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                         ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

         

Γεώργιος Καλογεράκης 
 Μέλος τής Θεοσοφικής Στοάς ΑΘΗΝΑ 

   
“Οι Πυραμίδες της Μέμφιδος φαίνονται όταν ανατέλλει η αυγή ως κώνοι 
ρόδινου φωτός, οταν δε δύει ο ήλιος, φαίνονται επί του πορφυρού ουρανού ως 
μαύρα τρίγωνα, ποιός όμως μπορεί να εισδύσει εις την ενδομύχων αυτών 
έννοιαν ? “   

Οι πυραμίδες συμβολίζουν την φύσιν, τον μακρόκοσμον, εκάστη εξ αυτών 
συνίσταται εκ τετραγώνου βάσεως, αι πλευραί της οποίας ισοδυναμούν προς τα 
τέσσαρα στοιχεία, γαία , ύδωρ , αήρ , πυρ, ήτοι προς τον κόσμον των μορφών.   
Κατά μήκος των τεσσάρων πλευρών της βάσεως υψούνται τέσσαρα τρίγωνα 
συνενούμενα κατά την κορυφήν εις μαθηματικόν σημείον , υποδεικνύοντα την 
συνέλευση της τετράδος εις την μονάδα. Συνέλευση η οποία δηλώνει την 
αλχημιστική προτροπή: «απόρριψον την δυάδα και ανάγαγε την τριάδα δια 
της τετράδος εις την απλότητα της μονάδος». Η επίθεσις αυτή της μονάδος υπέρ 
της τετράδος σημαίνει την υφιστάμενη επίδραση του κόσμου των ιδεών επί του 
κόσμου των μορφών, του πνεύματος επί της ύλης, της διανοήσεως επί των 
αισθήσεων.  

Διακρίνεται λοιπόν στον πυραμιδικό ιδεογράφο η μονάς, η τριτύς και η 
τετρακτύς κατ’ αντιστοιχίαν του θείου κόσμου, του ενδιάμεσου μεσοχώρου ή 
ουράνιου κόσμου και του ορατού υλικού κόσμου.  
Η συγχώνευση της τριτύος μετά της τετρακτύος παραδίδει τον αριθμό επτά, τον 
αριθμόν της πραγματώσεως, της συνενώσεως της ιδέας προς την μορφήν, όπου 
δια πολλαπλασιασμού των τριών γωνιών εκάστου τριγώνου επί τον ολικόν 
αριθμόν τέσσαρα παραδίδεται ο σπουδαιότατος αριθμός του ζωδιακού κύκλου, 
των δώδεκα ζωδίων, περί τα οποία στρέφεται ετησίως ο Ήλιος.  
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Οι πυραμΊδες παριστούν συμβολικά τους νόμους και την κατασκευήν της 
φύσεως και του σύμπαντος, όπως και πολλές νεώτερες μυητικές σχολές. 

Κατά το μυθολογικό αιγυπτιακό πλαίσιο και την κοσμογονική παράδοση των 
αιγυπτίων υπήρχαν περισσότεροι απο ένας ΟΣΙΡΙΣ, απο μια ΙΣΙΔΑ, από έναν 
ΘΩΘ, οι οποίοι λέγεται ότι ήταν ανώτεροι μύστες, ιερείς και ιέρειες των 
Ατλάντιων ναών, οι οποίοι έφεραν αρκετές κιβωτούς που είχαν την δύναμη να 
αδρανοποιούν την βαρύτητα κάνοντας εφικτή την αιώρηση αντικειμένων.  

Όλοι σχεδόν εκλαμβάνονταν ως ηλιακοί θεοί και θεάνθρωποι. 

