ΟΜΡΑΑΜ ΑΪΒΑΝΧΩΦ ( Omraam Mikhaël Aïvanhov )

Ο Αϊβανχόφ κεωρικθκε από πολλοφσ μφςτθσ τισ κλαςικισ δυτικισ εςωτερικισ
παράδοςθσ. Εμπνευςμζνοσ από τον Ρυκαγόρα και τον Ρλάτωνα, δίδαςκε τουσ
ςπουδαςτζσ του να αφυπνίηονται από τθν ενδότερθ πνευματικι τουσ γνϊςθ
ερμθνεφοντασ το « ηωντανό βιβλίο τισ Φφςθσ ». Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα
Γκζοργκ Φόιερςτάιν ( Georg Feuerstein ) *1+, ςτον εςωτεριςμό θ Φφςθ χρειάηεται
ςυχνά να διαβάηεται και να κατανοείται ωσ βιβλίο «ςυμβόλων και κρυμμζνων
πραγματικοτιτων από τον διαιςκθτικό νου». Ο Αϊβανχόφ πίςτευε ότι, προκειμζνου
οι άνκρωποι να επανενωκοφν με το κείο, κάτι το οποίο υπιρξε πάντα ςκοπόσ τθσ
ανκρϊπινθσ ηωισ, οριςμζνεσ πρακτικζσ ιταν φψιςτεσ. Αυτζσ οι πρακτικζσ περιλάμβαναν τθν θκικά αγνι ηωι και μια τροποποιθμζνθ χορτοφαγικι δίαιτα (επιδοκίμαηε τθ βρϊςθ του ψαριοφ). Επιπλζον, κεωροφςε τθ μουςικι ωσ επίκεντρο τθσ
πνευματικισ προόδου των ανκρϊπων. Οι ςπουδαςτζσ του αφιζρωναν πολλζσ ϊρεσ
τραγουδϊντασ ιερά βουλγαρικά τραγοφδια ςε ςφνκετεσ τετραμερείσ αρμονίεσ,
ακοφγοντασ παράλλθλα κλαςικι μουςικι, ειδικά ορατόρια και λειτουργίεσ. Ωςτόςο,
οι ςθμαντικότερεσ όψεισ τθσ διδαςκαλίασ του περιςτρζφονται γφρω από τον θλιακό
διαλογιςμό. Σε θλικία δεκαεπτά ετϊν και ενϊ ηοφςε ακόμθ ςτθ Βουλγαρία, ο
Αϊβανχόφ ςυνάντθςε τον πνευματικό του μζντορα, τον Ρίτερ Ντζνοβ ( Peter Deunov
►). Ιταν δάςκαλοσ του Γνωςτικοφ Χριςτιανιςμοφ και υποςτιριηε τον θλιακό
διαλογιςμό ςτο πρόγραμμα τθσ μυθτικισ ςχολισ του*2+. Ο νεαρόσ Αϊβανχόφ ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτο κολλζγιο όπου αποφοίτθςε με γνϊςεισ ςτθν ψυχολογία, φιλοςοφία, και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του
1930, εργάςτθκε ωσ κακθγθτισ ςε λφκειο ενϊ μεταγενζςτερα ζγινε διευκυντισ ενόσ
πρότυπου λυκείου. Το 1937 ο Ντζνοβ ζςτειλε τον Αϊβανχόφ ςτθν Γαλλία για να
διδάξει και τον αμζςωσ επόμενο χρόνο ζδωςε τθν πρϊτθ του δθμόςια διάλεξθ ςτο
Ραρίςι ςτθν Σορβόννθ, μιλϊντασ για το ρόλο του αςτρολογικοφ ςυμβολιςμοφ πάνω
ςτθν πνευματικι ηωι. Ζμεινε ςτθ Γαλλία για τα επόμενα 50 χρόνια, και διζκεςε
ςθμαντικό χρόνο ταξιδεφοντασ ςε όλον τον κόςμο, δίνοντασ διαλζξεισ επάνω ςτθν
Ερμθτικι Φιλοςοφία. Ρζκανε ςτθν Γαλλία τα Χριςτοφγεννα του 1986. Αν και δεν

όριςε διάδοχο, άφθςε πίςω του μια διεκνι αδελφότθτα ςπουδαςτϊν. Για τουσ
Βορειοαμερικανοφσ ςπουδαςτζσ, το κζντρο τθσ διδαςκαλίασ του ςτο Κεμπζκ είναι θ
εςτία και δεν υπάρχει αντίςτοιχό του ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Με ζδρα τθν Ζςτρι
αυτό το Μδρυμα περιλαμβάνει ξενϊνεσ, μόνιμεσ κατοικίεσ τραπεηαρία, αίκουςα
διαλζξεων, κακϊσ επίςθσ επτά μικρζσ λίμνεσ, αλλά και πολλοφσ κιπουσ με
λαχανικά, λουλοφδια και βότανα. Πταν ζφκαςα ςτο θςυχαςτιριο τον περαςμζνο
Λοφλιο, μου ζδειξαν τον γυναικείο κοιτϊνα, μια κατοικία άψογα κακαρι και με
λιγοςτά ζπιπλα. Γριγορα ςτοίβαξα τα πράγματά μου κάτω από τθν κουκζτα μου και
ςυνάντθςα κάποιουσ από τουσ άλλουσ μετζχοντεσ. Οι περιςςότεροι ιταν μεταξφ 30
και 60 ετϊν, ενϊ υπιρχαν και αρκετοί θλικιωμζνοι. Είχα τθν αίςκθςθ πωσ όςοι
παρακολουκοφςαν, ιταν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ καλά μορφωμζνοι επαγγελματίεσ από μεςαία τάξθ. Θ πλειοψθφία ηοφςε ςτο Κεμπζκ, αν και μερικοί είχαν
ζρκει από άλλεσ επαρχίεσ. Οι αμερικανοί επιςκζπτεσ, μου είπαν, ιταν ςπάνιοι.
