάκεια του το καταλογίηει ςτο 
πεπρωμζνο. 
Όταν ο άνκρωποσ με τθν ςκζψθ του ςυλλαμβάνει και εκτελεί μια ιδζα, ςτθν ςυν-
ζχεια το αποτζλεςμα τισ πράξεωσ του το μεταφζρει ςαν ςυνείδθςθ μζςα του και με 
τθν κρίςθ του κάνει τθν ςφγκριςθ κατά πόςο αυτό ανταποκρίνεται ςτθν αρχικι του 
ιδζα και ςφλλθψθ. 
Αν δεν διαπιςτϊςει ταφτιςθ επαναλαμβάνει το εγχείρθμα και ζτςι κάκε ανάπτυξθ 
είναι κυκλικι ἢ ρυκμικι, θ δε πρόοδοσ είναι αποτζλεςμα τισ διπλισ αυτισ λειτουρ-
γίασ. 
Σίποτε δεν μπορεί να εκδθλωκεί παρά μόνον μζςα και από τθν αντίκεςθ. 
Ο ανταγωνιςμόσ είναι το μζςον με το οποίο πραγματοποιείται κάκε εκδιλωςθ και 
τα διάφορα αντίκετα είναι απλά θ διπλι όψθ τισ ενότθτασ.  
Ρυκμόσ ςθμαίνει τθν εναλλαγι κινιςεων κατά ίςα χρονικά διαςτιματα ἢ διαςτι-
ματα ποφ ζχουν αναλογία μεταξφ των και γενικϊσ τάξθ και αρμονία. 
Μζςα από τθν λειτουργία τοφ νόμου τϊν αντικζτων, όπωσ αυτόσ εκφράηεται ςαν 
Ρυκμόσ, μπορεί να γίνει δυνατι όλο και περιςςότερο θ τζλεια εφαρμογι όλων τϊν 
δραςτθριοτιτων τισ Φφςεωσ. 
Σο αποτζλεςμα είναι ότι θ αρμονία ζρχεται μζςα από τθν « αντιπαράκεςθ », 
δθλαδι θ Σάξθ μζςα από το Χάοσ . 
Ο Παγκόςμιοσ Ρυκμόσ, είναι το Κείο ςχζδιο τισ Αρμονικισ πορείασ τϊν πάντων 
μζςα ςτθν Δθμιουργία ςφμφωνα με το οποίο :  
- Όλα τα αντίκετα ςυνεργαηόμενα εξελίςςονται με τθν βοικεια τοφ ενωτικοφ Παρά- 
γοντα τοφ « Φωτόσ » ( Κυςανωτόσ κόρυμβοσ ) και τείνουν προσ το « Αιϊνιο Φωσ » 
ςτα πλαίςια τισ Αποκαταςτάςεωσ - Επανόδου τϊν πάντων - 
Ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ αναφζρει : 
“ Εν αρχι θν ο Λόγοσ, και ο Λόγοσ θν προσ τον Κεόν, και Κεόσ θν ο Λόγοσ … πάντα 
δι’ αυτοφ εγζνετο , και χωρίσ αυτοφ εγζνετο ουδζ εν ο γζγονεν , εν αυτϊ ηωι θν …”. 
Ο Λόγοσ ςθμαίνει ομιλία αλλά ταυτοχρόνωσ και ςκζψθ, Δθμιουργικι ςκζψθ. 
Ο Λόγοσ, θ ομιλία, όταν πρόκειται περί τοφ Δθμιουργοφ, εκφράηει το υνειδθτό και 
Εςκεμμζνο ( ςκόπιμο ) ζργο του. 
Μποροφμε να ερμθνεφςουμε τθν περικοπι και ωσ εξισ : 
« ςτθν αρχι ιταν θ δθμιουργικι ςκζψθ και ο Λόγοσ ιταν με τον Κεό καί ο Κεόσ 
ιταν ο Λόγοσ. Σο κάκε τί υπάρχει δυνάμει αυτοφ τοφ παράγοντοσ ( τοφ Λόγου ).  
ε αυτόν βρίςκεται θ Ηωι ». 
Κάκε τι που υπάρχει ςτο φμπαν ιταν πρϊτα μία Λδζα, μία κζψθ, θ οποία ςτθν 
ςυνζχεια εκδθλϊκθκε - φανερϊκθκε ςαν ζνασ Λόγοσ, ζνασ ιχοσ, ἢ καλφτερα ςαν 
κίνθςθ - δόνθςθ - κραδαςμόσ, που ζκτιςε όλεσ τισ μορφζσ καί ςτθν ςυνζχεια ο ίδιοσ 
φανερϊκθκε μζςα ςτισ μορφζσ αυτζσ ςαν Ηωι. Δεν λζμε ςυνικωσ, ο παλμόσ τισ 
ηωισ ; 
Αυτι είναι θ διαδικαςία τισ Δθμιουργίασ καί ο άνκρωποσ, ο οποίοσ πλάςτθκε κατ’ 
εικόνα τοφ Κεοφ, δθμιουργεί κατά τον ίδιο τρόπο, περιοριςμζνα όμωσ μζχρι όμωσ 
ενόσ ςυγκεκριμζνου ορίου. Ζχει τθν ικανότθτα να ςκζπτεται. 
