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Ο  ΜΔΓΑΛΟ  ΓΗΑΚΟΜΟ 
( Η ΦΤΘΚΗ ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΑ ) 

 

        Κάζε θνξά, θαηά ηελ έλαξμε ησλ “ εξγαζηώλ ” ηήο ηνάο , πιεξνθνξνύκαζηε όηη  

   βξηζθόκαζηε ζην ηεξό ηήο ζθέςεσο θαη όηη πξνζεξρόκαζηε εθεί γηα λα αλαδεηήζνπκε 

   ην “ Φώο ”. ε εξώηεζε πεξί ηήο θύζεσο ηνύ “ θσηόο ” απηνύ θαη ηεο σθειείαο ηνπ, 

   καο δίδεηαη από ην ηππηθό επηγξακκαηηθά ε απάληεζε, όηη πξόθεηηαη πεξί ηνπ αησλίνπ  

   “ θσηόο ” πνπ πεξηέρεη ην παλ, πξνο ην νπνίν ην παλ ηείλεη , θαη όηη ε ζθνπηκόηεο ηνπ  

   “ θσηόο ” απηνύ είλαη ν ζπληνληζκόο ηήο Δεκηνπξγίαο κέζσ ηήο ελσηηθήο δπλάκεσο  

   ηήο “ Αγάπεο ”. Καηά ηελ κύεζε ηνύ καζεηή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηώλ πεξηνδεηώλ,  

   ν κπνύκελνο ηίζεηαη κεηαμύ ηώλ δύν ζηειώλ θαη αθνινπζεί ε εμήο ζηηρνκπζία : 

             εβ - Ση δεηείηε ππέξ απηνύ αδειθέ Α’ Επόπηα ; 

             Α’.Δπ - Σν Φσο 

        εβ - Εηο ηελ ηξίηε θξνύζηλ ηήο ζθύξαο γελλεζήησ Φσο  

   ( Κξνύεη ηξεηο θνξέο ,θαη ζηελ ηξίηε θξνύζε ηήο ζθύξαο θαηαπίπηεη ην θάιπκκα ηώλ  

    νθζαικώλ ηνύ Νενθύηνπ , ύζηεξα από επέκβαζε ηνύ Σειεηάξρε ή ηνπ Δνθηκαζηή ). 

    Φπζηθά ζηελ νπζία δελ πξόθεηηαη γηα ην θπζηθό θσο. Πξόθεηηαη γηα κηα νπζία πνπ  

 εθηείλεηαη ζην άπεηξν. Απηή ε νπζία είλαη Οπξαλόο θαη Γε, δειαδή αλάινγα κε ηνπο  

 βαζκνύο πνιηθόηεηάο ηεο είλαη ιεπηή ή ππθλή. Είλαη ε νπζία πνπ απνθαιεί ν Εξκήο ν  

    Σξηζκέγηζηνο «Τέλεζμα». Είλαη ε νπζία πνπ δεκηνπξγεί ν Θεόο πξηλ από θάζε ηη άιιν,   

    όηαλ ιέεη « Γεννηθήηυ Φυρ ». Απνηειεί ηαπηνρξόλσο νπζία θαη θίλεζε. Είλαη ξεπζηή  

    θαη απνηειεί έλα αέλαν θξαδαζκό.  

       Γίλεηαη ινηπόλ θαηαλνεηό, πσο ην όλνκα “ θυηιζμένορ ”, ην νπνίν δίλνπκε ζπλήζσο 

    ζηνύο κύζηεο, έρεη γεληθά παξαλνεζεί, επεηδή όινη λνκίδνπκε όηη ζεκαίλεη θάηη ην κπζ- 

    ηηθηζηηθό, ιεο θαη πξόθεηηαη γηα αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπλ όηη ε δηάλνηά ηνπο θσηίζηε-  

    θε από θάπνην ζαπκαηνπξγό θσο. Απιά “ θυηιζμένορ ” απνθαιείηαη ν γλώζηεο θαη ελ- 

    ζπλείδεηνο ρξήζηεο ηνύ “ Φυηόρ ” απηνύ, ύζηεξα από επηηπρή γλώζε ηήο θύζεσο θαη 

    ηνπ ρεηξηζκνύ ηώλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηώλ πεξηνδεηώλ ηήο κύεζεο ( Γήο- Αέξνο- Ύδα-  

    ηνο θαη Ππξόο ), ηα νπνία απνηεινύλ ηηο εθθξάζεηο ζην θνζκηθό επίπεδν ηνύ Μεγάινπ  

    απηνύ Παξάγνληα, ν νπνίνο είλαη κείμε  Πλεύκαηνο θαη Ύιεο.  

    Σνλ ελσηηθό απηό παξάγνληα, ηνπ “ θσηόο ”, ζηελ κπεηηθή νξνινγία ηνλ ζπλαληνύκε  

    κε δηάθνξα νλόκαηα, όπσο : Πεκπηνπζία, Οπξνβόξν Όθη, Σέιεζκα, Παγθόζκην Φπρή, 

    Αζηξηθό κ.λ.π. , ή θαη Αηζέξα , όρη όκσο βέβαηα όπσο ηνλ ζεσξεί ε θπζηθή επηζηήκε.  

    Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο ηήο ππάξμεσο ηνπ ελσηηθνύ απηνύ παξάγνληα είλαη : 

                  “  Η κύρηα ( δηλαδή με κπςθό ηπόπο ) έλσζε όισλ ησλ όλησλ ηεο  

                   Γεκηνπξγίαο  κεηαμύ ηνπο θαη ζπγρξόλσο κε ηνλ Γεκηνπξγό ηνπο ”    
 

                                                       O ΘΤΑΝΧΣΟ  ΚΟΡΤΜΒΟ  
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     ηελ ζηνά ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Θπζαλσηό θόξπκβν, ν νπνίνο ζε επίπεδν ζρέζεσλ  

ηεθηόλσλ παγθνζκίσο , παξηζηάλεη ηνπο δεζκνύο ηεο αδειθηθήο  Αγάπεο κεηαμύ ησλ. 

   Αθνινύζσο, καο απνθαιύπηεηαη ε κέζνδνο ηεο πξνζέγγηζεο, όρη ηνπ “ θσηόο ” απηνύ   

   θαζ’ εαπηνύ, αιιά ησλ “αθηίλσλ ” ηνπ, δειαδή ησλ δηαθόξσλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο  

   καο παξνπζηάδεηαη ζηελ θνζκηθή δεκηνπξγία ( όπσο θάζε είδνπο κνξθήο ελέξγεηα – 

   όπσο ειεθηξηζκόο– καγλεηηζκόο – αθηηλνβνιίεο θ.ι.π.) . Δηαβάδνπκε ζηελ δηδαζθαιία  

   ηνύ ηππηθνύ ηνπ καζεηή :  “ Η ηνά είλαη , σο είπνλ, εηθώλ ηνπ ύκπαληνο ” 

  Η ιέμε ηνά, ζηε δηεζλή νξνινγία Lodge, πξνέξρεηαη από ηελ ζαλζθξηηηθή ιέμε Loga 

πνπ ζεκαίλεη Κόζκνο. Κόζκνο, από ην ξήκα θνζκώ – ζηνιίδσ. 