Ξυπνϊντασ το πρϊτο πρωινό τθσ παραμονισ μου, ντφκθκα γριγορα και κατευκφνκθκα ζξω για το διαλογιςμό τθσ ανατολισ, ο οποίοσ άρχιηε ςτισ 5 π.μ.
Μεταφζραμε τισ πτυςςόμενεσ καρζκλεσ κιπου ςε ζνα μικρό οικόπεδο που είχε από
ψθλά κζα προσ μια μεγαλόπρεπθ κοιλάδα. Κακιςμζνοι ςτον ψυχρό αζρα, περιμζναμε ιςυχα τον ιλιο να ανατείλει. Αργά-αργά, ςχθματίηονταν λωρίδεσ φωτόσ ςε
ροδί και λεβάντα αποχρϊςεισ επάνω ςτο ςκοτεινό ουρανό, ενϊ ακολοφκθςε θ
λαμπρι θλιακι ςφαίρα που ανζτειλε πάνω από το ςτενό πζραςμα. Μόνο το
περιςταςιακό κάλεςμα των πτθνϊν και το απαλό αεράκι που ςιγομουρμοφριηε
μζςα ςτα φφλλα ζςπαγε τθν ακινθςία. Οι αντίςτοιχοι διαλογιςμοί μου τθσ ανατολισ
από το μπαλκόνι του διαμερίςματόσ μου, μζςα ςτθν ομίχλθ τθσ μθτρόπολθσ τθσ
Βοςτϊνθσ, δεν μποροφςαν καν να ςυγκρικοφν με τθν ζντονθ εμπειρία αυτοφ του
πρωινοφ. Μετά από 45 λεπτά ο πρόεδροσ τθσ Καναδικισ αδελφότθτασ, ο αδελφόσ
όμεο, άρχιςε μια άςκθςθ πραναγιάμα (αναπνοι γιόγκι), ςτθν οποία ςυμμετείχαμε.
Στισ ζξι θ ϊρα χαιρετίςαμε τον ιλιο με υψωμζνεσ τισ δεξιζσ παλάμεσ και μετά
κατευκυνκικαμε πίςω ςτα καταλφματά μασ. Θ όλθ άςκθςθ ζλαβε χϊρα μζςα ςε
απόλυτθ ςιωπι. Οι ςπουδαςτζσ του Αϊβανχόφ εφαρμόηουν αυτόν το διαλογιςμό
του θλίου κάκε αυγι μεταξφ τθσ εαρινισ και φκινοπωρινισ ιςθμερίασ, όταν θ λεπτι
ενζργεια των θλιακϊν ακτίνων κεωρείται ότι είναι θ πλζον δυναμικι. Πμωσ, πάνω
ςε τί διαλογίηονται κακϊσ ο ιλιοσ ανατζλλει, και γιατί νομίηουν ότι ο θλιακόσ
διαλογιςμόσ είναι αποτελεςματικόσ;
Οι απαντιςεισ αυτζσ βρίςκονται ςτο ςφςτθμα Αϊβανχόφ τθσ « Θλιακισ Γιόγκα », ι
ςτον θλιοκεντρικό διαλογιςμό και τθν προςευχι. Αναφζρονται ςε αυτι τθν πρακτικι, ςοφρια γιόγκα, κατά τον Σοφρια, ζνα βεντικό θλιακό κεό. Ραρόλο που ο
Αϊβανχόφ δίδαξε δυτικό εςωτεριςμό, ςυχνά χρθςιμοποιοφςε ςανςκριτικοφσ όρουσ
για να περιγράψει ποικίλεσ ζννοιεσ. Κατά τθν άποψθ του Αϊβανχόφ θ ςοφρια γιόγκα
ιταν το ανϊτατο ςφςτθμα γιόγκα, που περιείχε τα ςτοιχεία όλων των άλλων
ςυςτθμάτων. Για παράδειγμα, ςτθν μπάκτι γιόγκα ( γιόγκα τθσ αφιζρωςθσ ),
εςτιάηεται κανείσ ςε μια κεότθτα όπωσ ο Κρίςνα, ο Σίβα, ι ο Ντζβι. Απόλυτα
αφιερωμζνοσ και διαλογιηόμενοσ επάνω ςε αυτι τθ κεϊκι εικόνα, διαμορφϊνει μια
ςυμπακθτικι ςχζςθ και γίνεται και ο ίδιοσ ςαν κεόσ, ακριβϊσ όπωσ μια ςιδερζνια
τςιμπίδα που τοποκετείται ςτον πυρινα τθσ φωτιάσ και γίνεται καφτι και κόκκινθ.
