
ΑΠΟΚΑΛΤΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΩΓΗ  
ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Όπωσ είναι εξακριβωμζνο και όπωσ αναφζρεται ςτθν " Γζνεςθ ", ο άνκρωποσ 
εμφανίςτθκε τελευταίοσ από όλα τα δθμιουργιματα. Αφοφ δθλαδι ο Κεόσ περά-
τωςε το ζργο τισ Δθμιουργίασ, ςαν επιςτζγαςμα αυτισ ζπλαςε τον « κατ’ εικόνα 
Αυτοφ και κακ’ ομοίωςθ » άνκρωπο « καὶ εἶπεν ὁ κεόσ· ποιιςωμεν ἄνκρωπον κατ᾿ 
εἰκόνα ἡμετζραν καὶ κακ᾿ ὁμοίωςιν…καὶ ἐποίθςεν ὁ κεὸσ τὸν ἄνκρωπον κατ᾽ εἰκόνα 
κεοῦ ἐποίθςεν αὐτόν ἄρςεν καὶ κῆλυ ἐποίθςεν αὐτοφσ· καὶ ἔπλαςεν ὁ Θεὸσ τὸν 
ἄνκρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆσ γῆσ, καὶ ἐνεφφςθςεν εἰσ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ πνοὴν ηωῆσ, 
καὶ ἐγζνετο ὁ ἄνκρωποσ εἰσ ψυχὴν ηῶςαν » ( Γζνεςθ κεφ. 1: 26 και 2:7 ). 
Αυτό ςθμαίνει ότι τον προίκιςε με ιδιότθτεσ ( κατ’ εικόνα Αυτοφ ) ϊςτε να μπορζςει 
ενεργοποιϊντασ αυτζσ ( διότι υπάρχουν εν δυνάμει ) να πραγματοποιιςει το κακ’ 
ομοίωςθ. 
Θ Βίβλοσ ςτον Ψαλμό 81,6 αναφζρει : “εγϊ είπα˙ κεοί εςτζ και υιοί Υψίςτου πάντεσ“ 
Σα λόγια τοφ Χριςτιανικοφ μνθμοςφνου διαχωρίηουν ςαφϊσ το κατ’ εικόνα από το 
κακ’ ομοίωςθ αναφζροντασ :  

« εικϊν ειμί τισ αρριτου δόξθσ ςου εί και ςτίγματα φζρω πταιςμάτων.» 
Ζτςι ο άνκρωποσ - ΕΓΩ - ζχοντασ οδθγό τισ λειτουργίεσ τοφ Πνεφματοσ κα επιδιϊξει 
κα τά τθν μακρά και επίπονθ διαδρομι του ςτθν Γθ να βρεί τον δρόμο τισ επιςτρο-
φισ, κατά τθν παραβολι τοφ αςϊτου υιοφ, προσ τθν Πνευματικι Πθγι από τθν 
οποία απζρρευςε αφοφ προθγουμζνωσ αγωνιςκεί ςκλθρά, ςαν Πνεφμα αντιτικζμε-
νο λόγω τισ φφςεωσ του προσ τθν φλθ, ϊςτε να περιβλθκεί το άφκαρτο και αιϊνιο 
ϊμα τοφ απελευκερωμζνου από τα υλικά βάρθ Εκλεκτοφ.  
Πρόκειται γιά το « Ζνδυμα τισ Ψυχισ » γιά το οποίο ακοφμε ςτο εξαποςτειλάριο 
τοφ Όρκρου τϊν πρϊτων θμερϊν τισ Μεγάλθσ Εβδομάδοσ : « τον νυμφϊνα ςου 
βλζπω, Σωτιρ μου κεκοςμθμζνον και ζνδυμα οφκ ζχω, ίνα ειςζλκω εν αυτϊ. Λάμ-
πρυνόν μου τθν ςτολιν τισ ψυχισ, Φωτοδότα καί ςϊςον με ». 
Θ ωραία αυτι φράςθ αποτυπϊνει κατά τον καλφτερο τρόπο, το πωσ θ Ορκόδοξθ Εκ 
κλθςία περιγράφει τθν ςχζςθ τοφ Κεοφ με τον άνκρωπο.  
   Δίκαια βζβαια κα αναρωτθκεί κανείσ και κα κζςει τα εξισ αυτονόθτα ερωτιματα : 
1ον Από ποφ βγαίνουν αυτά τα ςυμπεράςματα ; 
2ον Απλά και μόνο από τον τρόπο με τον οποίον πλάςτθκε ο άνκρωποσ ; 
3ον Γιά ποιό λόγο αφοφ ιταν Πνεφμα αγνό και ελεφκερο και απολάμβανε πλιρωσ 
τϊν πνευματικϊν αρετϊν, ενωμζνο με τθν πνευματικι του πθγι, να αποχωριςκεί 
από αυτιν; 



4ον Γιατί να αποςταλεί ςτο υλικό επίπεδο και εκεί ατομικοποιθμζνοσ μζςα ςε ζνα 
υλικό ςϊμα να επιηθτιςει κατόπιν ςκλθρισ πάλθσ με τθν φλθ μζςα ςτθν οποία ζχει 
“ εγκλωβιςτεί ” να επανζλκει ςτθν πθγι από τθν οποία απζρρευςε ; 
Θ απάντθςθ που μπορεί να δοκεί είναι ότι το Πνεφμα είναι μία Αρχι θ οποία χαρ-
ακτθρίηεται από τθν απειροςφνθ, τθν απόλυτθ ελευκερία και τθν ενιαία υνείδθςθ. 
« τὸ Πνεῦμα ὅπου κζλει πνεῖ » μασ λζει ο Άγιοσ Λωάννθσ ( Λωάννθσ κεφ. 3: 8 ). 
τθν απειροςφνθ του δεν υπάρχει οφτε ποςότθτα, οφτε μορφι. 
Απόλυτθ ενότθτα βαςιλεφει ςε Αυτό και το Εγϊ εκεί είναι άγνωςτο και κα λζγαμε 
ότι μόνο το Εμείσ επικρατεί.  
Κατά ςυνζπειαν απουςιάηει παντελϊσ θ Ατομικι υνείδθςθ ! 
τον Παράδειςο, οι άνκρωποι ιταν ςαν τουσ αγγζλουσ, δεν είχαν ατομικι νοθμο-
ςφνθ, δεν μποροφςαν να διαλζγουν, οφτε να αντιςτζκονται, οφτε να ενεργοφν 
ελεφκερα. 
Ιςαν ακϊοι και δεν γνϊριηαν τθν λεγόμενθ αμαρτία. Αυτό ιταν όμωσ μια αρχικι 
περίοδοσ. 
Για να μπορζςουν οι άνκρωποι να κερδίςουν τθν ανεξαρτθςία και τθν ατομικι 
υνείδθςθ, ο Κεόσ τοφσ ζφερε ςε επαφι με οριςμζνα όντα που ηοφςαν ςτον Παρά-
δειςο και που ονομάςτθκαν Όφισ. Ο Όφισ ενεφφςθςε ςτουσ ανκρϊπουσ τθν ιδζα ότι 
« μποροφν να γίνουν ςαν τον Κεό, με το να αποκτιςουν τθν γνϊςθ εκείνθ που κα 
τουσ οδθγοφςε ςτθν Αυτοεπίγνωςθ και ςτθν απόκτθςθ ατομικισ υνείδθςθσ και με 
τον τρόπο αυτό να απελευκερωκοφν ! » 
Βζβαια, δεν τουσ είπε πόςα εκατομμφρια χρόνια κα χρειάηονταν για να γίνουν ςαν 
το Κεό.... 
Οι άνκρωποι άρχιςαν λοιπόν να μορφϊνονται από αυτά τα Πνεφματα τοφ Εως-
φόρου, γιατί ιταν μζςα ςτα ςχζδια τοφ Κεοφ ( επιλζγθκαν ), ϊςτε να αναπτφξουν 
και άλλεσ ικανότθτεσ. 
Όμωσ αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να πραγματοποιεί θ ανκρωπότθτα, μζςα από τον 
πόνο, τθν αρρϊςτια και το κάνατο, ολίγο κατ’ ολίγον τθν εκμάκθςθ τισ νοθμοςφνθσ 
και τθσ ελευκερίασ. 
Αυτι θ ςκζψθ κα φανεί ίςωσ ακατανόθτθ, διότι ςτθν κρθςκεία, γενικά, δεν εξθγοφν 
ζτςι τα πράγματα. Μασ λζνε πάντα, ότι οι πρωτόπλαςτοι δεν υπάκουςαν ςτο Κεό 
και εξ' αιτίασ τισ ανυπακοισ αυτισ εκδιϊχκθκαν από τον Παράδειςο. Διότι αυτό 
που ζκαναν, δθλαδι να γευτοφν τον καρπό τοφ Δζνδρου τισ Γνϊςθσ τοφ καλοφ και 
τοφ κακοφ , δεν ιταν μζςα ςτα ςχζδια τοφ Κεοφ… Αλλά ποτζ δεν μασ εξιγθςαν ποιό 
Ον ιταν αυτόσ ο Όφισ, που γνϊριηε τόςο καλά να μιλά και που είχε τόςεσ Γνϊςεισ, 
και τον λόγο που ο Κεόσ επζτρεψε ςτα άλλα αυτά όντα ( ο Όφισ αντιπροςωπεφει 
ολόκλθρθ κατθγορία όν των ) να κατοικοφν ςτον Παράδειςο. 
Κανείσ δεν κα μποροφςε να εγκαταςτακεί ςτον Παράδειςο χωρίσ τθν άδεια τοφ 
Κεοφ. 
Και αν Δθμιοφργθςε τον Όφι πριν ακόμθ να δθμιουργιςει τουσ ανκρϊπουσ, κα πει 
πωσ είχε το ςκοπό του, τα ςχζδια του, διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν είναι 
κζλθμα τοφ Κεοφ. Όμωσ οφτε αυτό δεν το μασ το εξθγοφν και άλλωςτε ποτζ τίποτα 
δεν μασ ζχουν εξθγιςει. Είναι φανερό και ξζρω καλά πωσ αν διαβάςετε αυτζσ τισ 
γραμμζσ ςε κεολόγουσ, κα βάλλουν τισ φωνζσ και κα ςθκωκοφν οι τρίχεσ τοφ κεφα-
λιοφ τουσ !  Αναφερκικαμε ιδθ ςτθν υμβολικι Γλϊςςα τϊν Γραφϊν ! 
 Επειδι αυτά γράφθκαν με τον ζνα ἢ τον άλλο τρόπο ςτθν Γζνεςθ, πρζπει κανείσ να 
πιςτεφει ακριβϊσ αυτά που γράφθκαν ; 



Αν κανείσ εξετάςει με πνεφμα κριτικισ αυτό το μζροσ τισ Γζνεςθσ που αφορά τον 
Αδάμ και τθν Εφα κα βρει πολλζσ ακατανόθτεσ και απαράδεκτεσ λεπτομζρειεσ. 
Γιατί ο Μωχςισ δεν αναφζρει τα άλλα δζνδρα τοφ Παραδείςου, με τισ ιδιότθτεσ 
τουσ και τισ αρετζσ τουσ, αλλά μόνο το Δζνδρο τισ Ηωισ και το Δζνδρο τισ Γνϊςθσ 
τοφ Καλοφ και τοφ Κακοφ ; Που βριςκόταν αυτό το κακό και από τι αποτελείτο ; 
Πωσ οι πρϊτοι άνκρωποι ηοφςαν μεταξφ τϊν ηϊων που τϊρα ονομάηουμε άγρια 
κθρία; Ποιζσ ιταν οι ςχζςεισ τοφ Αδάμ και τισ Εφασ ; Τπιρχε ςεξουαλικό κζμα ανά-
μεςα τουσ ; Αν είχαν όργανα αναπαραγωγισ, γιατί δεν τα χρθςιμοποιοφςαν ; 
Ηοφςαν αγνά και παρκενικά και τι ζκαναν για να παραμζνουν τζτοιοι ; 
Ποιό ρόλο ζπαιηε εκεί αυτό το Δζνδρο τισ Ηωισ ; 
Και γιατί μετά το αμάρτθμα, θ γυναίκα ζπρεπε να γεννά πλζον με πόνουσ ; 
τον Παράδειςο δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν παιδιά ; Ποιόσ τουσ το ζμακε 
αυτό ; Και γιατί ο Άβελ ιταν τόςο διαφορετικόσ από τον Κάϊν ; 
Και που βρικε ο Κάϊν γυναίκεσ ςτθν Γθ όταν διϊχκθκε αφοφ ςκότωςε τον αδελφό 
του Άβελ ; Πουκενά δεν αναφζρεται ότι υπιρχαν και άλλεσ γυναίκεσ ςτθν Γθ. 
Και πωσ γίνεται ο Μωχςισ να παρουςιάηει τον Κεό ςαν ζνα Ον ςτεροφμενο διο-
ρατικότθτασ αφοφ δεν προζβλεψε τθν ανυπακοι τϊν πρϊτων ανκρϊπων ; 
Yπάρχουν, όπωσ είπαμε, πολλά πράγματα που γράφθκαν για μια άλλθ εποχι. 
Και κακϊσ τϊρα είναι μια νζα εποχι, μία νζα περίοδοσ, πρζπει να δοκοφν άλλεσ εξ-
θγιςεισ ςτουσ ανκρϊπουσ. Θ ιςτορία τοφ προπατορικοφ αμαρτιματοσ είναι θ ιςτο-
ρία τισ κακόδου τοφ ανκρϊπου μζςα ςτθν φλθ και το ερϊτθμα λοιπόν που προ-
κφπτει είναι να μάκουμε αν είναι από μόνοι τουσ οι άνκρωποι που επζλεξαν αυτιν 
τθν κάκοδο ἢ αν ο Κεόσ είχε ςχζδια ακατανόθτα, μακρινά, εκπλθκτικά ςτα οποία 
όμωσ ςχζδια, οι άνκρωποι είχαν τουλάχιςτον μια ςχετικι ελευκερία επιλογισ : να 
παραμείνουν ἢ να φφγουν. Και ωσ γνωςτό οι άνκρωποι επζλεξαν να αποκτιςουν 
εμπειρίεσ μακριά από τον Παράδειςο. 
Θ πτϊςθ, δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι οι άνκρωποι επζλεξαν να κάνουν μελζτεσ 
και ζρευνεσ για να γνωρίςουν. Μπορεί κανείσ να τα εξθγιςει όλα αυτά με τθν 
εικόνα τοφ δζνδρου. Θ κορυφι είναι τα άνκθ. Ηοφςαν λοιπόν, ςε αυτά τα λου-
λοφδια και εκεί ιςαν ςε ςυνεχι επαφι με το φωσ, με τθν κερμότθτα, με τθν ηωι, με 
τθν ομορφιά και τθν ελευκερία. Μόνο που διερωτόντουςαν : 
Μα τι είναι αυτό το δζντρο ; Από ποφ ζρχεται αυτι θ ενζργεια, αυτόσ ο χυμόσ ; 
Βλζπουμε ζνα κορμό αλλά πιο χαμθλά πρζπει να υπάρχει επίςθσ ζνα κρυφό μζροσ. 
Σι είναι αυτό ; Κα κζλαμε να το μάκουμε. Και κακϊσ ζπρεπε για να γνωρίςουν τα 
πράγματα να τα εξετάςουν από κοντά, εγκατζλειψαν τισ καυμάςιεσ εγκαταςτάςεισ 
τουσ, που άγγιηαν τον ίδιο τον ουρανό, και κατζβθκαν μζςα από τον κορμό για να 
δοφν και για να μελετιςουν. 
Και τϊρα που βρίςκονται ςτισ ρίηεσ ( ο τάφοσ τοφ Χιράμ ), φωνάηουν, γιατί εκεί όλα 
είναι ςκοτεινά, θ ατμόςφαιρα είναι βαριά και νιϊκουν εξαντλθμζνοι. 
Ϊςτε αυτι είναι μια περίοδοσ που αφορά τισ ρίηεσ, διότι οι πρϊτοι άνκρωποι 
ικελαν να γνωρίςουν ολόκλθρο το δζντρο αλλά για να το γνωρίςουν, ζπρεπε να 
πάνε να το εξερευνιςουν. 
Μόνον που, όταν αλλάηει κανείσ περιοχι, πρζπει να υποςτεί και τισ καινοφργιεσ 
ςυνκικεσ. 
Ο Αδάμ και θ Εφα ηοφςαν πρωταρχικά μζςα ςτον Κείο Κόςμο, ο Φυςικόσ Κόςμοσ 
είχε επίςθσ δθμιουργθκεί, αλλά δεν τον γνϊριηαν και για να τον γνωρίςουν εγκατζλ- 
ειψαν τον Κείο Κόςμο.  