Και έτσι ο ΘΩΘ, αγέννητος και αθάνατος, υπήρχε ανέκαθεν, και ήρθε όταν η 
χώρα ήταν στο σκοτάδι της αγνωσίας, φέρνοντας μαζί τους αριθμούς, την 
γεωμετρία, την αστρονομία και τα γράμματα. Εμφανίστηκε την εποχή της 
τρίτης ρίζας-φυλής, και πάντα υπήρχε κάποια ενσάρκωση μεταξύ των 
ανθρώπων του θεού αυτού της σοφίας. Ήταν αυτός που κατασκεύασε την 
κνουτ, τον οίκο του φωτός και έφερε στην χώρα τα μυστήρια, ερχόμενος από 
την γη της λάμψης. 

Με τις ακτίνες των κιβωτών, η στερεά ύλη  μπορούσε να μεταβληθεί σε αιθερική 
ύλη. Οι κρύσταλλοι και η μοριακή δομή των υλικών των κιβωτών, χαλκός, 
ορείχαλκος και ατόφιο χρυσάφι φορτίζονταν από επτά οκτάβες ενέργειας, από 
το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τις ανώτερες πνευματοποιημένες δυνάμεις των 
ουράνιων πεδίων. 

 

Η Mεγάλη Πυραμίδα κατασκευάστηκε  από την ροή των ενεργειακών ακτίνων 
που εκπορεύονταν από τις κιβωτούς. Οι ακτίνες αυτές ουδετεροποιώντας την 
βαρύτητα έκαναν τους ογκόλιθους να χάνουν προσωρινά το βάρος τους και να 
αιωρούνται. Οι ακτίνες του φωτός διαμόρφωναν και λείαναν την ακατέργαστη 
επιφάνεια των ογκόλιθων, μέχρι που τελικά γυάλιζαν κατεργασμένοι σαν το 
λαμπερό μάρμαρο. Έτσι δημιουργούσαν πυραμίδες, οβελίσκους και άλλους 
ναούς όπως τον  ναό του λέοντος-αετού-ανδρός-γυναικός, την σφίγγα. 
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Η ίδια η πυραμίδα είχε τα δικά της ενεργειακά κέντρα, ως ένας ομφαλός, 
ενεργειακό κέντρο, τσάκρα της γης. Είχε την καρδιά στην αίθουσα του 
βασιλέως, το τρίτο μάτι στην κορυφή της, την αίθουσα επαναγέννησης, την 
πηγή της ζωής, κέντρα θεικής ενέργειας , ζωτικά και ιερά.                                                

Ένα είναι το φαινότατον αδελφοί και  αδελφές μου, ότι η γη των πυραμίδων 
και της σφιγγός έχουν πολλά να μας διηγηθούν ιδίως από μυητικής και 
εσωτερικής απόψεως. 

Τα ελάσσονα και μείζονα Μυστήρια.  

Οι παραδόσεις διαιρούν το σύμπαν εις τρία διακεκριμένα πεδία. Το φυσικόν ή 
υλικόν, το ψυχικόν η αστρικόν και το πνευματικόν η νοητικόν πεδίον.  

Η κυριαρχία επί του φυσικού πεδίου εκαλείτο μαγεία, επί του ψυχικού 
ψυχουργία και επί του νοητικού θεουργία. Αυτό το έργο και αυτό τον σκοπό 
επεδίωκαν και τα Αιγυπτιακά Μυστήρια με την Σχολή της Μέμφιδος, των 
Θηβών ή Αβύδου, της Ηλιουπόλεως, της Σαίδος.   

Εις τα μικρά η ελάσσονα μυστήρια ανήκαν τα λεγόμενα Μυστήρια της ΙΣΙΔΟΣ 
τελούμενα κατά την εαρινήν ισημερίαν, τα οποία αποτελούσαν τον πρώτο 
βαθμό μυήσεως, και εις τα μεγάλα ή μείζονα ανήκαν τα μυστήρια του 
Σεράπιδος τελούμενα κατά το θερινόν ηλιοστάσιον και τα Μυστήρια του 
Οσίριδος κατά την φθινοπωρινήν ισημερίαν, τα οποία αποτελούσαν τον 
έβδομο και τελευταίο βαθμό μυήσεως, όπου βασικοί ιερουργοί των μυστηρίων 
σε αρκετούς βαθμούς ήταν οι ιερείς, οι τελετουργοί, οι προφήτες και οι μεγάλοι 
οραματικοί, όπου μετά την εξέλιξιν των ιερουργών-μυητών  εις το θεοσοφικόν 
πεδίον, τους ενεπιστεύοντο τα μεγάλα μυστικά ώσπου να ονομαστούν, κατόπιν  
έργων ανάτασης, σεβασμού και λατρείας Μεγάλοι Μάγοι Ιεροφάντες. 

