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Ο ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ  
Κάκε ουςία που δεν εκδιλωςε Φωσ από μόνθ τθσ, δθλαδι δεν ζγινε αυτόφωτθ 
είναι Άδθσ. 
Κάκε Ψυχι που δεν ζχει Φωσ, δεν μεταβλικθκε ςε Φωτοβόλο Αςτζρα, δεν μπορεί 
παρά να ζλκει μετά τον κάνατο τοφ φυςικοφ τθσ οργανιςμοφ ςε επίπεδα όπου 
επικρατοφν ανάλογεσ ςυνκικεσ. Δφο είναι οι περιοχζσ που τελικά κατοικοφν οι 
Ψυχζσ, ο Άδθσ και ο Ουρανόσ. 
τθν μφθςθ τοφ Διδάςκαλου Σζκτονοσ το δράμα τθσ Ψυχισ παίηεται ςτο ενδιάμεςο 
επίπεδο, ςτο Μζςον Δϊμα ἢ Μζςο Ουρανό ἢ Αςτρικό επίπεδο. Γιά τον λόγο αυτό 
όλοι φζρουν το περίηωμα ανεςτραμμζνο. 
τθν πίςω αυτι όψθ τοφ περιηϊματοσ, που είναι μαφρθ, απεικονίηεται μια νεκρο-
κεφαλι με χιαςτί κόκαλα και αργυρά δάκρυα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο άργυροσ και τα δάκρυα είναι ςφμβολα τοφ ψυχικοφ κόςμου. 
Είναι φανερό ότι πρόκειται γιά μια αλλαγι επιπζδου εργαςίασ, διαφορετικοφ 
εκείνου, που ςυμβολίηει ο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ με τον οποίο φορά κανείσ το περί-
ηωμα. Δθλαδι ζνασ χϊροσ πζραν τοφ παχυλοφ υλικοφ επιπζδου και τοφ υλικοφ 
ςϊματοσ ( δερμάτινοσ χιτϊνασ - περίηωμα ). 
Ο χϊροσ αυτόσ, το Μζςον Δϊμα ἢ ψυχονοθτικό επίπεδο, είναι θ ζδρα τισ ανκρϊ-
πινθσ προςωπικότθτασ που ςτθν ουςία αποτελείται από το ψυχονοθτικό ςϊμα ἢ 
υποςυνείδθτο Νοφ. 
Όμωσ ο άνκρωποσ δεν είναι εκ φφςεωσ αιϊνιοσ. Ζχει όμωσ τθν δυνατότθτα να γίνει, 
αποκρυςταλλϊνοντασ τθν προςωπικότθτά του, μετατρζποντασ τθν από φκαρτι ςε 
αναλλοίωτθ. 
Θ κάκαρςθ τισ προςωπικότθτοσ μασ κατά τθν περίοδο τισ γιινθσ ηωισ είναι θ 
εγγφθςθ τισ ακαναςίασ, αντικείμενο τοφ 3ου ςυμβολικοφ βακμοφ ςτον Σεκτονιςμό. 
Αλλά για τι είδουσ ακαναςία μιλάμε ; 



Αναφζρει θ Αϋ προσ Κορινκίουσ επιςτολι τοφ Παφλου, κεφ.15 :  
« ἀλλά ἒρει τισ· πῶσ ἐγείρονται οἱ νεκροί ; Ποίο δζ ςώματι ἒρχονται ; ὃτι ςάρξ καί 
αἷμα Βαςιλείαν Θεοῦ κλθρονομῆςαι οὐ δφνανται. Ιδοῦ μυςτιριον ὑμῖν λζγω, 
πάντεσ μζν οὐ κοιμθκθςόμεκα, πάντεσ δζ ἀλλαγθςόμεκα ». 
Οι τρείσ αχρείοι εταίροι ςυμβολίηουν τθν προςπάκεια τοφ ανόθτου ἢ μθ εξελιγ-
μζνου πνεφματοσ να κερδίςει τθν Ακαναςία με ζκτροπα μζςα. 
Σο αποτζλεςμα όμωσ κα είναι ο Άδθσ, εκτόσ αν πλθροφνται τα εχζγγυα τισ ακανα-
ςίασ, που ςυμβολίηει πάνω ςτον τάφο θ ακακία. 
Θα αναφερκοφμε, όταν εξετάςουμε τισ πρωταρχικζσ αρχζσ- αρετζσ τοφ Θεοφ, ςτον 
ςυμβολιςμό τϊν δφο ςτθλϊν J.·. και B.·. τοφ ναοφ και τθν « κάκοδο » τοφ Πνεφμα-
τοσ ςτθν Υλθ ( βλζπε ςχετικά άρκρα ). 
