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«Ανόμοιεσ εικόνεσ, παρόμοιεσ εν τοφτοισ προσ  
τθν εικόνα τθσ μοναδικισ δθμιουργίασ»... 

Αν ρίξουμε μια ματιά γφρω μασ ςτο δθμιοφργθμα που λζγεται Φφςθ, κ’ αποκτι-
ςουμε πλικοσ εντυπϊςεων και κα δοφμε άπειρεσ εικόνεσ, που όλεσ διαφζρουν 
μεταξφ τουσ. Δεν κα βροφμε δυο όμοια δζνδρα, δυο όμοιεσ πζτρεσ, μα οφτε δφο 
δίδυμοι άνκρωποι κα είναι απόλυτα όμοιοι. Είναι γνωςτό, ότι ζνασ από τουσ 
φυςικοφσ νόμουσ είναι κι αυτόσ, ο νόμοσ τθσ ανομοιότθτασ. Ζτςι ο άνκρωποσ, 
ςφμφωνα μ' αυτόν το νόμο, εκδθλϊνει τθν μοναδικι του προςωπικότθτα, μετζχει 
αναλαμβάνοντασ τισ ευκφνεσ του ςτο ςφνολο τθσ ανκρωπότθτασ και παίρνει τθν 
κζςθ που του όριςε θ Φφςθ. 
Πάντα όμωσ, αυτό που απαςχολεί τον άνκρωπο είναι το ποιοσ ζκανε όλα αυτά που 
βλζπει. Ο ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ ζχει τθν τάςθ να βρει τθν Πθγι του. Από ποιο ον 
προιλκε θ Δθμιουργία και θ ιδζα «άνκρωποσ»; Αντικρφηοντασ ζνα ζργο, αντιλαμ-
βανόμαςτε τθν ιδζα του δθμιουργοφ του. Βλζποντασ ζνα κτίριο, παρόλο που απο-
τελείται από διάφορα υλικά, διαβλζπουμε μια ιδζα, τθν μοναδικι ιδζα του κτιρίου, 
που κάποιοσ ςυνζλαβε και πραγματοποίθςε. 
Αναλογικά λοιπόν, ο Δθμιουργόσ, θ Πθγι, ςυνζλαβε τθν ιδζα Φφςθ, ςαν ζνα και 
μόνο ςφνολο, και τθν πραγματοποίθςε. 
Ταυτόχρονα λοιπόν με τθν δθμιουργία αυτι, μασ αποκαλφπτεται ζνασ Δθμιουργόσ, 
αλλά και το «πρότυπο» τθσ αρχικισ του ςφλλθψθσ. Αυτό το αντιπροςωπεφει θ εικό-
να τθσ Δθμιουργίασ, που μζροσ τθσ είναι θ Φφςθ και αποτελείται από το ςφνολο 
των πραγμάτων που μασ περιβάλλουν. Ζτςι, υπάρχει θ Ιδζα και θ ζκφραςι τθσ, που 
τθν αντιλαμβανόμαςτε 'ςχετικά' εφόςον εμείσ που τθν παρατθροφμε είμαςτε μζροσ 
του υλικοφ επιπζδου. Κατά ςυνζπεια, οι εικόνεσ γφρω μασ γίνονται παρόμοιεσ και 
όχι όμοιεσ - απόλυτεσ μ’ αυτι του απόλυτου Δθμιουργοφ, που βρίςκεται ς’ άλλο 
επίπεδο. 
Αν παραβάλλουμε τθν Δθμιουργία με τον άνκρωπο, κα ονομάηαμε τον άνκρωπο 
Μικρόκοςμο και τθν Δθμιουργία, ςτο ςφνολό τθσ, Μακρόκοςμο. Η Δθμιουργία είναι 
ζνασ πελϊριοσ οργανιςμόσ, γεμάτοσ νόμουσ, ςε αζναθ δράςθ και με ςκοπό τθ 
διατιρθςθ των δθμιουργθμζνων όντων και πραγμάτων. Ανάμεςα ςτον άνκρωπο και 
τθν Δθμιουργία, που και τα δφο αποτελοφνται από τισ ίδιεσ ουςίεσ όμοια 
ιεραρχθμζνεσ, εμφανίηεται μια διάμεςθ ςχζςθ, με τθν οποία παράγεται αμοιβαία 