Στθ ςοφρια γιόγκα, θ κεότθτα ςτθν οποία αφιερϊνεται ο μακθτισ είναι ο ίδιοσ ο
Ιλιοσ, τον οποίο ο Αϊβανχόφ οραματίςτθκε ωσ το τζλειο υπόδειγμα τθσ «ανιδιοτελοφσ» ι αμερόλθπτθσ αγάπθσ. Ο ιλιοσ λάμπει πάνω ςε όλουσ χωρίσ διάκριςθ και

όποιοσ είναι αφιερωμζνοσ ςτον Ιλιο προςδοκά μια θλιακι κατάςταςθ ςυνείδθςθσ,
ακτινοβολϊντασ αγάπθ προσ όλουσ, δίχωσ ςκζψεισ ανταπόδοςθσ. Αυτόσ είναι ζνασ
από τουσ πολλοφσ τρόπουσ εξάςκθςθσ θλιακοφ διαλογιςμοφ. Ο Αϊβανχόφ δίδαξε
πολλζσ μεκόδουσ εργαςίασ, όπωσ με εικόνεσ φωτόσ και θλίου, κάποιεσ από τισ
οποίεσ κα αναπτυχκοφν ςτο παρόν άρκρο. Ππωσ ςθμειϊνει ο Φόιερςταϊν, «θ
ςοφρια γιόγκα ςυνίςταται ςτθ ςυνειδθτι μασ ςυνεργαςία με τον ιλιο και με το φωσ
ςε όλεσ του τισ μορφζσ»*3+. Αλλά ο Αϊβανχόφ ιταν πάντα προςεκτικόσ ςτο να
τονίηει ότι ο ιλιοσ δεν πρζπει να λατρεφεται ωσ Κεόσ: ο Κεόσ είναι ςχεδόν
ανείπωτοσ, ανζκφραςτοσ, πζρα από τισ δυνάμεισ τθσ αντίλθψισ μασ και δεν τίκεται
κζμα να νομίηουμε ότι ο ιλιοσ είναι ο Κεόσ» *4+. Ακολουκϊντασ τθν πλατωνικι
παράδοςθ, ο Αϊβανχόφ αντιλαμβανόταν τον ιλιο, ςτθν ουςία ολόκλθρο το ςφμπαν,
ςαν κάτι ηωντανό, ευφυζσ και ζμψυχο. Δίδαςκε ότι οι άνκρωποι δεν ζχουν
ξεχωριςτι φπαρξθ από τον Δθμιουργό και όποια ανα-φορά ιςχυρίηεται ότι οι
άνκρωποι είναι χωριςτοί από τον Κεό, είναι μια πλάνθ. Ο θλιακόσ διαλογιςμόσ κα
μποροφςε να κεραπεφςει το ριγμα ανάμεςα ςτον αιϊνιο εαυτό, θ οποία
αντιλαμβάνεται πάντα τθ ςφνδεςι τθσ με τον Κεό και, ςτον κατϊτερο εαυτό τθσ
προςωπικότθτασ, ο οποίοσ ζχει απομονωκεί από τον Κεό. Επιπρόςκετα, ακόμθ και
με τον πακθτικό διαλογιςμό, θ επικοινωνία με το θλιακό φωτεινό ςϊμα κα πρζπει
να είναι ενεργι. Μπορεί κάποιοσ να προςεφχεται ςτον ιλιο για αρετζσ όπωσ ςοφία,
ευγζνεια, ανεκτικότθτα και ςυμπόνια. Σφμφωνα με τον Αϊβανχόφ θ παράκλθςθ ςτον
ιλιο είναι πολφ δυναμικότερθ από το προςκφνθμα ενόσ γκουροφ ι διδάςκαλου.
Οφτε ζνασ απλόσ κνθτόσ, οφτε ακόμθ ζνασ μφςτθσ, μπορεί να ςυγκρικεί με τθ κεϊκι
δφναμθ και δόξα του Ιλιου *5+. Μπορεί κάποιοι να βρίςκουν τθν ζμφαςι του για
τον ιλιο μάλλον παράξενθ και τουσ ιςχυριςμοφσ του για το δυναμικό του φανταςτικοφσ. Κα ιταν χριςιμο να διερευνιςουμε το ςφςτθμα τθσ θλιακισ γιόγκα του
Αϊβανχόφ ιςτορικά, εξετάηοντασ, εν ςυντομία, τον κεντρικό ρόλο του ιλιου ςτθν
δυτικι εςωτερικι ςκζψθ. Θ εξφμνθςθ του ιλιου ζχει μια αρχαία καταγωγι ςτθν
Δφςθ. Μεταξφ αυτϊν οι οποίοι οραματίςτθκαν τθν θλιακι ςφαίρα ωσ ιςχυρι
κεότθτα ιταν οι Αιγφπτιοι, οι οποίοι ςζβονταν τον Φαραϊ τουσ ωσ ενςάρκωςθ του
θλίου.
Επίςθσ οι ωμαίοι, των οποίων θ λατρεία «Ο Αιττθτοσ Ιλιοσ» ( Sol Invictus ) ζγινε θ
επίςθμθ κρατικι τουσ κρθςκεία. Οι Αητζκοι διατθροφςαν τθν δφναμθ ηωισ του
θλιακοφ τουσ κεοφ με καρδιζσ που ακόμθ ςπαρταροφςαν αποςχιςμζνεσ από τα
ςϊματα των κυςιαςμζνων. Ο θλιακόσ ςυμβολιςμόσ διαπζραςε και τθν ελλθνικι
φιλοςοφία. Ο Ντζιβιντ Φίντελερ ( David Fideler ) αναφζρει πωσ ο Ρλάτων γράφει
ςτισ πυκαγόρειεσ και πλατωνικζσ ςχολζσ τθσ ελλθνιςτικισ Αλεξάνδρειασ «ο ιλιοσ
ζφκαςε να κεωρθκεί ωσ πφλθ που ενϊνει τισ λογικζσ και νοθτζσ ςφαίρεσ, τισ υλικζσ
και πνευματικζσ τάξεισ τθσ φπαρξθσ». Αυτι θ ιδζα ότι ο ιλιοσ ιταν «θ καρδιά του
ουράνιου πρότυπου» επθρζαςε δυνατά τθν Ελλθνικι κοςμολογία, τθν επιςτιμθ και
τθ μεταφυςικι *6+. Αλλά μία από τισ πλζον ενδιαφζρουςεσ αναλογίεσ παρόμοια με
τισ διδαςκαλίεσ του Αϊβανχόφ, εμφανίηεται ςτθ φιλοςοφία και τθν κοςμολογία του
αςτρονόμου τθσ Αναγζννθςθσ Τζιορντάνο Μπρούνο ►. Και οι δφο δίδαξαν ςυςτιματα θλιακοφ διαλογιςμοφ, με αρκετζσ ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ. Για τθν
διαμόρφωςθ τθσ ιδζασ τουσ ο Μπροφνο και ο Αϊβανχόφ χρθςιμοποίθςαν οριςμζνα
κείμενα που προζκυψαν από τθν ελλθνιςτικι μιτρα τθσ Αλεξάνδρειασ, όπωσ το
φθμιςμζνο Corpus Hermetica ►, επίςθσ γνωςτό ωσ Hermetica, μια ςυλλογι κειμζνων ςτα Ελλθνικά κατά τθ διάρκεια των τριϊν πρϊτων αιϊνων τθσ Κοινισ Εποχισ.

