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                                                                                ΗΗ    ΕΕςςππύύηηεεππηη    έέννννοοιιαα  ηηηηρρ    ΣΣηηέέγγααζζηηρρ 

Η θαηαγσγή ηνχ Σεθηνληζκνχ απαζρφιεζε δεθάδεο ζπγγξάθεηο ,θαί είλαη ιίγν έσο πνιχ 

γλσζηή ζε φινπο ε Ιζηνξία ηνπ κεηά ηελ επίζεκε ίδξπζε ηνπ ην έηνο 1717 ζηελ Αγγιία . 

Έλαο ζπλνπηηθφο αιιά αξθεηά δηαθσηηζηηθφο νξηζκφο γηά ηνλ Διεπζεξνηεθηνληζκφ είλαη :   



“ ό,ηη , πξόθεηηαη γηά έλα ζύζηεκα Φηινζνθηθήο έξεπλαο θαί Ηζηθήο πνύ ρξεζηκνπνηεί κηά 

   ηδηάδνπζα κέζνδν ηειεηνπξγηθώλ κπήζεσλ , κε ηελ βνήζεηα ζπκβόισλ θαί αιιεγνξηώλ .  

   Ωο ζηόρν έρεη λα θαηαλνήζνπλ θαί λα εθαξκόζνπλ ηα κέιε ηνπ θάπνηεο Απσέρ πνύ έρνπλ  

   ζρέζε κε ηελ Ηζηθή θαί Πλεπκαηηθή βειηίσζε ηνύ αλζξώπνπ . Απηό είλαη δπλαηόλ λα επη-  

   ηεπρζεί κε ηελ έξεπλα ηεο Αιεζείαο ,ηελ Απηνγλσζία θαί ηελ δηεύξπλζε ηεο Σπλεηδήζεσο . 

   Επηπξνζζέησο ε ζρεκαηηδόκελε Παγθόζκηνο έλσζε αγαζώλ θαί ελαξέησλ αλδξώλ κε ηελ  

   γεληθόηεξε έλλνηα ηεο Φηιαλζξσπίαο εξγάδεηαη γηά ηελ επδαηκνλία ηεο αλζξσπόηεηαο .”   



ηηο εξγαζίεο , ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλσηέξσ , κηιάκε γηά κία εσωτερική θαη κία εξωτερική 

Σηέγαζη πνχ καο θάλεη θάζε θνξά λα αηζζαλφκαζηε επραξηζηεκέλνη θαί ηθαλνπνηεκέλνη. 

Η ζηέγαζε απηή αθ’ελφο κελ  είλαη απνηέιεζκα ηεο ξπζκηθήο θξνχζεο ησλ ζθπξψλ πνχ 

δηεπζχλνπλ ηα εξγαζηήξηα ψζηε λα δηεμάγεηαη ην ηειεηνπξγηθφ κέξνο ,κε άςνγν ηξφπν,κε 

αθξίβεηα θαη ρσξίο απινπζηεχζεηο θαη ζπληνκεχζεηο ,ζχκθσλα κε ηα ηππηθά . Αθ’ εηέξνπ  

νθείιεηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ησλ αδειθψλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν ζθνπφο ηνχ Σεθη  

ηνλ νπνίν ζπλνπηηθά έρσ εθζέζεη .Χο παξάδεηγκα αλαθέξσ ηελ ζπλήζε θαηαζηξαηήγεζε 

ηεο Σεθη αιχζζνπ θαζ’ φ,ηη πνπζελά δελ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη απηή λνεξά ! 

Δθ θαζήθνληνο ινηπφλ, σο  Κνζκήηνξαο παξά ηψ Δλδ  Μεγ ηεγ ,είκαη ππνρξεσκέλνο 

λα αλαθεξζψ ζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνχ καηά ηην άποτη μος πξέπεη λα πιεξνχληαη ,  

ψζηε ζηελ εθηέιεζε ηνχ έξγνπ καο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα λα ληψζνπκε “ ζηεγαζμένοι  ”.  

 

Γηαβάδνπκε γηά ηελ Σεθηνληθή Μέζνδν , ζην 2
ν
 άξζξν ηνχ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ,ηα εμήο  :  

    Οη Ειεπζεξνηέθηνλεο ζπλέξρνληαη ζε  Σηνέο , νίηηλεο ηνύην κελ είλαη επί κέξνπο  

        ζπγθεθξνηεκέλαη Ελώζεηο αδειθώλ ππό θνηλώλ ηύπσλ θαί θαλνληζκώλ δηεπόκελαη , 

        όζνλ αθνξά ηελ ζπγθξόηεζηλ , ζύζηαζηλ θαί ιεηηνπξγίαλ απηώλ , 

ηνύην δε Τεθηνληθά Εξγαζηήξηα ,ήηνη ηόπνο ,έλζα νύηνη ζπλερόκελνη εξγάδνληαη πξνο 

        βειηίσζηλ απηώλ δηά ηεο  καηανοήζευρ  θαί  εθαπμογήρ  ησλ  Τεκηονικών Απσών ,  

    ησλ νπνίσλ ε εζσηεξηθή θαί βαζπηέξα  έλλνηα , δηά ζπκβόισλ εηθνληδνκέλε θαί δηά  

        αιιεγνξηώλ  εθηηζεκέλε , αποκαλύπηεηαι απηνίο , πξννδεπηηθώο δηά μςήζευν ! 
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 Γηαθξίλνπκε ινηπφλ ζην αλσηέξσ θείκελν ηνχ Καηαζηαηηθνχ ράξηε ηξείο θαηεπζχλζεηο : 

1
νλ

  Έλα έξγν νκαδηθήο “ εζυηεπικήρ ”  εξγαζίαο , ην νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ  

       εκεξήζησλ δηαηάμεσλ ησλ Σεθηνληθψλ ηνψλ θαί αλαθέξεηαη κςπίυρ ζηηο  μςήζειρ .  

       ε απηφ αλαθέξεηαη θπξίσο ε εξυηεπική ζηέγαζε πνχ έρεη ζαλ ζηφρν λα καο πξνθπ-   

       ιάμεη απφ ηελ γνεηεία θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ , επί ησλ νπνίσλ 

       επηδεηνχκε λα γίλνπκε Κχξηνη , θάηη πνχ βηψλνπκε ζπκβνιηθά κε ηηο πεξηνδείεο ηεο  

       κχεζεο ( Γε = δηαζθεπηήξην - Ππξ = ζθέςε - Ύδσξ = ζπλαίζζεκα - Αήξ = δσηθφηεο ). 

2
νλ

  Έλα έξγν αηνκηθήο “ εζυηεπικήρ ” εξγαζίαο , ην νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

       κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηαο θάζε ελφο Σέθηνλνο γηά απηνβειηίσζε θαί πξνζθνξά .  

       ε απηφ αλαθέξεηαη θπξίσο ε “ εζυηεπική ” ζηέγαζε πνχ έρεη ζαλ ζηφρν λα δεκηνπξ- 

       γήζεη κέζα καο ηηο πξνυπνζέζεηο γηά ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεσο θαη ησλ θαηλνκέ- 

       λσλ , ηελ ζπλεηδεζηαθή επεμεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ κε ηνλ Παγθφζκην Ρπζκφ . 