Ο Σεθηνληθόο Ναόο ινηπόλ είλαη ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνύ Μεγάινπ Δηαθόζκνπ, 

ηνπ Μαθξνθόζκνπ, δειαδή ηνπ Δεκηνπξγεκέλνπ ύκπαληνο.  

Αλαινγηθά όκσο ζπκβνιίδεη θαη ηελ εηθόλα ηνπ αλζξώπνπ ζαλ κηθξνθόζκνπ. 

    Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν βαζύηεξνο ζπκβνιηζκόο ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ λα είλαη  

ε ελζάξθσζε ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ Κόζκν ,ζαλ έλα ΔΓΧ , κέζα ζε έλα πιηθό ζθήλσκα  

( Ναό - Ιεπό ηηρ ζκέτευρ ), κε ζθνπό ηελ ηελ θαηαλόεζε θαη ελζπλείδεηε ρξήζε ησλ   

                                             “αθηίλσλ ” ηνπ “ θσηόο ”.  

Η αλαθνξά ζηηο “αθηίλεο” ηνπ “θσηόο”, ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη βξηζθόκαζηε 

ζην Ιεξό ηήο ζθέςεσο, θαίλεηαη λα ππνδειώλεη ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ζπλεηδήζεσο ηνπ αλζξώπνπ. Παξαπέξα, ε κεζνδνινγία ηεο αλαδήηεζεο ησλ “αθηίλσλ ” 

ηνπ “ θσηόο ”, πνπ καο ππνδεηθλύεη ην ηππηθό , αλαιύεηαη ζε ηξία επί κέξνπο ηκήκαηα :

  1
νλ

. ε κηά παξαηήξεζε ηεο Φύζεσο θαη ησλ Φαηλνκέλσλ. 

   2
νλ

. ε κηά θάζνδν ζην βάζνο ηεο  πλεηδήζεσο . 

   3
νλ

. ηελ ελαξκόληζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ Παγθόζκην Ρπζκό. 

   Η   πξσηαξρηθή καο παξαδνρή - πεπνίζεζε , είλαη ε ύπαξμε ελόο αξρηθνύ Αηηίνπ, 

       ηνπ Απνιύηνπ ΔΙΝΑΙ -  ΘΔΟΤ, ηνπ Μ Α Σ , κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά : 

       ηελ Μνλαδηθόηεηα , ηελ Ελόηεηα, θαη ην Άπεηξν – Αηώλην ηεο Φύζεσο ηνπ.  

-  Είλαη πξόδειν όηη Τπάξρεη ν θόζκνο ηνπ ΔΗΝΑΗ ( ην Αίηην, ε ΕΧΖ ) , θαη ν θόζκνο  

 ηνπ ΤΠΑΡΥΧ , δειαδή ην Κνζκηθό επίπεδν ( ηα ύδαηα κάηυ από ηο ζηεπέυμα - καηά 

       ηο βιβλίο ηηρ Γένεζηρ ). 

      -  Πέξαλ όκσο ηνπ Κνζκηθνύ επηπέδνπ ππάξρεη θαη ν Πλεπκαηηθόο Κόζκνο, 

       νη Οπξαλνί, ( ηα ύδαηα πάνυ από ηο ζηεπέυμα - καηά ηο βιβλίο ηήρ Γένεζηρ ). 

         Είλαη  ν  θόζκνο ηώλ Ιδεώλ, ησλ Αηηίσλ θαη ησλ Νόκσλ ηεο Δεκηνπξγίαο. Σα πάληα  

       ζην Πάλ - δειαδή ζηνλ Πλεπκαηηθό, ζηνλ Τιηθό θόζκν θαη ζηνπο άιινπο θόζκνπο –  

       είλαη Θδέεο θαη εθθξάζεηο Θδεώλ. Οη Θδέεο ζηνλ Ννεηό θόζκν γίλνληαη  εηθόλεο ζηνλ  

       Ννεηηθό θόζκν θαη θαηαιήγνπλ ζαλ απνηέιεζκα σο Μνξθέο ζηνλ πιηθό θόζκν.  

             Σί είλαη νη Θδέεο ; 

          Είλαη ην πεξηερόκελν ηεο Θείαο Τπεξζπλεηδήζεσο. 

            Σί είλαη Νόκνο ;   

                  « Νόκνο είλαη ξεύκα δπλάκεσο πνπ κεηαθέξεη  ( μέζυ ηος Παγκοζμίος 

                         ενυηικού παπάγονηα ηος “Φυηόρ” ή ηηρ Παγκοζμίος Ψςσήρ )  

                 Θεία Βνύιεζε, ηελ νπνία ζπλερώο θαη αδηαιείπησο κεηαηξέπεη ζε Έξγν ».  

       Απηή αθξηβώο ε δηαδηθαζία - ην ξεύκα - κεηαθνξάο ηεο Θδέαο από ηελ αλεθδήισηε,  

       αθεξεκέλε θαηάζηαζε ζηελ εθδεισκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε, είλαη ν Νόκνο.  

      -  Εάλ ηνικνύζακε - όρη αζθαιώο λα νξίζνπκε ηνλ Θεό , αιιά λα πξνζπαζήζνπκε  

        λα πεξηγξάςνπκε κία όςε Σνπ - ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη από κία άπνςε : 
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                        « ο Θεόο είναι η Μονάδα μέζα ζηην Οποία ςπάπσοςν, καηά 

                            ηπόπο μη διακεκπιμένο , οι άπειπερ και ανόμοιερ Ιδέερ » 

           Έηζη ελώ ε Φύζε είλαη εληαία ζηε ζύιιεςε ηεο , είλαη αλόκνηα ζηηο δηάθνξεο  

      εθδειώζεηο ηεο. Ο άλζξσπνο είλαη έθθξαζε κίαο Θείαο Θδέαο , πνπ έρεη θαη απηή  

      άπεηξεο εθθξάζεηο, άπεηξεο όςεηο. Γηα απηό θαη όινη νη άλζξσπνη - ηνπ παξειζόληνο,  

      ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο - ζα πξέπεη λα λνεζνύλ σο δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο 

      ηεο κίαο θαη κόλεο Θδέαο « Άνθπυπορ » ( Παγθόζκηνο Αδάκ ). 

      -  ύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ, ν άλζξσπνο είλαη Θεία Μνλάο - Πλεύκα Αηώλην. 

      Η Θεία απηή Μνλάο πξνεθηεηλόκελε θαη δηεξρόκελε δηα ηεο Θδέαο ηνπ αλζξώπνπ  

      ζην Πλεπκαηηθό επίπεδν , νληνπνηείηαη ζηελ ζπλέρεηα ζαλ ΦΤΥΖ δώζα θαη ζηα επό- 

      κελα ζηαδία ηεο ζπκβνιηθήο απηήο “ καθόδος ”, ελδύεηαη νπζηαζηηθά επελδύκαηα  

      ( δειαδή ζώκαηα - δεξκάηηλνπο ρηηώλεο ή πεξηδώκαηα ).  

      Σώξα , ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν « Φύζε » ;  

      Ελλννύκε ηνλ θόζκν πνπ ππνπίπηεη ζηηο  αηζζήζεηο καο.  

      Πξόθεηηαη δειαδή γηα ην αηζζεηό κέξνο ηήο Δεκηνπξγίαο.  