Συγγραφζασ του Hermetica κεωρείται ο Ερμισ ο Τριςμζγιςτοσ, ζνασ κεόπνευςτοσ
διδάςκαλοσ των αρχαίων Αιγυπτιακϊν μυςτθρίων και ζνασ υπζρμαχοσ τθσ θλιακισ
κρθςκείασ και μαγείασ. Κεωρείται ότι είναι ο πρϊτοσ ςε μία αρχαία αλυςίδα
πνευματικϊν διδαςκάλων - μαηί με τον Ορφζα, τον Ρυκαγόρα και τον Ρλάτωνα - ο
οποίοσ υιοκζτθςε τθν prisca theologia ι «αρχαία κεολογία». Θ κοςμολογία που
αποδίδεται ςτον Ερμι απεικονίηει τον ιλιο ωσ ζναν από τουσ δφο κφριουσ κεοφσ:
«Οι πρωτεφοντεσ ι κφριοι κεοί είναι ωσ ακολοφκωσ… Ο Ιλιοσ, ι Φωσ, γιατί με τθ
μεςολάβθςθ του θλιακοφ κφκλου το φωσ εξαπλϊνεται ςε όλα. Ο Ιλιοσ φωτίηει τα
άλλα αςτζρια όχι τόςο από τθ δφναμθ του φωτόσ του όςο από τθ κεϊκότθτα και τθν
ιερότθτά του. Ρρζπει να κεωρθκεί ωσ ο δεφτεροσ κεόσ, μετά ι μαηί με τον Δία. Ο
κόςμοσ ηει και όλα τα πράγματα μζςα ςε αυτόν είναι ηωντανά και ο ιλιοσ είναι
εκείνοσ που κυβερνά όλα τα ηωντανά πράγματα» *7+. Το Cor. Herm. προϊκθςε μια
φιλοςοφία που μπορεί να ςυνδεκεί με το ίδιο ρεφμα που ενζπνευςε τθν αιγυπτιακι
θλιακι μαγεία, ςφμφωνα με τον βρετανό λόγιο Φράνςισ Γζιτσ (Frances Yates). Δεν
προκαλεί ζκπλθξθ, δοκείςθσ τθσ κοςμοπολίτικθσ φφςθσ τθσ Αλεξάνδρειασ εκείνθ
τθν εποχι, όπου το Hermetica ζβρικε Γνωςτικϊν και Νεοπλατωνικϊν ςτοιχείων. Ο
γάλλοσ λόγιοσ (Αντουάν Φεβρ ( Antoine Faivre ) αναφζρει ότι μεταξφ του δεφτερου
και τζταρτου αιϊνα, ο Νεοπλατωνιςμόσ, ο Γνωςτικιςμόσ, ο Ερμθτιςμόσ και ο
Χριςτιανιςμόσ ςυνυπιρχαν, και ότι μοιράηονταν ςθμαντικά ςτοιχεία μεταξφ τουσ*8+.
Μεταφραςμζνο ςτα Λατινικά από τον Μαρςίλιο (Marsilio Ficino τον δζκατο πζμπτο
αιϊνα, το Corp. Herm. διαμόρφωςε μεταγενζςτερα το ζργο των Ερμθτικϊν Νζοπλατωνικϊν τθσ Αναγζννθςθσ, και ανάμεςά τουσ τον λαμπρό Τηιορντάνο Μπροφνο.
Γεννθμζνοσ το 1548, ο Μπροφνο διιγε ζντονο και βαςικά τραγικό βίο. Κατά τθν
διάρκεια τθσ ηωισ του αυτόσ ο εκπλθκτικόσ ιταλόσ λόγιοσ και αφοριςμζνοσ ιερζασ
άδραξε τθν δάδα του θλιακοφ ςεβαςμοφ, κιρυξε μια εκδοχι του Ερμθτικοφ
Χριςτιανιςμοφ, και ςτθν ςυνζχεια ζβαλε τθν ςπίκα για μια επιςτθμονικι και
φιλοςοφικι επανάςταςθ. Το 1600, θ Λερά Εξζταςθ τον ζκαψε ςτθν πυρά για τισ
αιρετικζσ του απόψεισ. Στισ πολυπλθκείσ του διαλζξεισ και βιβλία ο Μπροφνο
επαναλάμβανε τθν πεποίκθςι του ότι θ αλθκινι κρθςκεία βαςιηόταν ςτον ιλιο.