3
νλ

  Έλα έξγν ζηξεθφκελν εξυηεπικά , ελ γέλεη πξνο ηελ Κνηλσλία , ην νπνίν επηηειείηαη  

       ηδίσο απφ ηελ Μεγάιε ηνά αιιά θαί ηηο επί κέξνπο ηνέο . Δδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη  

       θαί ε πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ , ε νπνία επηηπγράλεηαη θπξίσο κε  

       ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπκπφζηα θαί άιιεο εθδειψζεηο ,θαζψο θαί κε θαη’ ηδίαλ επαθέο . 

 Δηδηθφηεξα ην έξγν ην νπνίν επηηειείηαη ομαδικά κπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε σο εμήο : 

α . Μςήζειρ ζηα Σεθηνληθά  Δξγαζηήξηα  ζηηο νπνίεο πέξαλ ησλ άιισλ , αποκαλύπηονηαι   

    ςπό πποϋποθέζειρ , θάπνηεο  Αλήθειερ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ καο 

    Υάξηε σο “ Τεκηονικέρ  Απσέρ ”. Δίλαη έλα ηεξάζηην ζθάικα ηηο Αιήζεηεο απηέο λα ηηο  

    αλαδεηάεη θαλείο ζην  κςπιολεκηικό νόημα  ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη θαί ηεινχληαη  

    θαηά ηηο κπήζεηο . Γηφηη αλαθέξεηαη κε μεθάζαξν ηξφπν φηη είλαη κεκπςμμένερ ,θαί φηη  

    ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  θαί ε  ΒΑΘΥΤΕΡΗ ηνπο έλλνηα , θάηη πνχ ηνλίδσ κε θεθαιαία γξάκκαηα ,  

    πεξηθιείεηαη ζηα ζχκβνια - κχζνπο θαί άιιεγνξίεο ησλ πξννδεπηηθψλ κπήζεσλ θαζψο  

    θαί ζηνλ δηάθνζκν ησλ Σεθηνληθψλ εξγαζηεξίσλ ( βιέπε θαη ζηελ ζειίδα 9  
F
 ). 

 β. Πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ησλ Σεθηφλσλ ζηηο αλσηέξσ Τεκηονικέρ Απσέρ ή Αλήθειερ ,  

     νη νπνίεο έρνπλ φρη κφλνλ Κοζμικέρ εθαξκνγέο , αιιά θαί  Μεηαθςζικό ραξαθηήξα . 

     Δπί ηε βάζεη ησλ Μπζηεξηαθψλ απηψλ θαί εθ Παξαδφζεσο Αιεζεηψλ αλεχξεζε ησλ 

     αναλλοίυηυν βιοηικών κανόνυν , κε ηνχο νπνίνπο ν άλζξσπνο δεί θαηά θχζηλ , θαί 

     γίλεηαη εζηθφηεξνο , ηειεηφηεξνο , ηζρπξφηεξνο . Καηάδεημε ηνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν  

     απηφο είλαη δπλαηφλ λα δξάζε πηφ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσλία πξνο βειηίσζε ηεο .  
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 γ . Όηαλ ε εκεξεζία δηάηαμε  δεν πεπιλαμβάνει μύηζη , ζηνλ ηνκέα απηφ ζπκβάινπλ : 

1
νλ

 : Η αλάπηπμε ζεκάησλ πνχ έρνπλ ζρέζε κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο , ψζηε λα κπνξέζνπλ  

        νη αδειθνί λα δηεηζδχζνπλ ζηελ Καηαγσγή , ζην Πλεχκα θαί ζηελ Φπρή ηνχ ζεζκνχ. 

2
νλ

 : Η αλάπηπμε ζεκάησλ, ζαλ απαξαίηεην ζςμπλήπυμα ηυν μςήζευν , πνχ έρνπλ ζαλ  

        ζηφρν ηελ επεςνηηική θαί  επμηνεςηική  πξνζπάζεηα αποκάλςτηρ ησλ κπςμμένυν  

        ηεθηνληθψλ αξρψλ πνχ πεξηέρνληαη ζηηο κπήζεηο θαη ηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπο  

        θνηλσληθέο πξνζαξκνγέο . Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην πξφζθαην ηππηθφ ηνχ καζεηνχ :  

          « Αἱ ὁμιλίαι πρέπει να εἶναι αὐστηρῶς  Τεκτονικοῦ καὶ Μσσταγωγικοῦ περιετομένοσ  

      ( π.τ. ἐρμηνεῖες ἀλληγοριῶν τσπικοῦ, ἀποσσμβολισμοὶ ) » -Τπνγξακκίδσ ην απζηεξψο !  

3
νλ

  : Αληαιιαγή απφςεσλ θαί ζπδεηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα παξαπάλσ  

         ζέκαηα , ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ , φζν θαί ζε άηππεο ζπλαληήζεηο . 

ηελ ζειίδα 1 εκθαλίδνληαη φια φζα είπακε κέρξη ζηηγκήο κε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

Η εγθπθινπαίδεηα ηνχ Ν. Λάζθαξε ζην ιήκκα « θαηαγσγή ηνχ Σεθηνληζκνχ » αλαθέξεη :  

“ Ο Tεθηoληζκόο , νξγαλσζείο εηο εληαίνλ ζύλνινλ ην 1717 πξνϋπήξμελ ελ ηνύηνηο σο  

θηινζνθηθή κπζηηθή εηαηξία εηο ηελ νπνίαλ εύξνλ θαηαθύγηνλ πιείζηνη δησθόκελνη Σνθνί .  

Είλαη ν ζεκαηνθύιαμ ηεο Αξραίαο Σνθίαο σο απηή καο παξεδόζε δηά ησλ Αηγππηηαθώλ θαί 

Ειιεληθώλ  κπζηεξίσλ , δηά ηνύ κεζαησληθνύ εξκεηηζκνύ θαί δηαθόξσλ άιισλ κπζηηθώλ  

ζσκαηείσλ . Δελ απεηέιεζε πνηέ θαζαξώο επαγγεικαηηθόλ ζσκαηείνλ νύηε απιώο εζηθν - 

πιαζηηθήλ νξγαλσζηλ , σο ζέινπλ λα ηζρπξηζζνύλ ηηλέο . Οιόθιεξνο ε ζεηξά ησλ βαζκώλ 

απνδεηθλύεη όηη πξόθεηηαη πεξί ζεζκνύ θαζαξώο αποκπςθιζηικού θαί μςζηηπιακού ,εηο ηα 

ζύκβνια ηνύ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη νιόθιεξνο ε απνθάιπςε ηνύ ΛΟΓΟΥ ”. Καί θαηαιήγεη ! 

  “  Πόζοι όμυρ έσοςν ηην δςναηόηηηα να αναγνώζοςν ηα ζύμβολα ηαύηα ; ” 

  Δδψ θαηά ηελ άπνςε κνπ πεξηθιείεηαη θαί ε νπζία ηνχ κπζηηθνχ / θψλ ηνχ Σεθηνληζκνχ. 