Οι υποψήφιοι των μυστηρίων κατατάσσονταν σε κατηγορίες που ήταν : οι 
νεόφυτοι ή αρχάριοι, της μύησης του πρώτου βαθμού, οι μυημένοι, οι 
πορευόμενοι στον δρόμο της σοφίας και της αποδέσμευσης από το κάρμα. Οι 
ιεροφάντες, οι τελειοποιημένοι μέσω των διεργασιών των μυήσεων, και οι 
Μελχισεδέκ, οι φωτισμένοι οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την έβδομη και τελική 
μύηση στην κνουτ, τον οίκο και Ναό του Φωτός.     

Οι αιγυπτιακές μυήσεις, ως «θρησκεία του ναού» στον αιγυπτιακό τρόπο ζωής,   
δίδασκαν στα  μικρά μυστήρια, ως τελετουργικό σχήμα του ιερατείου για τις 
θρησκευτικές ανάγκες του λαού, μια εξωτερική θρησκεία με νύξεις μόνο για 
εσωτερικά μυστικά χωρίς να αποκαλύπτουν την αληθινή σοφία.  

Ενώ η μύηση στα μεγάλα μυστήρια αποτελούσε θεϊκή επιστήμη, ένα «μεγάλο 
έργο», μέσω του οποίου ο άνθρωπος μπορούσε να φτάσει στην χαμένη σοφία να 
ξαναδώσει παλμό στην θεϊκή ουσία της ζωής, να ενδυναμώσει την ένταση του 
θείου φωτός, ώστε να απελευθερώσει και να αναπτύξει της δυνάμεις της ψυχής 
σύμφωνα με το πεπρωμένο και την εξέλιξη της. 

Γνωστοί μυημένοι στα αιγυπτιακά μυστήρια ήταν οι : 
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, ΠΡΟΚΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο 
ΤΥΑΝΕΥΣ, ΠΛΩΤΙΝΟΣ, ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 
ΩΡΙΓΕΝΗΣ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΚΕΛΣΟΣ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΦΙΛΩΝ, που βίωσαν το 
εσωτερικό ταξίδι, τα θεϊκά οράματα των μυστηρίων.  

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ αναφέρει ότι εις την μετώπην του ναού της Ίσιδος υπήρχε η 
επιγραφή : εγώ η ΙΣΙΣ είμαι παν οτι υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει, ουδείς δε 
ποτέ με απεκάλυψε.              

«Εγώ ειμί παν το γεγονός και ον το εσόμενον, τον δε εμόν πέπλον ουδείς θνητός 
απεκάλυψεν», έλεγε εις τον επισκέπτη το εν σαεί άγαλμα της ΙΣΙΔΟΣ, 
τονίζοντας ως εσωτερική ερμηνεία ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα εγκατέλειπε 
τα γήινα με τροπή προς τα θεία, και ο μη αποθανών σαρκικώς δια να ανα-
γεννηθεί πνευματικώς, δεν θα του ήταν δυνατόν να εγείρει τον αδιαπέραστον 
δια τους βέβηλους πέπλον, δια τον οποίον καλύπτεται η φύσις και η σοφία.  
Οι ερμητικές θεωρίες δεν θα ηδύναντο να απωλεσθούν δια τους κατέχοντας τις 
κλείδες του συμβολισμού, οι οποίοι ήσαν διάσπαρτοι σε ναούς, σε πόλεις 
ολόκληρες και ετονίζοντο δια οβελίσκων και πυραμίδων σε όλη την Αίγυπτο. 
Λέγεται συμβολικά ότι η μαγική διαίρεσις της Αιγύπτου ήτο τριμερής. 