Μπορεί να εκφράςει με τθν ομιλία τισ ςκζψεισ του και με αυτόν τον τρόπο, όπου 
δεν μπορεί να τισ υλοποιιςει από μόνοσ του, μπορεί να ανατρζξει ςτθν βοικεια 



τϊν άλλων γιά να τισ πραγματοποιιςει. Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει με τουσ Κείουσ 
Διαγγελείσ ( Αρχαγγελικζσ τάξεισ ) που είναι οι Λειτουργοί τοφ Τψίςτου. Φαίνεται 
όμωσ ότι κατά τθν εξζλιξθ του κα ζρκει μία εποχι ποφ ο άνκρωποσ κα μπορεί να 
δθμιουργεί απευκείασ χρθςιμοποιϊντασ τον Λόγο. Μζχρι όμωσ τισ εξαιρετικισ 
εκείνθσ για αυτόν θμζρασ, μακαίνει να δθμιουργεί χρθςιμοποιϊντασ άλλα μζςα, 
ζτςι ϊςτε όταν κα ζρκει θ ϊρα που κα είναι ικανόσ να χρθςιμοποιεί τον Λόγο γιά να 
δθμιουργεί απευκείασ ( μιλο τοφ Αδάμ ), κα γνωρίηει πϊσ ακριβϊσ να το κάνει ! 
Αυτι θ εξάςκθςθ είναι απολφτωσ απαραίτθτθ. τθν παροφςα φάςθ κα κάνει πολλά 
λάκθ. Επιπλζον δεν είναι ακόμθ ενάρετοσ καί αν γνϊριηε από τϊρα τον τρόπο κα 
πραγματοποιοφςε, πικανότατα, δαιμονικζσ καταςκευζσ. 
Ωσ γνωςτόν ςτισ αρχαίεσ μυιςεισ υφίςταντο τθν δοκιμαςία τϊν τεςςάρων ςτοιχεί-
ων, τθσ γησ, τοφ αζροσ, του φδατοσ καί τοφ πυρόσ. 
Ο άνκρωποσ κατά τα πρϊτα χρόνια τισ προςπάκειασ επιβίωςθσ του επάνω ςτον 
πλανιτθ χρθςιμοποίθςε τα ςτερεά. Θ μυϊκι δφναμθ ιταν τότε το μόνο μζςο για να 
εκτελεί τισ εργαςίεσ του και με τα κόκκαλα και τισ πζτρεσ ποφ ςυνζλεγε από το 
ζδαφοσ καταςκεφαηε τα πρϊτα εργαλεία υποβοθκθτικά τϊν χεριϊν του. Κατόπιν 
ιρκε μία ςτιγμι ποφ εμπιςτεφτθκε το ςτοιχείο φδωρ. Θ δφναμθ τϊν υγρϊν είναι 
ιδθ πολφ πιό ιςχυρι από τα ςτερεά. 
Ζνα κφμα μπορεί να ςαρϊςει το κατάςτρωμα ενόσ πλοίου, να ςχίςει τα πανιά του 
και να λυγίςει τθν πιό παχιά ςιδερζνια ράβδο ςαν να είναι από λεπτό ςφρμα. 
Αλλά θ δφναμθ τοφ φδατοσ είναι μιά τοπικι δφναμθ και κατά ςυνζπεια περι-
οριςμζνθ γιά να δράςει ςε μεγαλφτερθ περιοχι. Όταν ο άνκρωποσ ζμακε να χρθςι-
μοποιεί τθν ακόμθ πιό λεπτισ φφςεωσ δφναμθ ποφ απoκαλοφμε αζρα, ζγινε 
δυνατόν να φτιάξει ανεμόμυλουσ και ιςτιοφόρα και να φζρει όλον τον κόςμο ςε 
επικοινωνία. Ζτςι επιτεφχκθκε το επόμενο βιμα τοφ ανκρϊπου προσ τθν εξζλιξθ με 
τθν χριςθ μιάσ δφναμθσ πιό λεπτισ από το νερό και ποφ θ εφαρμογι τθσ ιταν πιό 
ευρεία επάνω ςτον πλανιτθ. Αλλά ο αζρασ ιταν αςτάκμθτοσ και κάτι ποφ δεν 
μπορείσ να βαςιςτείσ επάνω του. Ζτςι με τθν πρόοδο τοφ πολιτιςμοφ εξαςκζνθςε θ 
χριςθ του και ανακαλφφκθκαν νζεσ μορφζσ ενεργείασ, όπωσ ο ατμόσ, ο οποίοσ 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οπουδιποτε και οποτεδιποτε. Προςτζκθκε τότε ζνα νζο 
ςτοιχείο, το πυρ. 
Θ παραγωγι ατμοφ ( δυναμοποιθμζνοσ αζρασ ) ιταν ζνασ ςυνδυαςμόσ γθσ - φδατοσ 
- πυρόσ και αζροσ. Θ πρόοδοσ τοφ πολιτιςμοφ ζκτοτε υπιρξε ραγδαία. 
Παρά ταφτα θ χριςθ τοφ ατμοφ απαιτοφςε βαριά και δυςκίνθτα μθχανιματα. Σο 
επόμενο ςτάδιο εξζλιξθσ ιταν να χρθςιμοποιιςει ακόμθ πιό λεπτζσ μορφζσ ενερ-
γείασ και με εφαρμογζσ παντοφ επάνω ςτον πλανιτθ. Σο μειονζκτθμα τοφ ατμοφ 
πρακτικά εξαλείφκθκε με τθν χριςθ μιάσ άλλθσ μορφισ ενεργείασ πιό εκλεπτυςμζ-
νθσ, τοφ θλεκτριςμοφ. 