Γηά λα εηζέιζεη θαλείο ζηνλ Σεθηνληζκφ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα είλαη θαλείο 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ ακχεην θνηλσλία θαί ζηε δσή ηνπ ρξεζηψλ εζψλ . Έηζη θαηά ηελ 

πξνζσπηθή κνπ άπνςε , ν γλσζηφο εζσηεξηζηήο  Martin  Erler  έρεη απφιπην δίθαην φηαλ   

γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ « ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο θαί ην ηππηθφ » (  Μφλαρν 1964 ) ηα εμήο : 

  «  Πξέπεη λα έρεη θαλείο κεγάιε δόζε παηδαξησδίαο , δηά λα ηνλ πείζσκελ όηη ρξεηάδεηαη 

    κηά θαιώο νξγαλσκέλε αδειθόηεο κε εληππσζηαθό ηππηθό ,δηά λα ηνλ δηδάμσκελ, κεκν-  

    λνκέλσο θαί ππό ηελ απζηεξνηέξαλ ερεκύζεηα ηαο δέθα εληνιέο ή κία παξαιιαγή απηώλ ,    

    πξάγκα πνπ έγηλε ήδε από ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ». 
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 Αο ζπλερίζνπκε φκσο ηψξα κε ην ζέκα ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ αιιεγνξηψλ ησλ κπήζεσλ. 

Καηά γεληθή νκνινγία , φιεο νη Ιεξέο Γξαθέο πεξηέρνπλ έλα εμσηεξηθφ θαί έλα εζσηεξηθφ 

λφεκα . Πίζσ απφ ην θπξηνιεθηηθφ , θξχβεηαη έλα άιιν λφεκα , κηά άιιε κνξθή γλψζεσο .  

ηα Δπαγγέιηα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο παξαβνιέο . Αλ ηηο πάξνπκε θαηά γξάκκα ,είλαη 

θαλεξφ πσο αλαθέξνληαη ζε ακπέιηα ,ζε ηδηνθηήηεο , ζε επηζηάηεο ,ζε άζσηνπο πηνχο , ζε 

ιαδί ,ζε λεξφ θαί ζε θξαζί ,ζε ζπφξνπο θαί ζπνξείο ,ζε γε θαί ζε πνιιά άιια .Απηφ είλαη  

ην επίπεδν ηνχ « Κςπιολεκηικού νοήμαηορ ». Καηά ηελ κχεζε αθνχγνληαη θξάζεηο φπσο :  

               “ Αο δηέιζε δηά ησλ θινγώλ…αη θιόγεο αίηηλεο πεξηέβαινλ πκάο ,είζε 

                 αύηαη λα ζεξκάλνπλ ηελ θαξδία πκώλ ελ ηε πξνο ηνλ πιεζίνλ Αγάπε ”. 

Όια απηά , αλ ηα πάξνπκε θπξηνιεθηηθά , δελ αθνχγνληαη ζε θάπνηνλ ηειείσο παξάινγα ;  

Δίλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο ηελ γιψζζα ησλ παξαβνιψλ θαί ησλ αιιεγνξηψλ , 

φπσο άιισζηε θαί φισλ ησλ Ιέξσλ Γξαθψλ . Απηφ απνηειεί κηά αληηθεηκεληθή αιήζεηα ! 

Αλ ηηο πάξνπκε ζηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπο , ηφζν ε Παιαηά φζν θαί ε Καηλή Γηα-

ζήθε δελ είλαη κφλν γεκάηεο αληηθάζεηο ,αιιά επίζεο απφ ζθιεξά θαη απνθξνπζηηθά λν-

ήκαηα . Έπεηηα απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο δηθαηνινγεκέλα λα δηαηππψζεη ην παξα-

θάησ εξψηεκα . Γηαηί καο δίδνληαη φια απηά κε κία παξαπιαλεηηθή κνξθή ; Γηαηί λα κελ 

ιέλε άκεζα απηφ πνχ ζέινπλ λα πνχλ ; Αλ φιεο απηέο νη αιιεγνξίεο ,νη κχζνη θαί ηα ζχκ-

βνια ελλννχλ θάηη άιιν ,γηαηί απηφ δελ ιέγεηαη θαζαξά απφ ηελ αξρή ,ψζηε λα κπνξνχλ 

φινη λα ην θαηαιάβνπλ ; Γηαηί απηή ε ζπζθφηηζε , φιν απηφ ην κπζηήξην ,απηή ε ζπγθά-

ιπςε ; Γηαηί είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ νη παξαβνιέο ζηα Δπαγγέιηα ,φπσο βέβαηα θάηη 

αλάινγν ζπκβαίλεη θαί κε ηνλ Σεθηνληζκφ ; Αλ θάπνηνο πνχ ζθέπηεηαη έηζη δηαηχπσλε 

ηελ απνξία ηνπ γηά ηελ ηζηνξία ηεο Γεκηνπξγίαο ζηε Γέλεζε – πνχ είλαη θαλεξφ φηη δελ 

κπνξνχκε λα ηελ πάξνπκε θαηά γξάκκα ,θαί ν’ηη ζεκαίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ φηη ελ-

λννχλ νη ιέμεηο  ,  ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ιεγφκελεο  

Ιεξέο Γξαθέο , είλαη έλα είδνο απάηεο πνχ επηβιήζεθε επίηεδεο ζηελ αλζξσπφηεηα .  

 Ο γλσζηφο ζπγγξαθέαο Νίθνο Σζηθφξνο , γξάθεη ζην βηβιίν ηνπ “ Μπζηηθέο εηαηξίεο ” : 

“ Σήκεξα έλα ζσξό άηνκα πνύ δελ είλαη καζόλνη – θαί εγώ αθόκα – μέξνπκε ηα πεξηζζόηε-   

   ξα από ηα κπζηηθά . Οη αδηάθξηηνη πνύ ηα θαλεξώλνπλε δελ έρνπλ λα θεξδίζνπλε ηίπνηα  

   από απηά , αθνύ δελ είλαη παξά έλα είδνο « παηγλίδη » όιε ηνύηε ε δηαδηθαζία ησλ κεγά- 

   ισλ δήζελ κπζηηθώλ . Οπζηαζηηθά όιε απηή ε ηζηνξία είλαη « κεγάινη πνύ παηδηαξίδνπλε  

   θαηά παξάδνζε » . Αιιά κε πξόζεζε αγαζή , ηελ αιιεινϋπνζηήξημε θαί ηελ αλζξσπηά ”.  
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Τπάξρνπλ ινηπφλ κεγάιεο παξαλνήζεηο φηαλ είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη ζην γξάκκα θαη φρη 

ζην Πλεχκα !  Όιεο νη Ιεξέο γξαθέο , θαζψο θαί νη κπήζεηο ηνχ Σεθηνληζκνχ , έρνπλ ζαλ  

ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ έλα “ νόημα ςτηλόηεπο ” απφ απηφ πνχ πεξηέρεηαη ζηηο ιέμεηο .  

Απηφ ην πςειφηεξν λφεκα πξέπεη ν άλζξσπνο λα καηανοήζει εζυηεπικά ! ΧΧοο  εεζζσσηηεεξξηηθθήή    

εεμμέέιιηημμεε  ζζεεσσξξννχχκκεε  ηηεελλ  ααλλάάππηηππμμεε  ηηεεοο  θθααηηααλλφφεεζζεεοο .Απηφ ην αλψηεξν  θξπκκέλν εζσηεξηθφ 

λφεκα ,δνζκέλν κε ιέμεηο θαί εηθφλεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ,κπνξεί λα ην ζπιιάβεη θαλείο 

κφλν κε ηελ θαηαλφεζε . ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε πξψηε καο 

δπζθνιία . Καηανοώ κςπιολεκηικά είλαη έλα πξάγκα θαη Καηανοώ Εζυηεπικά έλα άιιν !  