Η Άνω Αίγυπτος ( Θήβαι ) εικονίζει τον ουράνιον κόσμον, την πατρίδα των 
εκστάσεων. Η Κάτω Αίγυπτος ως σύμβολο της γης και η Μέση Αίγυπτος η 
Κεντρική ως χώρα της επιστήμης και των μυστηρίων. Έκαστο των τριών μερών 
εδιαιρείτο σε δέκα νομούς, όπου ο κάθε νομός είχε έναν προστάτη θεό.  

Οι τριάκοντα αυτοί θεοί κατανεμημένοι σε τριάδες, συμβόλιζαν όλες τις 
αντιλήψεις της τριάδος εν τη δεκάδα, την σημασιολογική τριπλότητα σε 
φυσικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό επίπεδο των απόλυτων ιδεών. Στην 
Μέμφιδα λατρευόταν η θεία τριάδα ΦΘΑ, ΣΑΧΤ, ΙΜΧΟΤΕΠ, στις Θήβες η του 
ΑΜΜΩΝΟΣ, ΜΟΥΤ και ΚΧΟΝΣ, εις την Άβυδον ο ΟΣΙΡΙΣ, η ΙΣΙΣ και ο 
ΩΡΟΣ.      

Στον κατά Μανέθωνα κατάλογο, αναφέρεται ως πρώτος θεός δημιουργός ο 
ΦΘΑ, ο οποίος πλάθει τον άνθρωπο από χώμα και λάσπη στις όχθες του 
Νείλου, «είναι το φως το οποίο μετά τέχνης και αληθείας πραγματοποιεί τα 
όντα», είναι ο δημιουργός του σύμπαντος θεός, το δημιουργόν πυρ, και κατα 
την παράδοση ο εργάτης των μετάλλων, ο χύτης και γλύπτης των θεών, ο 
οποίος επεξεργάζεται όλα τα σχέδια του κόσμου. Αντιστοιχεί προς τον θεόν 
ΗΦΑΙΣΤΟΝ της ελληνικής παραδόσεως, και προς τον ΤΟΥΜΠΑΛΚΑΪΝ της 
βίβλου. Μετά το πέρας της βασιλείας του, παρεχώρησε τον θρόνο του εις τον 
ήλιον ΑΜΜΩΝΑ – ΡΑ, τον μέγα θεό της Ηλιουπόλεως και σχεδόν όλων των 
άλλων πόλεων της Αιγύπτου, ο οποίος εσυμβολίζετο δια οφθαλμού και 
σκήπτρου.  

Ο ΙΜΧΟΤΕΠ , ο οποίος συγκεντρώνει το πνεύμα , την σκέψη και την διάνοια 
παραβάλλεται προς τον Έλληνα ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ. Ο ΘΩΘ μια άλλη άποψις του 
Θείου Λόγου, Γραμματεύς των Θεών και πρακτικογράφος της μετά θάνατον 
κρίσεως. 
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Η ΑΘΩΡΑ ως παράστασις του θείου κάλλους, ταυτιζόμενη υπό των Ελλήνων 
προς την ΑΦΡΟΔΙΤΗ παριστάνετο με την ιερατική εικόνα αγελάδος. Στην 
ΜΕΜΦΙΔΑ ελατρέυετο ο τοπικός θεός ΟΣΑΡ – ΑΠΕ , ο ΟΣΙΡΙΣ – ΑΠΙΣ, ο υπό 
των Ελλήνων κληθείς ΣΑΡΑΠΙΣ ή ΣΕΡΑΠΙΣ. 

Ελατρέυετο επίσης και η δυναστεία των Νεκρών, των νεκρικών δαιμόνων , οι 
οποίοι εκαλούντο αδελφοί του ΩΡΟΥ η τέκνα του ΩΡΟΥ και αντιπροσωπεύαν 
τις δυνάμεις των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος.                     