      ηελ “Φύζε”, νη κνξθέο αθ' ελόο εκθαλίδνληαη, αθ' εηέξνπ  

      ζπληεξνύληαη . Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη ππάξρνπλ : 

        α. Νόκνη Δεκηνπξγνί, θαη 

        β. Νόκνη πληεξεηέο ηήο Δεκηνπξγίαο.  

      Σν απνηέιεζκα ηήο δξάζεσο ηώλ κελ Δεκηνπξγώλ λόκσλ είλαη ε εκθάληζε ησλ 

      κνξθώλ, ησλ δε ζπληεξεηώλ λόκσλ είλαη ηα θαηλόκελα .    

   Ο Παγθόζκηνο Ρπζκόο , είλαη ην ρέδην ηεο Γεκηνπξγίαο ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα  

   πάληα θπθινθνξνύλ δηα κέζνπ ηνύ “ θσηόο ”, θαη ηείλνπλ πξνο ην “Αηώλην Φσο ”,  

   ζηα πιαίζηα ηεο απνθαηαζηάζεσο - επαλόδνπ ησλ πάλησλ ( κεηά ηελ « πηώζη » ). 

    Τη ελλννύκε όκσο, από κπεηηθήο πιεπξάο, κε ηνλ όξν παξαηήξεζε ηεο Φύζεσο θαη  

ησλ Φαηλνκέλσλ; Μήπσο θάηη παξόκνην ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νξζόδνμνο 

επηζηήκε, όπνπ κέζα από ηελ έξεπλα, ηελ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα θαηαγξάθεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο λόκνπο από ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη ε πιηθή, αο πνύκε , δεκηνπξγία ; 

   Σν ηππηθό όκσο, δελ καο δίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, δειαδή ην “ πώο ”, 

όπσο δελ δίδεη θαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ώζηε λα έρνπκε θάπνηα βνήζεηα 

θαη ίζσο έλα πξαθηηθό νδεγό ζηελ εθαξκνγή ηήο κεζόδνπ ζηηο αλαδεηήζεηο καο ! 

Αξθείηαη ζην λα καο ππνδείμεη όηη είλαη απαξαίηεηε κηα ζπλεηδεζηαθή επεμεξγαζία, 

πνπ είλαη θάζε άιιν παξά επηθαλεηαθή, έλα θαηέβαζκα ζηα βάζε ηεο ζπλεηδήζεσο ! 

Ο Εξκήο ν Σξηζκέγηζηνο, κέγαο Μύζηεο ηήο αξραηόηεηαο, κηιώληαο ζηνπο καζεηέο 

ηνπ πξν 6000 εηώλ πεξίπνπ, έιεγε :  

                              « Ό,ηη είλαη επάλσ είλαη όπσο ό,ηη είλαη θάησ θαη 

                                   ό,ηη είλαη θάησ είλαη όπσο ό,ηη είλαη επάλσ » 

Ο κπζηηθόο Λόγνο ησλ Αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ εθείλνπ πνπ είλαη επάλσ είλαη όπσο  

ν κπζηηθόο Λόγνο ηώλ Αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ εθείλνπ πνπ είλαη θάησ.  

Σν αηζζεηό - νξαηό είλαη παξόκνην πξνο ην κε αηζζεηό - αόξαην.  

     Απηή είλαη ε Κιείδα ηνπ κπζηηθνύ ιόγνπ ησλ αηηίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ε δε 

πξνζπάζεηα ηνύ καζεηνύ έγθεηηαη ζην λα βξεί κε ηελ Κιείδα απηή ην άγλσζην, έρνληαο 

σο αθεηεξία ην γλσζηό.  
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Πξνζέρνληαο ηί ππάξρεη θαη ηί ζπκβαίλεη γύξσ καο θαη βξίζθνληαο ηελ ζθνπηκόηεηά 

ηνπο, αλαθαιύπηνπκε ηνλ Λόγν ( ίζυρ απολεζθένηα ) πνπ ζπλδέεη ηελ κνξθή θαη ηα 

θαηλόκελα σο απνηέιεζκα θαη ηνλ Θεό σο Δεκηνπξγό Αηηία. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη : 

« Ο κάθε έναρ από εμάρ έσει ζαν θςζικό παιδαγυγό ηην δημιοςπγία πος μαρ πεπιβάλλει.  

   Απκεί δε να πποζέξει κανείρ λίγο ηον άθυνο αςηόν παιδαγυγό , για να μεηαηπαπηεί    

   αςηόρ ζηον πιο εύγλυηηο διδάζκαλο, πος καηόπθυζε ποηέ να αποκηήζει ο άνθπυπορ » 

   Καη’ αξρήλ, ε έλλνηα ηεο πξνηάζεσο απηήο καο θαίλεηαη ζθνηεηλή. ε εκάο όκσο 

ελαπόθεηηαη λα απνδείμνπκε , δηα ηεο αλαιύζεσο θαη ηεο ινγηθήο, ηελ αθξίβεηα απηήο 

ηεο πξνηάζεσο. Αο δνύκε ινηπόλ έλα πξαθηηθό παξάδεηγκα ηήο αλσηεξσ εθαξκνγήο.   

   Κάηη ην πνιύ απιό εκθαλίδεηαη θάζε κέξα εκπξόο ζηα κάηηα ηνύ θαζελόο από εκάο. 

       Κάηη γηα ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζηξέμνπκε ζηηο εγθπθινπαίδεηεο θαη ζηα  

     παλεπηζηήκηα, δηόηη καο ην παξνπζηάδεη ε ίδηα ε Φύζε. Παξ’ όια απηά, απηό ην θάηη, 

     ην ηόζν απιό, δηαθεύγεη ηήο πξνζνρήο καο θαη ηεο αμηνιόγεζεο πνπ ηνπ αξκόδεη. 

     Δηόηη δπζηπρώο ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πνπ όινη ιακβάλνπκε , θαλείο δελ καο  

     έρεη δείμεη ηνλ ηξόπν, πώο λα παξαηεξνύκε από θηινζνθηθήο ή κπεηηθήο ζθνπηάο, ηελ 

     Φύζε θαη ηα Φαηλόκελα , θαη λα βγάδνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ λα αθνξνύλ 

     ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ όλησλ ηήο Φύζεσο θαη ηδίσο ηνπ αλζξώπνπ.  

       Αλ πξνζέμνπκε ιίγν ηα όληα θαη ηα αληηθείκελα γύξσ καο ζα δηαπηζηώζνπκε ν’ηη : 

       « ηο κάθε ηι πος ςπάπσει ζηην θςζική δημιοςπγία, είναι διαθοπεηικό από ηο άλλο ». 

   Αλαξίζκεηνη νη άλζξσπνη πνπ θαηνηθνύλ θαη πνπ ππήξμαλ θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε καο. 

   Καη όκσο θαλέλαο δελ κπνξεί λα βεβαηώζεη όηη ζπλάληεζε δύν αλζξώπνπο πνπ λα 

   είλαη απνιύησο όκνηνη. Πάληνηε ππάξρεη θάηη πνπ ηνπο δηαθξίλεη κεηαμύ ηνπο.  