Αυτι είναι θ πτϊςθ, αυτόσ είναι ο διωγμόσ από τον Παράδειςο. Θ γθ ςτθν οποίαν 
ζπεςαν δεν ιταν τόςο λεπτι, τόςο φωτεινι και τόςο ςπουδαία ςαν τον ουρανό. 
Τπιρχε το κρφο, το ςκοτάδι, θ αρρϊςτια, ο κάνατοσ και ιςαν υποχρεωμζνοι να τα 
υποςτοφν όλα αυτά. Ικελαν να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ τοφ Φιδιοφ και κακϊσ 
μποροφςαν να κάνουν χριςθ τισ ελευκερίασ τουσ, επζτρεψαν ςτουσ εαυτοφσ τουσ 
να κατζβουν. 
Όμωσ ο Κεόσ δεν ιταν εναντίον αυτισ τισ εμπειρίασ και δεν αποκιρυξε εντελϊσ 
τουσ ανκρϊπουσ, αλλά απεναντίασ, βρίςκεται πάντοτε εκεί αν οι άνκρωποι κελι-
ςουν να επιςτρζψουν. 
Ο Κεόσ είναι ζτοιμοσ να δεχτεί τουσ ανκρϊπουσ, να τουσ πάρει ςτθν αγκαλιά του 
κατά τθν παραβολι τοφ αςϊτου υιοφ. Μόνο, που τϊρα ο άνκρωποσ πρζπει πρϊτα 
να τελειϊνει με τισ εμπειρίεσ που άρχιςε και επειδι ςτθν γθ δεν υπάρχουν πια οι 
ίδιεσ ςυνκικεσ , όπωσ επάνω. 
Πρζπει να εργαςτεί, πρζπει να κερδίηει το ψωμί του με τον ιδρϊτα τοφ προςϊπου 
του και θ γυναίκα να φζρνει τα παιδιά ςτον κόςμο μζςα από τουσ πόνουσ, όπωσ μασ 
λζει και θ Γζνεςθ. Άρα θ γθ είναι ζνα ςχολείο, όπου κανείσ ζχει πολλά πράγματα να 
μάκει. Και μιπωσ νομίηει κανείσ ότι τα Εωςφορικά Πνεφματα βρίςκονταν μόνον 
ςτον Παράδειςο ; 
Όχι, ακολοφκθςαν τον άνκρωπο ςτθν κάκοδο του ςτθν γθ όπου εξακολουκοφν να 
τον εκπαιδεφουν για να τον κάνουν ανεξάρτθτο και ελεφκερο. 
Σι εξιγθςθ άραγε κα μποροφςε να δοκεί ςτο απόςπαςμα τισ Γζνεςθσ :  
« ἰδόντεσ δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ κεοῦ ( με επικεφαλισ τον Αηαηιλ κατά τον Ενϊχ ) τὰσ 
κυγατζρασ τῶν ἀνκρϊπ ων ὅτι καλαί εἰςιν ἔλαβον ἑαυτοῖσ γυναῖκασ ἀπὸ παςῶν ὧν 
ἐξελζξαντο » ( Γζνεςθ κεφ.6 : 2 ). 
Ο Κεόσ είπε ςτον Αδάμ και τθν Εφα ότι αν ζτρωγαν από το Δζντρο τισ Γνϊςθσ τοφ 
καλοφ και τοφ κακοφ, κα πζκαιναν. 
Ζφαγαν λοιπόν αλλά δεν πζκαναν, διότι ο κάνατοσ τον οποίον εννοοφςε ο Κεόσ δεν 
ιταν ο γνωςτόσ ςε όλουσ μασ φυςικόσ κάνατοσ, αλλά ζνασ κάνατοσ Πνευματικόσ. 
Αν εξακολουκοφςαν να τρϊνε μόνον από το Δζνδρο τισ Ηωισ, από αυτό το Καμ-
παλιςτικό Δζντρο, κα ςυνζχιηαν να ηοφν ςτθν Μακαριότθτα. Οι καρποί αυτοφ τοφ 
Δζνδρου τισ Ηωισ είχαν τισ ικανότθτεσ να τελειοποιοφν και να εκλεπτφνουν τθν 
φλθ, τόςο πολφ, ϊςτε ο άνκρωποσ που τρεφόταν με αυτοφσ τουσ καρποφσ γινόταν 
όλο και πιο αικζριοσ, ςαν τον Κεό. 
Σο φυςικό τουσ ςϊμα δεν είχε ακόμα ςυμπυκνωκεί, ιταν φωτεινό, αικζριο, πετοφ-
ςε ςτο διάςτθμα και ιταν ελαφρφ. Για αυτό λζγεται πωσ ιταν γυμνόσ. 
Σο να είναι κανείσ « γυμνόσ » ςθμαίνει ότι δεν ζχει ςυμπαγι υλικά περικαλφμματα, 
δθλαδι, δεν ζχει τοπικοφσ περιοριςμοφσ. 
Ο Αδάμ και θ Εφα λοιπόν, ηοφςαν πράγματι ςτον αικζριο κόςμο, τον αικερικό 
κοςμο, γιατί ζτρωγαν τουσ καρποφσ από το Δζνδρο τισ Ηωισ. 
Ενϊ, το Δζνδρο τισ Γνϊςθσ τοφ Καλοφ και του Κακοφ, είχε πθκτικζσ ιδιότθτεσ, και 
όταν ο Αδάμ και θ Εφα το δοκίμαςαν άρχιςαν να ςυμπυκνϊνονται και να υλο-
ποιοφνται. 
Και τότε, είδαν ότι ιςαν « γυμνοί », που εδϊ ςθμαίνει φτωχοί, ςτερθμζνοι τοφ 
Πνευματικοφ Φωτόσ, και για αυτό «εντράπθκαν» και «κρφφτθκαν» κατά τθν Γζνεςθ. 
τθν Διδαςκαλία κάποιου βακμοφ αναφζρεται ξεκάκαρα ότι ο επικεφαλισ τοφ 
ιεροφ αποκαλείται Πατιρ τϊν Πατζρων ἢ Πατιρ Αδάμ, διότι παριςτάνει τον προ-
πάτορα τισ ανκρωπότθτασ και το πρϊτο Ον ςτο οποίο αφυπνίςτθκε θ υνείδθςθ. 



Αν ςυγκρίνουμε λοιπόν τθν μια κζςθ τοφ Πνευματικοφ επιπζδου με εκείνθ τοφ 
υλικοφ, όπου ενςαρκοφμενο το Εγϊ γίνεται άτομο, δθλαδι περιορίηεται, θ δεφτερθ 
είναι πολφ πιό ατελισ. 
υμβαίνει κάτι δθλαδι ανάλογο με το Φωσ ενόσ θλεκτρικοφ λαμπτιρα μεγάλθσ 
εντάςεωσ. Ενϊ μζςα και κοντά ςτον λαμπτιρα το φωσ είναι ιςχυρότατο και 
ομοιογενζσ, κακϊσ οι ακτίνεσ διαχζονται ςτον χϊρο και απομακρφνεται από τθν 
πθγι τουσ γίνονται πιό αςκενζςτερεσ. 
τον Πνευματικό κόςμο ζχουμε ςε αναλογία το Απόλυτο Φωσ, ενϊ εδϊ « κάτω » 
ζχουμε το ςχετικό Φωσ, θ δε διαφορά μεταξφ τοφ Απολφτου και τοφ ςχετικοφ μασ 
δίδει τθν ζννοια τοφ ςκοταδιοφ το οποίο δεν είναι παρά θ ζλλειψθ τοφ Φωτόσ. 
Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και με το ανκρϊπινο Ον, ςαν Κεία Πνευματικι ακτίνα. 
Όςο βριςκόταν ςτθν Πνευματικι του πθγι, όπου υπάρχει απόλυτο καλό, αγνοοφςε 
το κακό. 
Όταν όμωσ κατζρχεται γιά να ενςαρκωκεί, με τθν ατομικοποίθςι του ςτο υλικό 
επίπεδο, εκδθλϊνει ατελϊσ τθν αρετι τοφ καλοφ όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με 
τισ ακτίνεσ τοφ φωτόσ. 
Κατά τθν ζννοια τοφ ςκότουσ μποροφμε να ςχθματίςουμε και τθν ζννοια τοφ κακοφ. 
Θ διάφορα αυτι μεταξφ τϊν δφο επιπζδων , τοφ Πνευματικοφ και τοφ υλικοφ, είναι 
εκείνθ ςτθν οποία οφείλεται αντίλθψθ μασ γιά τθν λεγόμενθ εμφάνιςθ τοφ Κακοφ. 
Σο γεγονόσ πάντωσ ότι τα ανκρϊπινα Εγϊ «κατζρχονται» από ζνα επίπεδο «ανϊ-
τερο», το Πνευματικό, ςε ζνα άλλο επίπεδο κατϊτερο, το υλικό, και ατομικοποι-
οφνται ςε αυτό αποτελεί « μειονζκτθμα » και μποροφμε να το χαρακτθρίςουμε γιά 
τον λόγο αυτό ςαν « πτϊςθ » !  
Αν κελιςουμε τϊρα να αναηθτιςουμε τα αίτια τισ « πτϊςεωσ μασ » αυτισ, κα τα 
βροφ με ςτθν Γζνεςθ όπου περιγράφεται το κοςμολογικό γεγονόσ τισ πτϊςεωσ τϊν 
πρωτοπλάςτων τϊν οποίων είμαςτε απόγονοι . 
Ότι δθλαδι ςυνετελζςκθ τότε εκεί επάνω και κα δοφμε πωσ, επαναλαμβάνεται 
ςυνεχϊσ από τότε εδϊ κάτω, κατ’ αναλογίαν βζβαια γιά τοφσ ανκρϊπουσ Πνεφμα-
τα, τοφσ απόγονουσ των. 
Σϊρα γιατί αςχολοφμαςτε τόςο πολφ με όλα αυτά ; Διότι απλοφςτατα είναι οι απα-
ραίτθτεσ γνϊςεισ -μζροσ τισ Μφθςθσ- που είναι το εργαλείο γιά τθν επιςτροφι μασ. 
Σισ γνϊςεισ αυτζσ τισ χρειαηόμαςτε για να μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε τον 
μθχανιςμό απομάκρυνςθσ τϊν πζπλων υνειδθςιακοφ ςκότουσ, τα οποία, λόγω τισ 
πτϊςεωσ, ζχουν παρεμβλθκεί μεταξφ τοφ Εγϊ - Πνεφματοσ Εαυτοφ μασ και τισ 
προςωπικότθτασ μασ. 
Αυτό ςε διαφορζσ τελετζσ μφθςθσ παριςτάνεται με ζνα πζπλο κατά το μάλλον ἢ 
ιττον αδιαφανζσ που καλφπτει τουσ οφκαλμοφσ ἢ με ζνα δρφφακτο που ςυνα-
ντοφμε ςε κάποιουσ βακμουσ ἢ με τθν προςπάκεια τισ διάβαςθσ ενόσ ποταμοφ 
L.D.P. που δθλϊνει τθν Ελευκερία τισ Διαβάςεωσ. 
Μετά τθν « πτϊςθ » τοφ ανκρϊπου και τθν αποκόλλθςι του από τθν πθγι του, ςτθν 
μφθςθ χρθςιμοποιοφμε τθν φράςθ « ο Λόγοσ απωλζςτθκε ». 
Θ αναηιτθςθ τοφ Απολεςκζντοσ Λόγου, θ επανενςωμάτωςθ, θ επιςτροφι και θ 
αποκατάςταςθ, είναι μερικοί από τουσ οριςμοφσ που οι εςωτεριςτζσ όλων τϊν 
εποχϊν χρθςιμοποιιςαν για να προςδιορίςουν τθν επαναςφνδεςθ τοφ ανκρϊπου 
με τθν πθγι του. 
Ο μφκοσ τισ πτϊςθσ είναι ο μφκοσ τοφ Χιράμ, τοφ Όςιρι και τοφ Διόνυςου, που 
περιγράφουν ςυμβολικά το μαγευτικό αυτό ταξίδι τισ πτϊςθσ και τισ επανόδου. 



τουσ μφκουσ αυτοφσ οι αναηθτθτζσ κα βροφν κοινά ςθμεία, αλλά κυρίωσ τον τρόπο 
να ξεκλειδϊςουν τα μυςτικά, χρθςιμοποιϊντασ τθν γνϊςθ που δεν αποκτάται αλλά 
κατακτάται. 
Θ Ουράνια Λερουςαλιμ, που ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ αναφζρει ςτθν Αποκάλυψι 
του να κατζρχεται ςτθν Γθ και να ςυντρίβει το κθρίο, είναι το αποτζλεςμα τοφ 
Νόμου τισ επανόδου και το Σζρμα τισ Εξελίξεωσ, δθλαδι ο ςκοπόσ τισ Μφθςθσ. 
Θ Μυςταγωγικι Διδαςκαλία είναι παροφςα, ακριβϊσ για να δϊςει τουσ κανόνεσ και 
τον τρόπο που κα μασ βοθκιςει να επιςτρζψουμε ςτον Παράδειςο, ςτουσ κόλπουσ 
τοφ Αιωνίου. 
Για να βοθκιςει το ανκρϊπινο ον να ξαναβρεί τθν εξουςία του, αυτιν που είχε ςτο 
μακρινό παρελκόν, θ Διδαςκαλία μάσ δίνει όλεσ τισ μεκόδουσ, όπωσ άλλωςτε και 
πολλζσ κρθςκευτικζσ διδαςκαλίεσ. Όλεσ οι κρθςκείεσ ζγιναν για να επαναφζρουν 
τον άνκρωπο προσ τθν αρχζγονθ τελειότθτα του. Ο ςκοπόσ τουσ είναι ο ίδιοσ, μόνον 
οι μζκοδοι είναι διαφορετικοί. Είναι όπωσ ςυμβαίνει και με το Γιόγκα, όλα τα 
διαφορετικά Γιόγκα ζχουν ςαν ςκοπό να μασ κάνουν να ξαναβροφμε τισ αρχαίεσ μασ 
δυνάμεισ και τον ςφνδεςμο μασ με τθ Κεότθτα, διότι « Γιόγκα » ςθμαίνει ζνωςθ. 
Σο Λατινικό « Religio » ςθμαίνει και αυτό ςφνδεςθ και δεςμόσ. 
Είναι πάντοτε οι ίδιεσ πραγματικότθτεσ με διαφορετικά ςχιματα.  
Όλεσ οι κρθςκείεσ διδάςκουν ότι θ επιςτροφι ςτθν παραδείςια κατάςταςθ αρχίηει 
με μια κάκαρςθ και μια πεικαρχία. 
τθν Καινι Διακικθ ζχει γραφτεί ότι ζχουμε ζνα φκαρτό ςϊμα και ζνα άφκαρτο 
ϊμα, ζνα ςϊμα από αγνό « φωσ », το ϊμα τισ Δόξασ, το οποίο χάςαμε και που 
πρζπει να δθμιουργιςουμε και πάλι μζςα μασ. Με αυτό το ϊμα, το πρϊτο μασ 
ϊμα τοφ Φωτόσ, μποροφςαμε ςτο παρελκόν να ταξιδεφουμε ςτον χϊρο, να βλζ-
πουμε τα πάντα, να γνωρίηουμε τα πάντα, εκτόσ από τισ πολφ κατϊτερεσ περιοχζσ, 
διότι θ ελαφρότθτα, θ λεπτότθτα αυτοφ τοφ ϊματοσ δεν μασ επζτρεπε να κατε-
βαίνουμε τόςο χαμθλά. Για παράδειγμα εάν κζλουμε ζνα αερόςτατο να ίπταται 
χαμθλά, πρζπει να το φορτϊςουμε με ξζνα ςτοιχεία ( ςάκοι γεμάτοι με χϊμα ) 
αλλιϊσ, όπωσ είναι ελαφριά, πετοφν πολφ ψθλά. 
Με τον ίδιο τρόπο, αν ελαττϊςουμε μζςα μασ το πνευματικό φωσ, κατεβαίνουμε 
όλο και πιο χαμθλά, προσ τισ εντελϊσ πεηζσ, υλιςτικζσ και χυδαίεσ πραγματικότθτεσ 
τοφ ςυνικουσ βίου. 
Αυτό λοιπόν το Φωτεινό ςϊμα, το ϊμα τισ Δόξασ που είναι ο αλθκινόσ Ναόσ τοφ 
Κεοφ, πρζπει να το δθμιουργιςουμε εμείσ οι ίδιοι και μζςα ςε αυτό το « ςϊμα » κα 
ηοφμε αιϊνια. Δεν κα « πεκαίνουμε » και κα ξανακερδίςουμε όλεσ τισ εξουςίεσ που 
είχαμε ςτο παρελκόν. 
Όλεσ οι δυνάμεισ είναι ςτθν διάκεςθ εκείνου που κατόρκωςε να δθμιουργιςει το 
ϊμα τισ Δόξασ, γιατί είναι ζνασ Τιόσ τοφ Κεοφ. 
Και είναι μζςα ςε αυτό το Πνευματικό ϊμα, τθν Τπερςυνείδθτθ Αυτοεπίγνωςθ και 
όχι μζςα ςτο φυςικό ςϊμα, που ο Κεόσ ζρχεται να κατοικιςει. 
« ςπείρεται ςῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται ςῶμα πνευματικόν. ἔςτι ςῶμα ψυχικόν, καὶ 
ἔςτι ςῶμα πνευματικόν. οὕτω καὶ γζγραπται· ἐγζνετο ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ ᾿Αδὰμ εἰσ 
ψυ χὴν ηῶςαν· ὁ ἔςχατοσ ᾿Αδὰμ εἰσ πνεῦμα ηωοποιοῦν· ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευμα 
τικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ ἐκ γῆσ χοϊκόσ, ὁ 
δεφτε ροσ ἄνκρωποσ ὁ Κφριοσ ἐξ οὐρανοῦ … δεῖ γὰρ τὸ φκαρτὸν τοῦτο ἐνδφςαςκαι 
ἀφκαρ ςίαν καὶ τὸ κνθτὸν τοῦτο ἐνδφςαςκαι ἀκαναςίαν. ὅταν δὲ τὸ φκαρτὸν τοῦτο 
ἐνδφςθται ἀφκαρςίαν καὶ τὸ κνθτὸν τοῦτο ἐνδφςθται ἀκαναςίαν, τότε γενιςεται ὁ 