Ρίςτευε ότι θ θλιακι μαγικι αιγυπτιακι κρθςκεία του Corp. Herm. κα γινόταν
δθμοφιλισ ςτθν Δφςθ. Σφμφωνα με αυτόν ο αςτρονόμοσ Νικόλαοσ Κοπζρνικοσ δεν
είχε πλιρωσ κατανοιςει τισ κρθςκευτικζσ νφξεισ τθσ θλιοκεντρικισ του κεωρίασ, θ
οποία όπωσ πίςτευε ο Μπροφνο, προμινυε τθν ανάςταςθ τθσ θλιοκεντρικισ
κρθςκευτικότθτασ. Ιταν ζνασ από τουσ πρϊτουσ υπεραςπιςτζσ τθσ κεωρίασ του
Κοπζρνικου και δεν ιταν μόνοσ ςτθ δοξολογία του για τον ιλιο. Σφμφωνα με τον
ςυγγραφζα ίτςαρντ Τάρνασ ( Richard Tarnas ), «ο Νεοπλατωνικόσ και Ρυκαγόρειοσ
μυςτικιςμόσ και ανάταςθ του Ιλιου… διζτρεχε όλουσ τουσ αςτρονόμουσ που
επθρεάςτθκαν από τον Κοπζρνικο» *9+. Τα γραπτά του Μπροφνο ξεχείλιηαν από
παραδείγματα θλιακισ μαγείασ και θλιακοφ ςεβαςμοφ. Σε ζνα από τα πλζον φθμιςμζνα ζργα του, Το Δείπνο τθσ Κακαρισ Τετάρτθσ, διαςαφινιςε τθν προςωπικι του
κοςμολογία, προςφωνϊντασ τθν κεωρία του Κοπζρνικου και τισ κρθςκευτικζσ τθσ
νφξεισ. Ο Μπροφνο είδε τον εαυτό του ωσ προφιτθ τθσ Αιγυπτιακισ θλιακισ παράδοςθσ, πιςτεφοντασ ότι είχε «ανυψωκεί μζςω των ςφαιρϊν» ( μια Νεοπλατωνικι
και Γνωςτικι μεταφορά για εξαγνιςμό και επαναφορά) και τοιουτοτρόπωσ ιταν ζνα
ενιςχυμζνο μζςο και οδθγόσ για τθν αναβίωςθ τθσ θλιακισ κρθςκείασ*10+. Ζλπιηε
ότι τα φιλοςοφικά του ςυμπεράςματα κα βοθκοφςαν να γεφυρϊςει τισ κεολογικζσ
διαφορζσ μεταξφ Κακολικϊν και Ρροτεςταντϊν, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτο

μυςτιριο τθσ Κοινωνίασ *11+. Ζνα άλλο βιβλίο που αντανακλά τθ δοξολογία του
ιλιου του Μπροφνο είναι το De umbris idearum, «Οι ςκιζσ των ιδεϊν», μια
πραγματεία πάνω ςτθν τζχνθ τθσ μνιμθσ. Ο Φράνςισ Γζιτσ περιγράφει αυτι τθν
τζχνθ τθσ Μνθμονικισ, θ οποία ιταν δθμοφιλισ μεταξφ των μάγων τθσ Αναγζννθςθσ: «Οι ωμαίοι ριτορεσ χρθςιμοποιοφςαν μια μνθμονικι τεχνικι …* θ
οποία+ ςυνίςτατο ςτο να απομνθμονεφουν με ςειρά τουσ χϊρουσ ενόσ κτιρίου, και
να επιςυνάπτουν ςε αυτοφσ τουσ τόπουσ εικόνεσ μνιμθσ για να κυμίηουν ςθμεία
μιασ ομιλίασ… Στθν Αναγζννθςθ *θ κλαςικι τζχνθ τθσ μνιμθσ+ ζγινε μόδα μεταξφ
των Νεοπλατωνικϊν και των Ερμθτιςτϊν. Τϊρα πλζον αναγνωρίηεται ωσ μια μζκοδοσ εντφπωςθσ βαςικϊν ι αρχετυπικϊν εικόνων πάνω ςτθν μνιμθ, με τθν ίδια τθν
κοςμικι τάξθ ωσ το ςφςτθμα ''τόπου'', ζνα είδοσ εςωτερικισ γνϊςθσ του ςφμπαντοσ». Χρθςιμοποιϊντασ κάποιοσ αυτιν τθν τζχνθ, ςτθν οποία θ φανταςία εμπλουτίηεται με πλανθτικζσ ι μαγικζσ εικόνεσ, με γεωμετρικά ςφμβολα, αρικμοφσ, κφκλουσ
και πίνακεσ, ζχει τθν δυνατότθτα να ευκυγραμμιςτεί με τισ δυνάμεισ του ςφμπαντοσ. Ο Φιτςίνο ςφςτθνε να ηωγραφίηουν αςτρολογικά και μαγικά ςφμβολα επάνω
ςτο ταβάνι για να τα βλζπουν εφκολα. Ζτςι όταν ζφευγε κανείσ από το ςπίτι, όλα τα
φαινόμενα που κα αντιμετϊπιηε κα οργανϊνονταν και κα ταξινομοφνταν μζςα ςε
αυτό το μαγικό ςφςτθμα αναφοράσ που ιταν εντυπωμζνο ςτο νου του. Ζνασ τζτοιοσ
τομζασ γνϊςεων μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τθν κοςμικι ςοφία και δφναμθ ενόσ
ατόμου. Ο Τηιορντάνο Μπροφνο ζφτιαξε το De umbris idearum ςτθν μορφι διαλόγου μεταξφ τριϊν χαρακτιρων: του Ερμι του Τριςμζγιςτου, του Φιλοτίμου και
του Logifer. Σε αυτόν τον τόμο, θ μορφι του Τριςμζγιςτου υιοκετεί μια ιςχυρι
θλιακι μαγεία τθσ οποίασ ο ςκοπόσ είναι θ αντίλθψθ τθσ Κεϊκισ Διάνοιασ που
βρίςκεται πίςω από τον ορατό ιλιο. Ο Μπροφνο ζκανε μια αναλογία μεταξφ του
θλίου και τθσ διάνοιασ, ζγραψε ότι και τα δφο ποτζ δεν παφουν να φωτίηουν, αλλά
εμείσ δεν εςτιάηουμε πάντα ςτο φωσ τουσ. Ζνα άλλο ζργο του Μπροφνο πάνω ςτθν
τζχνθ τθσ μνιμθσ είχε τίτλο Cantus Circaeus «Το ξόρκι τθσ Κίρκθσ», που εκδόκθκε το
1582. Το βιβλίο ξεκίναγε με τθν Κίρκθ, τθν κόρθ του ιλιου, που εξιςτοροφςε μια
μαγικι ριςθ προσ τον ιλιο που απαρικμοφςε τουσ τίτλουσ και τισ ιδιότθτζσ του
όπωσ επίςθσ και τα ονόματα των ηϊων, των φυτϊν, των πολφτιμων λίκων και
μετάλλων που ςυνδζονται μαηί του. Αυτι θ τελετουργικι αφιγθςθ περιείχε μια
ιςχυρι ψευδαίςκθςθ προσ τθ «φυςικι μαγεία», τθν οποία οι μάγοι τθσ
Αναγζννθςθσ κατανοοφςαν ωσ ικανότθτα των φυςικϊν ςτοιχείων να μαγνθτίηουν
και να αιχμαλωτίηουν τισ ακτίνεσ που προζρχονται από τα αςτζρια και τουσ
πλανιτεσ. Οι θλιακζσ ιταν ενςωματωμζνεσ ςτθ χλωρίδα και τθν πανίδα όπωσ το
θλιοτρόπιο και το λιοντάρι, ενϊ οι ςελθνιακζσ ακτίνεσ ιταν αποκθκευμζνεσ μζςα
ςτισ φεγγαρόπετρεσ και ςτο αςιμι. Χειριηόμενοσ ςωςτά αυτά τα φυςιολογικά
ςτοιχεία, ο μάγοσ μπορεί να δθμιουργιςει οριςμζνα αποτελζςματα, τζτοια όπωσ
βελτιωμζνθ υγεία, ανακοφφιςθ από τθ μελαγχολία, και αυξανόμενθ γνϊςθ *12+.