Αν βαςιςτοφμε ςτισ αρχζσ αυτζσ, μποροφμε να κάνουμε υπό μορφι μυθτικοφ 
αξίωματοσ, τθν εξισ διατφπωςθ :  
Σο Πνεφμα ντφνεται γιά να κατεβεί και απογυμνϊνεται γιά να ανεβεί. 
Γιατί όμωσ τα δθμιουργθμζνα Πνεφματα είναι ντυμζνα με ςϊματα ; 
Και ςε αυτό το ςθμείο δόκθκε απάντθςθ. Θα ζπρεπε να περιοριςκοφν, ϊςτε είναι 
δυνατόν να υπάρξουν, με ςτόχο τθν απόκτθςθ υνειδιςεωσ, διότι εάν τα δθμιουρ-
γθμζνα Πνεφματα δεν είχαν κακόλου ςϊμα κα ιταν απολφτωσ απεριόριςτα και κα 
χάνονταν μζςα ςτο άπειρο. 
Μθ ζχοντασ τθν δυνατότθτα να ςυγκεντρωκοφν ςε κάποιο ςθμείο κα ιταν “ νεκρά ” 
και ςε κατάςταςθ ανικανότθτασ κακϊσ κα ιταν χαμζνα ςτθν απεραντοςφνθ τοφ 
Θεοφ. 
Για αυτό όλα τα δθμιουργθμζνα Πνεφματα ζχουν ςϊματα, άλλα λεπτότερα και άλλα 
πυκνότερα, ανάλογα με το περιβάλλον ςτο οποίο καλοφνται να ηιςουν. 
Ποιόσ όμωσ κα μποροφςε να είναι ο τελικόσ ςτόχοσ τισ εξελίξεωσ τϊν Πνευμάτων, 
όπωσ ο άνκρωποσ ; Και πάλι, ίςωσ, θ απάντθςθ είναι απλι. 
Μα γιά να διατθριςουν κατά τθν επάνοδο τθν ςυνείδθςθ τισ φπαρξθσ τουσ, 
παρόλο που κα ζχουν απλωκεί μζςα ςτθν απεραντοςφνθ τοφ Θεοφ και κα ζχουν 
ίςωσ γίνει ζνα με Αυτόν : «  Ἒςεςκε οὖν ὑμεῖσ τζλειοι, ὣςπερ ὁ Πατιρ ὑμῶν ὁ 
ἐπουράνιοσ τζλειόσ ἐςτιν » ( Ματκ. 5 : 48 ). 
Ασ εξετάςουμε όμωσ, πιό προςεκτικά, το φαινόμενο τοφ κανάτου ςφμφωνα με τισ 
αποκαλφψεισ εκλεκτϊν Απεςταλμζνων Διδαςκάλων. 
Ο φυςικόσ κάνατοσ δεν ςυνεπάγεται τθν απϊλεια τισ προςωπικότθτασ. 
Ο αποςαρκωμζνοσ άνκρωποσ δεν είναι τίποτε άλλο παρά θ αποχϊρθςθ τοφ ανκ-
ρϊπου ( τοφ Εγϊ ), από το ορατό του περικάλυμμα προσ άγνωςτα πεπρωμζνα ! 
Ο φυςικόσ κάνατοσ τοφ ανκρϊπου λαμβάνει χϊρα ςε δφο φάςεισ : 
α) Σθν ορατι αποχϊρθςθ από το φυςικό ςϊμα 
β) τθν απϊλεια τισ αικερικισ του καταςτάςεωσ, θ οποία είναι ςυνζπεια τισ από-
ςυνκζςεωσ τοφ φυςικοφ ςϊματοσ, θ νεκροκεφαλι με τα χιαςτί κόκκαλα ςτο πίςω 
μζροσ τοφ περιηϊματοσ. 
Θ ςφνκεςθ τοφ αποςαρκωμζνου ανκρϊπου είναι θ ίδια με αυτιν τοφ ενςαρκω-
μζνου, δθλαδι αποτελείται από τισ ίδιεσ Αρχζσ και καταςτάςεισ, οι οποίεσ μποροφν 
να διατθριςουν ςτοφσ κόλπουσ τισ αικερικισ κατάςταςθσ τθν μορφι τοφ περι-
καλφμματοσ που μόλισ εγκατζλειψε. 
Ασ δοφμε τϊρα τι ςυμβαίνει κατά τθν ςτιγμι τοφ κανάτου, δθλαδι τθν ςτιγμι μιασ 
δράςεωσ αποςυνκετικισ, εντόσ τισ ςυςτατικισ καταςτάςεωσ τοφ ανκρϊπου, που 
ιδθ περιγράψαμε. 



Θα ιταν φυςικό να κεωριςουμε ότι ο νεκρόσ, κατά τθν παραπάνω κεωρία, μασ 
δίνει τθν αντίλθψθ ενόσ αποχωριςμοφ τοφ Πνεφματοσ ( Όντοσ ) από το ςϊμα ( τοφ 
Μθ - Όντοσ ). 