   Η ίδηα αλνκνηόηεο, ε ίδηα δηαθνξά, παξαηεξείηαη ζε όια ηα δεκηνπξγήκαηα ηήο θύζεο, 

   θαη είηε είλαη έκςπρα είηε είλαη άςπρα, πάληα έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό. 

   Η Αλνκνηόηεηα ινηπόλ απνηειεί έλα θαηλόκελν γεληθό, ρσξίο θακία εμαίξεζε. 

   Όκσο, θάηη ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη θαη δηαησλίδεηαη εμαθνινπζεηηθά, θαη εκθαλί - 

   δεηαη ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο Φύζεσο θαη ηνπ αλζξώπνπ, δελ κπνξεί λα είλαη απν- 

   ηέιεζκα ηύρεο ή ζπκπηώζεσο θαη ε δηάλνηα καο αλαγλσξίδεη όηη πξόθεηηαη πεξί λόκνπ. 

   Όπσο είπακε, ν Νόκνο είλαη ην κέζνλ, ν κεηαθνξέαο, πνπ πινπνηεί ηηο Θείεο Θειήζεηο. 

   Καη αο εμεηδηθεύζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο από θάηη πνιύ πηό πξνζηηό, δειαδή από  

   εκάο ηνπο  ίδηνπο θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο. 

-   Όηαλ ιέκε « αλζξώπηλν όλ » , ζαλ πξώηε πξνζέγγηζε, ελλννύκε αζθαιώο θάπνηα  

 κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη κέζα ζηνλ πιηθό θόζκν θαη σο ηέηνηα θαηέρεη έλα δηθό ηεο  

 πιηθό ζώκα . Σν πιηθό ζώκα , κε ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ, δίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ  

άλζξσπν λα παξαηεξήζεη ηνλ πιηθό εαπηό ηνπ, λα αληηιεθζεί ηνλ πιηθό θόζκν θαη λα 

ζπλαιιαγεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Πέξα όκσο από ην πιηθό ζώκα , ν άλζξσπνο αληη-   

ιακβάλεηαη όηη έρεη θαη ζπλαηζζήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ραξάο, ιύπεο , ελζνπζη- 

αζκνύ, απνγνεηεύζεσο, ζπκπαζείαο, αληηπαζείαο, κειαγρνιίαο, αγάπεο , κίζνπο θ.ά.  

Αζθαιώο πεγή θαη θνξέαο απηώλ δελ είλαη ην πιηθό ζώκα , αθνύ ηα ζπλαηζζήκαηά  

δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηώλ αηζζήζεσλ ή ηεο ινγηθήο, δελ κεηξώληαη, θαη δελ δπγί- 

δνληαη  Γελλώληαη θαη ιακβάλνπλ ρώξα ζ' έλα ηδηαίηεξν « σώπο », θύζεσο θαη ιεηηνπ- 

ξγίαο δηαθνξεηηθήο από απηόλ ηνπ ζώκαηνο, ηνλ νπνίνλ ζα απνθαιέζνπκε « ςπρή », 

ή θαιύηεξα « ςπρηθό ζώκα » γηα λα κε γίλεηαη ζύγρπζε κε ηνλ αζάλαην εαπηό καο  

ΦΤΥΖ ή ΔΓΧ , ζύκθσλα κε ηελ Σεθηνληθή νξνινγία.   
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    Δελ πξόθεηηαη βέβαηα πεξί ζώκαηνο κε ηελ ζπλήζε έλλνηα, αιιά πεξί κηαο κνξθήο  

νξγαλώζεσο ( θέληξν ) ε νπνία έρεη ζαλ έδξα ηεο ην ππνζπλείδεην ηνύ αλζξώπνπ.  

Σέινο, ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό ηνπ λα ζπιιακβάλεη Θδέεο , λα ηηο επεμ- 

εξγάδεηαη κε ηελ ζθέςε ηνπ θαη λα θαηαιήγεη ζε λνήκαηα , ιεηηνπξγώληαο έηζη κέζα 

ζε έλα ηξίην αο πνύκε « σώπο », δηαθνξεηηθό από ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο σο πξνο  

ηελ θύζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζην πλεύκα ηνπ ή θαιύηεξα ζηελ δηάλνηα ηνπ ή ζην 

λνεηηθό ηνπ ζώκα, κε ηελ έλλνηα ηήο νξγαλώζεσο πνπ δώζακε πην πάλσ.  

    -  Παξαηεξώληαο ινηπόλ ηνλ άλζξσπν από εμσηεξηθήο ζθνπηάο , δηαπηζηώλνπκε όηη   

       είλαη έλα ζπγθξόηεκα ηξηώλ δηαθεθξηκέλσλ αξρώλ : 

   1
νλ

. Σνπ πλεύκαηνο ( ή δηάλνηαο ), δηά ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο λνεί. 

2
νλ

. Σεο ςπρήο ( ή ςπρηθνύ ζώκαηνο ), κε ηελ νπνία ζπλαηζζάλεηαη. 

       3
νλ

. Σνπ πιηθνύ ζώκαηνο, κε ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνλ πιηθό θόζκν  

                          θαη θηλείηαη ζε απηόλ. 

Οη ηξείο απηνί παξάγνληεο : ν πιηθόο , ν ςπρηθόο θαη ν πλεπκαηηθόο, αλ θαη σο θύζεηο 

δηαθέξνπλ ξηδηθά κεηαμύ ηνπο - ελ ηνύηνηο ζπλεπξίζθνληαη ζε κία ζαπκαζηή αιιειν-

εμάξηεζε, εκθαλίδνληαο  κία αξκνληθή ζύλζεζε, ηελ κνξθή « άλζξσπνο ».  

     πλερηδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο καο , αλαθνξηθά κε ηνλ άλζξσπν, νδεγνύκαζηε ζε     

     θάπνηεο πξώηεο θνηλέο δηαπηζηώζεηο. 

α. Ο θάζε άλζξσπνο καο γίλεηαη αληηιεπηόο κέζα ζηηο άιιεο ππάξμεηο θαη αληηθεί-   

    κελα ηήο δεκηνπξγίαο, κέζσ ησλ εθδειώζεσλ ηνπ, θαη ηεο θύζεσο ή ηνπ ηξόπνπ  

    εθθξάζεσο ηώλ εθδειώζεσλ απηώλ , δειαδή κέζσ ησλ θαηλνκέλσλ ηήο δσήο. 

    β. Ο θάζε άλζξσπνο έρεη αλαξίζκεηεο εθδειώζεηο , κπνξνύκε όκσο λα ηηο θαηαηά- 

            μνπκε ζε έλα ζύλνιν ηξηώλ θαηεγνξηώλ ηόζν κέζα ηνπ όζν θαη πξνο ην πεξηβάι- 

            ινλ, ην νπνίν ζύλνιν απνθαινύκε πξνζσπηθόηεηα ή θνηλώο ραξαθηήξα.  

Η θαηάηαμε απηή επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ.  

Παξαηεξώληαο ηηο ηξείο απηέο θαηεγνξίεο εθδειώζεσλ ελόο αλζξώπνπ δηαπηζηώλνπκε 

όηη ηηο δηαθξίλνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ ζπλαληώληαη ζε θαλέλαλ 

άιινλ άλζξσπν.   