Μζςω των διαλζξεων και των γραπτϊν του, ο Μπροφνο, πάντα ιδεαλιςτισ, προςπάκθςε να αναβιϊςει τθν αιγυπτιακι θλιακι κρθςκεία. Αν και αποςιωπικθκε από
τθν Εκκλθςία, οι ιδζεσ του ενζπνευςαν χιλιάδεσ επιςτθμόνων, φιλοςόφων, και οραματιςτϊν ανά τουσ αιϊνεσ. Ακόμθ και ςιμερα πολυάρικμοι Ερμθτιςτζσ ακολουκϊντασ το παράδειγμά του και προςτρζχουν ςτο Corp. Herm. ωσ μία απαράμιλλθ πθγι
πλθροφοριϊν. Επιςτρζφοντασ ςτο ζργο του Αϊβανχόφ, οι ιςχυριςμοί του για τθ
δφναμθ του θλίου μπορεί τϊρα να εμφανίηονται πικανότεροι.
Θ φιλοςοφία του Αϊβανχόφ μζςα από το φωσ τθσ εςωτερικισ παράδοςθσ, μπορεί να

αντιμετωπιςτεί με μια νζα εκτίμθςθ. Πςον αφορά εκείνουσ που ενδιαφζρονται να
απαςχολθκοφν με τθν πρακτικι του θλιακοφ διαλογιςμοφ, οι εκτεταμζνεσ του
διαλζξεισ ξεχειλίηουν από ςυςτθματικζσ αςκιςεισ. Για παράδειγμα, ζνασ ςπουδαςτισ μπορεί να διαλογιςτεί επάνω ςτον ιλιο ςαν ζναν αποτελεςματικό τρόπο για να
ενωκεί με τον Υπζρτατο Δθμιουργό: «Πςο πιο κοντά φκάνεισ ςτο πνεφμα και τθν
ψυχι του ιλιου, μζςα από τθν καρδιά και τθ κζλθςι ςου, τόςο πιο κοντά κα είςαι
ςτον Κεό, γιατί πάνω ςτο φυςικό επίπεδο, ο ιλιοσ είναι το ςφμβολο και ο απτόσ
αντιπρόςωποσ τισ Κεότθτασ» *13+. Επιπρόςκετα, ο Αϊβανχόφ ιςχυρίςτθκε ανακαλϊντασ τθν τζχνθ τθσ Μνθμονικισ του Μπροφνο ότι, εςτιαηόμενοσ ςτθν θλιακι
ςφαίρα, μποροφςε κάποιοσ να ηωογονιςει τον εςωτερικό του ιλιο και να φζρει
αρμονία και τάξθ ςτθν ηωι του. Το να παρατθροφμε τθν ανατολι του θλίου κεωρείται ιδιαίτερα επιβοθκθτικό, γιατί ςτρζφει τθν προςοχι προσ τον εςωτερικό μασ
ιλιο. Επιπλζον, ο Αϊβανχόφ παρζκεςε το «νόμο τθσ μιμθτικισ μαγείασ» -τθ φυςικι
μαγεία του Μπροφνο- λζγοντασ ότι ατενίηοντασ τον ιλιο επθρεάηεται και θ ίδια θ
ψυχι ϊςτε να γίνει μια «φωτεινι, πυρακτωμζνθ ςφαίρα» *14+. Θ ενατζνιςθ του
θλίου μπορεί να προςφζρει φυςικά οφζλθ και ο Αϊβανχόφ ζδωςε τεχνικζσ με ςτόχο
τθ «ςυλλογι» των αικερικϊν μορίων του θλίου, τα οποία μποροφν να αυξιςουν τθν
πνευματικι και φυςικι ηωτικότθτά μασ. Ο ιλιοσ δίνει ηωι ςε κακετί πάνω ςτθν γθ.
Διακιρυττε πωσ: «Ενωνόμενοι με τον ιλιο είναι βζβαιο ότι κα ζχουμε αποτελζςματα, γιατί ενωνόμαςτε με τθν κεντρικι δφναμθ που κυβερνά και ηωογονεί όλουσ
τουσ πλανιτεσ του ςφμπαντόσ μασ» *15+.