λόγοσ ὁ γεγραμμζνοσ· κατεπόκθ ὁ κάνατοσ εἰσ νῖκοσ ποῦ ςου, κάνατε, τὸ κζντρον ; 
ποῦ ςου, ᾅδθ, τὸ νῖκοσ » ( Αϋ προσ Κορινκίουσ επιςτολι, κεφ.15 : 44~55 ). 
Αυτό το ϊμα τισ Δόξασ, πρζπει να ξζρουμε, ότι μόνο ο ίδιοσ ο άνκρωποσ το κατας- 
κευάηει. Για αυτό ςτο παρελκόν, κάποιοι ονομάηονταν « Σζκτονεσ ». 
Θ Διδαςκαλία τοφ Σεκτονιςμοφ ἢ Ελευκεροτεκτονιςμοφ ιταν αρχικά μια μυςτικι 
φιλοςφία, πολφ βακιά και κεία, που μάκαινε ςτον άνκρωπο πϊσ να γίνει ο οικο-
δόμοσ τοφ δικοφ του Πνευματικοφ ναοφ με τθν βοικεια υλικϊν και ςυμβολικϊν 
εργαλείων από τθν οικοδομικι τζχνθ τα οποία ζπρεπε να γνωρίηει αλλά και να ξζρει 
να χρθςιμοποιεί.  
Όμωσ ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ, ςτισ αρχζσ του, ιταν μια βακιά Φιλοςοφία που δίδα-
ςκε ότι, ο κακζνασ πρζπει να χτίςει το ναό του, το ναό τισ Νζασ Λερουςαλιμ, για τθν 
οποία μασ μιλά ο Λωάννθσ ςτθν Αποκάλυψθ του, τθν πόλθ με τισ τζλειεσ δια-
ςτάςεισ, με τα ςτολιςμζνα από πολφτιμεσ πζτρεσ κεμζλια τθσ, με τθν πλατεία τθσ 
από αγνό Χρυςό ςαν γυαλί διάφανο και τισ δϊδεκα πόρτεσ τθσ φτιαγμζνεσ από 
μαργαριτάρια… 
Θ Νζα Λερουςαλιμ δεν ιταν μια πόλθ με τθν ςυνθκιςμζνθ ζννοια αλλά μια ςυμ-
βολικι πόλθ που παριςτάνει τον ίδιο τον άνκρωπο, τον εαυτό μασ, τον Νζο άνκ-
ρωπο, με τισ δϊδεκα μαργαριταρζνιεσ «πόρτεσ » του που είναι αρετζσ, με τον Κεό 
που κατοικεί μζςα του, που είναι το Φωσ που διϊχνει κάκε ςκοτάδι. 
Θ Νζα Λερουςαλιμ, είναι το ϊμα τισ Δόξασ, ο ναόσ που ο κακζνασ πρζπει να κτίςει 
μζςα του με τα εργαλεία και τα υλικά που τοφ προμικευςε ο Μ.Α.Σ.. *. 
Μζρα και νφκτα, κάκε φορά που ζχουμε μία αφιλοκερδι ϊκθςθ, μία γενναιόδωρθ 
και ειλικρινι τάςθ ἢ κάκε φορά που νιϊκουμε ζνα ςυναίςκθμα αγάπθσ, γλυκφ-
τθτασ, καλοςφνθσ και ταπεινότθτασ, κάτι το αγνό, το φωτεινό, το διαυγζσ, ςχθματί-
ηονται μικρά μόρια Φωτόσ τοφ ϊματοσ αυτοφ που εμείσ δθμιουργοφμε και που 
προςαρμόηονται ςτο πρόπλαςμα τοφ ναοφ. 
Είμαςτε εμείσ που κάκε θμζρα προςκζτουμε δομικά ςτοιχεία ςτο ςχζδιο, όπωσ 
αυτό ςυμβαίνει και με τισ διανοθτικζσ μασ λειτουργίεσ. 
Όταν ζχουμε ςτθν αρχι μια ιδζα, ςχθματίηουμε μια εικόνα, ζνα ιδανικό, και αυτό το 
ιδανικό χρθςιμεφει ςαν πρόπλαςμα, ςαν ζνα ςχζδιο που χαράςςουμε μζςα μασ, 
ζνα ςχζδιο τισ Νζασ Λερουςαλιμ ἢ αν προτιμάτε τισ Βαςιλείασ τοφ Κεοφ που εκ-
προςωπεί τθν Σελειότθτα. 
Αν διατθριςουμε αςταμάτθτα κάκε μζρα αυτό το ιδανικό, για πολλά χρόνια, ότι 
καλό βγαίνει από τον ψυχιςμό μασ, όλεσ οι αφιλοκερδείσ και ειλικρινείσ εςωτερικζσ 
τάςεισ και ενζργειεσ μασ κα προςκολλθκοφν πάνω ςε αυτιν τθν εικόνα, θ οποία 
μεγαλϊνει, ςχθματίηεται, αναπτφςςεται, μζχρι τθν θμζρα όπου, επιτζλουσ κα ςχθ-
ματίςει το δικό μασ ϊμα τισ Δόξασ. 
Καταλαβαίνουμε τϊρα για ποιόν λόγο πρζπει να είναι κανείσ μακθτισ μιασ ςχολισ 
ςαν τον Ελευκεροτεκτονιςμό και γιατί υπάρχει θ Μφθςθ. Και αν όςοι ηουν ςτθν 
άγνοια κζλουν να λοιδοροφν ασ να το κάνουν, δεν κα μπορζςουν όμωσ ποτζ να 
αλλάξουν τθν πραγματικότθτα. 
Εμείσ όμωσ γνωρίηουμε πολφ καλά τθν πραγματικότθτα. Και είναι οι μεγαλφτερεσ 
αλικειεσ. Πρζπει να ζχει κανείσ εμπιςτοςφνθ και να εξακολουκεί τθν εργαςία, 
μζχρισ ότου κατορκϊςει μια μζρα να δθμιουργιςει μζςα του αυτιν τθν αρχζγονθ 
κατάςταςθ, μζςα ςτθν οποία ηοφςαμε άλλοτε, τθν κατάςταςθ τοφ Παραδείςου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*( Μ.Α.Σ.. =  Μζγασ Αρχιτζκτων Σου φμπαντοσ , μια άλλθ ονομαςία για τον Θεό ). 



Και τότε, κα υπάρχουν χιλιάδεσ μικρζσ Νζεσ Λερουςαλιμ οι οποίεσ κα ςχθματίςουν 
τθν Μεγάλθ Λερουςαλιμ, που κα είναι ςαν μια μεγάλθ πόλθ ςχθματιςμζνθ από 
χιλιάδεσ άλλεσ μικρζσ ηωντανζσ πόλεισ, που βαδίηουν και που κινοφνται, με τισ 12 
πόρτεσ τουσ, τισ 12 αρετζσ τουσ και τισ πολφτιμεσ πζτρεσ τουσ ...  
Όλεσ μαηί, ςχθματίηουν το υλικό ϊμα τισ Πνευματικισ Λερουςαλιμ που ιδθ είναι 
επάνω. 
Όταν είπαν πωσ θ Νζα Λερουςαλιμ κα κατεβεί από τον Ουρανό, πρζπει να κατα-
λάβει κανείσ ότι ο Ουρανόσ αντιπροςωπεφει ότι το πιο αγνό υπάρχει ςτο κεφάλι τοφ 
ανκρϊπου. 
Θ εργαςία αντιςτοιχεί με τθν καταςκευι τοφ Πνευματικοφ μασ ναοφ με μια επιμελι 
και αδιάκοπθ εργαςία, εκπορεφοντασ ότι το πιο αγνό και το πιο αφιλοκερδζσ υπά-
ρχει μζςα μασ. Σα γιινα υλικά δεν μποροφν να χρθςιμεφςουν ςε αυτι τθν κατα-
ςκευι, είναι αδφνατον. 
Αν θ Νζα Λερουςαλιμ ζπρεπε να γίνει από μόλυβδο, από άργιλο ἢ από λάςπθ, δθλα 
δι από υλικά που προζρχονται από κάτω και που είναι εφκραυςτα, ςκοτεινά, 
διεφκαρμζνα, τότε δεν αξίηει τον κόπο διότι αυτι υπάρχει ιδθ, είναι ιδθ κτιςμζνθ. 
Όμωσ, θ αλθκινι Λερουςαλιμ οικοδομείται με τα υλικά τισ πιό αγνισ αφιλοκζρ-
δειασ και τισ πραγματικισ Αγάπθσ. 
Διότι όταν κανείσ προςφζρεται εντελϊσ και αφιερϊνεται, ψυχι τε και ςϊματι, ςτθν 
υπθρεςία τοφ Μ.Α.Σ.., όταν προβάλλει όλεσ τισ φωτεινζσ και αγνζσ ςκζψεισ ἢ επι-
κυμίεσ, που του ζρχονται, τότε όλα αυτά λαμβάνουν μζροσ ςτθν οικοδόμθςθ αυτοφ 
τοφ ϊματοσ που τότε αρχίηει να μεγαλϊνει. 
Τπάρχουν βζβαια και άλλοι παρόμοιοι ςυμβολιςμοί για να εκφράςουμε αυτιν τθν 
ίδια ιδζα. Μποροφμε να τθν ονομάςουμε Δεφτερθ Γζννθςθ, Γζννθςθ τοφ Κείου 
παιδιοφ, Γζννθςθ τοφ Χριςτοφ, Ανάςταςθ, Ανάςταςθ τοφ Χιράμ, που δείχνουν πάν-
τοτε τθν ίδια πραγματικότθτα, το ίδιο Πνευματικό γεγονόσ. 
υλλάβαμε αυτό το παιδί μζςα μασ ( τθν Φιλοςοφικι Λίκο ) που ςτθν ςυνζχεια κα 
αναπτφξουμε και γιγαντϊςουμε, αλλά κα πρζπει να το κρζψουμε με τισ πιο αγνζσ 
εκπορεφςεισ. 
Πρόκειται για διαφορετικζσ εκφράςεισ που κζλουν πάντοτε να μασ ποφν ότι καλοφ-
μαςτε να γίνουμε «οικοδόμοι», «τζκτονεσ», αλλά αλθκινοί Σζκτονεσ, ικανοί να προ-
βάλλουμε από μζςα μασ τα πιό πολφτιμα υλικά για να κτίςουμε το ακάνατο ϊμα 
μασ.  τθν Παλαιά Διακικθ βλζπουμε να αναφζρονται επίςθσ τα εξισ : 
« καὶ ἔπλαςεν ὁ Θεὸσ τὸν ἄνκρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ ἐνεφφςθςε εἰσ τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ πνοὴν ηωῆσ, καὶ ἐγζνετο ὁ ἄνκρωποσ εἰσ ψυχὴν ηῶςαν. Καὶ 
ἐφφτευςεν ὁ Θεὸσ παράδειςον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰσ καὶ ἔκετο ἐκεῖ τὸν 
ἄνκρωπον, ὃν ἔπλαςε. καὶ ἐξαν ζτειλεν ὁ Θεὸσ ἔτι ἐκ τῆσ γῆσ πᾶν ξφλον ὡραῖον εἰσ 
ὅραςιν καὶ καλὸν εἰσ βρῶςιν καὶ τὸ ξφλον τῆσ ηωῆσ ἐν μζςῳ τοῦ παραδείςου καὶ τὸ 
ξφλον τοῦ εἰδζναι γνωςτὸν καλοῦ καὶ πονθροῦ .... ποταμὸσ δὲ ἐκπορεφεται ἐξ ᾿Εδὲμ 
ποτίηειν τὸν παράδειςον· ἐκεῖκεν ἀφορίηεται εἰσ τζςςαρασ ἀρχάσ… τὸ δὲ χρυςίον 
τῆσ γῆσ ἐκείνθσ καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐςτιν ὁ ἄνκραξ καὶ ὁ λίκοσ ὁ πράςινοσ … Καὶ ἔλαβε 
Κφριοσ ὁ Θεὸσ τὸν ἄνκρω πον, ὃν ἔπλαςε, καὶ ἔκετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείςῳ ( κιπο ) 
τῆσ τρυφῆσ, ἐργάηεςκαι αὐτὸν καὶ φυλάςςειν. καὶ ἐνετείλατο Κφριοσ ὁ Θεὸσ τῷ 
᾿Αδὰμ λζγων· ἀπὸ παντὸσ ξφλου τοῦ ἐν τῷ παραδείςῳ βρϊςει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ 
ξφλου τοῦ γινϊςκειν καλὸν καὶ πονθρόν, οὐ φάγεςκε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμζρᾳ 
φάγθτε ἀπ᾿ αὐτοῦ, κανάτῳ ἀποκανεῖςκε. Καὶ εἶπε Κφριοσ ὁ Θεόσ· οὐ καλὸν εἶναι τὸν 
ἄνκρωπον μόνον· ποιιςωμεν αὐτῷ βοθκὸν κατ᾿ αὐτόν…καὶ ἐπζβαλεν ὁ Θεὸσ 



ἔκςταςιν ἐπὶ τὸν Αδάμ καὶ ὕπνωςε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνε-
πλιρωςε ςάρκα ἀντ᾿ αὐτῆσ. καὶ ᾠκοδόμθςεν ὁ Θεὸσ τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ 
τοῦ ᾿Αδάμ, εἰσ γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸσ τὸν ᾿Αδάμ…καὶ ἦςαν οἱ δφο γυμνοί, ὅ 
τε Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐςχφνοντο » ( Γζνεςθ κεφ. 2 : 7~ 25 ). 
τον προςωποποιθμζνο Αδάμ πρζπει να διακρίνουμε το ςυλλογικό όνομα τισ ανκρ-
ωπότθτοσ (τθν ιδζα άνκρωποσ ) πριν και μετά τον απόχωριςμό τϊν γενϊν ( Αδάμ - 
Εφα ). 
Όςο λοιπόν ηοφςαν ςτον Παράδειςο και πριν εκδιωχκοφν από αυτόν καμία 
ςυνείδθςθ δεν είχαν τισ « γυμνότθτασ » των. Επί πλζον πουκενά δεν φαίνεται να 
απόκτθςαν απογόνουσ. Μόνο μετά τθν πτϊςθ εμφανίηονται οι πρϊτοι απόγονοι 
ςαν Κάϊν και Άβελ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι ςτεροφντο υλικισ υποςτάςεωσ και ότι ιταν Πνευματικζσ οντό-
τθτεσ, οπότε ο Παράδειςοσ ςτον οποίον ηοφςαν δεν πρζπει να βρίςκεται ςτο υλικό 
επίπεδο αλλά ςτο Πνευματικό. 
Εκεί λοιπόν ςτον Παράδειςο απολάμβαναν ςε όλθ τθσ τθν πλθρότθτα τθν μακάρια 
ηωι και ςυμμετείχαν ςτο άπλετο φωσ τισ Κείασ πθγισ γευόμενοι απεριορίςτωσ τοφ 
ξφλου τισ Ηωισ, δθλαδι τθν Ακαναςία. 
Από το ξφλο τισ Γνϊςεωσ τοφ καλοφ και τοφ πονθροφ τοφσ δόκθκε θ ςυμβουλι να 
μθ δοκιμάςουν διότι τθν θμζρα που κα δοκίμαηαν κα πζκαιναν ( ςτο Πνευματικό 
επίπεδο φυςικά ). Σι μπορεί όμωσ να ςυμβολίηει αυτό ;  
Διότι αςφαλϊσ πρόκειται περί αλλθγορικισ εικόνασ ! Όλεσ οι Λερζσ Γραφζσ, κακϊσ 
και οι μυιςεισ τϊν Μυςτθρίων και τοφ Σεκτονιςμοφ, ζχουν ωσ ςκοπό να μεταδϊ-
ςουν ζνα « νόθμα υψθλότερο » από εκείνο ποφ εμπεριζχεται ςτισ λζξεισ και ςτισ 
εικόνεσ. Σο υψθλότερο αυτό νόθμα πρζπει ο άνκρωποσ να το κατανοιςει Εςωτερικά. 
ε τι ςυνίςταται θ δοκιμι από το ξφλο τισ Γνϊςεωσ τοφ καλοφ και τοφ κακοφ ; 
Είδαμε προθγουμζνωσ ότι το ανκρϊπινο πνεφμα εφ’ όςον κατζρχεται για να ενςα-
ρκωκεί εκδθλϊνει ατελζςτερα τθν αρχι τοφ Καλοφ, με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ 
ςτο υλικό επίπεδο τισ δράςεωσ τοφ κακοφ.  
Κάτι ανάλογο ζχει και θ προσ τοφσ πρωτόπλαςτουσ προτροπι.  
« Μθ επιχειριςετε να απομακρυνκείτε από το Πνευματικό επίπεδο διότι οι πνευμα-
τικζσ ςασ αρετζσ και ιδιότθτεσ, τισ οποίεσ κατζχετε ςε τελειότθτα, κα χάςουν τθν 
λάμψθ τουσ και τθν δφναμθ τουσ. Όςο κατζρχεςτε κα τισ εκδθλϊνετε με περις-
ςότερθ ατζλεια οπότε κα γνωρίςετε τθν ζννοια τοφ κακοφ, το οποίο είναι προϊόν 
τοφ επιπζδου τισ κακόδου και το οποίο ςασ είναι άγνωςτο διότι δεν υπάρχει εδϊ ». 
Με τον τρόπο αυτό οι πρωτόπλαςτοι κα γευόντουςαν το ξφλο τισ γνϊςεωσ τοφ 
καλοφ και τοφ κακοφ, δθλαδι κα αποκτοφςαν υνείδθςθ Εαυτοφ. 
Σο κατϊτερο επίπεδο ςτο οποίο ο Δθμιουργόσ τοφσ ςυνζςτθςε να μθν κατζλκουν 
είναι το επίπεδο ςτο οποίο κυριάρχθςε ο Εωςφόροσ, μετά τθν φαινομενικι του « 
αποςταςία », διότι αςφαλϊσ ιταν ζνα ςυμβάν προκακοριςμζνο από τθν Τπζρτατθ 
υνείδθςθ και Βοφλθςθ τοφ Παντόσ. Εωςφόροσ ετυμολογικά ςθμαίνει « Αυτόσ που 
φζρνει τθν Αυγι ». 
Σο όνομα αυτό το ςυναντάμε γιά πρϊτθ φορά ςτον προφιτθ Θςαΐα ςτο κεφάλαιο 
14 : 12. « πῶσ ἐξζπεςεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωςφόροσ ὁ πρωΐ ἀνατζλλων ; » 
Θ Γζνεςθ μασ παρουςιάηει τον Εωςφόρο με τθν μορφι όφεωσ, τοφ φρονιμότερου 
όπωσ λζει τϊν κθρίων, διότι ο Εωςφόροσ, θ « εκπεςοφςα » αυτι Πνευματικι Λογοϊ-
κι Οντότθσ κακόλου δεν ςτερείται φρονιςεωσ και οφίασ αφοφ ενεργεί πάντοτε με 
μακθματικό υπολογιςμό. 