 Ερνπκε ινηπόλ ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζώκαηνο, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ πιηθή   

     πξνζσπηθόηεηα (π.ρ. αλάζηεκα, ηδηνζπγθξαζία, ρξώκα, δαθηπιηθά απνηππώκαηα θιπ).  

 Έρνπκε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρήο  ( π.ρ. επαηζζεζία ), ηα νπνία ζπλζέηνπλ  

     ηελ ςπρηθή πξνζσπηθόηεηα. Αλ θαη όινη νη άλζξσπνη αγαπνύλ ή κηζνύλ, αλ ραίξνληαη  

     ή ιππνύληαη, ελ ηνύηνηο θάζε έλαο έρεη θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν πνπ εθδειώλεη ηελ αγά- 

     πε ηνπ, ην κίζνο, ηελ ραξά, ιύπε θ.ι.π. Καη ν ηδηαίηεξνο απηόο ηξόπνο ηεο εθδειώζεσο  

     ησλ δηάθνξσλ αηζζεκάησλ ηνπ είλαη αθξηβώο εθείλνο πνπ πξνζδίδεη ηνλ ηειείσο ηδηαί- 

     ηεξν ραξαθηήξα ζηελ ςπρηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα .  

 Έρνπκε θαη ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαλνίαο , ( π.ρ. ηαρύηεηα ή βξαδύηεηα  

   ζθέςεσο θ.ι.π ). Άιινο είλαη ζεηηθόο ή ηδενιόγνο, πιηζηήο ή ηδεαιηζηήο ή παξαηεξεηήο  

   πνπ βγάδεη ζπκπεξάζκαηα αλάινγα κε ην ηη βιέπεη ή αηζζάλεηαη.  

   Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ παξαηήξεζε θαη άιινη  

   πνπ έρνπλ νμεία αληίιεςε, άιινη έρνπλ κλήκε θαη εθθξάδνληαη εύθνια θαη άιινη όρη. 

Σέινο ππάξρνπλ άλζξσπνη ζώθξνλεο, αλόεηνη, έμππλνη ειίζηνη θ.ι.π.  

     Όια απηά ζπλζέηνπλ ηελ πλεπκαηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ όληνο. 

Γηά ηα ελ ιόγσ ραξαθηεξηζηηθά δελ επζύλεηαη ν άλζξσπνο, είλαη ε « πξνίθα » ηνπ κε 

ηελ νπνία ήιζε ζηνλ θόζκν. Είλαη αληαλαθιάζεηο ηεο Θδέαο ηελ νπνία πξόθεηηαη λα 

εθθξάζεη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο.  
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Αθνύ ινηπόλ απηά δελ είλαη απνηέιεζκα ηήο ζπκβνιήο ηνπ αλζξσπίλνπ όληνο, απν- 

ηεινύλ θάηη ην θπζηθό, θάηη εθ θύζεσο. 

  Η παξαηήξεζε ινηπόλ θαη ε αλάιπζε καο επί ησλ εθδειώζεσλ ηώλ αλζξώπσλ (υρ 

  θαινομένυν ), νη νπνίεο έγηλαλ απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο καο λνεηηθέο αξεηέο, θαη 

  ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε επηζηεκνληθώλ ζεσξηώλ θαη νξγάλσλ , καο νδεγνύλ ζε κηα 

  πξώηε επαιήζεπζε ηνύ λόκνπ ηήο αλνκνηόηεηνο, θαη ζην ζπκπέξαζκα , ν’ηη : 

         « Σν ζύλνιν ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αλζξώπνπ θαηά – ην ζώκα,   

            ηελ ςπρή θαη ην πλεύκα -  απνηεινύλ ηελ  θπζηθή πξνζσπηθόηεηά ηνπ.  

            Η πξνζσπηθόηεηα απηή είλαη κνλαδηθή ζε θάζε άλζξσπν θαη αλόκνηα  

            κε ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ » .                                          

    -  Παξαηεξώληαο ηνλ άλζξσπν, από εζσηεξηθήο ζθνπηάο ,δηαπηζηώλνπκε ν’ηη είλαη ην   

  απνηέιεζκα ηήο δξάζεσο κίαο δεκηνπξγνύ Αηηίαο, κίαο Θείαο Θδέαο, ε νπνία πεγάδεη   

  από ηνλ Θεό, δηέξρεηαη ηνπο θόζκνπο θαη - ζπλζέηνληαο θαηαιιήισο ηα ζηνηρεία πνπ  

  ιακβάλεη από απηνύο - θαηαιήγεη λα εκθαλίζεη ην αλζξώπηλν όλ ζηνλ πιηθό θόζκν.  

Σν λέν δεκηνύξγεκα είλαη εθείλν ην ηδηαίηεξν άηνκν πνπ θαηέρεη αηνκηθή ζπλείδεζε,  

ε νπνία ραξαθηεξίδεη θάζε αλζξώπηλν όλ, ην νπνίν θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο  

ηνπ παξόιν πνπ ην ζώκα ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη νη ζθέςεηο έρνπλ κεηαβιεζεί  

ακέηξεηεο θνξέο , αλαγλσξίδεη πάληα έλα κόληκν θέληξν Απηνεπηγλώζεσο κέζα ηνπ. 

Λέεη πάληνηε : Δγώ είκαη ΔΓΧ. Από ηελ κηα πιεπξά ινηπόλ είκαζηε εκείο, ζαλ Δγώ,    

 θαη από ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηελ ηξηζύλζεηε πξνζσπηθόηεηα καο κέζσ ηήο νπνίαο   

 εθθξαδόκαζηε ν θαζέλαο ζην θνζκηθό επίπεδν, ζαλ έλα Δγώ. 

       Όηαλ όκσο κία αλόκνηα Θεία Θδέα απνηππώλεηαη ζηνλ θόζκν ηεο ύιεο θαη εκθαλί-  

      δεηαη ην αλζξώπηλν όλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, ηαπηόρξνλα  

      ζεκεηώλεηαη θαη ε παξνπζία ηνπ αξλεηηθνύ παξάγνληα, ηνπ « αληηπάινπ »,ν νπνίνο 

      παξεκβαίλεη ελαληησηηθά . Ωο αληίπαινο ζεσξείηαη θάζε πλεπκαηηθή επήξεηα πνπ 

      πηνζεηεί ηελ άξλεζε ηήο Ζσήο θαη ηεο Αιεζείαο , θαη πξνσζεί ην ιεγόκελν Καθό.  

      Απηή ε παξέκβαζε ηνπ αξλεηηθνύ παξάγνληα θαηά ηελ εκθάληζε ηνύ αλζξώπνπ  

      δελ απνηειεί κέξνο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ, αιιά είλαη ζπλέπεηα ηεο αλαπόθεπθηεο  

      παξνπζίαο ηνπ ζηνλ θόζκν απηό. Αο κε ζπγρέεηαη ινηπόλ ε θπζηθή πξνζσπηθόηεηα  

      κε ην θαθό. Απηή είλαη κόλνλ ό,ηη παξέρεη ε Θεία Θδέα ζηνλ άλζξσπν. Οη άλζξσπνη  

      όκσο ζπρλά δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηελ Θεία Δσξεά ηήο Πξνζσπηθόηεηαο από  

      ηηο παξεκβνιέο ηνπ « αληηπάινπ » θαη εθιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο επηβαξύλζεηο θαη  

      ηελ ειαηησκαηηθόηεηά ηνπο , ηα κέηαιια , ζαλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηόο ηνπο.  