Γηά παξάδεηγκα ε εληνιή  « Οχ κνηρεχζεηο » είλαη θπξηνιεμία . Αιιά ε εζσηεξηθή έλλνηα 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάκημε δηαθφξσλ δνμαζηψλ θαί δηδαζθαιηψλ θαί δίδεηαη ζην Λεπηηηθφ. 

   Γηά απηφ ζπλαληνχκε ζπρλά ηελ έθθξαζε φηη νη άλζξσπνη εθπνξλεχνληαλ κε άιινπο 

Θενχο θαί άιια ηέηνηα . Κακηά θνξά νη άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ  

ηα πάληα αξθεί λα ηνχο ηα πνχλ. Αιιά δελ είλαη θαζφινπ έηζη . Η αλάπηπμε ηεο θαηαλφε-

ζεο , ε δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ , πξνυπνζέηεη καθξφρξνλε παηδεία . Όκσο ε πςειφηεξε 

γλψζε ,ην πςειφηεξν λφεκα ,αλ θαηεβεί ζην ζπλεζηζκέλν επίπεδν θαηαλφεζεο ,θαίλεηαη 

αλνεζία ή θαηαλνείηαη ιαλζαζκέλα .Καη ηφηε γίλεηαη άρξεζην , αλ φρη θάηη ρεηξφηεξν .Σα 

πςειφηεξα λνήκαηα κπνξνχλ λα δνζνχλ κφλν ζε φζνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα ηα ζπιιάβνπλ  

ζσζηά . Να γηαηί ν Ιεζνχο δελ κηινχζε “ καθαπά ” ζε φινπο . Γηαβάδνπκε ζηα Δπαγγέιηα : 

   “  Ταύηα πάληα έιάιεζελ ν Θεζνύο ελ παξαβνιαίο ηνίο όρινηο , θαί ρσξίο παξαβνιήο 

       νπδέλ ειάιεη απηνίο 
.
 … θαη’ ηδίαλ δε ηνίο καζεηαίο απηνύ επέιπε πάληα ”. Καί αιινχ :  

   “ Με δνηέ ην άγηνλ ηνίο θπζί κεδέ βάιεηε ηνύο καξγαξίηαο πκώλ έκπξνζζελ ησλ ρνίξσλ ,   

       κήπνηε θαηαπαηήζσζηλ απηνύο ελ ηνίο πνζίλ απηώλ θαί ζηξαθέληεο ξήμσζηλ πκάο .”    

θνπφο ησλ παξαβνιψλ θαί αιιεγνξηψλ είλαη λα κεηαδψζνπλ ζηνλ άλζξσπν έλα πςειφ- 

ηεξν λφεκα κε ηελ νξνινγία ελφο θαησηέξνπ λνήκαηνο . Απνηεινχλ έλα ζπλδεηηθφ θξίθν 

αλάκεζα ζε έλα θαηψηεξν θαί ζε έλα αλψηεξν επίπεδν . Βαζηθά ε θαηαλφεζε ηνχ αλζξψ- 

πνπ θηλείηαη ζην θαζνξηζκέλν θπζηθφ ή πιηθφ επίπεδν ,γη’ απηφ νη παξαβνιέο είλαη επίηε-

δεο έηζη θηηαγκέλεο ψζηε λα απεπζχλνληαη πξψηα ζην ζςνηθιζμένο επίπεδο ηνχ Ννχ . 

Έηζη ν άλζξσπνο ή ζα κπνξέζεη ή δελ ζα κπνξέζεη λα Σκεθηεί  κφλνο ηνπ . Σαπηφρξνλα , 

φκσο επηδξνχλ ζηνλ Ννχ έηζη ψζηε λα αλπςψλεη ην θπζηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο ζε έλα  

άιιν επίπεδν λνήκαηνο . Απηφ γίλεηαη δηφηη ν βαζηθφο ζθνπφο φισλ ησλ κπεηηθψλ νξγα-

λψζεσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο θαί λα ηελ θαηαζηή- 
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ζνπλ ηθαλή λα δερηεί άκεζεο επηξξνέο απφ ηα ανώηεπα επίπεδα . Αλαπηχζζνπλ ηφζν ηελ  

λφεζε φζν θαί ηελ πλεπκαηηθφηεηα ,απφ φπνπ θαί ην βαζηθφ αμίσκα φηη « ε κύεζε είλαη 

πάληνηε αηνκηθή » θαί ε νξγάλσζε απιψο ππνδεηθλχεη ηνλ δξφκν  βνεζψληαο λα απνθχγ- 

νπκε ηα επηθίλδπλα κνλνπάηηα .Δδψ έγθεηηαη ε αηομική εζυηεπική εξγαζία ηνχ θαζ’ελφο 

κέζα απφ ηελ κέζνδν ηνχ Σεθηνληζκνχ , πνχ είλαη ε Μπζηαγσγία . H Μςζηαγυγία είλαη : 

“ H Δπηζηήκε πνχ κε ηε κεζνδηθή λφεζε ( δειαδή ηνλ Οξζφ Λφγν ) θαί ηηο ππεξβαηηθέο 

ζθέςεηο ( δειαδή κε ηελ θάζνδν ζην βάζνο ηεο πλεηδήζεσο ) ,ζηεξηδφκελε ζηελ αληηθεη- 

κεληθή παξαηήξεζε ( παξαηήξεζε ηεο Φχζεσο θαί κειέηε ησλ Φαηλνκέλσλ ) , αλαδεηά 

ηελ ελππάξρνπζα ζηε Φχζε Αιήζεηα θαί ηελ εμήγεζε ηνχ ζπλφινπ ησλ πξαγκάησλ.” 

Η κέζνδνο απηή απνθαιχπηεη βαζκηαία κέζα απφ ηηο κπήζεηο θαί θαηά θαλφλα κε ηα ζχκ- 

βνια θαί ηηο αιιεγνξίεο , ηνλ ηξφπν ηεο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο θαί θάζαξζεο ζαλ απα-

ξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηά ηελ θαηαλνήζε ησλ αιεζεηψλ ηεο Φχζεσο θαί ηνχ Πλεχκαηνο. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απνπζηάδεη ε Γνγκαηηθή δηδαζθαιία .Με απηφ δελ πξέπεη θαλείο λα 

λνκίζεη φηη δελ πξεζβεχεη θάηη ην ζπγθεθξηκέλν , αθνχ θαί αξρέο έρεη θαί δνμαζία , δηφηη 

νη ηδξπηέο ηνπ απεηθφληζαλ ηελ ηδενινγία ηνπ ,ηελ δνμαζία ηνπ ,κε ζχκβνια - αιιεγνξηθέο 

παξαζηάζεηο θαί ηειεηνπξγηθέο κπήζεηο , γηά ηνχο πηφ θάησ επηπξφζζεηνπο ιφγνπο : 

1 . Να απνθεπρζεί ην Γφγκα . Σν δφγκα είλαη ε ρξενθνπία θάζε πλεπκαηηθήο έξεπλαο θαί  

θάζε δηαλνεηηθήο αληηιήςεσο  . Σα δφγκαηα ζηεξνχλ ηνλ άλζξσπν απφ θάζε πλεπκαηηθή  

ακεξνιεςία , είλαη ην αίηην ηεο πλεπκαηηθήο θαηαπηψζεσο θαί αληηβαίλνπλ ζηελ ειεπζε-

ξία ηνπ αηφκνπ θαί ην ζπνπδαηφηεξν ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ θχζε . ηνλ Σεθηνληζκφ δελ 

ππάξρεη ηίπνηε ην Γνγκαηηθφ , ηίπνηε δελ δηδάζθεηαη , αιιά απνθαιχπηεηαη πξννδεπηηθά  

ζηα κέιε ηνπ , εθφζνλ θπζηθά απηά είλαη επηδεθηηθά κηάο απνθαιχςεσο ηέηνηαο θχζεσο .   