Ο Εωςφόροσ, ο οποίοσ είναι Λογοϊκόσ Άρχοντασ, ςτθν τροποποιθμζνθ δράςθ τϊν 
αρετϊν τοφ Κεοφ, τθν οποία εμφανίηει, θ Αγάπθ εκφράηεται ςαν Κάλλοσ και θ 
οφία ςαν Μακθματικι ζκφραςθ. 
Ο Όφισ ο οποίοσ ζρπει επάνω ςτθν κοιλιά του και τρζφεται από τθν γθ φαίνεται να 
ςυμβολίηει τθν ζλξθ τοφ κατωτζρου επιπζδου ςτο οποίο είχαν τθν ζμπνευςθ να 
ειςδφςουν οι προπάτορεσ μασ γιά να κυριαρχιςουν ςε αυτό. 
Αναλογικά ςυμβολίηει τθν δελεαςτικι επίδραςθ τθν οποία θ φλθ επρόκειτο να 
αςκεί ςτοφσ ανκρϊπουσ - πνεφματα όταν αργότερα κα εμφανιηόταν ςτο υλικό επί-
πεδο ( με τθν γοθτεία δια τϊν τεςςάρων ςτοιχείων ποφ αςκεί ςε αυτοφσ μζςω τισ 
επικυμίασ να απολαμβάνουν τα φαινομενικά κζλγθτρα τισ φλθσ, τα υλικά αγακά 
και απολαφςεισ ). 
Θ ζμπνευςθ αυτι τϊν προπατόρων μασ να κατεβοφν ςτο επίπεδο τισ φλθσ εγκλείει 
και το πρϊτο ςπζρμα τοφ Εγωϊςμοφ ποφ κλθροδοτικθκε και ςτοφσ απόγονουσ των 
ανκρϊπουσ και αποτελεί το κφριο γνϊριςμα τοφ χαρακτιρα τουσ. 
Ο Αδάμ και θ Εφα λοιπόν είναι Πνευματικζσ υποςτάςεισ οι οποίεσ με τθν παρό-
τρυνςθ ενόσ εςωτερικοφ κινήτρου ( που θ Γζνεςθ το ονομάηει όφι ) ἢ καλφτερα με 
κίνθτρο τθν παρόρμθςθ τοφ Εγωϊςμοφ, οι εν δυνάμει αυτζσ, ατελείσ ατομικζσ ςυνει-
διςεισ ,“ οραματίςτθκαν ” τθν ανεξαρτθςία τουσ ςαν αυτόνομεσ ατομικζσ υπάρξεισ 
και αποχωρίςκθκαν από τον “Λόγο”. Και τότε μασ περιγράφει θ “ Γζνεςθ” :  
« ἔγνωςαν ὅτι γυμνοὶ ἦςαν, καὶ ἔρραψαν φφλλα ςυκῆσ καὶ ἐποίθςαν ἑαυτοῖσ περι-
ηϊματα ». Και φυςικά όταν λζμε ιταν “ γυμνοί ” αναφερόμεκα ςτθν μθ φπαρξθ τϊν 
υλικϊν ςωμάτων. Γιατί όμωσ με φφλλα ςυκιάσ ; Θ ςυκιά, όπωσ θ ελιά, το αμπζλι και 
θ ροδιά είναι ςφμβολα τισ αφκόνου καρποφορίασ. 
τθν Ελλάδα θ ςυκιά ιταν αφιερωμζνθ παράλλθλα με το αμπζλι ςτον Διόνυςο τον 
Ηαγρζα, ο οποίοσ ςφμφωνα με τθν μυκολογία γεννικθκε από τον μθρό τοφ Δία, 
όπωσ με ανάλογο τρόπο ςυντελζςκθκε και θ γζννθςθ τισ Κεάσ τισ οφίασ Ακθνάσ. 
Σο δζνδρο ςυκιά ςυμβολίηει επίςθσ τθν Ακαναςία και τθν Διανόθςθ ςαν ανϊτερθ 
Γνϊςθ. 
Σο πλικοσ τϊν φφλλων τισ ςυκιάσ ςυμβολίηει μιά πολλαπλότθτα, μία άφκονθ καρ-
ποφορία (τθν ανκρωπότθτα) που περιζχει τθν ιδζα τισ Ακαναςίασ και περιβάλλει 
τθν ιδζα άνκρωποσ (ωσ Αδάμ -Εφα ) γιά να εκφραςκεί υλοποιοφμενθ ( περιηϊματα ) 
ςτο κοςμικό επίπεδο, ( ζνα κεφάλι, δφο χζρια, δφο πόδια, αλλά και τισ πζντε 
αιςκιςεισ του ).  
Αν προςζξουμε το φφλλο τισ ςυκιάσ κα διαπιςτϊςουμε ότι ζχει πζντε φφλλα και 
ςχθματίηει ζνα πεντάκτινο αςτζρα . Σο φφλλο αντεςτραμμζνο, φαίνεται να υπονοεί 
τθν πτϊςθ. 
Κατεβαίνοντασ λοιπόν ςτο Εωςφορικό επίπεδο, ζχαςαν τθν αγνότθτα και κακαρό-
τθτα τοφ Πνεφματοσ των, το οποίο αναμείχκθκε με τθν ετερογενι φφςθ τοφ επι-
πζδου αυτοφ και απογυμνϊκθκαν από τθν ικανότθτα να εκδθλϊνουν με τελειότθτα 
τισ Αρετζσ και Λδιότθτεσ ποφ κατείχαν, όπωσ ςυνζβαινε όταν ιταν ςτον Πνευματικό - 
Παράδειςο “ ενωμζνοι ” με τον Κεό. 
Γιατί όμωσ, εφ’ όςον ιταν Πνευματικζσ οντότθτεσ, θ Γζνεςθ αναφζρει ότι ο Κεόσ 
ζπλαςε τον πρϊτο άνκρωπο, τον Αδάμ, « χοφν από τισ γθσ » και ενεφφςθςεν « 
πνοιν ηωισ » ; 
Και εδϊ πρόκειται γιά αλλθγορικι εικόνα κάτω από τθν οποία κρφβεται θ από τθν 
Γθ μελλοντικι προζλευςθ τϊν υλικϊν ςωμάτων τϊν ανκρϊπων « χοφσ από τισ γθσ » 
μζςα ςτα οποία κα ενςαρκϊνονταν « πνοι ηωισ » τα εκ τοφ πνευματικοφ ςϊματοσ 



τϊν Προπατόρων εκπορευόμενα ανκρϊπινα Εγϊ : « καὶ ἐποίθςε Κφριοσ ὁ Κεὸσ τῷ 
᾿Αδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνασ δερματίνουσ καὶ ἐνζδυςεν αὐτοφσ...» ( Γζνεςθ, 
κεφ. 3 : 21 ). 
Αντιλαμβανόμαςτε επίςθσ πωσ όταν θ Γζνεςθ αναφζρει ότι ο Κεόσ ζκαμε να 
βλαςτιςουν ςτον Παράδειςο δζνδρα ωραία ςτθν όραςθ και τθν γεφςθ μεταξφ τϊν 
οποίων το Δζνδρο τθσ Ηωισ και το Δζνδρο τισ Γνϊςεωσ τοφ καλοφ και τοφ πονθροφ 
και υπιρχε ποταμόσ που διακλαδίηοταν ςε τζςςερισ μικρότερουσ και υπιρχε χρυςόσ 
και πολφτιμοι λίκοι, μασ δίνει μια εικόνα τϊν πνευματικϊν αρετϊν και ιδιοτιτων τισ 
οποίεσ απολάμβαναν οι πρωτόπλαςτοι. 
Οι αρετζσ αυτζσ όπωσ τοφ Αλθκοφσ, τοφ Απολφτου Καλοφ, τθσ απόλυτθσ Δικαιο-
ςφνθσ, τθσ Αγάπθσ, τθσ οφίασ κ.λ.π δεν ιταν δυνατόν να γίνουν αιςκθτζσ και να 
κατά νοθκοφν από μια ανκρωπότθτα θ οποία διζνυε τα πρϊτα τθσ βιματα, παρά να 
αποδοκοφν αλλι ϊσ, με εικόνεσ από τθν ορατι Δθμιουργία.  
Όπωσ δε αναφζρει θ Αϋ προσ Ρωμαίουσ επιςτολι τοφ Παφλου : 
« τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίςεωσ κόςμου τοῖσ ποιιμαςι νοοφμενα κακορᾶται » 
Όπωσ είπαμε, οι κεόπνευςτοι ςυγγραφείσ τϊν Λζρων Γραφϊν, οι μεγάλοι αυτοί 
Μφςτεσ, δανείηονταν παραςτάςεισ και εκφράςεισ υλικζσ γιά να αποδϊςουν ζννοιεσ 
ανϊτερθσ πνευματικότθτοσ, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τισ εποχισ τουσ 
και να γίνουν αντιλθπτοί από ανκρϊπουσ κατωτζρασ θκικισ και νοθτικισ αναπτφ-
ξεωσ, μεταξφ τϊν οποίων ίςχυε ςαν κανόνασ δικαιοςφνθσ, το οφκαλμόν αντί οφκα-
λμοφ και οδόντασ αντί οδόντοσ. 
Οι άνκρωποι τισ εποχισ εκείνθσ μόνο με τον φόβο και τον τρόμο ιταν δυνατό να 
διατθριςουν τθν πίςτθ τουσ προσ το Τπζρτατο Ον, το οποίο οι βζβθλοι αποκα-
λοφςαν ADONAI. 
Άλλεσ βζβαια εποχζσ τότε και οι αποκαλφψεισ για τον Κεό κα είναι πάντα ανάλογεσ 
προσ τθν ανά εποχι πνευματικι και θκικι κατάςταςθ τϊν ανκρϊπων. 
Εκείνο επίςθσ που ενιςχφει τθν ερμθνεία αυτι και αποδεικνφει ότι ο Παράδειςοσ 
ιταν ζνα Πνευματικό επίπεδο και όχι υλικό και ότι όλα τα υλικά τισ φφςεωσ τα 
οποία περιγράφονται ςυμβολίηουν πνευματικζσ ιδιότθτεσ και αρετζσ ἢ ιδζεσ, είναι 
το γεγονόσ ότι μαηί με όλα τα καρποφόρα δζνδρα που υπιρχαν εκεί αναφζρονται 
και δφο άλλα ςυμβολικά δζνδρα : “ το Δζνδρο τισ Ηωισ ” και “ το Δζνδρο τισ 
Γνϊςεωσ τοφ καλοφ και πονθροφ ”.  
Αφoφ λοιπόν είναι αυταπόδεικτο ότι τα δφο αυτά δζνδρα είναι ςυμβολικά είναι 
επόμενο να δεχκοφμε το ίδιο και γιά τα υπόλοιπα. 
Άλλθ απόδειξθ τζλοσ ότι ο Παράδειςοσ αντιπροςωπεφει το Πνευματικό επίπεδο και 
όχι υλικό είναι ότι μετά τθν “ πτϊςθ ” : « καὶ ἐξαπζςτειλεν αὐτὸν Κφριοσ ὁ Θεὸσ ἐκ 
τοῦ παραδείςου τῆσ τρυφῆσ ἐργάηεςκαι τὴν γῆν, ἐξ ἧσ ἐλιφκθ. καὶ ἐξζβαλε τὸν 
Αδὰμ καὶ κατῴκις εν αὐτὸν ἀπζναντι τοῦ παραδείςου τῆσ τρυφῆσ καὶ ἔταξε τὰ 
Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνθν ρομφαίαν τὴν ςτρεφομζνθν φυλάςςειν τὴν ὁδὸν τοῦ 
ξφλου τῆσ Ζωῆσ » ( Γζνεςθ κεφ. 3 : 23~24 ). 
Εδϊ γίνεται ςαφϊσ μια αντιδιαςτολι μεταξφ τοφ Παράδειςου τισ τρυφισ, δθλαδι 
τοφ πνευματικοφ επιπζδου και τθσ Γθσ ποφ είναι το υλικό επίπεδο το οποίο βριςκό-
ταν « απζναντι » από τον Παράδειςο και κατά ςυνζπεια εκτόσ αυτοφ. 
Θ τοποκζτθςθ τϊν δφο αυτϊν επιπζδων « απζναντι », υπό μορφι αντικατοπτρις-
μοφ, ςυμβολίηει τθν αλικεια ότι θ Τλικι Δθμιουργία δεν είναι παρά μια « αντανά-
κλαςθ » τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ, εικόνα και ομοίωςθ αυτισ. 