      Έηζη, ε θπζηθή πξνζσπηθόηεηα λνείηαη απνθιεηζηηθά κέζα ζην πιαίζην ηνπ θαινύ.  

      Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξώπνπ είλαη επεξγεηηθά γη' απηόλ. Όηη όκσο πξνέξ-   

      ρεηαη από ηελ ελαληίσζε ηνπ αξλεηηθνύ παξάγνληα δελ απνηειεί κέξνο ηεο πξνζσ- 

      πηθόηεηαο, αιιά ζπλζέηεη πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο θαησ από ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη  

      ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θείαο Θδέαο. πλεπώο είλαη εύινγν λα ζπκπεξάλνπκε, όηη : 

              « Η Φπζηθή Πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ όληνο είλαη ην ζύλνιν ησλ  

                 ηδηαδόλησλ κελ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζώκαηνο, ηεο ςπρήο θαη ηνπ  

                 πλεύκαηνο, ηα νπνία λννύληαη ζαλ αληαλαθιάζεηο ηεο Θείαο Ιδέαο ,αιιά 

                 επίζεο ηεινύλ ππό ηελ ελαληίσζε ηνπ “αληηπάινπ” ζηνλ θόζκν ηεο ύιεο ». 

      Οη επήξεηεο ηνπ αληίπαινπ είλαη θύζεσο ςπρνλνεηηθήο θαη έηζη δελ γίλνληαη αληηιε-  

      πηέο δηα ησλ αηζζήζεσλ, αιιά δηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη ζην θνζκηθό  

      επίπεδν θαη κέζα καο .  
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          Είηε ινηπόλ δερόκαζηε ηελ ύπαξμε ηνπ αληηπάινπ, είηε όρη, ην θαθό αλακθίβνια  

       ππάξρεη, από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη, θαη δελ κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε ηηο επηδξά- 

       ζεηο ηνπ ζηνλ άλζξσπν , νη νπνίεο πξνμελνύλ :  

    ζην πλεύκα ηνπ , ηελ ζύγρπζε θαη ηελ ακθηβνιία δηα ηεο πιάλεο ! 

ζηελ ςπρή ηνπ, δπζαξκνλία θαη ηαξαρή δηα ησλ παζώλ ! 

ζην ζώκα ηνπ, ηελ αληζνξξνπία δηα ησλ θαθώλ έμεσλ θαη ησλ αζζελεηώλ ! 

       Μηα ηέηνηα πιάλε πνπ έρεη εηζρσξήζεη ζηνπο αλζξώπνπο, είλαη ε πιάλε ηεο ρσξηζ- 

       ηηθόηεηνο, κε απνηέιεζκα ε αλνκνηόηεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ λα ιακβάλεηαη ζαλ  

       ηελ γελεζηνπξγό αηηία ηεο πάιεο θαη ηεο ελαληηόηεηαο κεηαμύ ησλ.  

            Πνηόλ όκσο βαζύηεξν ζθνπό εμππεξεηεί ν Νόκνο ηήο αλνκνηόηεηαο ; 

       Γλσξίδνπκε από ηελ θπζηθή όηη αλ ζε έλα πιηθό ζεκείν εθαξκόζνπκε δπν ή πεξηζ- 

      ζόηεξεο ίζεο θαη ελάληηεο δπλάκεηο , απηέο άιιειν - εμνπδεηεξώλνληαη θαη ην ζεκείν 

      απηό ζα παξακείλεη αησλίσο ζε αδξάλεηα, νζνδήπνηε θαη αλ απμεζεί ε έληαζε ηνπο. 

      Η αληζόηεο ηώλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ ζηελ ύιε επηηξέπεη ηελ εμαθνινπζεηηθή θίλεζε 

      ηεο θαη ηελ ζπλαιιαγή ηώλ δηάθνξσλ ηεο ηδηνηήησλ ώζηε λα κνξθνινγνύληαη νη άπ- 

      εηξεο ζε αξηζκό κνξθέο. Απηό έθαλε ηνλ Ππζαγόξα λα αλαθσλήζεη :  

                                               « Αεί ο Θεόο ν Μέγαο γεσκεηξεί ».  

      Όηαλ όκσο ιέκε « αληζόηεο ησλ δπλάκεσλ, ελλννύκε θαηά βάζνο « αλνκνηόηεηα ησλ  

      δπλάκεσλ ». Μαο απνθαιύπηεηαη δε όηη ε δσή ηεο θύζεσο νθείιεηαη κελ ζηελ θίλεζε,  

      αιιά όηη θαη ε θίλεζε απηή νθείιεηαη ε επηηπγράλεηαη ράξηο εηο ηελ αλνκνηόηεηα ησλ  

      δπλάκεσλ. Αο θαληαζζνύκε πξνο ζηηγκή όινπο ηνπο αλζξώπνπο όκνηνπο , δειαδή λα 

      ζθέπηνληαη θαη λα αηζζάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, λα έρνπλ ηηο ίδηεο νξέμεηο θαη επηζπ- 

      κίεο θαη ηελ ίδηα απνιύησο γλώκε ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ππνπέ- 

      ζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη θαλεξό. Παληνύ ζα βαζίιεπε ε ςπρη- 

      θή θαη πλεπκαηηθή ζηαζηκόηεηα , κηα γεληθή ηζνξξνπία πνπ ζα εκπόδηδε θάζε ζπλαι- 

      ιαγή θαη θάζε θίλεζε θαη ηειηθά ζα νδεγνύζε ζηνλ πλεπκαηηθό θαη ςπρηθό καξαζκό 

      ηεο αλζξσπόηεηαο . Ο άλζξσπνο νκσο γλσξίδεη ελδόκπρα ,όηη γηα λα επηβηώζεη, νθεί- 

      ιεη λα αιιεινζπκπιεξσζεί. Η αλνκνηόηεηα είλαη ν βαζύηεξνο ιόγνο πνπ ν άλζξσπνο, 

      ήδε από ηελ άγξηα θαηάζηαζε, πξνζπαζεί λα δήζεη ζε θνηλσλία. 

      Η αλνκνηόηεηα, ε νπνία δηέπεη όινπο ελ γέλεη ηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο πην ειάρηζηεο  

      εθδειώζεηο ηνπο , επηηξέπεη ηελ από ακλεκνλεύησλ ρξόλσλ ζπλαιιαγή κεηαμύ ηνπο, 

      ηόζν από άπνςε θπζηθή όζν θαη από ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή, ζηελ νπνία ζπλαιιαγή  

      νθείιεηαη θάζε πξόνδνο θαη θάζε θαιό απνηέιεζκα γηα ην νπνίν ν άλζξσπνο δηθαίσο  

      ππεξεθαλεύεηαη . Έηζη : 

                   « Η Αλνκνηόηεηα είλαη Θείνο Νόκνο πνπ έρεη ζαλ ζθνπό ηελ δηα ηεο  

                      αληηζέζεσο  θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ελόο ζπλόινπ 

                      επίηεπμε ηεο ζπλνιηθήο αξκνλίαο θαη ζπλεπώο ηελ όζνλ ην δπλαηόλ  

                     ηειεηόηεξε εθδήισζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο δσήο ζηελ δεκηνπξγία » . 