από τον Μικρόκοςμο και το Μακρόκοςμο μια αλλθλουχία ενεργειϊν και αντιδρά-
ςεων. Το ενςαρκωμζνο ανκρϊπινο ον, υπόκειται ςτο νόμο του υλικοφ κόςμου και, 
ανακαλφπτοντασ τισ δυνάμεισ αυτϊν των νόμων, τουσ κζτει ςιγά-ςιγά ςτθν υπθρε-
ςία του. Ο άνκρωποσ, με τθ μζκοδο τθσ αναλογίασ, κα μπορζςει να κατανοιςει το 
Δθμιουργό του και να γνωρίςει τθν Πθγι του. 
Ο άνκρωποσ και το ςφμπαν προζρχονται από μια μοναδικι Αιτία - Αρχι, είναι 
ανάλογα μεταξφ τουσ και αντανακλοφν τθν ιδιότθτα Του Απόλυτου Όντοσ. Η ιδζα 
αυτι διζπει ολόκλθρθ τθν ερμθτικι φιλοςοφία. 
Όλα τα απόκρυφα κείμενα, τα περιςςότερα ςφμβολα και ζνα πλικοσ αλλθγοριϊν, 
δε διατυπϊνουν άλλο απ' το νόμο τθσ αναλογίασ. 
Η αρχαιότερθ γραπτι διατφπωςθ αυτοφ του νόμου μασ δίνεται απ' τον Ερμι τον 
Τριςμζγιςτο, ςτο «Σμαράγδινο πίνακα». 
Ο Τρεισ Φορζσ Μεγάλοσ Θεόσ Θϊκ ι Τϊκ ι Ερμισ είναι ζνα χαρακτθριςτικό παρά-
δειγμα των Σκοτεινϊν Φιλοςόφων τθσ αρχαιότθτοσ. Ο λόγοσ είναι ότι τα κείμενά 
του (όπωσ τα κείμενα του Ηράκλειτου και τα ταοϊςτικά κείμενα ) μιλοφν για τθν 
Αλχθμεία, που δεν είναι άλλθ από τθν Αυτογνωςία με άλλο όνομα. 
Σιμερα ( ςτουσ βζβθλουσ χρόνουσ τθσ Σιδθράσ Εποχισ ) θ Αλχθμεία ζχει καταντιςει 
να ςθμαίνει κάτι κακό, φπουλο, πονθρό κλπ. Παράδειγμα : « ο υπουργόσ με 
αλχθμείεσ προςπάκθςε να… ». 
Επιπλζον θ αρχαία Αλχθμεία κεωρείται ςιμερα ότι ιταν μία προςπάκεια να βρεκεί 
θ Φιλοςοφικι Λίκοσ, θ οποία μποροφςε να δϊςει τθν ακαναςία και να μετατρζψει 
τα φτθνά μζταλλα, όπωσ το μολφβι, ςε χρυςό. Όποιοσ είχε ςτα χζρια του τθν 
Φιλοςοφικι Λίκο κα γινόταν πάμπλουτοσ και ακάνατοσ. 
Ανόθτθ και υλιςτικι εξιγθςθ ανοιτων και υλιςτϊν που κεωροφν τθν μθδενικι ( από 
κάκε άποψθ ) φπαρξι τουσ ςαν το ςθμαντικότερο πράγμα που ζτυχε να ςυμβεί ςτο 
αχανζσ και αιϊνιο ςφμπαν. 
Η ςωςτι περιγραφι των ιδιοτιτων τθσ Φιλοςοφικισ Λίκου είναι:  