Ζτςι βλζπουμε τθν πρόοδο τοφ ανκρϊπου να βαςίηεται ςτθν χριςθ δυνάμεων όλο 
και πιό εκλεπτυςμζνων ( αικερίων ), με κάκε δφναμθ να είναι πιό ικανι και πιό 
εφκολα μεταδόςιμθ από τισ προθγοφμενεσ ποφ είχαν ανακαλυφκεί. 
Αλλά κανζνα από τα ςυςτιματα αυτά δεν είναι ιδανικό διότι θ παραγωγι ενζργειασ 
γενι κά απαιτεί επίγειεσ ἢ υπζργειεσ εγκαταςτάςεισ, ςτακερζσ ἢ κινθτζσ. 
Θ ιδανικι δφναμθ κα ιταν μιά δφναμθ ποφ ο άνκρωποσ κα μποροφςε να παραγάγει 
από τον ίδιο του τον Εαυτό χωρίσ τθν μεςολάβθςθ μθχανθμάτων.  
Μιά τζτοια δφναμθ ίςωσ υπάρχει λανκάνουςα μζςα ςε κάκε άνκρωπο.  



τον άνκρωπο τθν βλζπουμε να εκφράηεται μερικϊσ, μζςω τοφ ψυχικοφ ρεφματοσ 
που τον εμψυχϊνει, ςαν επικυμίεσ και αιςκιματα. 
Αιςκανόμαςτε τθν δφναμθ τθσ κατά καιροφσ, ςτο επίπεδο τϊν αιςκθμάτων, όταν 
απελευκερϊνεται ανεξζλεγκτα ςαν πειραςμόσ. Καμία εργαςία δεν μπορεί να ταλαι-
πωριςει το υλικό ςϊμα και να το εξαςκενιςει, όςο όταν θ τρομακτικι ενζργεια τοφ 
ψυχικοφ ςϊματοσ απελευκερϊνεται ςε ζναν παροξυςμό πειραςμοφ. υνικωσ ςτθν 
παροφςα κατάςταςθ, αυτι θ τεραςτία ενζργεια βρίςκεται ςε λανκάνουςα κατά-
ςταςθ. 
Καλϊσ δε ςυμβαίνει ζτςι μζχρι ποφ κα μάκουμε να τθν τικαςεφουμε με μια πιό 
εκλεπτυςμζνθ μορφι ενζργειασ ποφ είναι θ κζψθ. 
Θ κζψθ εμποτιςμζνθ με τθν επικυμία μζςω τισ πίςτθσ είναι δυνατόν να πετφχει 
καφμα τα. Ιδθ επιςθμαίνουμε, από τϊρα, ότι όταν αναφερόμαςτε ςτθν Πίςτθ δεν 
εννοοφμε βζβαια αυτό ποφ ςυνικωσ εννοεί ο κόςμοσ με τθν λζξθ αυτι, δθλαδι τθν 
παραδοχι οριςμζνων εννοιϊν ἢ αξιϊν ἢ γεγονότων, χωρίσ ο ίδιοσ ο άνκρωποσ να 
ζχει άμεςθ αντίλθψθ αυτϊν. 
Είναι μια ψυχικι ικανότθτα ποφ επιτρζπει ςτον άνκρωπο τθν όλθ εκδιλωςθ τισ 
προςωπικότθτασ του, αφοφ με τθν πίςτθ δθμιουργείται και διατθρείται θ εμπιςτο-
ςφνθ γιά τον εαυτό μασ και γιά τισ ικανότθτεσ τϊν πνευματικϊν μασ διεργαςιϊν. 
Χωρίσ τθν Πίςτθ καμία ςχεδόν εκδιλωςθ δεν κα επιχειροφςε ο άνκρωποσ και καμία 
πνευματικι ςφλλθψθ του δεν κα ολοκλθρωνόταν. 
Ο Κόςμοσ, ςυνεπϊσ, είναι ζνα ςχολείο ποφ μασ διδάςκει πϊσ να ςκεπτόμαςτε και 
πωσ να αιςκανόμαςτε ςωςτά, ϊςτε να μπορζςουμε να προικιςτοφμε με τθν δυνατό 
τθτα τισ ορκισ χριςεωσ τϊν δφο αυτϊν λεπτοφυϊν δυνάμεων, τισ ςκζψεωσ και 
τοφ ςυναιςκιματοσ. 
Ζνα παράδειγμα μπορεί να μασ δείξει πωσ ο κόςμοσ ποφ είμαςτε ενςαρκωμζνοι εξ 
υπθρετεί αυτόν τον ςκοπό. Κάποιοσ ζχει μια ζμπνευςθ, μια ιδζα, να καταςκευάςει 
ζνα μθχάνθμα. 
Μία ιδζα δεν είναι ακόμθ μια ςκζψθ αλλά μια λάμψθ ποφ δεν ζχει πάρει ακόμθ 
ςχιμα και μορφι, τθν οποία ο εφευρζτθσ ςταδιακά μορφοποιεί με νοθτικό υλικό. 