         Ο ίδηνο ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κε ηα πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά , αιιά αξκνληθά  

        ζπλεξγαδόκελα όξγαλα, είλαη έλα ηέιεην παξάδεηγκα ηεο αληηθεηκεληθήο έθθξαζεο  

        ηήο ιεηηνπξγίαο ηνύ Νόκνπ ηήο Αλνκνηόηεηνο. Η θαηαλόεζε ηνύ κεραληζκνύ ιεηη- 

        νπξγίαο ηνύ Νόκνπ απηνύ, κε ζηόρν ηελ  εθαξκνγή ηνπ κεηαμύ ηώλ αλζξώπσλ, απν- 

        ηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ ύπαξμε ηήο Παγθνζκίνπ αδειθόηεηαο. 

 Ο λόκνο απηόο ήηαλ αλέθαζελ γλσζηόο ζηα παξαδνζηαθά κπεηηθά ζπζηήκαηα, ηα 

        νπνία πηνζέηεζαλ ζαλ βαζηθή ηώλ αξρή ηελ ύπαξμε ηήο αδειθόηεηαο. 
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        Από ηνλ λόκν απηό πεγάδνπλ όιεο νη αξρέο ηεο Δεκνθξαηίαο, θαη εμ αηηίαο ηνπ  

        λόκνπ απηνύ ν Σεθηνληζκόο θαηαδηθάδεη ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηώηα ηα νπνία  

        πξνζπαζνύλ λα νκαδνπνηήζνπλ θαη απνπξνζσπνπνηήζνπλ ηα άηνκα. 

             Σα ηξία ζηνηρεία ηνύ Νόκνπ ηήο Αλνκνηόηεηαο είλαη : 

     α. Η δηαθνξεηηθόηεηα ησλ Θείσλ Θδεώλ – νθία 

      β. Η ηάζε γηα ζπλεξγαζία  – Ιζρύο ( εν ηη ενώζει ) 

      γ. Η Σάμε ζηελ ζπλεξγαζία – Κάιινο 

        Οη δηαθνξεηηθέο , αλόκνηεο Θδέεο - εθθξάζεηο ηνπ Θενύ έρνπλ ηελ ηάζε ηεο κεηαμύ  

        ηνπο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία θέξεη ηελ κία Θδέα θνληά ζηελ άιιε θαη ηνπο πξνζδίδεη  

        ηελ θαηάζηαζε ηεο Ελόηεηαο. 

        Η ηάμε είλαη ε ρξπζή ηνκή ηήο ζπλεξγαζίαο δύν ή πεξηζζνηέξσλ ( δηαθνξεηηθώλ ) 

        όλησλ , ηδεώλ ή αλζξώπσλ. Καζνξίδεη ό’ηη ε πξνζθνξά ηεο αλόκνηαο αξεηήο ζα 

        είλαη αλάινγε ηνύ κέηξνπ ηήο αλάγθεο - νύηε θαζ' ππεξβνιή, νύηε θαηά ζηέξεζε.  

        Εάλ δελ ππήξρε ε ηάμε δελ ζα κπνξνύζε λα ξπζκηζζεί ε ζπλεξγαζία. Καη εάλ δελ  

        ππήξρε ζπλεξγαζία, ζα ήηαλ άρξεζηνο ν δηαθνξηζκόο, δειαδή ε δηαθνξεηηθόηεηα.  

        Απνηέιεζκα ηώλ ηξηώλ ζπληζησζώλ ηήο Αλνκνηόηεηαο είλαη ε Αξκνλία.  

       Ο άλζξσπνο ηνύ θόζκνπ απηνύ λνείηαη όηη έρεη δύν «πξόζσπα». Σν έλα αθνξά ζηελ  

       Θεία ηνπ θαηαζθεπή, ζαλ έθθξαζε κίαο Θείαο Θδέαο. Με ην άιιν ηνπ « πξόζσπν »,  

       ν άλζξσπνο ζηξέθεηαη πξνο  ηελ εμσηεξηθόηεηα, θξνληίδνληαο λα βηώζεη θαη λα πνπ  

       αμηνπνηήζεη ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν ηελ πξνζσπηθνηεηα ηνπ, απηή ηελ πξνηθνδόηεζε  

       ηνπ δώξηζε ν Θεόο. Παξαηεξώληαο ηνλ εαπηό ηνπ θαη αμηνπνηώληαο ηα ηδηάδνληα  

       ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (αξεηέο θαη ηθαλόηεηέο ηνπ), ν άλζξσπνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη  

       λα θαηαζηεί Αηώλην Πλεπκαηηθό Όλ, θζάλνληαο ζην ηέξκα ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ.  

     Ο  άλζξσπνο όηαλ ελζαξθώλεηαη ζηνλ θόζκν δελ γλσξίδεη αθόκε ηίπνηε , δελ έρεη  

   θακία αληίιεςε ηήο Αιεζείαο , αιι' νύηε θαη  έρεη αληίιεςε ηήο πεγήο ηνπ θαη ηνπ  

   πξννξηζκνύ ηνπ. Δελ έρεη δειαδή θακία ζπλείδεζε. Εδώ, ζηνλ θόζκν, αξρίδεη ζηγά-  

   ζηγά λα απνθηά βαζκό ζπλεηδήζεσο. ηγά - ζηγά, κέζα από ηελ πάιε ηνπ αλάκεζα  

   ζην ςεύδνο θαη ηελ Αιήζεηα , πξνρσξεί θαη - αλαιόγσο ηώλ πξνζπαζεηώλ ηνπ θαη  

   ηώλ ζπλζεθώλ ζηηο νπνίεο δεη - αξρίδεη λα απνθηά θάπνηα αληίιεςε ηήο Αιεζείαο.  

Ο βαζκόο απηόο ηήο αληηιήςεσο ηήο Αιεζείαο είλαη κεηαβιεηόο. 

Αιιάδεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ρξόλνπ θαζώο ζπληειείηαη ε ηειείσζε ηνύ αλζξώπνπ.  

Απηή ε δηαθνξά αληηιήςεσο παίδεη ξόιν ζηελ Πξνζσπηθόηεηα ηνύ αλζξώπνπ - όρη 

ζηελ θπζηθή πξνζσπηθόηεηα, αιιά ζε εθείλν πνπ ζα νλνκάζνπκε « ελζπλείδεην θηί-  

ζκα » θαη ην νπνίν αλαθαίλεηαη θαζώο ν άλζξσπνο, δηα ησλ πξνζπαζεηώλ ηήο ηειεη- 

   ώζεώο ηνπ, απνθηά ζπλείδεζε. Η θπζηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα είλαη ζηαζεξή, δελ αι- 

  ιάδεη.  Εθείλν πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ε ζπλείδεζή ηνπ.  

Έηζη κπνξνύκε άθνβα λα πνύκε, όηη : 

     « Πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηά  

   ην ζώκα , ηελ ςπρή θαη ην πλεύκα ,ζπλδπαδόκελα κε ην ελζπλείδεην θηίζκα ηνπ ».  

   Η θπζηθή πξνζσπηθόηεηα είλαη ην κέζνλ κε ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ε ζπλείδεζε . 