Κατά την ιερή αιγυπτιακή θεολογία και απόκρυφη παράδοση  , η γνώση του 
θειου και του εαυτού , της άπασας επιστήμης άνωθεν και της αυτογνωσίας ,  η 
θεουργία και η ανθρωποσοφία ήσαν πρώτιστα και θεμελιώδη για την μέγιστη 
ατραπό της προσέγγισης της αλήθειας της Μεγάλης Πυραμίδας του Ατελούς 
Όντος, του ανθρώπου, στην αναζήτηση της μύησης  του ιερού του τριγώνου και 
της  δοκιμασίας  της πυραμίδας του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος.  

Ο διττός δρόμος του αιγυπτιακού εσωτερισμού διένυε την φιλοσοφία της 
φύσεως και του υπερφυσικού μεταφυσικού πεδίου. 

Η φιλοσοφία της φύσης κατά ένα μέρος της αιγυπτιακής παράδοσης   είναι η 
μελέτη του ιερού γάμου του ηλίου και της σελήνης και η γνώση των επτά 
μετάλλων, «qui agnoscit mortem, agnoscit artem» ( όποιος γνωρίζει τον θάνατο, 
γνωρίζει την τέχνη ).  

Η  πρωταρχική ύλη δημιουργήθηκε από το θεό πριν τη δημιουργία του 
ανθρώπου, τον οποίο έπλασε για να μείνει αθάνατος. Όμως ο άνθρωπος έκανε 
κατάχρηση της καλοσύνης της θεότητας. Έτσι, αυτή αποφάσισε να χορηγήσει 
αυτό το χάρισμα σε ένα μικρό αριθμό ολίγων εκλεκτών, pauci sunt electi, 
(ολίγοι είναι οι εκλεκτοί). Όσο γνωρίζουμε, από τις λαϊκές παραδόσεις, ο 
ΗΛΙΑΣ, ο ΜΩΥΣΗΣ, ο ΣΟΛΟΜΩΝ, ο βασιλιάς της Τύρου Χιράμ και άλλες 
προσωπικότητες αγαπητές στην θεότητα, κατόρθωσαν να φθάσουν στην γνώση 
της πρώτης ύλης, όπως και στην γνώση της φιλοσοφίας του υπερφυσικού.  

Η πρωταρχική ύλη υπήρχε πάντα στα χέρια των  εκλεκτών του Θεού. Επτά 
είναι οι δυνάμεις οι  οποίες θα τελειοποιήσουν την ύλη. Επτά είναι τα χρώματα 
και επτά είναι τα αποτελέσματα μετά το πέρας κάθε φιλοσοφικού εγχειρήματος.  

1. Αφορά την υγεία και τις ασθένειες του ανθρώπου,  

2. Αφορά την ισχύ των μετάλλων,  

3. Την ανανέωση και αποκατάσταση των χαμένων δυνάμεων και την αύξηση 
της φυσικής θερμοκρασίας και της βασικής υγρασίας,  

4.  Ρευστοποίηση/Απάλυνση τής σκληρότητας, 

5. Σταθεροποίηση/Σκλήρυνση της υγρής μορφής,                              

6. Να γίνει το Αδύνατον Δυνατόν,  

7. Επιστράτευση όλων των μέσων τα οποία θα μας επιτρέψουν να πράξουμε το  
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καλό, παίρνοντας  όλες τις δυνατές προφυλάξεις. Τέλος, να μην εργάζεστε, να 
μη μιλάτε, να μην κάνετε τίποτα, χωρίς επιφύλαξη και μυστικότητα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεοί είναι ο ήλιος και η σελήνη , αντίστοιχα ο ΟΣΙΡΙΣ και η ΙΣΙΣ , οι οποίοι 
συμβολίζονται με μορφές κανθάρου , δράκοντα, γερακιού. 