Ο παρακάτω πίνακασ, ο οποίοσ ζχει λθφκεί από ζνα παλαιό τυπικό ανωτζρου 
βακμοφ τοφ Α.Α..Σ. τισ Νοτίου Δικαιοδοςίασ τϊν ΘΠΑ, απεικονίηει ςυμβολικά τισ 
ωσ άνω ζννοιεσ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Τπάρχει και μια ακόμθ ζνςταςθ, θ οποία είναι δυνατόν να προβλθκεί.  
Πωσ θ Τλικι δθμιουργία ςυςτικθκε μετά τθν πτϊςθ τϊν πρωτόπλαςτων αφοφ, 
όπωσ αναφζρει θ Γζνεςθ, ο Κεόσ πρϊτα δθμιοφργθςε τον υλικό κόςμο και κατόπιν 
ζπλαςε τον Αδάμ ; 
Θ Τλικι Δθμιουργία που βλζπουμε, προχποκζτει αναγκαςτικά μια ανάλογθ Πνευ-
ματικι φλλθψθ τοφ Δθμιουργοφ τθσ και είναι θ απόδοςθ τισ Πνευματικισ ςτο 
υλικό επίπεδο. 
Θ φλλθψθ όμωσ τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ και ταυτό- 
χρονθ εκτζλεςθ τισ υλλιψεωσ αυτισ, διότι αςφαλϊσ οι Λδζεσ τοφ Κεοφ δεν απ-
αιτοφν χρονικι μεςολάβθςθ γιά να πραγματοποιθκοφν, λόγω απουςίασ τοφ χρόνου 
ο οποίοσ είναι ανφπαρκτοσ ςτο άπειρο-αιϊνιο Πνευματικό επίπεδο. 
Διότι θ πραγματοποίθςθ τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ δεν απαιτεί εξελικτικι δια-
δικαςία διότι ταυτόχρονα με τθν ςφλλθψθ ακολουκεί και θ εκτζλεςθ και γιά αυτό 
αυτι είναι τελειωτικι και αιϊνια. Γιά αυτό αναφζρεται ότι ο κόςμοσ δθμιουργι-
κθκε ακαριαία διά μόνου τοφ Λόγου τοφ Κεοφ. 
Όπωσ λοιπόν ο Αδάμ αντιπροςωπεφει πνευματικι οντότθτα ζτςι και θ αναφερό-
μενθ εξα ιμερθ δθμιουργία τοφ Κόςμου είναι μια εικόνα τισ Πνευματικισ τθν 
οποία οι κεόπνευςτοι ςυγγραφείσ απζδωςαν με υλικζσ εκφράςεισ. 
Οι ζξθ θμζρεσ δεν είναι παρά ςτάδια Δθμιουργικισ Ενελίξεωσ θ δε 7θ τοφ Κρόνου 
ςυμβολίηει, τθν ανάπαυςθ, ιτοι το πζρασ τισ Ενελικτικισ φάςεωσ τισ Δθμιουργίασ. 
Οι ζξθ φάςεισ - θμζρεσ μαηί με τισ Σρείσ αρχικζσ Αρετζσ τοφ Απολφτου ςχθματίηουν 
ζναν Εννεαδικό Πίνακα τοφ Πνεφματοσ ( δείτε το χωριςτό άρκρο ).  
Περαιτζρω, ςυμβολίηουν τισ μακρζσ περιόδουσ εξελίξεωσ τϊν τριϊν Βαςιλείων τισ 
υλικισ Δθμιουργίασ που κα ακολουκοφςε, δθλαδι τοφ ορυκτοφ, φυτικοφ και ηωι-
κοφ Βαςιλείου. 
υνεπϊσ θ εξαιμερθ Δθμιουργία εκφράηει τθν φλλθψθ τισ Λδζασ τοφ Κεοφ, θ 
οποία αποδιδόμενθ ςτθν υλικι Δθμιουργία ακολοφκθςε τθν ςειρά που κακόριςε θ 
ςυλλθφκείςα ιδζα. 
Θ εικόνα τοφ τελειωτικοφ και αιωνίου τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ αποδίδεται ςτο 
υλικό επίπεδο με τθν αζναο γζννθςθ, ςυντιρθςθ και φκορά τϊν όντων ! 



Γιά αυτό οι Πυκαγόρειοι παραδεχόταν δφο όψεισ τισ Δθμιουργίασ. 
Σθν Φυςιϊςα Φφςη, θ οποία είναι αιϊνια και άφκαρτθ και προΐςταται ςτθν γζνεςθ 
και εξακολουκθτικι ηωι τϊν όντων και τθν άλλθ τθν Φυςικοποιημζνη Φφςη θ 
οποία είναι εικόνα και αντανάκλαςθ τισ πρϊτθσ και ςτθν οποία ο χαρακτιρασ τοφ 
αιωνίου αποδίδεται διά τισ εξακολουκθτικισ και αενάου γεννιςεωσ, ςυντθριςεωσ 
και φκοράσ τϊν όντων. 
Όςον αφορά τθν εκτζλεςθ και πραγματοποίθςθ τοφ τελειωτικοφ και αιωνίου, 
ουδείσ γνωρίηει τουσ χρόνουσ και καιροφσ ποφ ζκεςε θ Ευαρζςκεια τοφ Δθμιουργοφ 
Νοφ τοφ παντόσ. 
φμφωνα με τθν Διδαςκαλία τϊν Ροδοςταφρων τισ Ανατολισ, υπάρχει μιά Αρχι, 
μιά Αλικεια, μιά Λογικι και μια Παγκόςμιοσ Φιλοςοφία, θ εξισ : 
« Κάκε τι που υπάρχει, ευρίςκεται ςτθν Μονάδα, κεωρουμζνθσ ωσ Αρχισ και επανζ-
ρχεται εισ τθν Μονάδα, κεωρουμζνθσ ωσ τζλοσ ». 
Αυτόσ δε φαίνεται να είναι και ο ςκοπόσ τισ Τλικισ Δθμιουργίασ : « θ βακμιαία 
εξζλιξθ τισ φλθσ από πυκνά και άτακτα ςτρϊματα ςε όλο και πιό αικζρια, πιό άχλα 
και πιό ςυνειδθτά. » 
«Πτϊςθ» λοιπόν τϊν πρωτοπλάςτων ςθμαίνει γιγαντιαία “πάλθ” τϊν Πνευματικϊν 
αυτϊν οντοτιτων, οι οποίεσ διείςδυςαν ςτθ νεκρι και αδρανι χαοτικι Υλθ, θ οποία 
εμφανίςκθκε ωσ ςυνζπεια τισ « επαναςτάςεωσ » τοφ Εωςφόρου, γιά να τθν μορφο-
λογιςουν και να τθν εξελίξουν μζςω τϊν υλικϊν μορφϊν που προζκυψαν από τθν 
«πάλθ » αυτιν. 
Ο Απόςτολοσ Παφλοσ αναφζρει ( προσ Ρωμαίουσ επιςτολι κεφ. 8:19~23 ) : 
« ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆσ κτίςεωσ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδζχεται 
. τῇ γὰρ ματαιότθτι θ κτίςισ ὑπετάγθ, οὐχ ἑκοῦςα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ' 
ἐλπίδι. ὅτι καὶ αὐτὴ θ κτίςισ ἐλευκερωκιςεται ἀπὸ τῆσ δουλείασ τῆσ φκορᾶσ εἰσ τὴν 
ἐλευκε ρίαν τῆσ δόξθσ τῶν τζκνων τοῦ Θεοῦ. οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶςα θ κτίςισ ςυ-
ςτενάηει καὶ ςυν ωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· » 
ε ελεφκερθ νεοελλθνικι μετάφραςθ : 
« Θ μεγάλθ προςδοκία τισ κτίςθσ είναι ότι περιμζνει τθν αποκάλυψθ τϊν υιϊν τοφ 
Κεοφ. Επειδι θ κτίςθ υποτάχτθκε ςτθν ματαιότθτα όχι εκοφςια, αλλά εξ’ αιτίασ 
αυτοφ που τθν υπόταξε, με τθν ελπίδα ότι και αυτι θ κτίςθ κα ελευκερωκεί από τθν 
δουλεία τισ φκοράσ προσ τθν ελευκερία τισ δόξασ τϊν τζκνων τοφ Κεοφ. Γιατί 
ξζρουμε ότι όλθ θ κτίςθ ςυςτενάηει και ςυνωδίνει μζχρι τϊρα ». 
   Ζχουμε δφο ακόμθ ςοβαρά κζματα που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ τισ Γενζςεωσ. 
1ον Σον απαγορευμζνο καρπό, τον οποίο θ παράδοςθ αποδίδει ςαν Μιλο τοφ Αδάμ. 
2ον Σθν Ρομφαία τθν περιςτρεφόμενθ τϊν Χερουβίμ θ οποία φφλαςςε τθν είςοδο 
τοφ Παράδειςου, δθλαδι τοφ Πνευματικοφ Κόςμου. 
Αν κόψουμε οριηοντίωσ ζνα μιλο και δοφμε το εςωτερικό του, διαπιςτϊνουμε ότι οι 

ςπόροι του, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, ςχθματίηουν ζνα πεντάκτινο Αςτζρα ✰. 
 
 
 
 
 

 
 



   ε τι ςκζψεισ μασ οδθγεί αυτό φςτερα από όςα ζχουν εκτεκεί ; 
1ον Σο μιλο είναι ςφαιρικό όπωσ όλα τα ουράνια ςϊματα και ςυμβολίηει το υλικό 
επίπεδο. 
2ον Επειδι ο πεντάκτινοσ αςτζρασ είναι και ςφμβολο τοφ ανκρϊπου, τοφ μικρόκο-
ςμου, το όλο ςφμβολο παραπζμπει ςτθν ενςάρκωςθ τοφ ανκρϊπου ςτο υλικό επί-
πεδο, και τον εγκλωβιςμό του ςτθν φλθ φςτερα από τθν ςυμβολικι εκδίωξι του από 
τον Παράδειςο. 
3ον Ο πεντάκτινοσ αςτζρασ ςυμβολίηει επίςθσ τα πζντε ςτοιχεία ( Αικζρασ - πυρ - 
αιρ - φδωρ - γι ) ςε κάκε ζνα από τα οποία αντιςτοιχεί και μία από τισ 5 αιςκιςεισ 
μασ. Ιδθ προετοιμαςμζνοι με τοφσ ςυμβολιςμοφσ τισ Γενζςεωσ μποροφμε να αντι-
λθφτοφμε ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία περικλείονται ςτον ςυμβολιςμό τοφ ποταμοφ 
τοφ Παραδείςου ο οποίοσ διαχωρίηεται ςε τζςςερισ αρχζσ, δθλ. τα τζςςερα ςτοιχεία 
τισ Κοςμογονίασ. 
4ον Ο Πεντάκτινοσ ἢ Φωτοβόλοσ Αςτζρασ ςυμβολίηει επίςθσ το Αίτιο τοςοφτων 
καυμαςίων Κόςμων και τον πολικό αςτζρα τϊν μεμυθμζνων. 
Είναι το ςφμβολο τοφ Μαγικοφ Μεςολαβθτι που ονομάηουμε επίςθσ Αςτρικό φωσ,  
το οποίο εμποτίηει ολόκλθρο το φμπαν και μεταφζρει τόςον τισ καλζσ όςον και τισ  
κακζσ εκπορεφςεισ τϊν ανκρϊπων - * ψυχονοθτικζσ μορφζσ +.  
5ον Ο ενςαρκωμζνοσ άνκρωποσ, διά μζςου τϊν πζντε αιςκιςεων του αξιοποιεί τισ 
γιινεσ ςυνκικεσ γιά να αναπτυχκεί και να παράγει καρποφσ, δθλαδι να αποκτιςει  
υνείδθςθ. 
6ον Οι πζντε αιςκιςεισ μασ δίνουν τθν Εμπειρία και μζςω τισ λειτουργίασ τισ Κρί-
ςεωσ τθν Γνϊςθ, θ οποία ςτθν ςυνζχεια μετατρζπεται ςε υνείδθςθ. 
ασ περιγράφω, τθν διαδικαςία μζςω τϊν πζντε ςταδίων, γιά τθν απόκτθςθ τισ 
ατομικισ υνειδιςεωσ : 

ΠΕΝΣΕ ΑΛΚΘΕΛ ► ΕΜΠΕΛΡΛΑ ► ΚΡΛΘ ► ΓΝΩΘ ► ΤΝΕΙΔΗΗ 
1.  Πζντε αιςθήςεισ : είναι όργανα τοφ ςϊματοσ και δυνάμεισ τισ Ψυχισ. 
2. Εμπειρία : είναι το ςφνολο τϊν εντυπϊςεων από τον αντικειμενικό κόςμο διά 
μζςου τισ λειτουργίασ τϊν πζντε αιςκιςεων. 
3. Κρίςη : είναι το αποτζλεςμα τοφ ςυςχετιςμοφ ἢ αντιπαραβολισ τϊν διάφορων 
ςτοιχείων τισ εμπειρίασ, τα οποία είναι αποκθκευμζνα ςτθν μνιμθ ἢ τον υποςυ-
νείδθτο Νοφ. 
4. Γνϊςη : είναι αποτζλεςμα τϊν νζων ςτοιχείων τισ εμπειρίασ που ζχουμε ιδθ 
ςυςχετίςει ( κρίςθ ) με παλαιότερα παρόμοια, τα οποία ζχουν καταγραφεί ςτθν 
μνιμθ μασ. Πείρα + Κρίςθ = Γνϊςθ. 
5. υνείδηςη : είναι το αποτζλεςμα τισ μεταβιβάςεωσ τισ αποκτθκείςθσ Γνϊςεωσ 
ςτον εςϊτερο (αναλλοίωτο ) εαυτό μασ ΕΓΩ, διά μιάσ αόρατθσ και μφχιασ ενζργειασ. 
Ο λόγοσ γιά τον οποίο φορτωνόμαςτε τόςεσ γνϊςεισ κατά τθν ακαδθμαϊκι μασ 
εκπαίδευςθ, τθν ςτιγμι που είναι κοινι διαπίςτωςθ ότι μετά από τθν πάροδο 
κάποιου χρονικοφ διαςτιματοσ τα πιό πολλά ςυνικωσ τα ξεχνοφμε, είναι ακριβϊσ 
διότι δθμιουργοφν με μία μφχια δράςθ τθν ςυνείδθςθ θ οποία διαμορφϊνει τον 
χαρακτιρα μασ ! 
Μιλιςαμε προθγουμζνωσ γιά τον Όφι - Εωςφόρο ςτθν Γζνεςθ. 
ε όλεσ τισ λαϊκζσ παραδόςεισ, ςτοφσ μφκουσ και ςτα παραμφκια, βρίςκουμε τθν 
εικόνα τοφ φιδιοφ ἢ τοφ δράκου, των οποίων ο ςυμβολιςμόσ είναι ςχεδόν όμοιοσ ςε 
κάκε κουλτοφρα. Αναρίκμθτα παραμφκια μιλοφν γιά ζνα δράκοντα που αιχμαλωτί-
ηει μια όμορφθ πριγκίπιςςα και τθν κρατά φυλακιςμζνθ ςε ζνα πφργο.  



Ο ζνασ μετά τον άλλο οι ιππότεσ που ζρχονται γιά να τθν ςϊςουν καταβροχκίηονται 
από τον δράκο ο οποίοσ τοφσ παίρνει τα πλοφτθ τουσ και τα αποκθκεφει ςτα υπό-
γεια τοφ πφργου του. 
Επιτζλουσ μια μζρα ζρχεται ζνασ ιππότθσ, ζνασ πρίγκιπασ, πιό όμορφοσ και πιό 
αγνόσ από τοφσ άλλουσ, ςτον οποίο μια μάγιςςα ζχει αποκαλφψει το μυςτικό γιά να 
νικιςει τον δράκο γνωςτοποιϊντασ τθν αδυναμία του και τον τρόπο γιά να τον 
δζςει ἢ να τον πλθγϊςει …  
Και αυτόσ ο τυχερόσ πρίγκιπασ, καλά οπλιςμζνοσ και καλά πλθροφορθμζνοσ, κατ-
ορκϊνει να νικιςει τον δράκο, να ελευκερϊςει τθν πριγκίπιςςα και να αποκτιςει 
τοφσ κρυμμζνουσ κθςαυροφσ χάρθ ςτισ γνϊςεισ του και ςτθν αγνότθτα του. Μετά 
και οι δφο μαηί ανεβαίνουν επάνω ςτον δράκοντα που οδθγεί ο πρίγκιπασ πετοφν 
ςτον ουρανό και γυρίηουν τον κόςμο. 
Αυτοί οι μφκοι, που νομίηει κανείσ ότι είναι για παιδιά, ςτθν πραγματικότθτα είναι 
διθγιματα τισ Μυθτικισ επιςτιμθσ ( ςυμβολιςμόσ τισ μάγιςςασ ), αλλά για να 
μπορζςει κανείσ να τα εξθγιςει πρζπει να γνωρίηει τθν επιςτιμθ τϊν ςυμβόλων. 
Ο Δράκοσ δεν είναι παρά μια άλλθ μορφι τισ Δθμιουργικισ Ενζργειασ ( το Λερόν 
Πυρ ), τισ ζκφραςθσ τοφ Κεοφ που αποκαλοφμε Άγιο Πνεφμα, ίςωσ τισ πιό ιςχυρισ 
ςτο φμπαν. 
Ο πφργοσ ςυμβολίηει το ανκρϊπινο ςϊμα και θ Πριγκίπιςςα είναι θ ψυχι του, θ 
οποία είναι φυλακιςμζνθ διότι θ δφναμθ αυτι, άςχθμα κυριαρχθμζνθ, τθν κρατά 
αιχμάλωτθ. 
Ο Λππότθσ είναι το Εγϊ και το Πνεφμα τοφ ανκρϊπου ςε διάφορεσ ενςωματϊςεισ. 
Σα όπλα που χρθςιμοποιεί γιά να νικιςει τον δράκο αντιπροςωπεφουν τα μζςα που 
δια κζτει το Πνεφμα και κυρίωσ τθν αρετι τισ κελιςεωσ αλλά και τθσ ιςχφοσ γιά να 
κυριαρχιςει ςε αυτιν τθν δφναμθ και να τθν χρθςιμοποιιςει. 
Όταν ο δράκοντασ εξουςιαςτεί ( τεκεί κάτω από ζλεγχο ) γίνεται ο υπθρζτθσ τοφ 
ανκρϊπου και τοφ χρθςιμεφει ςαν υποηφγιο γιά τθν μελλοντικι του εξζλιξθ που 
εδϊ εμφανίηεται ςυμβολικά ςαν ζνα ταξίδι ςτον ουρανό ( εξωτερίκευςθ τισ ςυνεί-
δθςθσ ). 
Γιατί ο Δράκοσ ζχει φτερά, αν και παριςτάνεται με μια ουρά φιδιοφ που είναι ςφμ-
βολο τϊν υπογείων δυνάμεων. Ο άνκρωποσ-Λππότθσ μεταςχθματίηεται ςε φτερωτό  
Ερμι με το Κθρφκειο ανά χείρασ. 
Διαβάηουμε από το τυπικό κάποιου βακμοφ, τα εξισ ςτο απόςπαςμα « ΤΜΝΟ 
ΠΡΟ ΣΟΝ ΘΛΛΟ » : 
« Οι αρχαίεσ μυκολογίεσ είχαν τον  Ώρο, τον Μεροδάχ, τον Ίνδρα, τον Απόλλωνα, τον 
Mίκρα, κεοφσ θλιακοφσ, τουσ οποίουσ παρίςταναν υπό μορφι θρϊων ιπποτικϊν, 
φονζων τϊν τεράτων και κεμελιωτϊν τοφ πολιτιςμοφ. Υπάρχουν ακόμθ ςιμερα 
τζρατα, τα οποία πρζπει να καταπολεμιςουμε και να ςυντρίψουμε, υπάρχει πολιτι 
ςμόσ, τον οποί ον πρζπει να διατθριςουμε και προαγάγουμε .» 
Βρίςκουμε μια παραλλαγι τοφ μφκου αυτοφ ςτον μφκο τοφ Κθςζα που χάρθ ςτον 
μίτο που τοφ είχε δϊςει θ Αριάδνθ μπόρεςε να οδθγθκεί μζςα από τον λαβφρινκο, 
να ςκοτϊςει τον Μινϊταυρο και να ξαναβρεί τθν ζξοδο. 
Ο Μινϊταυροσ είναι μια άλλθ παραλλαγι τισ Δθμιουργικισ Ενζργειασ και ο Λαβφ-
ρινκοσ ζχει τθν ίδια ςθμαςία με τον πφργο. Είναι το φυςικό ςϊμα και θ Αριάδνθ 
αντιπροςωπεφει τθν Ψυχι που οδθγεί τον άνκρωπο ςτθν νίκθ. 
τισ Εβραϊκζσ και ςτισ Χριςτιανικζσ παραδόςεισ ο Δράκοσ εξομοιϊνεται με τον Διά-
βολο και ο Διάβολοσ, όπωσ λζνε, μυρίηει κειάφι. 