« Μετατροπι τοφ μολφβδου τισ προςωπικότθτασ ςε Χρυςό του Ρνεφματοσ». 
Με άλλα λόγια θ Φιλοςοφικι Λίκοσ δεν υπάρχει. Πρόκειται για τθν κωδικι 
ονομαςία μιασ ολόκλθρθσ «επιςτιμθσ αυτογνωςίασ», θ οποία είχε ςαν ςκοπό τθν 
εςωτερικι μετατροπι του ανκρϊπου-ελάττωμα ςε άνκρωπο-αρετι, του ανκρϊπου-
ηϊου ςε άνκρωπο-κεό. 
Η Επιςτιμθ τθσ Αυτογνωςίασ είναι το πιο διαδεδομζνο πράγμα ςτον κόςμο μασ. Αν 
ξζρει κανείσ τι να κοιτάξει και που να ψάξει κα τθν ανακαλφψει πίςω από όλεσ τισ 
ςθμερινζσ δοξαςίεσ, τισ μικρζσ ι μεγάλεσ κρθςκείεσ και τα πεκαμζνα κρθςκευτικά 
ςυςτιματα των αρχαίων λαϊν. 
Μικρζσ αλλά ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ προδίδουν αυτιν τθν κοινι πρόγονο όλων 
των φιλοςοφικϊν ςυςτθμάτων τα οποία «υπιρξαν και πια δεν είναι». 
Η τάςθ του ανκρϊπου να βλζπει ςτα γεγονότα τισ δικζσ του πεποικιςεισ είναι ζνα 
ςθμαντικό εμπόδιο για τθν κατανόθςθ τθσ επιςτιμθσ αυτισ. Είναι όμωσ επίςθσ και 
μία ςθμαντικι αιτία για τθν οποία δεν διαδόκθκε ποτζ ανοιχτά.  
Πάντοτε δινόταν από Δάςκαλο ςε Μακθτι και μετά από πολλζσ δοκιμαςίεσ γινόταν 
θ μφθςθ ςτθν καυμάςια αυτι Επιςτιμθ. 
Τα Ελευςίνια Μυςτιρια είναι ζνα τζτοιο « ςκοτεινό » παράδειγμα.  
Ελάχιςτα είναι γνωςτά, αφοφ θ αποκάλυψθ λεπτομερειϊν επζφερε ςαν τιμωρία τθν 
κανάτωςθ του επίορκου μυθμζνου. 



Το γεγονόσ ότι οι άνκρωποι εφκολα διαςτρεβλϊνουν τισ διδαςκαλίεσ που μακαί-
νουν φαίνεται από τθν πλθκϊρα γνωμϊν, δοξαςιϊν αι πεποικιςεων που υπάρχουν 
ςτον χϊρο. Αρκεί να διαβάςει κάποιοσ μερικά βιβλία, για να κεωριςει τον εαυτό 
του ειδιμονα και να αρχίςει να «διδάςκει» με τθν ςειρά του, γράφοντασ τισ δικζσ 
του πεποικιςεισ και διαςτρεβλϊνοντασ εκείνα, τα πικανϊσ ςωςτά, τα οποία διά-
βαςε και τα οποία είχαν τθν τφχθ να διαςωκοφν από τθν διαςτρζβλωςθ των 
προθγοφμενων ςυγγραφζων. 
Ορίςτε λοιπόν ο Σμαράγδινοσ πίνακασ, ζνα ςφντομο « ςκοτεινό » κείμενο που 
αποτελείται από δϊδεκα προτάςεισ., από τον οποίο ο κακζνασ κα μπορεί να βγάηει 
τα δικά του ςυμπεράςματα, τα τελείωσ διαφορετικά ακόμθ και από τα ςυμπεράς-
ματα όςων ζχουν τισ ίδιεσ ιδζεσ και ενδιαφζροντα με αυτόν. 
Ασ ρίξουμε μια ματιά όμωσ ς' αυτόν τον πίνακα, τονίηοντασ τισ φράςεισ που 
αναφζρονται άμεςα ςτθν αόρατθ ςχζςθ μεταξφ ανκρϊπου και Δθμιουργίασ και 
αφοροφν το κυρίωσ κζμα τοφ παρόντοσ άρκρου. 
 