ΔΙΑ ονόμασαν το πνεύμα που διεισδύει παντού , ΗΦΑΙΣΤΟ την φωτιά-πυρ, και 
ΔΗΜΗΤΡΑ την Γαία, Ωκεανό το υγρόν στοιχείον και στον ποταμό Νείλο 
απέδωσαν την γέννηση των Θεών, τον Αέρα ΑΘΗΝΑ και αυτές τις πέντε 
θεότητες αήρ, ύδωρ, πυρ, γαία και πνεύμα να διασχίζουν τους κόσμους 
μεταμορφούμενες σε άπειρες ώρες , σχήματα και όψεις κάθε είδους ζώων. 

Ο πρώτος άνθρωπος ( η θεός ) στην Αίγυπτο είναι ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ο όποιος 
τιμάται  ως ο ευρέτης του Πυρός. Γιος του ήταν ο ΗΛΙΟΣ , μετά ήρθε ο ΣΟΣΙΣ, 
έπειτα ο ΚΡΟΝΟΣ, κατόπιν ο ΟΣΙΡΙΣ και ο ΤΥΦΩΝ αδελφός του ΟΣΙΡΙΔΟΣ, 
και τέλος ο ΩΡΟΣ γιος του ΟΣΙΡΙΔΟΣ και της ΙΣΙΔΟΣ, και αυτοί άσκησαν την 
αρχική εξουσία. 

Οι πέντε πρώτες Αιγυπτιακές φυλές σχημάτισαν τριάντα δυναστείες και οι 
Αιγύπτιοι ονομάσαν θεούς, ημίθεους, πνεύματα νεκρών και θνητούς στην 
παλαιά γενεαλογία τους. Έτσι κατά την πρώτη δυναστεία βασίλεψαν ο 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ο ΗΛΙΟΣ, ο ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ, ο ΚΡΟΝΟΣ, ο ΟΣΙΡΙΣ και η ΙΣΙΣ, 
ο ΤΥΦΩΝ, ο ΩΡΟΣ, ο ΑΡΗΣ, ο ΑΝΟΥΒΙΣ, ο ΗΡΑΚΛΗΣ, ο ΑΠΟΛΛΩΝ, ο 
ΑΜΜΩΝ, ο ΤΙΘΟΗΣ, ο ΣΩΣΟΣ, και ο ΖΕΥΣ.   

Η ανθρωπογονία, ανθρωποσοφία και ανθρωπογνωσία στην αιγυπτιακή 
παράδοση μας παραδίδει μια επταδική φύση και  σύνθεση του ατόμου ως εξής :  

1. Ένα φυσικό σώμα που ονομαζόταν κατ,  

2. Ένα διπλό αιθερικό σώμα το καιμπιτ,  

3. Η ψυχή ονομαζόταν μπα (ba), και ήταν η εν εγρηγόρσει συνειδητή  
υπόσταση, 
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4. Μια δευτερεύουσα όψη της ψυχής, το κα (κα) και ήταν μια υποσυνείδητη 
οντότητα,  

5. Μια λαμπερή θεία υπερ-ψυχή που ονομαζόταν αουμάκουα και η οποία 
έλεγχε τον υπερσυνείδητο νου η  κου, η ζωτική και θεία πνοή, 

6. Μια ζωτική δύναμη , το μάννα και μαννα-λοα .  

7. Ένα μυστικό όνομα, το ρεν το οποίο αποτελούσαν μαγικοί κραδασμικοί ήχοι, 
η δύναμη των οποίων επαυξανόταν όσο ο μυούμενος περνούσε σε ανώτερες 
φάσεις μυήσεων.         

Το βασικό θρησκευτικό και θεολογικό δόγμα των Αιγυπτίων ήταν η ενότητα 
του θείου, και κατά τον Ιάμβλιχο αυτή η ενότητα δεν απεικονιζόταν, και 
«εκείνος» λατρευόταν σιωπηλά. Οι ιδιότητες όμως αυτού του όντος απεικονί-
ζονταν με συγκεκριμένες μορφές και έτσι εκδηλώθηκε μια πλήθυνση θεοτήτων 
και στην προσπάθεια  των θνητών να γίνουν δεκτοί στην γνώση μέσω της 
αλήθειας των μυστηρίων. 