Θ ςκζψθ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ςυμπφκνωςθ νοθτικισ ενεργείασ, όπωσ 
ακριβϊσ θ φλθ είναι ςυμπφκνωςθ αικερικισ ενεργείασ. Δθμιουργεί με τθν ςκζψθ 
του ζνα μθχάνθμα και ςτθν νοθτικι του οκόνθ. Σο μθχάνθμα εμφανίηεται με όλα 
του τα εξαρτιματα να λειτουργεί με τον ζνα ἢ με τον άλλο τρόπο, ζτςι ϊςτε να 
εκπλθρϊνει τον επιδιωκόμενο ςτόχο. 
Κατόπιν αρχίηει να φτιάχνει ςχζδια γιά το μθχάνθμα και ιδθ, από αυτό το ςτάδιο, 
είναι βζβαιο ότι εμφανίηεται θ ανάγκθ τροποποιιςεων. 
Βλζπουμε ςυνεπϊσ ότι οι φυςικζσ ςυνκικεσ δείχνουν ςτον εφευρζτθ το ποφ θ 
ςκζψθ του δεν ιταν ςωςτι. Όταν καταςκευαςκεί το μθχάνθμα και τεκεί ςε λειτου-
ργία, τότε ςυνικωσ ακόμθ περιςςότερεσ τροποποιιςεισ είναι απαραίτθτεσ. Μςωσ δε 
να χρειαςτεί να τθν καταργιςει τελείωσ, να τθν ξαναςχεδιάςει και να φτιάξει ζνα 
καινοφργιο μθχάνθμα. 
Παίρνει δθλαδι μζςα του μορφοποιθμζνθ τθν εκτελεςμζνθ ςφλλθψθ τισ ιδζασ του, 
δθλαδι ζχουμε τθν επάνοδο τισ εκπόρευςθσ ςτο αρχικό τθσ ςθμείο, όπωσ ζχουμε 
προαναφζρει ! 
Αν υπιρχε μόνο ο νοθτικόσ κόςμοσ ( ο κόςμοσ τισ ςκζψεωσ ), δεν κα ςυνειδθτοποι- 
οφςε ότι ζκανε λάκοσ, αλλά οι ςτερεζσ ςυνκικεσ τοφ φυςικοφ κόςμου τοφ ζδειξαν 
ποφ υπιρχε λάκοσ ςτθν ςκζψθ του.  



Ο Φυςικόσ κόςμοσ διδάςκει τον άνκρωπο ςτο να ςκζπτεται ορκά και τα επιτυχθ-
μζνα μθχανιματα του είναι οι ενςωματϊςεισ τισ ορκισ ςκζψθσ. 
το εμπόριο, κακϊσ και ςτα κοινωνικά και φιλανκρωπικά κζματα επικρατοφν ίδιεσ 
αρχζσ. 
Αν οι ιδζεσ μασ γιά τα διάφορα ηθτιματα τισ ηωισ είναι λανκαςμζνεσ, διορκϊ-
νονται όταν τισ εφαρμόηουμε ςτθν πράξθ και γιά αυτό αυτόσ ο κόςμοσ είναι μια 
απόλυτθ αναγκαιότθτα ςτο να μασ διδάξει πϊσ να χειριηόμαςτε τθν ςκζψθ και τθν 
επικυμία, διότι οι δυνάμεισ αυτζσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ ςτθν εποχι μασ λόγω 
τϊν υλικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν. 
Φαίνεται ότι θ επόμενθ φάςθ τισ εξελίξεωσ είναι θ χρθςιμοποίθςθ από τον 
άνκρωπο ενόσ πζμπτου ςτοιχείου το οποίο πολλζσ φορζσ αποκαλοφμε πεμπτουςία. 
Σο ςφμβολο τισ δυνάμεωσ για τθν οποία μιλοφμε είναι ο Φωτοβόλοσ Αςτζρασ ἢ αλ-
λιϊσ ο πεντάκτινοσ αςτζρασ, ο οποίοσ προΐςταται ςτισ πράξεισ τισ « υψθλισ μφθςθσ 
», δθλαδι ςτθν παραγωγι φυςικϊν φαινομζνων πζραν τϊν ιδθ γνωςτϊν ςτθν 
ορκόδοξθ επιςτιμθ. 
Προθγουμζνωσ δϊςαμε το παράδειγμα τοφ μιλου ποφ κόψαμε οριηοντίωσ, ( το 
Μιλο τοφ Αδάμ κατά τθν παράδοςθ - λάρυγξ = το όργανο παραγωγισ τισ ομιλίασ, 

τοφ Λόγου ) και είδαμε τοφσ ςπόρουσ να ςχθματίηουν ζνα πεντάκτινο αςτζρι ☆. 
Ο πεντάκτινοσ ςυμβολίηει και τθν δφναμθ ποφ προαναφζραμε, θ οποία υπνϊττει 
όπωσ ο ςπόροσ και περιμζνει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ γιά να αναπτυχκεί και να 
δϊςει καρποφσ. Ο ψυχικόσ κόςμοσ παρουςιάηεται ςυμβολικά υπό τθν ονομαςία τοφ 
Μζςου Δϊματοσ. 