Ο ΣΜΑΑΓΔΙΝΟΣ ΡΙΝΑΞ ΤΟΥ ΕΜΗ ΤΟΥ ΤΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ 

α. Είναι αλθκζςτατον, αψευδζςτατον, βεβαιότατον. β. Τα προσ τα κάτω αναλογεί 
τω προσ τα άνω, και το προσ τα άνω είναι ανάλογον τω προσ τα κάτω, προσ 
επιτζλεςιν των καυμαςίων του Ενόσ μόνου πράγματοσ. γ. Και όπωσ τα πάντα 
προιλκον εξ Ενόσ πράγματοσ, δια τθσ ςκζψεωσ Ενόσ, οφτω τα πάντα εγεννικθςαν 
εκ του Πντοσ τοφτου δια προςαρμογισ. δ. Ρατιρ του είναι ο Ήλιοσ, μιτθρ του θ 
Σελινθ, ο άνεμοσ ζφερεν αυτό εν γαςτρί, θ γθ είναι θ τροφόσ του. ε. Ο Ρατιρ τοφ 
παντόσ είναι το Τζλεςμα. Η δφναμισ αυτοφ γίνεται μεγίςτθ, όταν μετατραπεί εισ 
γθν. ςτ. Θζλει χωρίςει τθν γθν από του πυρόσ, το λεπτόν από του πυκνοφ θπίωσ 
και μετά μεγάλθσ επιδεξιότθτοσ. η. Θζλει τότε ανζλκει από τθσ γθσ εισ τον 
ουρανόν και πάραυτα κζλει κατζλκει εκ νζου επί τθσ γθσ, ζνκα κα ςυλλζξθ τθν 
δφναμιν των ανωτζρων και κατωτζρων πραγμάτων. θ. Θζλεισ οφτω αποκτιςει 
πάςαν του Κόςμου τθν δόξαν και πάςα ςκοτία κζλει ςτθ μακράν ςου. κ. Αυτι 
εςτίν θ κραταιά δφναμισ πάςθσ δυνάμεωσ, διότι κα νικιςθ παν το λεπτόν, και κα 
διαπεράςθ παν το ςτερεόν. ι. Οφτω εδθμιουργικθ ο Κόςμοσ. ια. Εκ των άνω 
υποδείξεων κζλουςι πθγάςει απειράρικμοι εφαρμογαί των οποίων το μζςον 
επιτεφξεωσ ενδείκνυται ενταφκα. ιβ. Δια τοφτο εκλικθ Ερμισ ο Τριςμζγιςτοσ, 
κεκτθμζνοσ τα τρία μζρθ τθσ Ραγκοςμίου Φιλοςοφίασ.  
Αλθκϊσ λζγω υμίν· παν ό,τι είπον περί τθσ κατεργαςίασ του Ηλίου είναι πλιρεσ. 
Απόδοςθ ςτα νεοελλθνικά 1. Είναι αλθκζςτατο, αψευδζςτατο, βεβαιότατο. 2. Ό,τι 
είναι προσ τα κάτω ζχει το ανάλογό του προσ τα πάνω κι ό,τι είναι προσ τα πάνω, 
ζχει το ανάλογό του προσ τα κάτω, για τθν πραγματοποίθςθ των καυμάτων του 
Ενόσ μόνου πράγματοσ. 3. Και όπωσ τα πάντα προιλκαν από Ζνα μόνο πράγμα, με 
τθν ςκζψθ του Ενόσ, ζτςι τα πάντα γεννικθκαν από το Ον αυτό με προςαρμογι. 4. 
Πατζρασ του είναι ο Ήλιοσ, μθτζρα του θ Σελινθ, ο άνεμοσ το κυοφόρθςε, θ γθ είναι 
θ τροφόσ του. 5. Ο Πατζρασ του παντόσ είναι το Τζλεςμα. Η δφναμι του γίνεται 
πολφ μεγάλθ όταν μετατραπεί ςε γθ. 6. Θα χωρίςει τθν γθ από το πυρ, το λεπτό από 
το πυκνό ιπια και με επιδζξιο τρόπο. 7. Θα ανζβει τότε από τθν γθ ςτον ουρανό και 
μετά κα κατζβει ξανά ςτθν γθ όπου κα ςυλλζξει τθν δφναμθ των ανϊτερων και 
κατϊτερων πραγμάτων. 8. Θα αποκτιςεισ ζτςι όλθ τθν δόξα του Κόςμου και κάκε 
ςκοτάδι κα μείνει μακριά ςου. 9. Αυτι είναι θ πιο ιςχυρι από κάκε άλλθ δφναμθ 
γιατί κα νικιςει κάκε λεπτοφυζσ και κα διαπεράςει όλα τα ςυμπαγι. 10. Ζτςι 