Όλα τα εφφλεκτα υλικά, όπωσ πετρζλαιο, μπαροφτι, τα μείγματα αζριων που προ-
καλοφν φλόγεσ και εκριξεισ, είναι ςτθν Φφςθ ο Δράκοσ που ξερνά Φωτιά. 
Αυτόσ ο Δράκοσ που υπάρχει και μζςα ςτον άνκρωπο, ςυγκρίνεται με ζνα εφφλεκτο 
υλικό. 
Αν ο άνκρωποσ ξζρει τθν χριςθ του, αντικείμενο τισ Αλχθμείασ με τθν μορφι τοφ 
Λεροφ πυρόσ, κα προωκείται προσ τα φψθ ( εκπνευμάτωςθ ). 
Αν όμωσ δεν ξζρει γιατί είναι αμακισ, αμελισ ἢ αδφναμοσ κα καεί ἢ κα κατακρθ-
μνιςκεί ςτθν άβυςςο όπωσ ςυνζβθ και με τοφσ Πρωτοπλάςτουσ. 
Γνωςτά δε είναι τα βάςανα που επακολοφκθςαν μετά από τθν χριςθ τοφ « απαγο-
ρευμζνου καρποφ » ςαν αποτζλεςμα τισ άλογθσ επικυμίασ. 
Θ περιςτρεφόμενθ και φλεγόμενθ Ρομφαία τϊν Χερουβίμ με τθν οποία φφλαςςαν 
τθν είςοδο τοφ Παραδείςου ζχει άμεςθ ςχζςθ με αυτιν τθν Δθμιουργικι Ενζργεια. 
Είναι θ κοςμικι ενζργεια, ἢ, το ςε θρεμία ιερόν πυρ ςτο κατϊτερο άκρο τισ ςπονδυ-
λικισ ςτιλθσ, το ονομαηόμενο ςτθν ιατρικι « Λερόν Οςτοφν ». 
ιμερα κανείσ αμφθτοσ, ακόμθ και ιατρόσ, δεν γνωρίηει τον λόγο για τον οποίον 
δόκθκε ςτο ςθμείο αυτό μια τζτοια περίεργθ ονομαςία !  
Είναι ςτον άνκρωπο θ μεγάλθ Θλεκτρο-Μαγνθτικι λανκάνουςα δφναμθ που κρφ-
βεται κάτω από τα αρχικά τισ φράςεωσ I. N. R. I..  
Είναι μια δφναμθ φλεγόμενθ, θ ηωι, το ρεφμα ποφ διαςχίηει τα ηωτικά κζντρα, που 
καλείται επίςθσ πφρινοσ όφισ και ςυμβολίηεται με το κθρφκειο τοφ Ερμι. 
Θ εκοφςια αφφπνιςθ τισ δφναμθσ αυτισ ςυμβάλλει ςτθν ταξινόμθςθ τϊν ποικίλων 
ηωτικϊν εκδθλϊςεων ςε αρμονικό όλον και παρζχει τθν εμφάνιςθ αςυνικων ψυχι-
κϊν ικανοτιτων. 
Είναι όμωσ δφναμθ ταυτόχρονα δθμιουργικι καί καταςτρεπτικι για αυτό θ αφφ-
πνιςθ τθσ περικλείει πολφ ςοβαροφσ κινδφνουσ. 
Ο τεγαςτισ, ωσ φφλακασ τισ ειςόδου τοφ Σεκτονικοφ Ναοφ, κρατοφςε παλαιοτζρα 
όχι ζνα κοινό αλλά ζνα κυματοειδζσ ξίφοσ, όπωσ θ « Ρομφαία θ φλεγόμενθ και 
περιςτρεφόμενθ », κατ’ αναλογίαν προσ τα Χερουβίμ ςτθν Βίβλο. 
Αλλά είναι επίςθσ και το κλειδί για τθν δθμιουργία τισ λεγόμενθσ « Φιλοςοφικισ 
Λίκου », τισ οποίασ θ “πρϊτθ φλθ” αλλθγορείται με τθν αλχθμικθ λζξθ Stibium, που 
ςθμαίνει αντιμόνιο και είναι θ Αλχθμικι ονομαςία τισ πρϊτθσ φλθσ του Μεγάλου 
Ζργου τισ επανόδου (το AMAL SAGHIA - Αμάλ αγκί = Μεγάλο Ζργο, που ανα-
γράφεται επάνω ςε μια διπλι κλίμακα πραγματϊςεωσ τϊν Καδϊσ ). 
Δεν χρειάηεται να είμαςτε επιςτιμονεσ για να καταλιξουμε με τισ απλζσ και μόνο 
παρατθριςεισ μασ ςτο ςυμπζραςμα ότι, για να φυτρϊςει ζνασ ςπόροσ, για να 
ςτεριϊςει ο κορμόσ ενόσ δζντρου, για να αναπτυχκοφν τα κλαδιά και τα φφλλα και 
τζλοσ για να ςχθματιςτοφν τα άνκθ, προθγοφνται ζνα πλικοσ από εςωτερικζσ 
λειτουργίεσ και διεργαςίεσ που αποδίδονται ςαν παλμοί τισ Ηωισ. 
Κατανοϊντασ αυτό το γεγονόσ είναι εφλογο να ςυμπεράνουμε ότι, για να αναπτφς-
ςονται όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και διεργαςίεσ κα πρζπει να δροφν ςυνεχϊσ 
μζςα ςτο ςϊμα τοφ φυτοφ διάφορεσ ενζργειεσ. 
Γιατί καμιά λειτουργία και καμιά διεργαςία δεν αναπτφςςεται αν δεν υπάρχουν οι 
ανάλογεσ κινθτιριεσ δυνάμεισ. 
Με άλλα λόγια, γιά να κινθκοφν και να διατθρθκοφν οι λειτουργίεσ ηωογόνθςθσ και 
ανάπτυξθσ τοφ φυτοφ, πρζπει να προθγοφνται κινθτιριεσ δυνάμεισ που όχι μόνο τισ 
βάηουν ςε λειτουργία, αλλά και τισ τρζφουν ςυνεχϊσ με τθν ενζργεια τουσ. Αυτζσ τισ 
πρϊτεσ κινιςεισ που ενεργοφν εμείσ δεν είναι δυνατόν να τισ εξερευνιςουμε.  



Μποροφμε όμωσ να παρατθριςουμε και να κατανοιςουμε τισ δεφτερεσ κινιςεισ τισ 
οποίεσ εκδθλϊνουν οι διεργαςίεσ ανάπτυξθσ τοφ φυτοφ, από το ςπόρο μζχρι τον 
καρποφόρο άνκοσ. 
Παρατθρϊντασ όμωσ αυτό το γεγονόσ και φαινόμενο τισ ηωογόνθςθσ, μζςα και ςε 
άλ λεσ μορφζσ και όντα τισ Δθμιουργίασ, καταλιγουμε ςτο γενικό ςυμπζραςμα ότι 
θ δθμιουργθμζνθ ηωι μασ διακρίνεται από δφο πραγματικότθτεσ. 
Θ πρϊτθ πραγματικότθτα είναι εκείνθ που υποκινεί, που ενεργεί και προςδίδει 
ςυνεχϊσ τθν απαραίτθτθ ενζργεια ηωισ με τθν μορφι αζναων κινιςεων δράςθσ ( 
Δθμιουργοφςα Φφςθ ). 
Θ δεφτερθ πραγματικότθτα είναι εκείνθ, που διαμορφϊνεται από τισ πιο επάνω 
κινιςεισ και ςτθ ςυνζχεια αφομοιϊνει τισ προςδιδόμενεσ ενζργειεσ και πάλλεται με 
τθν μορφι διεργαςιϊν, λειτουργιϊν και διαφόρων κινιςεων που εκδθλϊνουν τθν 
ηωι ( Δθμιουργθμζνθ Φφςθ ). 
Είναι λοιπόν λογικό να ςυμπεράνουμε ότι οι κινιςεισ τισ πρϊτθσ και τισ δεφτερθσ 
πραγματικότθτασ πρζπει να ςυνδζονται με ςχζςεισ αναλογίασ. 
Όπωσ είπαμε, δεν μποροφμε να εξερευνιςουμε με επιςτθμονικι μζκοδο τισ πρϊτεσ 
κινιςεισ. Ζχουμε όμωσ τθ δυνατότθτα μζςα από τθν παρατιρθςθ και τθν ζρευνα 
τϊν φαινομζνων να κατανοιςουμε τισ δεφτερεσ κινιςεισ, οι οποίεσ επειδι ςυνδζο-
νται αναλογικά με τισ πρϊτεσ μποροφμε να αναχκοφμε ςε αυτζσ και να γνωρίηουμε 
όλο και περιςςότερο τθν φφςθ τουσ. 
Θ Μφθςθ μασ λζει, ότι οι πρϊτεσ κινιςεισ διαδθλϊνουν και φανερϊνουν τον τρόπο 
με τον οποίον, κατά κάποιον τρόπο, « κζπτεται » ο Δθμιουργόσ κατά τθν ςτιγμι 
που Δθμιουργεί. 
Διαδθλϊνουν δθλαδι με τθν ςειρά τισ ςυλλιψεισ, τοφσ νόμουσ, τισ ενζργειεσ, τισ 
δραςτθριότθτεσ, που ςφμφωνα με αυτζσ πραγματοποιείται θ Φυςικι Δθμιουργία. 
Όλεσ όμωσ αυτζσ οι εκδθλϊςεισ τοφ Δθμιουργοφ ςυνιςτοφν μια Δθμιουργία. 
Σο κάκε τι που εκδθλϊνεται από Αυτόν είναι πάντα οι υλλιψεισ τϊν Λδεϊν του, 
που ξετυλίγονται μζχρι το επίπεδο τισ πραγματοποίθςθσ τουσ. 
Ζτςι προβάλλεται θ Κεία υνείδθςθ για να γεννθκεί μζςα ςτθν φλθ. 
Θ πρϊτθ λοιπόν Πραγματικότθτα είναι μια Δθμιουργία τθν oποίαν κα χαρακτθρί-
ςουμε ωσ Ουςιαςτικι ἢ Πνευματικι ( Φυςιϊςα Φφςη – Natura Naturans ). 
Θ δεφτερθ Πραγματικότθτα, τθν oποίαν κα χαρακτθρίςουμε ωσ Τποςτατικι ἢ Τλικι 
( Φυςικοποιημζνη Φφςη - Natura Naturante ), αφομοιϊνει τισ πρϊτεσ κινιςεισ και 
πάλλεται τελικά ςαν υλικι ηωι, διαδθλϊνοντασ ταυτόχρονα και με αναλογικό τρόπο 
τισ ιδζεσ, τοφσ νόμουσ, τισ ςυλλιψεισ, τισ ενζργειεσ και τισ δραςτθριότθτεσ τισ 
Πνευματικισ Δθμιουργίασ. 
Είναι θ Δθμιουργία εκείνθ όπου οι πραγματοποιιςεισ τθσ αποτυπϊνουν και φανε-
ρϊνουν με τοφσ παλμοφσ τισ ηωισ τισ ςυλλιψεισ τοφ Δθμιουργοφ. 
Οι αποκαλυμμζνεσ Διδαςκαλίεσ, μασ αποκαλφπτουν και μια πρωταρχικι Δθμιουρ-
γία, θ οποία προθγικθκε τϊν δφο αυτϊν Δθμιουργιϊν. 
Πρόκειται για τον Κείο Κόςμο όπου εκεί διαδθλϊνονται οι εκφραςμζνεσ ιδζεσ τοφ 
Κεοφ, που αποτελοφν το κεςμικό πλαίςιο τισ Δθμιουργίασ τοφ φμπαντοσ. 
Οι Σρείσ Δθμιουργίεσ διαδθλϊνουν τθν τριαδικότθτα τοφ εκδθλωμζνου Κεοφ. 
υνοψίηοντασ όλα όςα είπαμε μζχρι τϊρα, το ςθμείο που πρζπει ιδιαίτερα να 
προςζξουμε, για να χαραχκεί ςτθ ςυνείδθςθ μασ είναι ότι θ Πνευματικι και θ Τλικι 
Δθμιουργία ςυν δζονται με ςτενζσ αναλογικζσ ςχζςεισ.  