2 . Να πξνζηαηεχζνπλ ηηο αηψληεο αιήζεηεο απφ παξαλνήζεηο , απφ ηε θζνξά ηνχ ρξφλνπ  

  θαί ηελ επέκβαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηαλνηψλ πξνο αιινίσζε ηνπο αιιά θαί γηά ηελ πξν-  

  ζηαζία ηνχ ίδηνπ ηνχ ζεζκνχ απφ ηηο επηζέζεηο ησλ δνγκαηηθψλ θαί ηνχ θαλαηηζκνχ . 

3 . Να εμαλαγθάζνπλ ηε δηάλνηα ησλ κπεκέλσλ ζε βαζχηεξε κειέηε κε ζθνπφ ηνλ ζρεκα-

ηηζκφ πξαγκαηηθψλ ηδεψλ . Η ιέμε ζχκβνιν απνηειείηαη απφ ηελ πξφζεζε “ ζςν ” θαη ην 

ξήκα “ βάλλυ ”.Σνπνζεηψ δειαδή δχν πξάγκαηα καδί .Σν έλα είλαη ην νξαηφ αληηθείκελν  

θαί ην δεχηεξν ,ε ηδέα ,ή , ε έλλνηα πνπ ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ απηφ . Δίλαη δε δχν εηδψλ :  

 Δθείλα πνχ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο αληηιεπηέο κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ θαί ππφ-

θεηληαη ζε κέηξεζε ( πνζφηεηεο ),  θαί ηηο πεξηγξάθνπκε κε ηα ζπλήζε κέζα επηθνηλσλίαο . 
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 Δθείλα πνχ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηνχ ππεξαηζζεηνχ θφζκνπ θαζψο θαί ηνχ εζσ-

ηεξηθνχ θφζκνπ ηνχ αλζξψπνπ ( ζθέςεηο - ζπλαηζζήκαηα - κνξθέο ελεξγείαο θ.ι.π ) , ηα 

νπνία δελ ππφθεηληαη ζε κεηξήζεηο ( είλαη αζηάζκεηα - πνηφηεηεο ) ,γηά απηφ θαί δελ είλαη  

αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο , κε ηελ ζηελή έλλνηα πνχ δίδνπκε ζηνλ φξν ζήκεξα , 

δειαδή λα βαζίδεηαη ζην πείξακα θαί ηελ αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε . Οη κχζνη νη αιιε- 

γνξίεο , ηα ζχκβνια θαί νη κπήζεηο , πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο , 

δειαδή θαηαζηάζεηο ηνχ ςπεπαιζθηηού  κόζμος σο θαί ηεο  μελλονηικήρ εξελίξεωρ ηνχ  

αλζξψπνπ . Δίλαη ε γλώζζα ηνχ  “ Υποζςνειδήηος ” , θαί ε κέζνδνο ηεο Μπζηαγσγίαο .  

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε , πξνο άξζε παξαλνήζεσλ , φηη ζηελ κχεζε ρξεζηκνπνηνχκε 

θαη νξίδνπκε ηνλ φξν “υποζυνείδηηο” κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ζηελ επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο .Θεσξνπκε φηη ην “υποζυνείδηηο” απνηειεί ηκήκα ηεο παγθνζκίνπ κλήκεο 

φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη ζπλεηδεηέο θαί αζπλείδεηεο εκπεηξίεο πνχ πξνζιακβάλεη ην  

Εγώ θαηά ηελ δηαρξνληθή ζπλχπαξμε ηνπ κε ηνχο πιηθνχο  θνξείο . Η ζπλήζεο κλήκε ( ν 

ηάπεηαο ηνχ καζεηνχ) απνηειεί έλα κεξηθφ ππνζχλνιν ηνχ ππνζπλεηδήηνπ ην νπνίν ζεσ-

ξνχκε φρη κφλν σο απνζήθε εκπεηξηψλ αιιά θαη σο εμππεξεηηθή ηεο  πλεηδήζεσο αξρή . 

Σα παιηά ρξφληα νη κχζηεο έδηλαλ ζηνχο καζεηέο ηνπο έλα ζχκβνιν θαη ηνχο παξαθηλνχ-

ζαλ λα δηαινγηζηνχλ επί κέξεο ψζηε λα βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα . Πξφθεηηαη 

γηά κία ηερληθή πνχ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ ιεγφκελν ππνζπλείδεην Ννχ καο .Δδψ θξχ-

βεηαη έλα κεγάιν κπζηηθφ . Η ππνβνιή γίλεηαη απφ ηνλ ζπλεηδεηφ Ννχ πξνο ηνλ ππνζπ-

λείδεην Ννχ ηνχ αλζξψπνπ . Ο ππνζπλείδεηνο Ννχο αλήθεη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο θαηά 

πνιχ αξραηφηεξν απφ ην ζπλεηδεηφ . ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθεη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο 

αξραηφηεξν θαί απφ ηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο . Σν λα απεπζπλφκαζηε ζε απηφλ κε ιφγηα 

είλαη ζαλ λα κηιάκε ζε έλα άλζξσπν ζε κηά γιψζζα πνχ δελ θαηαιαβαίλεη .Γηά λα ζπλελ-

λνεζνχκε καδί ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαθχγνπκε ζε ρεηξνλνκίεο  ή  λα ζρεδηάζνπκε εηθφλεο 

εθείλνπ ηνχ πξάγκαηνο πνχ ελλννχκε . Σν ίδην ζπκβαίλεη θαί κε ηνλ ππνζπλείδεην Ννχ .  

Μέζσ ησλ ζπκβφισλ θαί αιιεγνξηθψλ παξαζηάζεσλ ζρεκαηίδνληαη λνεξέο εηθφλεο ζην 

ζπλεηδεηφ κέξνο ηνχ αλζξψπνπ , ψζπνπ αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη ζην ππνζπλείδεην . 