δθμιουργικθκε ο Κόςμοσ. 11. Από τισ παραπάνω υποδείξεισ κα πθγάςουν απειρά-
ρικμεσ εφαρμογζσ που το μζςο επίτευξθσ φανερϊνεται εδϊ. 12. Γιαυτό ονομάςτθ-
κα Ερμισ ο Τριςμζγιςτοσ, ζχοντασ αποκτιςει τα τρία μζρθ τθσ Παγκόςμιασ Φιλοςο-
φίασ. Αλικεια ςασ λζω· κακετί που είπα για τθν κατεργαςία του Ήλιου είναι πλιρεσ. 

♦ ♦ ♦ 

Οι αλχθμιςτζσ του Μεςαίωνα πίςτευαν, ότι είχε γραφεί πάνω ςε ςμαράγδινθ πλάκα 
από τον Ερμι τον Τριςμζγιςτο. Θεωρείται ωσ ςφμβολο πίςτθσ των Ερμθτιςτϊν. 
Μεταδόκθκε από διάφορα μυθτικά κζντρα που χρθςιμοποιοφςαν για κζντρο 
δράςθσ το Τάγμα των Ναϊτϊν. Φαίνεται, ότι ο Σμαράγδινοσ πίνακασ είναι αιγυπτια-
κισ προζλευςθσ, γιατί τότε, ςτθν Αίγυπτο, τα ςπουδαιότερα κείμενα τα ζγραφαν ςε 
πολφτιμουσ λίκουσ αυτοφ του χρϊματοσ. Κατά τουσ ερευνθτζσ τθσ Ερμθτικισ 
Φιλοςοφίασ, ο Σμαράγδινοσ πίνακασ ζχει 12 προτάςεισ και «παριςτάνει τθν ολικι 
κυκλοφορία του Κόςμου» και τισ «12 κλείδεσ τθσ Σοφίασ» ι τα 12 ηϊδια, τισ 12 
φάςεισ του «Μεγάλου Ζργου». 
Το κείμενο διαπραγματεφεται το Μεγάλο Ζργο, δθλαδι τθν εφρεςθ και καταςκευι 
τθσ Φιλοςοφικισ Λίκου. Αυτι επιτρζπει τθν μετατροπι του Μολφβδου τθσ ανκρϊ-
πινθσ Προςωπικότθτασ ςε Χρυςό του Πνεφματοσ. Οι αγνοοφντεσ μορφωμζνοι των 
καιρϊν μασ κινοφμενοι από τθν απλθςτία και τθν δίψα για δφναμθ, ςυγκεντρϊνουν 
τθν προςοχι τουσ ςτο «μετατροπι του μολφβδου ςε χρυςό». Φυςικά κανείσ δεν 
πζτυχε ποτζ ςτθν αναηιτθςθ του χθμικοφ αυτοφ Ελντοράντο ( μυκικι πόλθ γεμάτθ 
χρυςό ).  
Ζτςι θ αρχαία Αλχθμεία κατάντθςε να ςθμαίνει ζρευνα χθμικϊν ςτοιχείων δθλαδι 
χθμεία αλλά και τςαρλατανιςμό. 
Ακόμθ και ςιμερα θ λζξθ περιζχει ψυχολογικζσ και μυςτικιςτικζσ ζννοιεσ. Μια 