Ο ιλιοσ και θ ανκρϊπινθ φπαρξθ ζχουν μια βακιά ςχζςθ, επειδι μαηί δθμιουργοφν
ζνα παρεμφερζσ υπόδειγμα. Επαναλαμβάνοντασ τθν διδαςκαλία του Ερμι του
Τριςμζγιςτου: «Και κακϊσ είμαςτε φτιαγμζνοι πάνω ςτο ίδιο πρότυπο, όπωσ του
θλίου, μποροφμε μζςω των ςκζψεων, τθσ ψυχισ και του πνεφματόσ μασ, να προβάλλουμε τισ δυνάμεισ μασ μακριά, πζρα από τα όρια των φυςικϊν ςωμάτων μασ.
Ακριβϊσ όπωσ θ δράςθ του θλίου επθρεάηει ορυκτά, μζταλλα, φυτά, λουλοφδια,
ηϊα και ανκρϊπινα όντα, διειςδφοντασ, ηεςταίνοντασ και κρζφοντάσ τα, ζτςι
μποροφμε και εμείσ να μεταςτοιχειωκοφμε, να βελτιωκοφμε, να φωτιςτοφμε, και να
ηωντανζψουμε άλλα όντα μζςω των εκπορεφςεϊν-εκροϊν μασ» *16+. Ο Αϊβανχόφ
αναφερόταν ςυχνά ςτισ διαλζξεισ του ςτον Ερμι τον Τριςμζγιςτο, τον διαπρεπι
διδάςκαλο τθσ κεϊκισ θλιακισ μαγείασ. Σε ζνα παράδειγμα επικαλζςτθκε τθν αρχι
τθσ ομόλογθσ αντιςτοιχίασ περιγράφοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ του μακρόκοςμου και
του μικρόκοςμου. Ραρακζτοντασ από το Σμαράγδινο Ρίνακα, επανζλαβε τθν περίφθμθ φράςθ που αποδίδεται ςτον Ερμι: «Εκείνο το οποίο είναι κάτω είναι όπωσ
εκείνο το οποίο είναι πάνω». Ο Αϊβανχόφ επεςιμανε ότι ςτο ανωτζρω αξίωμα, ο
Ερμισ χρθςιμοποίθςε τθν λζξθ «όπωσ», θ οποία ςθμαίνει «παρόμοιο με» παρά
«ταυτόςθμο με». Τοιουτοτρόπωσ ο δθμιουργθμζνοσ κόςμοσ δεν είναι ζνα ακριβζσ
αντίγραφο ενόσ ανϊτερου βαςίλειου (οι πλατωνικζσ ιδζεσ), αλλά μια ςκιϊδθσ
αντανάκλαςι του. Ο ιλιοσ δεν είναι θ κεϊκι Διάνοια, αλλά ζνασ τζλειοσ αντιπρόςωποσ αυτισ τθσ Διάνοιασ (επίςθσ παρομοιάςτθκε ωσ Χριςτόσ, Λόγοσ ι Νουσ),
πλαςμζνοσ από τον Κεό για να υπθρετιςει ωσ ζνα εκπαιδευτικό υπόδειγμα για τουσ
ανκρϊπουσ.
Ο Αϊβανχόφ είπε, «και όπωσ όλθ θ ηωι πάνω ςτθν γθ προζρχεται από τον ιλιο,
ςίγουρα είναι φανερό ότι ο Κεόσ εκδθλϊνεται τελειότερα μζςω του θλίου παρά
μζςω οποιουδιποτε άλλου δθμιουργιματοσ» *17+. Ο Αϊβανχόφ διαβεβαίωςε ότι ο
Ερμισ ιταν ο μζγιςτοσ όλων των μυθμζνων, εκείνων των μυςτϊν οι οποίοι ζχουν

ερευνιςει τα μυςτιρια του ςφμπαντοσ: «ο Ερμισ ο Τριςμζγιςτοσ είπε κακαρά:
Υπάρχει μια δφναμθ που προζρχεται από τον ιλιο… Ρίςω από το φωσ του θλίου
υπάρχουν πολλζσ άλλεσ δυνάμεισ και το Τζλεςμα *λεπτι κοςμικι ενζργεια+ είναι
μια δφναμθ τόςο ιςχυρι που, όπωσ το κζτει ο Σμαράγδινοσ Ρίνακασ, ϋϋξεπερνά κάκε
ευφυι πράγμα και ειςζρχεται ςε κάκε ςυμπαγι ουςίαϋϋ». Ο Αϊβανχόφ ιςχυρίςτθκε,
ωςτόςο, ότι εργαηόμενοι άμεςα με τον ιλιο μζςω προςευχισ και διαλογιςμοφ είναι
ανυπολόγιςτα ιςχυρότερο από τθν ταλιςμανικι μαγεία. Επίςθσ ιταν αντίκετοσ με
οποιαδιποτε είδοσ μαγείασ που γινόταν για υλικό κζρδοσ. Το ςφςτθμά του, τθσ
«κεϊκισ μαγείασ», μερικζσ φορζσ ονομάςτθκε και «κεουργία», είναι ζνα ςφςτθμα
που ςυγκεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτθν εςωτερικι μεταμόρφωςθ, θ οποία όπωσ
πίςτευε, κα οδθγοφςε ςτθν γενικι μεταμόρφωςθ του κόςμου. Ζνα απόςπαςμα του
βιβλίου του Μίκαελ Αϊβανχόφ, με τίτλο Μια Νζα Γθ: Μζκοδοι, Αςκιςεισ, Τφποι, και
Ρροςευχζσ (Frejus Cedex), Γαλλία, (Εκδόςεισ Ρροςβζτα, 1992), ζχουμε το εξισ
απόςπαςμα με κζμα τθν απόςπαςθ λεπτϊν ςτοιχείων από τον ιλιο: «Ο ιλιοσ είναι
θ πθγι και ο πατζρασ όλων των πραγμάτων, θ Ρρωταρχικι Αιτία… Τα ορυκτά, τα