Έγινε η διαίρεση του θείου στις ιδιότητες του. Η θεώρηση της σχέσης των έργων 
του θείου με τον άνθρωπο, εκδήλωσε το θείον ως ενεργό και πράττον, 
αφαιρώντας από την έννοια του θείου την αταραξία, ώστε δεν ήταν πια ο ένας, 
αλλά διακριτός και διαιρετός έγινε ο Δημιουργός , η θεϊκή καλοσύνη, η σοφία, 
η δύναμη και χώρισαν τους θεούς σε ιδιότητες για μυημένους και αμύητους. 

Ο Άμμων ήταν ο θεϊκός νους σε λειτουργία, το θεϊκό πνεύμα ήταν Νεφ και ο 
Δημιουργός ήταν Φθα. Ένας πανθεϊσμός με την λατρεία του ηλίου και της 
σελήνης.   

Ο Ώρος , μετά των τεσσάρων τέκνων του , εικονίζετο από τους Αιγυπτίους υπο 
την μορφή Πεντάκτινου Αστέρος, ο οποίος ήτο το σύμβολο της ανθρώπινης 
υπάρξεως , που ξεπήδησε από το χάος και των πέντε στοιχείων της γης , αέρος , 
ύδατος, πυρός και αιθέρος. Ο πεντάκτινος η ακτινοβόλος Αστήρ εκπροσωπεί 
τοιουτοτρόπως το φως, είναι η δόξα εις το κέντρο και συμβολίζει τον Ηλιον. 
Τοποθετείτο εις του αρχαίους ναούς μεταξύ των συμβόλων του ΗΛΙΟΥ και της 
ΣΕΛΗΝΗΣ, - ΟΣΙΡΙΣ – ΩΡΟΣ – ΙΣΙΣ , σχηματίζων μετ‘ αυτών τρίγωνον και 
σημαίνων την γόνιμη συνένωση τους. Επίσης συμβόλιζε το παγκόσμιο πνεύμα, 
το οποίο ζωογονεί την ζωήν. Η ερμητική φιλοσοφία θεωρεί τον ακτινοβόλο 
αστέρα σύμβολο της πέμπτης ουσίας, ώστε να περισυλλέγει την διπλήν ακτινο-
βολίαν του άρρενος – ηλίου και της θήλειας - σελήνης, ως ερμαφρόδιτη φυση. 
Αστρονομικώς, ο Ακτινοβόλος  Αστήρ είναι ο Μέγας Κύων ( ΣΕΙΡΙΟΣ-ΣΩΘΙΣ ), 
ο σύντροφος της ΙΣΙΔΟΣ στην αναζήτηση της  περί του διαμελισμένου σώματος 
του ΟΣΙΡΙΔΟΣ. 

Εκπροσωπεί τότε τον ΑΝΟΥΒΙΝ, τον νεκρικόν θεόν του φαραωνικού πανθέου, 
υιό του ΟΣΙΡΙΔΟΣ, διερμηνέως των θεών μεταξύ του Ουρανού και του Άδου,   η 
Ερμάνουβιν, και δύναται τοποθετούμενος μεταξύ των δυο φωστήρων ηλίου και 
σελήνης να παίξει τον ρόλο της χρυσής ράβδου, του κηρυκείου ή του αστέρος 
του τοποθετούμενου μεταξύ των δυο κεφαλών του ανδρογύνου.       
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Οι αρετές για την κατάκτηση της θείας γνώσης ήταν η αγάπη προς το θείον η 
υπακοή και το σέβας στον κυρίαρχο θεό σε συνδυασμό με την ενδοσκόπηση  και 
τον διαλογισμό.  