κοινι ζκφραςθ ςιμερα είναι: «ταίριαξε θ χθμεία μασ» που κζλει να υποδθλϊςει το 
ψυχικό και πνευματικό ταίριαςμα δφο ανκρϊπων ςυνικωσ καλλιτεχνϊν. 
Στον πίνακα περιζχονται και πλθροφορίεσ αρικμοςοφίασ.  
Ζχει 7 ςελίδεσ, 13 παραγράφουσ και μιλάει για τον νόμο του 1, του 2 και του 3.  
Επίςθσ γίνεται περιγραφι τθσ δθμιουργίασ του ςφμπαντοσ και παράκεςθ κοςμικϊν 
νόμων ενϊ υπάρχουν ςαφείσ ομοιότθτεσ με τα Ταοϊςτικά κείμενα. 
Το βιβλίο του « τρεισ φορζσ μεγάλου » Ερμι μπορεί να γίνει αντιλθπτό μόνο από 
Μφςτεσ. Δθλαδι από άτομα τα οποία ζχουν ιδθ προχωριςει ςτθν αναηιτθςθ του 
Πνεφματοσ αναπτφςςοντασ και ξυπνϊντασ τθν Συνείδθςι τουσ ςε βάροσ του 
ηωϊδουσ εγωιςμοφ που μασ χαρακτθρίηει. Η Συνειδθςιακι γλϊςςα των Αλθκινϊν 
Ανκρϊπων, δεν βαςίηεται ςε λογικοφσ ςυνειρμοφσ αλλά ςε Διαιςκθςιακζσ Αντιλι-
ψεισ. Το αποτζλεςμα είναι ότι, αυτοφ του είδουσ τα κείμενα, δεν παρουςιάηουν 
λογικι δομι για τουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι κερδοςκοποφν πάνω τουσ εξθγϊντασ τα 
ςφμφωνα με τισ ιδζεσ τουσ. Σαν παράδειγμα μποροφμε να φζρουμε τθν Αγία Γραφι 
θ οποία χρθςιμεφει ςαν ςτιριγμα για τισ πιο περίεργεσ και αντιφατικζσ ερμθνείεσ... 
Στθν εικόνα 1 βλζπουμε τα ςτοιχεία V.I.T.R.I.O.L., που είναι αρχικά των λζξεων : 

Visita - Inferiora - Terrae - Rectificando - Invenies - Occultum - Lapidem. 
Αυτό μασ αποκαλφπτει ότι μζςα από τθν Φφςθ, αγνοί, κα ανακαλφψουμε τθν πθγι 
μασ. Κατά λζξθ λζει: 

« Επιςκζφκθτι τα εςϊτερα τθσ Γθσ και εκεί κακαίρων,  
κα ανακαλφψεισ τθν απόκρυφον Λίκον » ( δθλαδι το Εγϊ ). 

Ο άνκρωποσ, από τθν αρχι, ηιτθςε κάποιο προςανατολιςμό ςτθ ςχζςθ του με το 
Θείο, με τθν Πθγι ι Δθμιουργό του. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1 