Ο ππνζπλείδεηνο Ννχο ζα “ αληηιεθζεί ” ππφ πξνυπνζέζεηο ,ηηο εηθφλεο θαί ζπκβνιηζκνχο 

πνχ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ απηέο θαί αλαθέξνληαη ζε απφ αηψλεο θαηαγεγξακκέλεο 

Κνζκηθέο Αιήζεηεο πνχ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνχ αλζξψπνπ θαί ηνχ ζχκπαληνο θαη ζα 

ελεξγήζεη αλάινγα κεηαβηβάδνληαο ηελ θαηαλφεζε ζην ζπλεηδεηφ κέξνο ηνπ εαπηνχ καο.  
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  Έλα ρξήζηκν θαί απαξαίηεην εξγαιείν γηά ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη ην  

ηππηθφ . Κάζε κπζηεξηαθή νξγάλσζε είρε αλέθαζελ ηππηθφ γηά ηηο κπήζεηο ησλ λεφθπησλ 

ην νπνίν πεξηθιείεη ελ κέξεη ζε ζπλζεκαηηθή γιψζζα ( δει. αιιεγνξηθή ) θαί ελ κέξεη ζε   

ζπκβνιηζκνχο , ηελ εζσηεξηθή ( Πλεπκαηηθή - κεηαθπζηθή ) θαί ηελ εζηθή θηινζνθία ηεο .  

Σo Τςπικό  είλαη κηά ινγηθή θαί ςπρνινγηθή ζχλζεζε επίζεκεο ηειεηήο ή ηειεηψλ , κε 

ηελ ρξήζε ζπκβφισλ , ζπλνδεπηηθψλ ιέμεσλ θαί θηλήζεσλ ,  κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε εηο  

ηνλ κπνχκελν κηάο επήξεηαο θπξίσο ςπρνινγηθνχ ηχπνπ ,θαί ηε κχεζε ηνπ ζηνλ αλάινγν  

ζπκβνιηθφ βαζκφ .Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ βαζίδεηαη αθ’ελφο ζε κεηαθπζηθέο θαί αθ’  

εηέξνπ ζε “ ςπρνινγηθέο ” βάζεηο . Σα ηππηθά δηαηξνχληαη ζπλήζσο ζε ηέζζεξα κέξε : 

1
νλ

 
κέξνο  

: Δθηίζεηαη ε δηαζθεπή ηνχ εξγαζηεξίνπ πνχ ελδείθλπηαη γηά ηνλ αλάινγν βαζκφ 

               θαί ηα δηάζεκα ησλ αμησκαηηθψλ ( Γλψκσλ, ζηάζκε , λήκα ηεο ζηάζκεο θ.ι.π ). 

2
νλ

 
κέξνο  

: Αλαγξάθεηαη ν « θεξακηζηήο » δειαδή ηα « ζεκεία αλαγλσξίζεσο » ηνχ βαζκνχ. 

3
νλ

 
κέξνο  

: Πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηνλ ηχπν ηνχ αλνίγκαηνο θαί ηνχ θιεηζίκαηνο ησλ  

               εξγαζηψλ, ηελ ηειεηή ηεο εηζδνρήο ζηνλ αληίζηνηρν κπεηηθφ βαζκφ .Σν κέξνο  

               απηφ είλαη θαί ην ζπνπδαηφηεξν απφ απφςεσο ζπκβνιηθήο θαί παξαδνζηαθήο . 

4
νλ

 
κέξνο  

: Δίλαη αθηεξσκέλν ζηελ « θαηήρεζε » , ή ηελ δηδαζθαιία ηνχ θάζε βαζκνχ .  

Η πξαγκαηνπνηνχκελε ηειεηή κπήζεσο , κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνχ ηππηθνχ, απνζθνπεί 

πξψηα ζηε κεηαβίβαζε ηεο πλεπκαηηθήο θαί ςπρνινγηθήο επήξεηαο ζηνλ κπνχκελν , ψζηε  

λα θαηαζηεί ζην εμήο « απνδεδεγκέλνο  » ζηελ αιπζίδα ηεο Παξαδφζεσο , θαί δεχηεξνλ 

λα ηεζνχλ κπξνζηά ηνπ ηα ζχκβνια θαί νη ηχπνη , νη νπνίνη πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ην 

ζέκα ησλ δηαινγηζκψλ ηνπ ,απφ φπνπ ζα πεγάζεη ε εζσηεξηθή εξκελεία ησλ ζπκβφισλ 

ηνχ βαζκνχ θαί ε Αιήζεηα πνχ εθδειψλεηαη απφ ηε βησκαηηθή πξνζαξκνγή απηψλ . 

F
 Γηαβάδνπκε ζρεηηθά ζην ηππηθφ αλσηέξνπ βαζκνχ (Γηδ) ηελ εμήο θαηαιπηηθή δήισζε : 

“ Τα ηππηθά εκώλ δελ δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ καθξάο αλαπηύμεηο , αιιά ππνδεηθλύνπλ  

ζηνλ κπνύκελν ηελ νδό ηελ νπνίαλ νθείιεη νύηνο λα δηαλύζεη κεηά ζάξξνπο θαί θαξηεξίαο ” 

Έηζη ηα ηππηθά δελ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηά ηε βαζχηεξε έλλνηα ησλ ζπκβφισλ θαί ζπκ-

βνιηθψλ ηειεηψλ , αιιά αξθνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε θπζηθέο θαί εζηθέο εξκελείεο . 

Έξγν ζπλεπψο ηνχ κπνχκελνπ είλαη λα αλαθαιχςεη , είηε ηειείσο κφλνο , είηε κε ηε βνή-

ζεηα εκπείξνπ θαί θσηηζκέλνπ Γηδαζθάινπ , ηελ πλεπκαηηθή θαί αλαγσγηθή ζεκαζία ησλ  

ζηνηρείσλ ηνχ βαζκνχ. Πξηλ λα θζάζεη ζην ζεκείν απηφ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κπή- 

ζεθε νπζηαζηηθά ζηνλ ελ ιφγσ βαζκφ . Τπάξρνπλ ινηπφλ δχν κπήζεηο γηά θάζε βαζκφ : 
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α. Η ηππηθή θαί ζεσξεηηθή , ε νπνία απνλέκεηαη θαηά ηελ ηειεηή ηεο κπήζεσο . 

β. Η νπζηαζηηθή ή πξαθηηθή, πνχ θαηαθηάηαη κε ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα ηνχ θαζελφο. 

Δδψ ηαηξηάδεη απφιπηα έλα απφζπαζκα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνχ καζεηνχ , ζρεηηθφ κε ηελ 

ηππηθή κχεζε , φηαλ αθαηξείηαη ην καχξν θάιπκκα ησλ νθζαικψλ κεηά ηηο πεξηνδείεο θαί 

αληηθξίδεη ηα θιεγφκελα μίθε πνχ θξαηνχλ ζηά ρέξηα νη Αδειθνί ! 

Εξψηεζε   : { πξνο ηνλ λενκπεζέληα καζεηή } - Τη είδαηε ηόηε ; 

Απάληεζε : Ζσεξέο αθηίλεο πξνζέβαιαλ ηνύο νθζαικνύο  κνπ  

                    θαη είδνλ πάληαο ηνύο Αδ νπιηζκέλνπο δηά μηθώλ  

                    ησλ νπνίσλ νη αηρκέο δηεπζύλνλην θαη’ εκνύ . 

                Ηλλόεζα έθηνηε όηη ηα μίθε εθείλα ζπκβόιηδαλ ηαο αθηίλαο ηνύ “ Φυηόρ ” 

                    ηεο Αληθείαρ , αίηηλεο εθ πξώηεο όςεσο πιήηηνπλ ηελ  διανοηηικήν όπαζιν  

                    εθείλνπ , ν  νπνίνο δελ είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλνο δη’εμμόνος διδαζκαλίαρ. 