Αν προςζξουμε λίγο ζνα τάπθτα τοφ εταίρου κα δοφμε να ανζρχεται αυτόσ μιά 
ελικοειδι κλίμακα ( τθν κλίμακα τοφ Λακϊβ ) ποφ οδθγεί ςτο Μζςον Δϊμα τοφ ναοφ 
τοφ ολομϊντοσ. Εδϊ, δεν ζχουμε πλζον κακάρςεισ αλλά περιοδείεσ. 
Ειδικότερα ςτθν τελευταία, τθν πζμπτθ περιοδεία ( το περίφθμο 5ο ςτοιχείο ), 
βλζπουμε να αφαιροφνται τα εργαλεία, διότι φαίνεται ότι δεν μασ είναι πλζον 
απαραίτθτα.  
Αυτό μάλλον υποδθλϊνει ότι περνάμε εφ’ εξισ ςτθν χριςθ τϊν δυνάμεων τοφ 
ανκρϊπου, φφςεωσ εςωτερικισ, ποφ χαρακτθρίηονται ωσ ψυχονοθτικζσ. 
τθν Καμπαλά, το Δζνδρο τισ Ηωισ ι τϊν εφιρόκ αναπαριςτά μια ςυςτθματικι 
όψθ τοφ Κόςμου που είναι κρυμμζνθ ςτθν φφςθ τθσ και θ καταγωγι τθσ ανάγεται 
χιλιάδεσ χρόνια πίςω ςτο παρελκόν. 
Οι απεςταλμζνοι ςτοφσ οποίουσ αποκαλφφκθκε δεν είχαν οφτε τθλεςκόπια οφτε 
άλλα ςφγχρονα μζςα για να μελετιςουν τα άςτρα.  
Ιταν μζςω διαλογιςμοφ, ςυγκεντρϊςεωσ, μελζτθσ και επίμονθσ εςωτερικισ 
προςπάκειασ που μπόρεςαν να ςυλλάβουν τθν Κοςμικι πραγματικότθτα και να τθν 
παρουςιάςουν με τθν βοικεια ςυμβολικϊν περιγραφϊν και παραςτάςεων. 
Και τα ουςιϊδθ ςτοιχεία αυτισ τισ παραδόςεωσ, ςυνεχϊσ επαναπροςδιοριηόμενα 
μζςω διαλογιςμοφ, διά μζςου τϊν αιϊνων ζφταςαν μζχρι εμάσ. 
Κακόριςαν λοιπόν ότι θ εκπόρευςθ τοφ φμπαντοσ γίνεται από δζκα “ περιοχζσ ” ἢ 
από δζκα κζντρα δυνάμεωσ, διότι ο αρικμόσ δζκα αντιπροςωπεφει τθν πλθρότθτα, 
ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο. 
Γιά αυτό το ςφνολο αυτό ονομάςτθκε από τοφσ Πυκαγορείουσ Λερι Δεκάσ. 
Οι υπόλοιποι αρικμοί είναι επανάλθψθ τϊν 10 πρϊτων αρικμϊν, αλλά ςε ζνα άλλο 
επίπεδο. 



Προκφπτουν από τθν ςυμπλοκι τϊν δζκα πρϊτων αρικμϊν και με αρικμοςοφικι 
πρόςκεςθ καταλιγουν πάντα ςε ζναν από τοφσ δζκα πρϊτουσ ( π.χ. το 13=1+3 = 4 
και το 34 = 3 + 4 = 7 ). 
Όταν δϊςαμε τοφσ οριςμοφσ τϊν λειτουργιϊν τοφ Πνεφματοσ ςτον εννεαδικό πίνα-
κα για παράδειγμα είδαμε τον αρικμό 5 να εκφράηει όχι αρικμθτικι ποςότθτα αλλά 
τθν ιδιότθτα του Λόγου, ο οποίοσ δεν προκφπτει ςαν άκροιςμα τοφ 4+1 αλλά τοφ 
2+3, όπωσ και ο αρικμόσ 6 που εκφράηει τθν ιδιότθτα τισ Δράςθσ δεν προκφπτει ωσ 
άκροιςμα τοφ 5+1 αλλά τοφ 1+2+3 ἢ τοφ 1+2+3+4+5 = 15 = 6 κ.ο.κ., κακότι οι αρετζσ 
αυτζσ εκφράηουν ςτάδια δυναμικοτιτων. 
το κάτω ςχιμα ζχουν τοποκετθκεί πάνω ςτο δζνδρο τισ Ηωισ οι ενεργθτικζσ δυνά-
μεισ τοφ Πνεφματοσ, όπωσ τισ περιγράψαμε και κακορίςαμε ςτον Εννεαδικό πίνακα. 

Παρατθροφμε ότι αν ακροίςουμε τοφσ αρικμοφσ τϊν ςφαιρϊν κακενόσ τρίγωνου 
τοφ κάκε Καμπαλιςτικοφ κόςμου ἢ τισ τρείσ κατακόρυφεσ ςυνεχόμενεσ ςτιλεσ τϊν 
αντιςτοίχων λειτουργιϊν τοφ Πνεφματοσ, λαμβάνουμε πάντα με αρικμοςοφικι πρό-
ςκεςθ και αναγωγι τον αρικμό ζξθ ( 6 ), αλλά, ςε τρία διαφορετικά επίπεδα δυνα-
μικότθτοσ. 