μζταλλα, οι πολφτιμοι λίκοι, φυτά και αζρια, όλα τα πυκνά ι λεπτά ςτρϊματα που
βρίςκονται ςτο ζδαφοσ, το νερό ι τον αζρα, ι ςτο αικερικό πεδίο, προζρχονται από
τον ιλιο… Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ μακθτισ εςτιάηοντασ τισ δυνάμεισ του ςτον ιλιο,
μπορεί να αποςπάςει και να απορροφιςει μζςα του όλθ τθν αρχικι τουσ αγνότθτα,
κάκε ςτοιχείο που αυτόσ χρειάηεται για τθν υγεία και τθν ιςορροπία του… Το μόνο
που χρειάηεται είναι θ νοθτικι εξφψωςθ προσ τισ λεπτότατεσ, ιςχνότατεσ περιοχζσ
και να περιμζνετε εκεί ενϊ όλα αυτά τα λεπτά ρεφματα ςασ ξεπλζνουν. Και θ ψυχι
και το πνεφμα ςασ, τα οποία είναι υψθλά επιδζξιοι χθμικοί οι οποίοι γνωρίηουν τθν
ακριβι φφςθ κάκε αικερικισ ουςίασ, κα διαλζξουν εκείνα που χρειάηεςτε και κα
αφιςουν παράμερα όλα τα άλλα. Ο ρόλοσ ςασ είναι απλά να περιμζνετε μζςα ςε
ζνα πνεφμα αγάπθσ, ταπεινότθτασ, χαράσ και εμπιςτοςφνθσ, και πολφ ςφντομα
μετά, όταν επιςτρζφετε, κα νιϊκετε ότι κάτι μζςα ςασ ζχει κεραπευτεί, ειρθνεφςει
και ενδυναμωκεί… Το Ρράνα είναι ζνα μεγάλο ποτάμι που ρζει από τον ιλιο, και
μζςω του διαλογιςμοφ και των αναπνευςτικϊν αςκιςεων, μποροφμε να αποκτιςουμε όλα τα ςτοιχεία που χρειαηόμαςτε από αυτόν». Ζδωςε πολλζσ διαλζξεισ
πάνω ςτθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον ιλιο, και ελάχιςτοι κίγονται από τα ανωτζρω
αποςπάςματα και τισ πολφτιμεσ θλιακζσ διδαςκαλίεσ του. Ραρότι ζχει πεκάνει
αρκετά χρόνια, οι ςπουδαςτζσ του διατθροφν πολλζσ από τισ πρακτικζσ τθσ ςοφρια
γιόγκα που κακιζρωςε. Επιπρόςκετα με τον διαλογιςμό τθσ αυγισ, οι ςπουδαςτζσ
κάνουν κακθμερινά «γυμναςτικζσ αςκιςεισ» ςτθν λιακάδα, εάν ο καιρόσ δεν το
επιτρζπει οι αςκιςεισ γίνονται μζςα. Το ςφςτθμα του Αϊβανχόφ δίνει μεγάλθ
ζμφαςθ ςε αυτζσ τισ διαλογιςτικζσ γυμναςτικζσ ςτάςεισ, οι οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ να αναπτφςςουν τθ κζλθςθ του αςκοφμενου. Ακόμθ και τισ Κυριακζσ κατά
τθν διάρκεια των καλοκαιρινϊν και ανοιξιάτικων κοινοτικϊν ςυγκεντρϊςεων, οι
ςπουδαςτζσ εκτελοφν τον ιερό κυκλικό χορό τθσ αρμονίασ, ο οποίοσ κεωρείται ότι
εναρμονίηει τουσ χορευτζσ με τισ κοςμικζσ δυνάμεισ του καλοφ και του δικαίου *18+.
Αυτζσ οι υποδείξεισ είναι μόλισ μερικζσ από τισ άφκονεσ πρακτικζσ οδθγίεσ που
μεταβιβάςτθκαν από τον Αϊβανχόφ. Οι διδαςκαλίεσ του προςφζρουν ζνα μονοπάτι
ςτο « Μεγάλο Ζργο » των Ερμθτιςτϊν - τθν μεταμόρφωςθ ενόσ ατόμου ςε μια «
ηωντανι ςφνκεςθ του ουράνιου φωτόσ και των ςτοιχείων τθσ γθσ», ενόσ ανκρϊπινου όντοσ το οποίο ςυνειδθτά ςυμμετζχει ςτθ μεταςτοιχείωςθ του κόςμου *19+.
Το όραμα τθσ μεταμόρφωςθσ, φωτιςμζνο από τον μυκικό Ερμι Τριςμζγιςτο, επίςθσ

αιχμαλϊτιςε τθν φανταςία του Τηιορντάνο Μπροφνο. Τόςον ο Μπροφνο όςον και ο
Αϊβανχόφ επικυμοφςαν να ατενίηουν και να κατανοοφν το Κείο μζςω του «ηωντανοφ βιβλίου τθσ Φφςθσ»: «πολυεπίπεδθ, πλοφςια ςε εν δυνάμει αποκαλφψεισ κάκε
είδουσ, αυτι * θ Φφςθ + πρζπει να ϋϋδιαβαςτείϋϋ ςαν ζνα βιβλίο»*20+.
Και ίςωσ θ ιςχυρότερθ εικόνα ςε αυτό το κείμενο είναι ο ιλιοσ, ο οποίοσ αξίηει τθν
μζγιςτθ προςοχι από τθν πλευρά του Ερμθτιςτι που είναι αφιερωμζνοσ ςτο
Μεγάλο Ζργο.
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