1. Σν ελζπλείδεην θηίζκα εκθαλίδεηαη θαζώο ην αλζξώπηλν όλ,  

     σο άηνκν, απνθηά ζπλείδεζε.  

2. Η πξνζσπηθόηεηα είλαη ην πξντόλ ηνύ ζπλδπαζκνύ ηώλ ηδηαδόλησλ  

     ραξαθηεξηζηηθώλ ηνύ αλζξώπνπ θαη ηεο ζπλεηδήζεσο. 
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  « πλείδεζε, γηα ηνλ άλζξσπν, είλαη εθείλε ε θαηάζηαζε ηνπ, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη  

  ηελ αληίιεςε ηεο Αιεζείαο, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζ'απηή θαη ηελ βίσζή ηνπ ζε απηή ».  

     Λέγνληαο όηη ν άλζξσπνο «απνθηά» ζπλείδεζε, δελ ελλννύκε όηη νηθεηνπνηείηαη θάηη,  

  όπσο π.ρ. ηελ γλώζε, αιιά όηη δεκηνπξγεί ζηνλ εαπηό ηνπ ηελ θαηάζηαζε εθείλε πνπ  

  ηνπ επηηξέπεη λα εηζδύεη, λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ηαπηίδεηαη - ζε θάπνηνλ βαζκό - κε  

    ηελ Αιήζεηα. Η ζπλείδεζε είλαη θαηάζηαζε ε νπνία, ιόγσ νκνηνγελείαο ηνύ αλζξώπνπ 

    κε ηελ Θεία Φύζε, ηνπ επηηξέπεη λα απνθηά θάπνηα αληίιεςε ηήο Αιεζείαο ηνύ Θενύ    

    θαη λα κεηέρεη ηνύ Θείνπ Τπεξζπλεηδήηνπ. πλεπώο : 

    “ Σπλείδεζε είλαη ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνύ αλζξώπνπ ζην Θείν Τπεξζπλείδεην ”  

    Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ηήο ζπλεηδήζεσο ηνπ αλζξώπνπ ζην Θείν Τπεξζπλείδεην, δί- 

  δεη ην πεξηερόκελν ηήο ελλνίαο ηήο ελαξκνλίζήο ηνπ κε ηνλ « Παγθόζκην Ρπζκό ». 

  Όηαλ ν άλζξσπνο θαηαιήμεη λα δεκηνπξγήζεη πιήξσο ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηόηε  

παύεη λα βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηήο δηαηξέζεσο. Η ελζπλείδεηε αηνκηθόηεηά  

θαηαιήγεη ζην ιεγόκελν Απξόζσπν. ηελ θαηάζηαζε απηή δελ ππάξρεη ε αληίιεςε  

ηνπ « Δγώ , ν ηάδε », αιιά ε αληίιεςε ηνπ « Δκείο , νη πάληεο », νη ελ Θεώ αδειθνί.  

Εθείλνο ν νπνίνο δεκηνύξγεζε κία ηέηνηα πξνζσπηθόηεηα, ζπλεηδεηή θαη ελ πλεύκαηη,  

απνηειεί θαηά θάπνην ηξόπν έλα « Θείο Κύηηαπο », έλα Όλ ζε θαηάζηαζε Θεώζεσο.  

Σν ελ ιόγσ Όλ δελ δηαρσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ από ηα άιια Όληα, θαηαλνεί, βηώλεη θαη 

εθαξκόδεη πιήξσο ηνλ Θδέα - Νόκν ηήο αδειθόηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο αλνκνηόηεηαο. 

Είλαη έλα Όλ ηεο Θείαο πνιιαπιόηεηαο αιιά εληεηαγκέλν ζηελ Μνλάδα.  

Δελ πθίζηαηαη πιένλ ε αληίιεςε ηνύ δηεξεκέλνπ θαη απνκνλσκέλνπ εαπηνύ. 

αλ ζπκπέξαζκα κπνξνύκε λα πνύκε ηα εμήο .  

Η έλλνηα ηήο επηηεύμεσο ηνύ απξνζώπνπ ζηα πιαίζηα κηάο Παγθνζκίνπ αδειθόηεηαο , 

είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο θάζε Μπήζεσο. Απνηειεί δε ηα ερέγγπα ηήο δσήο ηνύ  “ κέιινλ- 

ηνο Αηώλνο ”, δειαδή κηάο κνξθήο δσήο πνπ βξίζθεηαη      

                                       Εθηόο ησλ νξίσλ ηεο ζρεηηθόηεηαο ! 

 Πηό ζπγθεθξηκέλα . ηνλ Σεθηνληθό Ναό ή ζηνλ Κόζκν , ππάξρνπλ ηξείο ζύξεο : 

    1.  Η Γπηηθή ε ζύξα , ή , ε πύιε ηώλ ζλεηώλ …             ( νδεγεί εληόο ηνπ Κόζκνπ) 

    2.  Η Μεζεκβξηλή ζύξα , ή, ε πύιε ηνύ Μέζνπ δώκαηνο … ( ρώξνο αλαπαύζεσο ! ) 

3. Η Αλαηνιηθή ζύξα, ή, ε πύιε ηώλ Aζαλάησλ  …      ( νδεγεί εθηόο ηνπ Κόζκνπ) 

          Γηά λα θαηαλνήζνπκε ην ζέκα, από πιεπξάο κπεηηθήο , πξέπεη λα αλαρζνύκε ζηελ  

   Ειιεληθή παξάδνζε ζην δήηεκα ηώλ « ππιώλ », όπσο αλαθαίλεηαη ζηα Θενινγνύκελα  

   από ηνλ Όκεξν, ζηελ πεξηθνπή ηήο Οδύζζεηαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ην πεξίθεκν ζηελ  

   Θζάθε « Άληξν ηώλ Νπκθώλ » , ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηα Ηιηνζηάζηα. 

   Σν άληξν ηήο Οδύζζεηαο , όπσο ν Πνξθύξηνο αλαγλσξίδεη , είλαη ε εηθόλα ηνύ Κόζκνπ,  

   είλαη ν Ναόο ζηνλ νπνίν ηεινύληαη ηα κπζηήξηα, κε άιιεο ιέμεηο ν ηόπνο ηήο εθδήισζεο  

   ηώλ Θείσλ πξαγκαηώζεσλ, δειαδή ηώλ δεκηνπξγεκέλσλ όλησλ.  

   Από εμειηθηηθήο πιεπξάο ε νξηζηηθή έμνδνο από ην άληξν, είλαη ν ηειηθόο ζθνπόο, ώζηε  

   ην νλ, πνπ εηζήιζε από ηελ πύιε ησλ ζλεηώλ ( ελζάξθσζε ), άλ νδεγήζεθε κέρξη ην ηέ- 

   ξκα ληθεθόξα ( Υηξάκ-Αζαλαζία ), λα εμέιζεη νξηζηηθά από ηελ πύιε ηώλ αζαλάησλ θαη   

   λα κελ επαλέιζεη πηά ζηνλ εθδεισκέλν θόζκν ηήο ρσξηζηηθόηεηνο, δειαδή  

                                          Εληόο ηώλ νξίσλ ηήο ζρεηηθόηεηαο !          

                                                                                                                      7- 7-2007                                  
                                                                                                                       Ιόλαος                                                                                                                                                             