Η νπζία ηνχ ηππηθνχ δελ πεξηνξίδεηαη απιψο θαί κφλν ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο δξάκα-

ηνο , κε ζθνπφ κφλν ηε δηέγεξζε ησλ θέληξσλ ηεο πξνζνρήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο ,  

ηνχ ζαπκαζκνχ θαί άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ςπρήο ηνχ κπνχκελνπ .Φπζηθά κηά ηέηνηα ςπρν-

ινγηθή επελέξγεηα δελ παξακέλεη ρσξίο απνηέιεζκα . Απνθαζηζηηθφ φκσο ξφιν γηά ηελ 

πξαγκαηηθή κχεζε , απνηειεί ην μχπλεκα παξαζηάζεσλ πνχ δελ ζρεηίδνληαη ηειηθά κε 

νπνηνλδήπνηε θπζηθφ ππφβαζξν .Δπεηδή φκσο ην ζπκβνιηδφκελν δελ θαηέρεη θακηά νξα-

ηή ή θπζηθή κνξθή ,δελ πξφθεηηαη λα γίλεη κε ηηο αηζζήζεηο αληηιεπηή ε βαζχηεξε έλλνηα 

ηνπ , αιιά κε ηνλ θαζαξφ δηαινγηζκφ , ψζηε καθξηά απφ θάζε θπζηθή επηξξνή λα θηάζεη 

ν Ννχο ζηε ζχιιεςε ηεο θαζαξήο ηδέαο ηνχ ζπκβνιηδνκέλνπ . Απηφ φκσο  απνηειεί έξγν 

πνιχ δχζθνιν γηά ηνλ ζεκεξηλφ “πνιηηηζκέλν” άλζξσπν, ν νπνίνο κε έρνληαο πλεπκαηηθή  

εξεκία θαί εμ αηηίαο ηνχ πνιπάζρνινπ ηεο δσήο καο , είλαη αλίθαλνο λα ζπγθεληξσζεί 

έζησ θαί γηά ιίγα ιεπηά επάλσ ζε κηα ηδέα . Δλ ηνχηνηο ην έξγν απηφ δελ παχεη λα απνηε- 

ιεί ηελ πηφ απιή άζθεζε γηά θάπνηνλ πνχ επηζπκεί λα επηηχρεη ηελ πξαγκαηηθή κχεζε .  

Δηο ηνλ “ Εζωηερικό  Τεκη ” πξνθείκελνπ πεξί επελεξγείαο ηεο κπήζεσο γίλεηαη ιφγνο γηά 

κία επέθηαζε ηεο ζπλεηδήζεσο , ελψ εηο ηνλ ζπλήζε Σεθηνληζκφ ε κχεζε ζε έλα βαζκφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ επηβιεηηθή ηειεηνπξγία , ε νπνία θακία 

θαηά βάζνο κεηαβνιή δελ επηηειεί επάλσ ζηνλ άλζξσπν . Οη εξγαδφκελεο  “ εζσηεξηθά ” 

ζηνέο έρνπλ “ ηειεηνπνηήζεη” (δειαδή απνθαηαζηήζεη ζηελ πξνηέξα ησλ αίγιε) ηα ηππηθά 

ησλ ,ψζηε επέξρεηαη ζε κεγάιν κέξνο ησλ Γνθίκσλ (ελ κέξεη ακέζσο ,ελ κέξεη αξγφηεξα )  
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κία ηδηάδνπζα “ επέθηαζε ” ηεο πλεηδήζεσο . Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλήζνπο κπήζεσο 

θαί εθείλεο πνχ δξα εζσηεξηθά δελ νθείιεηαη ζην ιεθηηθφ ηνχ ηππηθνχ αιιά ζηε δηαδηθα-  

ζία ηειέζεσο ε νπνία ζήκεξα απνηειεί ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θηήκα πνιχ ιίγσλ αμησ-

καηνχρσλ ηνχ Σεθηνληζκνχ . Σππσκέλα θείκελα δελ ππάξρνπλ θαί ζηελ πξάμε κπνξνχκε  

λα ζεσξήζνπκε φηη ε ελ ιφγσ επέθηαζε ηεο ζπλεηδήζεσο απνηειεί ην θχξην “ απφξξεην ”  

ή “ κπζηηθφ ” ηνχ Σεθηνληζκνχ.Τπφινηπα κηάο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ,ε νπνία ζπληζηά πξάμε  

“ Ψςσοςπγίαρ  ” , απνηειεί ε ζεσξνχκελε απφ ηνχο πεξηζζφηεξνπο ηέθηνλεο σο δηαθνζκε- 

ηηθή θαη άλεπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θάζε ηεο κπήζεσο πνχ πεξηέρεηαη ζην ηππηθφ :    

       « είζε αη αγαζαί θαί πιήξεηο αγάπεο πξνο ηνλ λεόθπηνλ ζθέςεηο απάλησλ εκώλ  

          λα επελεξγήζνπλ επεξγεηηθώο επ’απηνύ , ίλα ε κύεζίο ηνπ απνβεί πξαγκαηηθή  

          θαί απνδώζεη ην πξνζδνθώκελνλ έξγνλ ». 
 

 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη γηά ηελ θαηαλφεζε φισλ απηψλ ππάξρνπλ πνιιέο αληηθεηκεληθέο  

θαί ππνθεηκεληθέο δπζθνιίεο . Παξφια απηά ζην ηππηθφ ηνχ καζεηνχ καο ππνδεηθλχεηαη 

ην ππακηικό μέπορ ,ε αηομική μέθοδορ γηά λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηηο αθηίλεο ηνχ θσηφο .  

Δδψ βξίζθεηαη ε νπζία θαη πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη φινπο ζηελ έξεπλα ηνπο κειινληηθά !  

Ο Σεθηνληζκφο πξνζθέξνληαο ηνλ θάζε βαζκφ ζηα κέιε ηνπ , απιά αλνίγεη κηά πφξηα . 

Απφ απηή ηελ επθαηξία δελ ζα επσθειεζνχλ φινη ψζηε λα ηελ δηαβνχλ θαί λα ελζθήςνπλ 

ζε απηφ ην πεδίν κειέηεο . Δθείλν πνχ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ε επθαηξία ππάξρεη ! 

ε ηειηθή αλάιπζε απηή είλαη ε Σεθηνληθή κέζνδνο θαί θηινζνθία ζε φιεο ηεο ηηο δνκέο . 

Βάδνπκε ηα εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνχ αδειθνχ θαί ηνλ αθήλνπκε λα εξγαζζεί ζχκθσλα κε 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαί ηνλ βαζκφ εμέιημεο ηνπ .Υσξίο δνγκαηηζκφ , ρσξίο θαηαλαγθαζκφ, 

ρσξίο βξαβεία ,αιιά κφλν γηά ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηνλ επφκελν βαζκφ , ν νπνίνο ζα ηνχ 

παξνπζηάζεη λέεο πξνθιήζεηο ζηελ έξεπλα ηεο αιεζείαο θαη ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο . 