Θ αναλογία αυτι είναι πρωταρχικόσ νόμοσ που ςφραγίηει τθν ςτενι ςχζςθ τοφ 
Δθμιουργοφ και των δθμιουργθμάτων του. 
Θ αναλογικι λοιπόν ςχζςθ, ο νόμοσ τισ Αναλογίασ, είναι το κλειδί και ο μοναδικόσ 
δρόμοσ που μασ περνά μζςα από τον φυςικό μασ Παιδαγωγό ο οποίοσ είναι θ Φφςθ 
και μασ ανοίγει τισ πόρτεσ για τθν γνϊςθ τοφ Πνευματικοφ Κόςμου. 
Κάκε άλλοσ δρόμοσ είναι μια προςπάκεια που μπορεί να οδθγιςει ςε πλάνθ και ςε 
ςφγχυςθ.  
υνεχίηοντασ τθν ανάλυςθ μασ, κα προχωριςουμε με προςοχι αλλά και με ςφνεςθ 
και ςε άλλα μυςτικά τισ όλθσ Δθμιουργίασ, τόςον τισ Πνευματικισ όςον και τισ 
Τλικισ. 
Θ Πνευματικι Δθμιουργία ανάγεται ςε μια πθγι, αφετθρία, Αρχι. 
Είναι θ αρχικι κίνθςθ, θ ενιαία ςφλλθψθ τοφ Δθμιουργοφ, που αναλφεται και 
ξεδιπλϊνε ται ςε άπειρεσ δθμιουργικζσ κινιςεισ. Είναι ο πρωταρχικόσ Νόμοσ, ο 
Δθμιουργόσ Κεόσ και θ Ουςία ( Εγϊ ) τοφ ανκρϊπινου όντοσ. 
Θ Τλικι Δθμιουργία ζχει ςαν Αρχι τθσ τθν πρωταρχικι Υλθ ( Prima Materia ), τθν 
πρϊ τθ εκείνθ Υλθ που επάνω τθσ « υλοποιικθκαν » τα ςτοιχεία τϊν ςυλλιψεων 
τοφ Δθμιουργοφ. Σθν πρϊτθ αυτιν Υλθ τθν ονομάηουμε Τπόςταςη. 
Θ ΟΤΙΑ λοιπόν και θ ΤΠΟΣΑΗ είναι οι δφο Πρωταρχικζσ Αρχζσ τϊν δφο Δθμιουρ-
γιϊν Πνευματικισ και υλικισ. 
Θ Ουςία είναι το μοναδικό ΕΛΝΑΛ, δθλαδι εκείνο που μόνο υπάρχει, ενϊ θ 
Τπόςταςθ πρζπει να χαρακτθριςτεί ςαν το « ΜΘ ΕΛΝΑΛ » διότι υπάρχει μόνο κάτω 
από το κάλυμμα τισ Ουςίασ από τθν οποία και ζχει απορρεφςει. 
ε αυτό το ςτάδιο τισ ανάλυςθσ δε γίνεται περαιτζρω επζκταςθ ςε ςχόλια και 
επεξθγιςεισ. Όςα ειπϊκθκαν, είναι αρκετά, για να δοφμε κακαρά, ότι ο άνκρωποσ 
μετζχει ςε δφο Δθμιουργίεσ, τόςο ςτθν Πνευματικι όςο και ςτθν Τλικι και ςυνεπϊσ 
ο άνκρωποσ είναι κατ’ αρχιν δυαδικόσ, δθλαδι ςυνίςταται από δφο πρωταρχικζσ 
αρχζσ, τθν ΟΤΛΑ και ΤΠΟΣΑΘ. 
Ασ δοφμε όμωσ και κάτι άλλο. Οι πρωταρχικζσ αυτζσ Αρχζσ τισ όλθσ Δθμιουργίασ, 
Πνευματικισ και υλικισ, είναι ςτθν φφςθ τουσ αντίκετεσ. Από μόνεσ τουσ δεν 
μποροφν να ζρκουν ςε ςυνεταιριςμό. Ο ςυνεταιριςμόσ είναι απαραίτθτοσ, γιατί θ 
Τπόςταςθ είναι θ « πρϊτθ φλθ », είναι το μζςον που επάνω του παίρνουν εντυπω-
ςιακι εικόνα οι ςυλλιψεισ τοφ Δθμιουργοφ.  
Είναι λοιπόν αναγκαίο, για να υπάρξει ςυνεταιριςμόσ, να υπάρχει μια τρίτθ ενδιά-
μεςθ αρχι με ειδικό και ιδιαίτερο ρόλο και αποςτολι. 
Αυτι κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν επικοινωνία τϊν δφο αντικζτων αρχϊν, ϊςτε θ 
δρά ςθ τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ να βρίςκει ανταπόκριςθ από τθν υλικι φφςθ. 
Ανταπόκριςθ ςθμαίνει να μπορεί θ Πνευματικι Δθμιουργία, όχι μόνον να ενεργο-
ποιεί τθν υλικι φφςθ και να τθν βάηει ςε κίνθςθ, αλλά ταυτόχρονα να τθν υποχρε-
ϊνει να αφομοιϊνει τισ εφτακτεσ και νομοτελειακζσ κινιςεισ τϊν δράςεων τθσ, να  
μορφοποιείται, να ηωογονείται και να πάλλεται με ανάλογουσ ρυκμοφσ Ηωισ. 
Θ αναγκαιότθτα αυτι εκπλθρϊκθκε αυτόματα με τθν Δράςθ τισ Ουςίασ επάνω 
ςτθν Τπόςταςθ με τθν ςυνδρομι και τθν παρεμβολι μιασ τρίτθσ Αρχισ, τθν οποία 
ζχουμε αποκαλζςει Ψυχι τοφ Κόςμου και τθν αποδίδουμε ςτθν Σεκτονικι ορολογία 
με τον όρο « Φωσ ». 
Ζτςι λοιπόν θ Ψυχι μαηί με το Πνεφμα, το οποίο είναι το πρϊτο εκδθλωμζνο απο-
τζλεςμα μζςα ςτθν Ουςία και θ Υλθ ςαν παράγωγο τισ Ουςίασ, αποτελοφν τισ τρεισ 
κεμελιϊδεισ Αρχζσ τισ Δθμιουργίασ. Όλεσ οι μορφζσ τισ Δθμιουργίασ, όπωσ και ο 



άνκρωποσ, πραγματοποιοφνται και εκδθλϊνουν τθν ηωι τουσ με τθν ςυνδρομι τϊν 
τριϊν κεμελιωδϊν Αρχϊν :  

Πνεφμα – ψυχή – ςϊμα ( φλθ ). 
Με όςα είπαμε μζχρι τϊρα, διαμορφϊςαμε μζςα ςτθν ςυνείδθςθ μασ ζνα γενικό 
ςχζδιο, ζνα γενικό μοντζλο τισ όλθσ Δθμιουργίασ. Σαυτόχρονα κατανοιςαμε το 
νόθμα και τθν ςθμαςία μερικϊν όρων, που ςυχνά τοφσ ςυναντάμε ςτθν μφθςθ. 
τθν ειςαγωγι μασ όμωσ αυτι, κα προςπακιςουμε, να εμπλουτίςουμε το παρα-
πάνω γενικό μοντζλο τισ όλθσ Δθμιουργίασ με μερικζσ ακόμα απαραίτθτεσ λεπτο-
μζρειεσ. 
Οι δφο Δθμιουργίεσ, Πνευματικι και Τλικι, είναι δφο ιδιαίτεροι κόςμοι, που δια-
δθλϊνουν ανάλογα τθν ηωι τουσ μζςα ςτθν κοινι ενδιάμεςθ ατμόςφαιρα, που δια-
μορφϊνεται από τθν Παγκόςμια Ψυχι, που για αυτιν όμωσ είναι ακόμθ αρκετά 
πρόωρο για να μιλιςου με. τισ Δθμιουργίεσ αυτζσ διακρίνουμε ςτακμοφσ εξζλιξθσ. 
Για να κατανοιςουμε τι εννοοφμε με τθν παραπάνω πρόταςθ, κα χρθςιμοποιι-
ςουμε ζνα παράδειγμα από τα ανκρϊπινα πράγματα και τον Νόμο τισ Αναλογίασ. 
Για να γίνει μια ιδζα αντίςτοιχθ πραγματικότθτα, περνά από διάφορεσ διαδρομζσ 
και αντίςτοιχουσ εξελικτικοφσ ςτακμοφσ. 
Πρϊτα από όλα αναλφεται ςε ςκζψεισ, μετά ακολουκεί θ επεξεργαςία τϊν ςκζψεων 
και θ ταξινόμθςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ ςυλλογιςμοφσ. Μετά ακολουκεί ξανά άλλθ 
ςειρά ςκζψεων, που αφοροφν τον τρόπο, που μζςα από αυτόν θ αρχικι ιδζα κα 
γίνει πραγματικότθτα. 
Αφοφ τελικά προςδιοριςτεί ο τρόποσ πραγματοποίθςθσ, κα ςυνταχτεί θ οριςτικι 
διατφπωςθ τϊν ςκζψεων, δθλαδι το ςκεπτικό που κα υλοποιεί τθν ιδζα. 
Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν τον Νόμο τισ Αναλογίασ, που όπωσ παραπάνω είπαμε 
λειτουργεί μεταξφ τϊν δφο Δθμιουργιϊν και Κόςμων, ςυμπεραίνουμε ότι θ πρωτ-
αρχικι Αρχι και φλλθψθ τοφ Δθμιουργοφ ξετυλίγεται και αναπτφςςεται ςε διά-
φορα επίπεδα και αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ, με τρόπο ανάλογο όπωσ ςυμβαίνει και 
με τθν εξζλιξθ τϊν ιδεϊν τϊν ανκρϊπων. 
Σα επίπεδα αυτά είναι εννζα, όπωσ κα δοφμε ςε ζνα εννεαδικό Πινάκα τοφ Πνεφμα 
τοσ που ακολουκεί, αλλά και ςυμφϊνα με τθν Καμπαλά ςτα λεγόμενα ςτάδια εκτυλί 
ξεωσ τισ Δθμιουργίασ ἢ ςεφιρόκ, πάνω ςτο ςχζδιο τισ Δθμιουργίασ ἢ ςτο καμπαλι-
ςτικό Δζνδρο τισ Ηωισ - * Etz Chayim, Οτη Σςιίμ +. 
Ανάλογα αναπτφςςεται επίςθσ και θ Τπόςταςθ, αφοφ αυτι, αφομοιϊνει τθν δράςθ 
και τθν κίνθςθ τισ εκδθλοφμενθσ Ουςιαςτικισ Αρχισ και πάλλεται με ανάλογεσ 
κινιςεισ ηωισ.  
Οι δφο λοιπόν Δθμιουργίεσ διακρίνονται από κοινοφσ ςτακμοφσ εξζλιξθσ. 
Με άλλα λόγια, ςε όλθ τθν Δθμιουργία ζχουμε μια ιεραρχθμζνθ δομι από επί 
μζρουσ δθμιουργίεσ οι οποίεσ αναπτφςςονται ςε ολόκλθρο το φάςμα τισ διαδρομ-
ισ, από τισ πρωταρχικζσ αρχζσ μζχρι τισ τελικζσ πραγματοποιιςεισ. τα επίπεδα ἢ 
κόςμουσ μεταξφ τϊν ςτακμϊν τϊν δφο Δθμιουργιϊν διαδθλϊνουν ανάλογα ηωι, 
όντα και μορφζσ ηωισ. 
τον Πνευματικό Κόςμο ηοφν τα Πνευματικά όντα, που δεν είναι άλλο από εκπε-
φραςμζνεσ Κείεσ Λδζεσ, οι οποίεσ ζχουν αυτοςυνείδθςθ και κατζχουν Πνεφμα ( 
Αρχαγγελικζσ τάξεισ, Διάνοιεσ κ.λ.π. ). 
Όλα τα δθμιουργιματα πριν από ζνα ςτακμό και τα αντίςτοιχα μετά τον ςτακμό 
ςυνκζτουν δφο κόςμουσ διαφορετικοφσ, τοφσ οποίουσ όμωσ ςυνδζει ο νόμοσ τισ 
Αναλογίασ. 



Όλα τα δθμιουργιματα μετά από κάκε ςτακμό, παρά τισ ανόμοιεσ εκδθλϊςεισ τουσ, 
αποτελοφν μια ενιαία ςφλλθψθ. 
Αυτι θ ενιαία ςφλλθψθ αντικατοπτρίηει τθν δευτερεφουςα αρχι, αφετθρία, ςτακ-
μό, από όπου απζρρευςαν οι πολφμορφεσ και ανόμοιεσ εκδθλϊςεισ. 
το ςτακμό αυτό ςυνακροίηονται οι Αρχζσ που ςυνιςτοφν όλθ τθν Δθμιουργία, δθ-
λαδι : το Πνεφμα ( Λογικι αρχι ), το ςϊμα (Τλικι αρχι) και θ ψυχι ( Αικζρια αρχι ). 
Θ μορφι τοφ κόςμου που ξετυλίγεται μετά από ζνα ςτακμό, για παράδειγμα το 
υλικό άτομο, δεν αποτελεί μόνο ςτακμό τισ Φυςικισ Δθμιουργίασ. 
Είναι και ςτακμόσ τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ, διότι θ νομοτζλεια, θ αρμονία, θ 
κίνθςθ τϊν ςτοιχειακϊν ςωματιδίων τοφ ατόμου οφείλεται ςτθν ςυμβολι τϊν δφο 
άλλων Αρχϊν , τοφ Πνεφματοσ και τισ ψυχισ. 
Θ Αρχι Πνεφμα είναι θ Δθμιουργόσ Αρχι. 
Είναι εκείνθ που από μζςα τισ εκδθλϊνονται οι νομοτελειακζσ κινιςεισ δράςθσ. 
Όλεσ αυτζσ οι κινιςεισ - με τισ πολφμορφεσ εκδθλϊςεισ τουσ - ανάγονται ςε δφο 
πρωταρχικζσ εκδθλϊςεισ, τισ οφίασ και τισ Αγάπθσ, αρετϊν τοφ Κεοφ. 
Οι αρχικζσ αυτζσ κινιςεισ διακρίνονται από τθν φφςθ τϊν δραςτθριοτιτων τουσ. 
Θ μία είναι φφςεωσ Διειςδυτικισ και κακϊσ απορρζει από τθν αρετι τισ οφίασ 
όταν εκδθλϊνεται ςαν κίνθςθ δράςθσ προωκεί και ηωογονεί το δθμιουργικό ζργο. 
Θ άλλθ είναι φφςεωσ Περικαλυπτικισ και κακϊσ απορρζει από τθν αρετι τισ Αγά-
πθσ, διαμορφϊνει και ςυντθρεί τισ ποικίλεσ μορφζσ τϊν δθμιουργιϊν. 
ε αυτιν οφείλεται θ Δθμιουργθμζνθ πραγματικότθτα. 
Για αυτό λζμε ςυνικωσ ότι, θ Δθμιουργία είναι ζργο τισ Αγάπθσ τοφ Κεοφ. 
Και οι δφο όμωσ κινιςεισ ςυνδυάηουν τθν ατζρμονθ δράςθ τουσ με απόλυτθ αρμο-
νία και τάξθ, γιατί θ κάκε μιά ζχει πάντα μζςα ςτθν κίνθςθ τθσ και τθν άλλθ. 
Ο χαρακτιρασ, θ φφςθ τϊν δφο αυτϊν κινιςεων αναγνωρίηονται μζςα ςε όλεσ τισ 
εκδθλϊςεισ τισ Ηωισ τισ Φυςικισ Δθμιουργίασ. 
Με άλλα λόγια, μζςα από τισ διάφορεσ λειτουργίεσ, διεργαςίεσ, φαινόμενα και 
γεγονότα τισ Φυςικισ ηωισ, δθλαδθ τοφσ παλμοφσ τισ Ηωισ, αναγνωρίηουμε το δι-
ειςδυτικό και περικαλυπτικό χαρακτιρα τϊν δφο πρωταρχικϊν κινιςεων. 
Σο πρϊτο ζργο τϊν πρωταρχικϊν αυτϊν κινιςεων, που τισ εκδθλϊςεισ τουσ τισ 
ονομάηουμε Νόθςθ και Αίςκοσ, είναι θ ςφνκεςθ τοφ Πνεφματοσ. Είναι μια πρϊτις-
τθ Παγκόςμια ςφνκεςθ, Ουςιαςτικισ καταγωγισ, μζςα ςτο χϊρο τισ Τποςτάςθσ. 
Θ μορφι αυτι ολοκλθρϊνεται με τθν ιςχφ τισ ςυνδιαςμζνθσ κίνθςθσ τϊν δυο 
αυτϊν πρωταρχικϊν εκδθλϊςεων τισ Ουςίασ, δθλαδι τισ « διειςδυτικισ » και τισ  
« περικαλυπτικισ ». Ζτςι, το Πνεφμα προικίηεται με τρείσ Αρετζσ.  
Σθν Φανταςία, θ οποία είναι απόρροια τισ αρετισ τισ οφίασ, τθν Βοφληςη θ 
οποία είναι απόρροια τισ αρετισ τισ Αγάπθσ και τθν Ιςχφ θ οποία είναι απόρροια 
τοφ Όντοσ Δθμιουργοφ, που ςυνιςτοφν οι Αρετζσ τοφ Κεοφ. 
Θ δραςτθριότθτα τοφ Πνεφματοσ είναι κυρίωσ δυναμικι.  
Είναι θ Παγκόςμιοσ Δθμιουργόσ Αρχι. Κάκε Αρετι τοφ Πνεφματοσ εκδθλϊνεται ςτα 
δθμιουργθμζνα επίπεδα με τον διπλό χαρακτιρα και φφςθ τϊν αρχικϊν κινιςεων, 
που απορρζουν από τισ Αρετζσ τοφ Κεοφ. 
Οι εκδθλϊςεισ τϊν Αρετϊν αυτϊν ( ΝΟΘΘ και ΑΛΚΟ ) διαβιβάηουν αναλλοίωτεσ 
τθν κίνθςθ τουσ, μζςα από το Πνεφμα, ςτα διάφορα επίπεδα και κόςμουσ τισ 
Δθμιουργίασ και ζτςι κεςμοκετείται ο άρρθκτοσ δεςμόσ μεταξφ τισ Ουςίασ και τϊν 
όντων τισ Δθμιουργίασ. 