Ζτςι 1+2+3 = 6, 4+5+6 = 15 = 1+5 = 6 + και 7+8+9 = 24 = 2+4 = 6 ++, λόγω τισ 
ανζλιξθσ τοφ Πνεφματοσ ἢ τισ κακοδικισ διαδοχισ τϊν κόςμων τισ Δθμιουργίασ.  
Σο + επιτείνει, δθλαδι υποδθλϊνει περεταίρω ενζλιξθ.  



Ο τρίτοσ και κατϊτεροσ κόςμοσ, ο ονομαηόμενοσ και ψυχονοθτικόσ, αντιςτοιχεί ςτον 
άνκρωπο ςτθν ηωϊδθ ψφχθ ( Νεφζσ ) και είναι το επίπεδο ( Χικάλ - Μωςαϊκό 
δάπεδο ) που μετά από τθν πτϊςθ περιορίςτθκε θ δραςτθριότθτα τοφ Εωςφόρου. 
Ο αρικμόσ τοφ επιπζδου αυτοφ, ςαν απόρροια τϊν προθγοφμενων επίπεδων, χαρα-
κτθρίηεται από το  6 - 6 - 6. 
Αν παρακζςουμε τοφσ τρείσ αυτοφσ αρικμοφσ λαμβάνουμε τον αρικμό 666. 
Οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν ακουςτά ότι ο αρικμόσ 666 είναι « ο αρικμόσ τοφ 
κθρίου ».« Ὧδε ἡ ςοφία ἐςτίν· ὁ ἔχων νοῦν ψθφιςάτω τὸν ἀρικμὸν τοῦ κθρίου· 
ἀρικμὸσ γὰρ ἀνκρϊπου ἐςτί· καὶ ὁ ἀρικμὸσ αὐτοῦ χξσ' » ( ο λεξάρικμοσ είναι χ = 600 
- ξ = 60 - σ' = 6, δθλαδι, 666 ). 
Είναι όμωσ ορκό και πρζπει να αντιςτοιχοφμε τα γράμματα χ ξ σ' με τον αρικμό 666; 
Σόςο ςτο Ελλθνικό όςο και Λατινικό κείμενο ( sescenti sexaginta sex ) ο αρικμόσ 
αυτόσ εμφανίηεται με γράμματα. Πουκενά ο ςυγγραφζασ δεν χρθςιμοποιεί τα αρα-
βικά ςτοιχεία 666. Άλλωςτε αυτά τα ςτοιχεία ιταν ανφπαρκτα ςτθν εποχι του. 
Εμείσ λοιπόν αυκαίρετα μεταγράφουμε αυτό το ςφμβολο χξσ' από ολόγραφεσ λζξεισ 
ςε αραβικοφσ αρικμοφσ 666 ; Γεγονόσ που είναι μθ παραδεκτό για κάποιον ο οποίοσ 
κζλει να αςχολθκεί με τθν ερμθνεία ςυμβόλων, τα οποία ςε κανζνα αναλυτικό ςφς-
τθμα δεν μεταφράηονται, οφτε μεταγράφονται, αλλά αναλφονται και ερμθνεφονται 
ςτθν αυκεντικι τουσ μορφι. Μςωσ, πολφ πιο ςωςτά, οι μυςτικοί κεολόγοι τοφ 
Μεςαίωνα μετζγραψαν τισ τρεισ λζξεισ με τα ελλθνιςτικά αρικμθτικά ςτοιχεία χ ξ σ' 
τα οποία ςίγουρα ιταν γνωςτά και που αντιςτοιχοφν ςτο ίδιο πολιτιςτικό πλαίςιο. 
Αντικζτωσ τα Αραβικά ςτοιχεία είναι τελείωσ ξζνα και παραμορφϊνουν ολοκλθρω-
τικά τθν ουςία τοφ ςυμβόλου. Αυτό φαίνεται ξεκάκαρα ςτο γεγονόσ ότι, ενϊ επί 
αιϊνεσ οι μυςτικοί φιλόςοφοι διάβαηαν ςε αυτό το ςφμβολο μια προεικόνιςθ τισ 
μορφισ τοφ Αντιχρίςτου, διότι τα Χ - σ είναι το πρϊτο και τελευταίο γράμμα τισ 
λζξθσ Χριςτόσ ςτα οποία παρεμβάλλεται το ξ ςαν ςφμβολο τοφ φιδιοφ ( Εωςφόροσ- 
αντίχριςτοσ ).  
Οι ςφγχρονοι αναλυτζσ ςτα ψθφία 666 αναηθτοφν κάποιου είδουσ ςφραγίδα. 
Πϊσ είναι λοιπόν δυνατόν να διαλζξουμε τον αρικμό 666 από τον αρικμό χξσ' και με 
ποιά κριτιρια απορρίπτουμε ἢ υιοκετοφμε τον ζνα από τον άλλο ; 
Σο πρόβλθμα τοφ 666 ἢ τοφ αρικμοφ τοφ κθρίου, προερχόμενο από το παραπάνω 
χωρίο τισ Αποκαλφψεωσ τοφ Λωάννθ ( κεφ 13 : 18 ), είναι ζνα από τα πιό αγαπθμζνα 
κζματα προσ ςυηιτθςθ τισ εςχατολογικισ κεολογίασ, δθλαδι τοφ κλάδου αυτισ τισ 
Επιςτιμθσ που αςχολείται με τα προφθτικά και μεςςιανικά κείμενα τϊν Γραφϊν 
όςο και με τισ ερμθνείεσ τϊν διαφόρων Κεολόγων και Φιλοςόφων ανά τοφσ αιϊνεσ. 