Τοποκετικθκε ο ίδιοσ «κάτω», ενϊ ς' όλα τα κείμενα βλζπουμε, ότι το κείο προ-
ζρχεται «άνωκεν». Η τάςθ του ανκρϊπου είναι ανοδικι, ενϊ υπάρχει ο μφκοσ τθσ 
κακόδου του, με ςκοπό τθν επάνοδό του. 
Η δεφτερθ φράςθ λοιπόν του Σμαράγδινου πίνακα μασ δείχνει τθν βακειά ςθμαςία 
τθσ δυάδασ. Αν ςταματιςουμε προσ ςτιγμι να κεωροφμε τθν Δθμιουργία ςαν ζνα 
ςφνολο, ςαν μια μονάδα, τότε αρχίηουμε να ξεχωρίηουμε πράγματα κατϊτερα και 
ανϊτερα, αλλά ενωμζνα μεταξφ τουσ με ιςορροπία, ςυμμετρικά, όπωσ θ εικόνα 
ενόσ κατόπτρου είναι ενωμζνθ προσ το πραγματικό αντικείμενο, όπωσ θ δεξιά 
πλευρά είναι ςυμμετρικι προσ τθν αριςτερι. 
Σε μια παλιά αλχθμικι ςυμβολικι παράςταςθ διακρίνεται κακαρά αυτι θ ιδζα, που 
ςτθν ουςία είναι θ ιδζα τθσ αναλογίασ ( εικόνα 2 ). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2 

Οι δυο όροι μιασ δυάδασ δε κα μποροφςαν να υπάρξουν χωριςτά, κακζνασ με το 
δικό του χαρακτιρα, χωρίσ τθν αναγκαία φπαρξθ του άλλου, γιατί μόνο ςαν αντι-
κζςεισ, εξιςορροποφν και διατθροφν το ςφνολο. Ζτςι, με τθν διερεφνθςθ του υλικοφ 
κόςμου, γνωρίηουμε τον πνευματικό. Είναι θ εφαρμογι τθσ κλείδασ τθσ αναλογίασ. 
Το «προσ τα κάτω» ευριςκόμενο, εκείνο δθλαδι που αντιλαμβανόμαςτε με τισ 
αιςκιςεισ μασ, είναι μια αντανάκλαςθ εκείνου που βρίςκεται « προσ τα άνω », 
δθλαδι του υπεραιςκθτοφ κόςμου. Η ακόμα, θ μονάδα μοιάηει προσ το Όλο. Όπωσ 
το κφτταρο ενόσ οργανιςμοφ επιτελεί μόνο του όλεσ τισ ουςιϊδεισ λειτουργίεσ 
ολόκλθρου του οργανιςμοφ, ζτςι βρίςκουμε ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό, πάντα ςε 
αναλογία, το Σχζδιο, τθν Ιδζα, ολόκλθρθσ τθσ Δθμιουργίασ. 