Δίλαη γεγνλφο φ,ηη φηαλ ν Σεθηνληζκφο έγηλε έλα ζχζηεκα “ αλνηθηφ ”,θαηά ηελ γλσζηή ζε 

φινπο ξήζε “ νύ ηα πάληα ηνίο πάζη ξεηά  ”, ε κπζηεξηαθή γλψζε παξνπζηάζηεθε θξππην-

γξαθεκέλε .Γελ είλαη δπλαηφλ λα πηζηεχεη θαλείο φηη εθφζνλ ηα ηππηθά καο είλαη ζρεηηθά  

εχθνια πξνζηηά ζε φινπο , ε γλψζε απηή ζα παξνπζηαδφηαλ “ αλνηθηά ” ζην επξχ θνηλφ ... 

Γελ πξέπεη ινηπφλ λα παξαγλσξίδνπκε θαί ην γεγνλφο ,φ,ηη ν ξφινο ηνχ Σεθηνληζκνχ δελ 

είλαη λα δψζεη ζηνλ θαζέλα ηα κλειδιά ηεο παξαδφζεσο ,αιιά αιιεγνξηθά δηδάγκαηα θαί 

εζηθά ζπκπεξάζκαηα πνχ απνβιέπνπλ ζηελ διαηήπηζη ηηρ μςηηικήρ δάδαρ ,θαί ζηελ  

πξνζέιθπζε σξίκσλ Φπρψλ πξνο ηηο Αιήζεηεο απηέο . 
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   Με ηελ ειπίδα φ,ηη φηαλ ζεκάλεη ε ψξα ζα βξνχλ ηνλ ππαγμαηικό δπόμο  , δειαδή ηελ    

   “ Επιζηήμη ηηρ Ζυήρ ” , πξνπνλεκέλνη ήδε θαί γαινπρεκέλνη κε ηνλ Mεηαθπζηθφ θαί   

   Mπζηαγσγηθφ ηξφπν ηνχ  Σκέπηεζθαι θαί ηνχ  Ζήν .   

   12 Νοεμβρίοσ  2008    

          

                                                                                                                     Ιόλαος               
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8.  Σεθηνληθή Δγθπθινπαίδεηα                                    - ΝΔΣΟΡΑ ΛΑΚΑΡΙ         
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11. Οη Μπζηηθέο  Δηαηξίεο                                           - ΝΙΚΟ ΣΙΦΟΡΟ  

12. Δγθπθινπαίδεηα Δζσηεξηζκνχ 

       θαί Απνθξχθνπ Γλψζεσο                                      - ΠΔΣΡΟ ΓΡΑΒΙΓΓΔΡ            
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νο 
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                              ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΣΟ  

Σν ζρέδην ηνχ Σεθηνληθνχ νηθνδνκήκαηνο αληηζηνηρεί ζε ηέζζεξα επίπεδα - νξφθνπο θαί 

ηξείο ζηήιεο ( Ναφο κ κσζατθφ  δάπεδν - Οπξαλφο κ κέζνλ Γψκα - Άγηα ησλ Αγίσλ - Θεφο ). 

1) ηελ αξηζηεξή ζηήιε ( B ) έρνπκε ηηο εμσηεξηθέο Κνηλσληθέο  εθαξκνγέο ( ζειίδα 1) . 

2) ηελ δεμηά ζηήιε ( J ) έρνπκε ηηο Μπήζεηο θαί ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνψλ. 
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3) Η θεληξηθή ζηήιε είλαη ε πλεηδεζηαθή θαί ζρεηηδεηαη κε φινπο ηνχο παξάγνληεο πνχ  

  ζπληεινχλ ζηελ θαηαλφεζε θαί εθαξκνγή ησλ θξπκκέλσλ Σεθη Αξρψλ ησλ κπήζεσλ ! 

                                    1
νλ

 .  Ο ΠΑΝΣΕΠΟΠΣΗ ΟΥΘΑΛΜΟ 

Ο αλψηεξνο φξνθνο αληηζηνηρεί ζηελ Μεγάιε ηνά ππφ ηελ επνπηεία  

ηεο νπνίαο Σεινχληαη νη εξγαζίεο φισλ ησλ ηνψλ κηάο Δπηθξάηεηαο .  

                                           2
νλ

 . Ο ΕΞΑΚΣΙΝΟ ΑΣΕΡΑ 

Ο πηφ θάησ φξνθνο ,ζε επίπεδν νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ ηνψλ ,αληηζηνηρεί ζηνλ Αξρεηπ-

πηθφ Πλεπκαηηθν Κφζκν εηο ηνλ νπνίνλ αληηζηνηρνχλ νη αλαιινίσηεο Σεθηνληθέο Αξρέο .  

Ο εθηειψλ ηηο κπήζεηο εβ , ζαλ Μπζηαγσγφο , έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηα Άγηα ησλ Αγίσλ . 

                                                   3
νλ

 . ΣΟ ΜΕΟΝ ΔΩΜΑ 

Δδψ γίλεηαη ε Κάζνδνο ζην βάζνο ηεο ζπλεηδήζεσο ηνχ θαζελφο ,φπνπ εξγάδεηαη γηά ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θεθξπκκέλσλ Σεθηνληθψλ Αξρψλ θαί ησλ Κνηλσληθψλ εθαξκνγψλ ηνπο . 

ηε ζέζε απηή έρνπκε ην ζχκπιεγκα ηνχ διαβήηη κε ηνλ γνώμονα . ην θέληξν ηνχ ζπκ- 

πιέγκαηνο κία πινακίδα  ε νπνία αληηθαζηζηά ην γξάκκα G , καο απνθαιχπηεη ην θξπκ-

κέλν πεξηερφκελφ ηνπ ζηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ζαλ Γένεζη   Γεωμεηπία   Γνώζη . 

Όιεο νη θεθξπκκέλεο Αξρέο ησλ κπήζεσλ ηνχ Σεθηνληζκνχ πεξηέρνληαη ζην γξάκκα G ,   

ην νπνίν ππνθαζηζηά ηηο πηφ θάησ επί κέξνπο εζσηεξηθέο έλλνηεο θαί θαη’ επέθηαζηλ ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο  : Τεηξαγξάκκαηνλ ,Ψπρή ηνύ Κόζκνπ , 

Αζηξηθό Φσο , Αηζέξαο ,Τέιεζκα ,Οπξνβόξνο Όθηο ,          = 

ΜΑΤΣ , Παγθόζκην Ελσηηθό Δπλακηθό Πεδίν , θ.α.  

Η γλψζε ησλ εθθξάζεσλ θαί ηδηνηήησλ ηνχ Μεγάινπ Απηνχ Παξάγνληνο   G  κέζσ ηνχ  

νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε θαί ζπληεξείηαη ην χκπαλ , επηηξέπεη ζην λα δηεηζδχζεη θαλείο 

ζηηο Αιήζεηεο ,ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαί πξνζαξκνγέο ησλ θξπκκέλσλ Σεθη Αξρψλ. 
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 . ΣΟ ΜΩΑΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ  

Δδψ γίλεηαη ε αηνκηθή θαί νκαδηθή εζσηεξηθή θαί εμσηεξηθή επεμεξγαζία ηεο Μπήζεσο . 

  

 

  

  

 

 