Σαυτοχρόνωσ όμωσ ςτοιχειοκετεί και ζνα από τα πιό ςθμαντικά προβλιματα ερμθ-
νείασ και αποδόςεωσ τοφ ςυμβόλου, το οποίο χρθςιμοποιεί ο Ευαγγελιςτισ ςτο 
ςυγκεκριμζνο εδάφιο. 
Σο κείμενο τισ Αποκάλυψθσ αποτελεί ζνα από τα πιό πολφπλοκα και δυςερμινευτα 
κείμενα τισ Χριςτιανικισ παράδοςθσ και αυτό διότι ο ςυγγραφζασ του βαςίηεται ςε 
τρεισ τουλάχιςτον αναγνωριςμζνεσ παραδόςεισ. 
Χωρίσ να αποκλείουμε και τον παράγοντα τισ Κεϊκισ ζμπνευςθσ, αυτζσ είναι :  
τισ Νεοπλατωνικισ Αλεξανδρινισ ςχολισ, τισ Ραβινικισ Καμπαλιςτικισ Παραδόςε-
ωσ και τισ πρϊιμθσ Αποςτολικισ Χριςτιανικισ Κεολογίασ. 
Θ ερμθνεία τοφ κειμζνου δυςκολεφει ακόμα περιςςότερο εξ’ αιτίασ τισ χριςεωσ 
μίασ ιδιάηουςασ γλϊςςασ που βαςίηεται ςτθν κοινι ελλθνιςτικι τϊν δφο πρϊτων 



αιϊνων μετά τον Λθςοφ Χριςτό, όπωσ τθν μιλοφςαν οι λαϊκζσ μάηεσ τισ Ανατολικισ 
λεκάνθσ τισ Μεςογείου. 
Είναι ωςτόςο γεμάτθ από ιδιωματικζσ εκφράςεισ και γλωςςικά ςχιματα θμιτικισ 
παραδόςεωσ που είναι ενςωματωμζνα ςτον ελλθνικό ιςτό τοφ κειμζνου. 
Για τοφσ Πυκαγορείουσ ο αρικμόσ, γενικά, είναι ιερόσ γιατί μζςα του περικλείει τθν 
ίδια τθν υπόςταςθ τισ ηωισ και τισ ανκρϊπινθσ υπάρξεωσ.  
Είναι το μοναδικό δομικό ςτοιχείο ςυγκρότθςθσ και διατθριςεωσ τοφ ςφμπαντοσ. 
Με βάςθ αυτό το φιλοςοφικό ςφςτθμα ο κάκε αρικμόσ ενςάρκωνε ζνα διαφορετικό 
μεταφυςικό νόθμα. Χαρακτθριςτικι είναι θ κεωρία τισ Σετρακτίδοσ, ςτθν οποία 
υποςτιριηαν ότι εμπεριζχονται όλοι οι αρικμοί και όλεσ οι δυνατζσ αρικμθτικζσ 
ςχζςεισ, επομζνωσ θ ίδια θ ουςία τοφ ςφμπαντοσ. 
Θ χριςθ αρικμθτικϊν ςυμβόλων επομζνωσ από τον ςυγγραφζα τισ Αποκάλυψθσ 
φορτίηεται με ζντονεσ μεταφυςικζσ ζννοιεσ και αναλφςεισ που ξεφεφγουνε από τθν 
απλι αρικμθτικι ανάγνωςθ τϊν αρικμϊν και ανάγονται, όπωσ είδαμε, ςε πολφ-
πλοκεσ αρικμθτικζσ ςχζςεισ. 
τθν Καμπαλιςτικι Ραβινικι παράδοςθ τισ αρχαιότθτασ ςυναντάμε πολφ ςυχνά 
αντίςτοιχα φαινόμενα. Εδϊ ο αρικμόσ χρθςιμοποιείται ωσ ςφμβολο προςϊπου, 
πράγματοσ ἢ κατάςταςθσ που ο ςυγγραφζασ επικυμεί να κρφψει από το ευρφ κοινό 
αλλά ωςτόςο το αφινει ευδιάγνωςτο ςε αυτοφσ που γνωρίηουν τοφσ κωδικοφσ ανά-
γνωςθσ και ερμθνείασ τϊν ςυμβόλων. 
Ο αρικμόσ τισ πρϊιμθσ χριςτιανικισ κεολογίασ είναι κάτι πολφ διαφορετικό από τισ 
δφο προαναφερκείςεσ παραδόςεισ. Δεν είναι οφτε αυτοφςια φπαρξθ ( Πυκαγόρειοι 
), οφτε ςφμβολο κάποιασ απόκρυφθσ ζννοιασ ( Καμπαλιςτζσ ). 
Αποτελεί απλό δομικό ςτοιχείο τοφ κεολογικοφ λόγου χωρίσ αφορμζσ περαιτζρω 
αναλφςεων. Δεν αναφζρεται οφτε ςε αρικμθτικι ανάλυςθ, οφτε περικλείει ςυμβο-
λικά ςτοιχεία. Ο αρικμόσ είναι αυτοφςιοσ όπωσ και όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία τοφ 
λόγου τοφ ςυγγραφζα. 