Θ Ουςία επεκτείνεται ζτςι ςτο χϊρο τισ Δθμιουργθμζνθσ Τποςτάςεωσ με ζναν 
ιδιάηοντα τρόπο εκδιλωςθσ, που τον αποκαλοφμε κατάςταςθ τοφ ΕΓΩ. 
Σο Πνεφμα με τισ τρείσ Αρετζσ του, τθν Φανταςία, τθν Βοφλθςθ και τθν Λςχφ, αποτε-
λεί το πρϊτο επζνδυμα τισ ανϊτατθσ αυτισ Φφςθσ (κατάςταςθσ τοφ ΕΓΩ), ακολου-
κοφν δε το ψυχικό και το υλικό επζνδυμα κακϊσ και τρεισ άλλεσ καταςτάςεισ τοφ 
ανκρϊπου, για τισ οποίεσ κα μιλιςουμε αναλυτικά παρακάτω.  
Ζτςι, εκτόσ από τθν κατάςταςθ τοφ ΕΓΩ, ουςιαςτικι φφςθ τοφ ανκρϊπινου όντοσ, 
ζχουμε και τρείσ υποςτατικζσ καταςτάςεισ, που μαηί με τισ Αρχζσ αποτελοφν τα περι 
βλιματα τοφ ΕΓΩ. Οι καταςτάςεισ αυτζσ δθμιουργοφνται από το ςυνεταιριςμό τϊν 
αρχϊν πνεφμα , ψυχι και ςϊμα ανά δφο λαμβανομζνων. 
Από το ςυνεταιριςμό Πνεφμα - ςϊμα ζχουμε τθν αικερικι κατάςταςθ, από τον ςυν-
εταιριςμό ψυχι -ςϊμα τθν αιςκθτικι κατάςταςθ και από τον ςυνεταιριςμό Πνεφμα 
- ψυχι τθν νοθτικι κατάςταςθ. 
Ζτςι δθμιουργείται αυτό που μυθτικά αποκαλοφμε Προςωπικότθτα τοφ ΕΓΩ. 
Όμωσ οι καταςτάςεισ αυτζσ δεν είναι χωριςμζνεσ μεταξφ τουσ. Διαπερνοφν θ μια 
τθν άλλθ και ζτςι δεν μασ είναι δυνατόν εφκολα να τισ ξεχωρίςουμε. 
Μζςα ςε αυτζσ γίνονται όλεσ οι διεργαςίεσ και λειτουργίεσ ηωισ τοφ ανκρϊπινου 
όντοσ, οι οποίεσ υποκινοφνται από τισ δφο αντίκετεσ Αρχζσ ( το Πνεφμα και τθν φλθ ) 
και τθν τρίτθ Αρχι ( τθν ψυχι ) που τισ εναρμονίηει και τισ ςυντθρεί. 
Μόνο ο άνκρωποσ κατζχει τρεισ μορφζσ ηωισ, οι οποίεσ και αναλογοφν με τθν 
γενικι τάξθ τισ παγκόςμιασ ςφνκεςθσ. 
Ζτςι ο άνκρωποσ είναι μια ςυγκροτθμζνθ μορφι που εκφράηει, κατ’ εικόνα, τον 
Δθμιουργό μζςα ςτο φμπαν. 
Δίκαια λοιπόν φζρει τον τίτλο Μικρόκοςμοσ ςε αντιςτοιχία και αναλογία με το 
φμπαν, δθλαδι τον Μακρόκοςμο. 
Όλα όςα ειπϊκθκαν ςτθν ειςαγωγι αυτι δεν είναι αςφαλϊσ εφκολο να γίνουν κατ-
ανοθτά από εκείνουσ που βρίςκονται ςτθν αρχι τισ μυθτικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. 
Άλλωςτε θ ειςαγωγι αυτι δεν ςτόχευε ςε κάτι τζτοιο αλλά, αντίκετα, αυτι ζχει ςαν 
ςτόχο να κάνει μια γενικι κεϊρθςθ επάνω ςτο οικοδόμθμα τισ Δθμιουργίασ και 
ςυγχρόνωσ να δείξει τθν ξεχωριςτι κζςθ που ζχει θ ανκρϊπινθ φπαρξθ μζςα ςτθν 
παγκοςμιότθτα. 
Από όςα λοιπόν ζχουμε πει μζχρι ςτιγμισ, είναι προφανζσ ότι υπάρχει ο Κόςμοσ τοφ 
ΕΛΝΑΛ ( ο ΚΕΟ αρχικό Αίτιο, θ μοναδικι και Ενιαία Αρχι ) και ο κόςμοσ τοφ ΤΠΑΡΧΩ, 
δθλαδι το Κοςμικό επίπεδο που δθμιουργικθκε από τθν « αποςταςία » τοφ 
λεγόμενου Εωςφόρου. 
Πζραν όμωσ από το Κοςμικό επίπεδο είναι φανερό ότι υπάρχει και ο Πνευματικόσ 
Κόςμοσ. 
Ωσ Πνευματικό Κόςμο εννοοφμε τον Κόςμο τϊν Λδεϊν, τϊν Αιτίων και τϊν Νόμων 
τισ Δθμιουργίασ. Σα Πάντα ςτο Πάν-δθλαδι ςτον Πνευματικό, ςτον υλικό κόςμο και 
ςτοφσ άλλουσ κόςμουσ - είναι Λδζεσ και εκφράςεισ Λδεϊν. 
Οι Λδζεσ γίνονται εικόνεσ ςτον νοθτικό κόςμο και καταλιγουν ςαν αποτζλεςμα ωσ 
μορφζσ, ορατζσ και μθ, ςτον υλικό κόςμο. 
Εάν τολμοφςαμε, όχι αςφαλϊσ να ορίςουμε τον Θεό ἢ Μεγάλο Αρχιτζκτονα τοφ 
φμπαντοσ ( ςυνοπτικά Μ.Α.Σ.. ), αλλά να προςπακιςουμε να περιγράψουμε μία 
μόνο όψθ Σου, κα μποροφςαμε να ποφμε από μία άποψθ ότι : « Είναι θ Μονάδα 
μζςα ςτθν οποία υπάρχουν, με τρόπο μθ διακεκριμζνο, οι άπειρεσ και ανόμοιεσ 
Λδζεσ ». 



Σί είναι όμωσ οι Ιδζεσ ; 
Κα λζγαμε και πάλι, χρθςιμοποιϊντασ με επιφφλαξθ τα ατελι νοιματα ποφ παρ-
ζχουν οι λζξεισ, ότι είναι το « Περιεχόμενο » τισ « Τπερςυνειδιςεωσ » τοφ Μ.Α.Σ.. 
Και τί είναι το Πνεφμα ; Σο ανκρϊπινο Πνεφμα, ωσ γνωςτόν, ζχει αντικείμενο του 
τθν ιδζα. Λαμβάνει τισ εμπειρίεσ τοφ ςϊματοσ διά τισ ψυχισ και ςυλλαμβάνει τθν 
ιδζα που τοφ προβάλλεται. Εάν τολμοφςαμε να δϊςουμε ζναν οριςμό τοφ Κείου 
Πνεφματοσ κα λζγαμε ότι - από μία άποψθ - « Πνεφμα είναι Αρχι αδιαίρετθ, αναλ-
λοίωτθ και αιϊνια, προοριςμζνθ να πλθρϊςει τοφσ χϊρουσ τοφ Κείου Κόςμου και 
να υπθρετιςει τισ εκφράςεισ τοφ Κεοφ κατά τθν φφςθ και το ζργο τουσ ». 
Αυτό γίνεται με τρεισ αρετζσ / ιδιοτθτζσ, τθν Φανταςία, τθν Βοφλθςθ και τθν Λςχφ. 
Πιο πολλζσ λεπτομζρειεσ κα δοφμε και κα αναλφςουμε ςτθν ςυνζχεια. 
Θ Φανταςία τοφ Μ.Α.Σ.. γεννά τθν Λδζα. 
Θ Βοφλθςθ τοφ Μ.Α.Σ.. τθν λαμβάνει και τθν κακορίηει. 
Θ Λςχφσ τοφ Μ.Α.Σ.. δρά και εμφανίηει το αποτζλεςμα. 
Προτοφ προχωριςουμε ςτισ μεκόδουσ μζςω τϊν οποίων πετυχαίνεται θ αντίλθψθ 
τισ Λδζασ, κα πρζπει να εξετάςουμε με ποιό τρόπο γίνεται θ ςφλλθψθ τισ Λδζασ ςτα 
τρία επίπεδα :  το Πνευματικό, το Ψυχικό και το Τλικό. 
τον υλικό κόςμο, οι αιςκιςεισ μασ δίδουν τθν ςυγκομιδι τουσ από ότι ςυνζλαβαν 
από τον εξωτερικό κόςμο. Σο ςυναίςκθμα τθν μεταφζρει ςτθ νόθςθ και θ νόθςθ τθν 
επεξεργάηεται. 
Ωσ αποτζλεςμα, μασ δίδεται θ πρϊτθ αντίλθψθ τισ εξωτερίκευςθσ τισ Λδζασ. 
το ψυχικό επίπεδο δεν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ. εκεί υπάρχει μόνον θ δεκτικό-
τθτα. 
Αυτι παραλαμβάνει τθν εμπειρία από το εκεί περιβάλλον και τθν φζρνει ςτο Ον. 
Θ υπεραίςκθςθ παραλαμβάνει το αντικείμενο τισ δεκτικότθτασ και το μεταφζρει 
ςτθν διαίςκθςθ, θ οποία δίδει τθν αντίλθψθ τισ Λδζασ ςτο ψυχικό επίπεδο. 
Θ Διόραςθ - μασ δίνει τθν ζμπνευςθ - θ οποία μασ δίνει τθν ενόραςθ. 
τα δφο επίπεδα ποφ εξετάςαμε, το ανκρϊπινο όν προςλαμβάνει εκ των κάτω, ανυ-
ψϊνεται και αποκτά ςυνείδθςθ με τον μθχανιςμό τϊν πζντε ςταδιων τισ μυιςεωσ. 
τον Πνευματικό κόςμο θ πορεία είναι αντίςτροφθ : 
1ον. θ Φανταςία κατζχει τθν ιδζα 
2ον. θ Βοφληςη τθν κινθτοποιεί και 
3ον . θ Ιςχφσ τθν δυναμοποιεί.  
Μιλϊντασ γιά τθν πορεία τισ ιδζασ, ςτα διάφορα επίπεδα φπαρξθσ, αναφζραμε ότι: 
1ον . Θ Λδζα εκπορεφεται από τον Κείο Κόςμο ( Τπερςυνείδθτο ) 
2ον . Αποκρυςταλλϊνεται ςαν Αρικμόσ ςτον Πνευματικό Κόςμο 
3ον . Αντανακλάται ςαν Εικόνα ςτο ψυχονοθτικό επίπεδο ἢ Μζςον Δϊμα  
4ον . Εκδθλϊνεται τελικά ςαν Μορφι ςτον υλικό κόςμο  
Αυτόσ είναι ο τρόποσ τοφ κατακορφφου ξεδιπλϊματοσ τϊν Αρετϊν τοφ Κεοφ. 
Εάν τϊρα κεωριςουμε το επίπεδο μζςα ςτο οποίο ηοφμε, βλζπουμε να υπάρχουν 
οι μορφζσ, ςαν καταλιξεισ τισ εκφράςεωσ Κείων Λδεϊν. 
Αυτζσ οι μορφζσ δεν βρίςκονται ςε ιεραρχικι ( κατακόρυφθ ) ςχζςθ μεταξφ τουσ, 
αλλά ςε οριηόντια, κάτι που εκφράηεται πολφ καλά μζςω τοφ ςυμβολιςμοφ τοφ 
κυςανωτοφ κορφμβου ο όποιοσ διατρζχει τον ηωδιακό κφκλο μζςα ςτα Σεκτονικά 
Εργαςτιρια. 
    Δθλαδι ο αντικειμενικόσ κόςμοσ τισ Φφςθσ είναι μία, ασ ποφμε, ςε « οριηόντιο 
επίπεδο » ζκφραςθ τοφ Μ.Α.Σ.. 



    Ζχουμε λοιπόν το ξεδίπλωμα τισ κάκε ιδζασ με δφο τρόπουσ :  
1ον : « Οριηόντια » μζςα ςτθν Φφςθ.  
2ον : « Κατακορφφα » μζςω τϊν διαφόρων επιπζδων φπαρξθσ ( πνευματικό, ψυχικό  
             και υλικό ). 
Επομζνωσ χρθςιμοποιοφμε δφο μεκόδουσ γιά τθν ζρευνα και τθν αντίλθψθ τισ 
Αλικειασ. 
Θ μία μζκοδοσ αφορά ςτθν ζρευνα τισ Αλικειασ όπωσ αυτι μασ παρουςιάηεται, ασ 
ποφμε « οριηόντια ».  
Θ δεφτερθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν ζρευνα τισ Αλικειασ, κακϊσ αναγόμαςτε ιερ-
αρχικά, ασ ποφμε « κατακόρυφα », από το ζνα επίπεδο ςτο άλλο, μζχρι τθν Πθγι 
τισ Λδζασ, τον Κεό. 
Προκειμζνου να αντιλθφκοφμε τθν ιδζα κατά τθν οριηόντια ζκφραςι τθσ, μεταχει-
ριηόμαςτε τθν Λογικι και τθν Κρίςθ. χετικζσ είναι οι επτά Ελευκζριεσ Σζχνεσ :  
Γραμματικι– Ρθτορικι – Λογικι – Αρικμθτικι – Γεωμετρία – Μουςικι – Αςτρονομία 
θμειωτζον δε ότι, κατά τασ αρχαίασ μυιςεισ, ο νεόφυτοσ δεν ιρχετο είσ επικοινω-
νίαν μετά τϊν Ελευκζρων Σεκτόνων, εάν δεν είχε μελετιςει ολόκλθρον τον κφκλον 
τϊν ανκρωπίνων γνϊςεων και ικελε κρικεί πεπαιδευμζνοσ. 
" Βεβαίωσ, δεν απαιτείται να γνωρίηθτε κατά βάκοσ τασ επιςτιμασ. Εν τοφτοισ είναι 
αν αγκαίο ςτον τζκτονα να κατζχει τουλάχιςτον τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ αυτϊν, ίνα 
δφναται να αποφεφγει τασ πλάνασ και τασ προλιψεισ, είσ ασ άγει θ απόλυτοσ 
αμάκεια."  
υγκρίνουμε ςυνεπϊσ τισ μορφζσ και ανακαλφπτουμε τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ θ 
οποία αναφζρεται ςτον ςκοπό τισ κάκε μορφισ. 
Με αυτόν τον λογικό ςυςχετιςμό αποκτοφμε μια πρϊτθ αντίλθψθ τισ ιδζασ ςαν 
εξωτερικισ μορφισ, θ οποία δεν είναι παρά θ ζκφραςθ τοφ ξεδιπλϊματοσ τθσ ςτο 
οριηόντιο επίπεδο. 
Δεν μποροφμε όμωσ με τθν Λογικι και τθν Κρίςθ να ανεβοφμε από τθν εξωτερικι 
μορφι ςτθν ίδια τθν Λδζα. 
Για να ανεβοφμε από το ζνα επίπεδο ςτο άλλο, απαιτείται θ άλλθ μζκοδοσ, τθσ        
« Αναλογίασ ». Ο άνκρωποσ ςκζπτεται χρθςιμοποιϊντασ τθν Λογικι και τθν Κρίςθ. 
Με τθν αναλογία όμωσ μεταφζρεται από το κατϊτερο επίπεδο ςτο ανϊτερο. 
Θ Λογικι βεβαιϊνει τθν φπαρξθ τισ ιδζασ. Θ αναλογία αποτελεί τθν κλίμακα ανό-
δου ςτθν πθγι τισ Λδζασ. Θ λογικι αποτελεί τθν οριηόντια ζρευνα, όπου υπάρχει νο-
θτικι ςφγκριςθ ( λειτουργία τισ κρίςεωσ ), ενϊ θ αναλογία τθν κατακόρυφθ ζρευνα. 
τθν αναλογία υπάρχει θ βιωματικι. 
Θ Φφςθ λοιπόν με τα φαινόμενα, αποτελεί τον κεματοφφλακα τισ αντικειμενικισ 
Αλικειασ, τθν οποία ο άνκρωποσ καλείται με τθν ενςάρκωςθ του να ερευνιςει με 
δφο μεκόδουσ : 
Αφ' ενόσ μζςω τισ Λογικισ ( με τθν νόθςθ και τθν κρίςθ ) κατά το « οριηόντιο » ξεδί-
πλωμά τθσ ςτο επίπεδο τισ αιςκθτισ και ορατισ Φφςεωσ και αφ' ετζρου μζ τθν 
Αναλογία (ιδίωσ με τθν βίωςθ), κατά το εξελικτικό - κατακόρυφο ξεδίπλωμά τθσ δια 
μζςου τϊν διαφόρων επιπζδων ἢ κόςμων τισ Δθμιουργίασ. 
Καταλιγουμε λοιπόν τϊρα ςε κάποια ςυμπεράςματα γιά τθν χρθςιμότθτα τισ Δθμι-
ουργίασ. 
α. Είναι ο φυςικόσ μασ παιδαγωγόσ καί θ πθγι τισ κάκε γνϊςθσ. 
β. Μασ οδθγεί κατευκείαν ςτον Δθμιουργό, του οποίου αντιλαμβανόμαςτε τθν φλ- 
     λθψθ, κακϊσ μελετοφμε τθν υλικι τθσ απόδοςθ.  



γ. Μασ βοθκάει ςτθν μελζτθ τοφ ιδίου τοφ άνκρωπου με βάςθ τον νόμο τϊν Αναλο- 
    γιϊν. 
Θ παρατιρθςθ λοιπόν και θ μελζτθ τισ Δθμιουργίασ είναι δυνατόν να μασ οδθγιςει 
από τθν πραγματοποίθςθ τοφ Γνϊκι ’ Αυτόν ζωσ το κατϊφλι τισ Κείασ φλλθψθσ. 
Ο νόμοσ όμωσ τϊν αναλογιϊν λειτοφργει όχι μόνο προσ τθν κατεφκυνςθ Δθμιουργία 
-- Άνκρωπο, αλλά και αντίςτροφα, οφτωσ ϊςτε γνωρίηοντασ πλζον αρκετά για τον 
άνκρωπο είναι δυνατόν να οδθγθκοφμε αντιςτρόφωσ ςτθν μελζτθ τισ Δθμιουργίασ. 
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