Η ίδια τάξθ και αρμονία, οι ίδιοι νόμοι, βρίςκονται και ςτο Μακρόκοςμο και ςτο 
Μικρόκοςμο. Μια Δθμιουργία που αποτελείται από άτομα -ολόκλθρουσ κόςμουσ- 
και δεν αποτελεί παρά ζνα πλιρεσ ςφνολο, ζνα μόνο πράγμα. 
Ο Μικρόκοςμοσ ςυμβολίηει τον άνκρωπο. Το ανκρϊπινο ον παριςτάνεται με το 
πεντάγραμμο με τθν μια αιχμι προσ τα πάνω. Ζτςι, αναλογικά, θ κεφαλι αντιςτοιχεί 
προσ τον κόςμο των αρχϊν ι ανϊτατων κοςμικϊν δυνάμεων, το ςτικοσ προσ τον 
κόςμο των ςφαιρϊν και θ κοιλία και τα κάτω άκρα προσ το ςτοιχειϊδθ κατϊτερο 
κόςμο. ‘Όλο μαηί υπάγεται ςτον οικουμενικό τριαδικό νόμο.  
Οι παλιζσ Κινζηικεσ παγόδεσ, παρίςταναν ακριβϊσ αυτι τθν «τζλεια δθμιουργία», 
τον άνκρωπο, τον Μικρόκοςμο : 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ίδιοσ ςυμβολιςμόσ, δθλαδι του ανκρϊπου ςε ςχιμα πεντάγραμμου, μπορεί να 
παραςτακεί με το Δικζφαλο Αετό, για τουσ μυθμζνουσ ςτθν Εωνικι Ραράδοςθ ►. 
Παροτρφνει κάκε μυθμζνο να χρθςιμοποιιςει τθν επιςτιμθ τθσ δφναμθσ που 
διακζτει κάκε ον, για να διαλφςει τθν αντίφαςθ που υπάρχει ςτουσ νόμουσ τθσ 
Δθμιουργίασ και που βρίςκονται ενάντια προσ το ςκοπό τθσ εξζλιξθσ του όντοσ. 
Κατά τουσ αλχθμιςτζσ, όλθ θ Δθμιουργία αποτελείται από ανϊτερεσ αρχζσ «προσ τα 
άνω», δθλαδι από ενεργθτικά ςτοιχεία και από κατϊτερεσ αρχζσ «προσ τα κάτω», 
δθλαδι από υλικά ςωματίδια. Και οι δυο αρχζσ είναι ανάλογεσ μεταξφ τουσ, 
επομζνωσ ζνα ςϊμα τελείωσ αρμονικό. 
Τθν ίδια αλικεια με τον Σμαράγδινο πίνακα, διατφπωςε και ο Πυκαγόρασ: 
«Γνϊςθ δ’ εί κζμισ ζοτί, φφςιν περί παντόσ όμοίθν, ϊςτε ςζ μιτ’ άελπιτ’ ζλπίηειν, 
μιτε τι λικειν», δθλαδι, πρζπει να αναγνωρίηεισ, ότι θ Φφςθ είναι παντοφ όμοια, 
ϊςτε να μθν επιδιϊξεισ πια άγονουσ ςκοποφσ, οφτε κάτι να ςου διαφφγει. 
Αλλά και θ Αγία Γραφι διατυπϊνει το ίδιο με το «ο Θεόσ ζπλαςε τον άνκρωπο κατ’ 
εικόνα και ομοίωςιν αυτοφ». Γνωρίηοντασ δθλαδι τον άνκρωπο ςτο βάκοσ, αναλο-
γικά μποροφμε να « κατανοιςουμε » τον Θεό. 
Όλθ αυτι θ διαδικαςία όμωσ δε γίνεται τόςο απλά. Μεταξφ των δφο κόςμων 
υπάρχει μια ζλξθ, τθν οποία κα διατθριςουμε μόνο, αν τθν ςυνειδθτοποιιςουμε. 
Είναι ο διάμεςοσ παράγοντασ που μασ μεταφζρει τισ δονιςεισ του ςφμπαντοσ και 
δζχεται τισ δονιςεισ τθσ υλικισ μορφισ. Αυτό αναφζρεται ςτον Σμαράγδινο πίνακα, 
ςτθν παράγραφο 5 με τθν λζξθ Τζλεςμα, που ςθμαίνει « τελεςμζνο μυςτιριο ». 
Είναι θ εςωτερικι μασ ζνωςθ με το Μακρόκοςμο, είναι αυτό που λζμε Θείον Φωσ. 
Είναι θ πρωταρχικι ενζργεια, από τθν οποία πθγάηουν όλεσ οι γνωςτζσ μασ και 
άγνωςτεσ υλικζσ δυνάμεισ. Είναι ο ζνασ μικτόσ παράγοντασ, ο ζνασ Θείοσ και 
φυςικόσ, ο ζνασ πνευματικόσ και υλικόσ που χρειάηεται τθν ςυνεργαςία τθσ ανκρϊ-
πινθσ ςυνείδθςθσ και των ιςχυρϊν Θείων κελιςεων, για τθν ιςορροπία και τθν 
εναρμόνιςι του. Είναι θ ςυνεργαςία των τεςςάρων μαηί ςτοιχείων τθσ Φφςθσ ( πυρ-
αζρασ – φδωρ – γθ ), που με τθν βοικεια ενόσ πζμπτου όρου, που τα ενϊνει δθμι-
ουργεί τθν ζνωςθ, που αναφζρκθκε πιο πάνω, δθλαδι τθν Πεμπτουςία ι Τζλεςμα 
( βλζπε άρκρο AKASHA – NOYΣ - Ο ΑΙΘΕΑΣ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ►). 
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