Η αφιέρωση στον διαλογισμό, η διείσδυση στο μεγαλείο, στην σοφία και στην 
παντοδυναμία της θεότητας, στην προσέγγιση της θεότητας με ζήλο, στην 
άρρηκτη σύνδεση της πράξης με την ηθική ώστε να κατακτηθεί η φιλοσοφία της 
φύσης και του υπερφυσικού, ήταν τα μέσα και οι εσώτερες πρακτικές για την 
άσκηση του ενάρετου βίου των Αιγυπτίων.    

Οι μεμυημένοι των μυστηρίων, οι οποίοι είχαν λάβει τα συμπαντικά κύματα 
φωτός αναζήτησαν το τέλειο φως του ιδίου του θεού, εκτός χώρου και χρόνου, 
την απόλυτη ισορροπία – θεϊκή αρμονία. 

 Έμαθαν ότι το σώμα του ανθρώπου δια μέσου του ανώτερου εαυτού ή εγώ Ειμι 
παρουσίας ή αουμακουα κατά την αιγυπτιακή σύνθεση του ατόμου, μέσω του 
ήχου του εκδηλωμένου σύμπαντος, της εκδηλωμένης ανθρώπινης μορφής ,του 
ήχου αουμ ή ομ,  δηλαδή μέσω του εσωτερικού διαλογισμού και της προσευχής , 
της σύνδεσης με το ενσυνείδητο εγώ, χρειάζεται να επωασθεί μέσα σε μια 
συμπυκνωμένη ακτίνα νοητικής ενέργειας , προκειμένου να προκληθεί μια 
βαθμιαία χημική μεταμόρφωση στην ατομική δομή και σε όλα τα επίπεδα του 
ατόμου, σωματικό, νοητικό, πνευματικό, ώστε μόνο τότε με την απόκτηση της 
αρμονικής αυτής ισορροπίας των  δομών της συνθέσεως του ατόμου, μπορούν 
να υποβληθούν σε ανώτερες μυήσεις. 

Για μια τέτοια ανώτερη ισορροπία, η ψυχή πρέπει να βιώσει το κοσμικό 
βάπτισμα της πνευματικής ενέργειας, της συμπαντικής αγάπης. Είναι η ένωση 
με τον θεό στον κοσμικό γάμο του τρίτου ματιού. Είναι η κατανόηση, η 
συνειδητοποίηση και το βίωμα της θεϊκής αγάπης, είναι η ενεργοποίηση του 
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ζωντανού πεδίου φωτός ,του μερ-κα-μπα, του οχήματος το οποίο μεταφέρει 
πνεύμα και  σώμα ( ως ατομική ερμηνεία για την πραγματικότητα ) από έναν 
κόσμο η μια διάσταση σε μια άλλη, σε μια διευρυμένη επίγνωση, σε ανώτερα 
επίπεδα συνειδητότητας, στην αποκατάσταση της μνήμης των απεριόριστων 
δυνατοτήτων της ύπαρξης μας.       

Μόνο τέτοιες μεμυημένες οντότητες ακτινοβολούν και τις επτά οκτάβες του 
φωτός και μπορούν να κατέχουν και να χρησιμοποιούν το ανκχ, το σύμβολόν 
της ζωής και της αναγεννήσεως, την έκταση της συνειδήσεως προς τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντος και τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως.  

Το ταξίδι στην ΚΝΟΥΤ , την μεγάλη πυραμίδα είναι το τελευταίο στάδιο της 
μύησης στον έβδομο βαθμό και έφερνε τον μυούμενο σε κατάσταση θεϊκής 
διόρασης, ώστε η μύηση αυτή ονομαζόταν εποπτεία ή θεϊκή αποκάλυψη. 

Η εβδόμη μύηση έφερνε στο ζενίθ κάθε όψη του μεγάλου έργου , το οποίο 
λάμπρυνε το Αιώνιον Φώς από την Μεγάλη Πυραμίδα ή το Ανοικτό μάτι.   
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