Ποιά λοιπόν από τα τρία αυτά ερμθνευτικά ςφνολα πρζπει να εφαρμόςει ζνασ 
μελετθτισ για να ερμθνεφςει τθν ςθμαςία τοφ αρικμοφ 666 ἢ ορκότερα τϊν γραμ-
μάτων χ ξ σ' ;  
Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα, για αυτό και όλα αυτά τα 
χρόνια οι διάφοροι μελετθτζσ απζδωςαν πολφ διαφορετικζσ ερμθνείεσ ςτον 
ςυγκεκριμζνο αρικμό προςπακϊντασ να τον προςεγγίςουν είτε μζςα από ζνα από 
αυτοφσ τουσ τρείσ δρόμουσ, είτε με ςυνδυαςμοφσ και τϊν τριϊν ἢ άλλωσ πωσ. 
Θ δικι μασ όμωσ ανάλυςθ για το 666, με βάςθ το ςχιμα, ςτθρίηεται : αφενόσ μεν 
ςτθν μυθτικι παράδοςθ και αφετζρου ςτθν ςυμβολικι ςθμαςία που ζχουν οι 
αρικμοί ςτθν Βίβλο και ειδικότερα ςτθν Κοςμογονικι εξιγθςθ μζςω τισ Καμπαλά 
και τισ Γζνεςθσ. 
Γιά παράδειγμα το 7 εκτιμάται ωσ αρικμόσ τισ ςχετικισ τελειότθτασ αλλά και τισ 
Δθμιουργίασ τοφ Κεοφ ( 6 + 1 = 7 θμζρεσ τισ Δθμιουργίασ ). Σο 6 είναι ο αρικμόσ 
τοφ ανκρϊπου και τισ εργαςίασ του. 
Πωσ όμωσ γνωρίηουμε τθν ςθμαςία και τθν ςπουδαιότθτα κάκε αρικμοφ ; 
Θ ςπουδαιότθτα τϊν αρικμϊν ζχει κακιερωκεί τόςο από τθν χριςθ τουσ ςτισ 
Γραφζσ όςο και ςτθν Φφςθ. Όπωσ αναφζρεται ςτθν Γζνεςθ ο Κεόσ δθμιοφργθςε τον 
άνκρωπο τθν 6θ θμζρα και τθν 7θ θμζρα αναπαφτθκε από τισ εργαςίεσ του. 
Τπζδειξε ςτον άνκρωπο 6 θμζρεσ για να εργάηεται. Μετά από 600 χρόνια ο Νϊε του 



οποίου το όνομα ςθμαίνει ανάπαυςθ, προζρχεται από το ριμα Νουάχ που ςθμαίνει 
αναπαφομαι, ςταμάτθςε από τθν εργαςία του και μπικε ςτθν κιβωτό.  
Όλα αυτά και όχι μόνον, κάνουν τον αρικμό 6 αρικμό τοφ ανκρϊπου και τισ 
ανκρϊπινθσ εργαςίασ.  
Επίςθσ, ο αρικμόσ 6 υπολείπεται μια μονάδα ζναντι τοφ 7 και δείχνει κάτι το ατελζσ 
και μθ πλιρεσ ςε ςχζςθ με τθν ςυνολικι Δθμιουργία τοφ Κεοφ. 
Επομζνωσ ο 666 αντιπροςωπεφει γενικά το ανκρϊπινο είδοσ, ϊσ και τθν ενςάρκωςθ 
του, δθλαδι τθν δράςθ ςτο υλικό επίπεδο, λόγω τισ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που ζχει 
ςτθν Βίβλο ( πτϊςθ ). 
Ο αρικμόσ ζξθ είναι γνωςτόσ ωσ ο αρικμόσ τισ ςχετικισ ατζλειασ, επειδι είναι κατά 
μία μονάδα κατϊτεροσ από τον αρικμό επτά, τον κεωροφμενο ωσ τζλειο αρικμό. 
Ζτςι, ενϊ με τισ τρείσ μονάδεσ, το τρία, παριςτάνεται θ πιό τζλεια ζκφραςθ τοφ 
Κεοφ, ωσ « ομοοφςια και αδιαίρετθ τριάδα », τα τρία εξάρια ςυμβολίηουν τθν « 
τελειότθτα τισ ατζλειασ » δθλαδι τον ελαττωματικό άνθρωπο ! 
Aν ανατρζξουμε ςτον εννεαδικό πινάκα τοφ Πνεφματοσ, θ φάςθ ζξθ ςυμβολίηει τθν 
Δράςθ τοφ Πνεφματοσ. Θ κακολικι αυτι δθμιουργικι δράςθ ςυντελείται μακρο-
κοςμικά μζςω τϊν εφιρόκ διά τισ « Λάμψεωσ τισ Αςτραπισ », ( Ναχάσ = φίδι ςτθν 
Γζνεςθ ), που ςυμβολίηει τθν Εωςφορικι κάκοδο. 
 

Θ ΛΑΜΨΘ ΣΘ ΑΣΡΑΠΘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μικροκοςμικά, θ δράςθ αυτι ςυντελείται από τον άνκρωπο μζςω τισ εργαςίασ, 
τόςο τισ Πνευματικισ όςο και υλικισ κατά το εξαίρετο τυπικό τοφ Εταίρου ςτον 
Ελευκεροτεκτονιςμό. 
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