Θ αντίλθψθ αυτι ζχει καταςτεί ζνα είδοσ παράδοςθσ ςτον βζβθλο κόςμο τϊν 
κρθςκειϊν. 
« Θ Ψυχι εγκαταλείπει το ςϊμα », « το Πνεφμα εγκαταλείπει τθν φλθ » τϊν πνευμα-
τιςτϊν. 
Αυτζσ είναι εκφράςεισ που περικλείουν ζνα μεγάλο παράδοξο, διότι πϊσ είναι 
δυνατόν να ςυμβεί ςτο Δθμιουργθμζνο φμπαν μιά τζτοια αποςφνκεςθ χωρίσ να 
διακυβεφεται θ κατάςταςθ τοφ Όντοσ και θ Πρϊτθ Αιτία ; 
Σο αδρανζσ πτϊμα, το οποίο βρίςκεται μπροςτά ςτα μάτια μασ, φαινομενικά 
ςτεροφμενο κινιςεων, ζχει μζςα του τόςθ ηωι όςθ και ζνα φυτό, περιςςότερθ δε 
ηωι από ζνα ορυκτό. Σο φαινόμενο λοιπόν τοφ κανάτου δεν μπορεί να είναι το 
αποτζλεςμα τοφ αποχωριςμοφ τϊν δφο αρχϊν ποφ ςυγκροτοφν το φμπαν ( Ουςία 
και Τπόςταςθ ), αλλά θ αποχϊρθςθ μιασ επιηωισ ἢ επίπλαςτθσ ηωισ, ποφ ζχει τθν 
ζδρα τθσ μζςα ςτθν υλικι μορφι τοφ ανκρϊπου όπου και κατοικεί, θ μορφι οποία 
αποτελεί ζνα από τα άπειρα φαινόμενα τισ ηωισ. 
Κατά ςυνζπειαν, οι διάφορεσ εμφανίςεισ ανκρϊπων που ζχουν πεκάνει, οι οποίεσ 
επί αιϊνεσ τρομοκρατοφςαν τοφσ ηωντανοφσ, οι διαμεςιτικζσ εμφανίςεισ, οι οπτα-
ςίεσ τϊν εκςτατικϊν, οι απότομεσ και άνευ λόγου εμφανίςεισ, δεν αποτελοφν 
διόλου απόδειξθ τισ ακαναςίασ τοφ ανκρϊπου μετά τθν αποςάρκωςι του, διότι, 
όπωσ θ παρουςία ενόσ ανκρϊπου ανάμεςά μασ γιά πολλά χρόνια, δεν αποτελεί 
απόδειξθ τισ ακαναςίασ του, ζτςι και θ εμφάνιςθ ενόσ αποςαρκωμζνου ςτοφσ 
ηωντανοφσ, αν ςυμβεί, δεν μπορεί να είναι απόδειξθ τισ ακαναςίασ του. 
Σο αποςαρκωμζνο άτομο ηεί ςτθν Φυςικοποιθμζνθ Φφςθ γιά κάποιο χρονικό 
διάςτθμα, κατά το μάλλον ἢ ιττον μακρφ, αναλόγωσ τισ φκαρτότθτασ τϊν επεν-
δυμάτων του και μάλιςτα τϊν δφο ςυγγενϊν καταςτάςεων, δθλαδι τισ αικερικισ ἢ 
νευρικισ και τισ αιςκθτθριακισ. 
Σα όντα αυτά ( οι αποςαρκωμζνοι άνκρωποι ) κακϊσ κολυμπάνε μζςα ςτθν αικε-
ρικι μάηα τισ « Φυςικοποιθμζνθσ Φφςεωσ », ςυντθροφν τθν υπόςταςι τουσ με τθν 
αφομοίωςθ. 
Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ τισ λατρείασ τϊν νεκρϊν ςτοφσ αρχαίουσ και ιδίωσ ςτθν 
Αίγυπτο. 
Ο αποςαρκωμζνοσ όμωσ άνκρωποσ δεν ζγινε ακόμθ μορφι αναλλοίωτθ και αιϊνια. 
Ζξω από το υλικό του περικάλυμμα υφίςταται νζα αποςφνκεςθ, ποφ είναι δυνατό 
να είναι ολζκρια γιά τθν προςωπικότθτα του. 
Υςτερα από ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ( ἢ αμζςωσ ςυνεπεία καφςεωσ ), θ 
αικερικι κατάςταςθ φκείρεται ο δε αποςαρκωμζνοσ άνκρωποσ υφίςταται νζα ςθμ-
αντικι αλλοίωςθ, απαικεροφται και όπωσ λζγεται πεκαίνει γιά δεφτερθ φορά. 
Κατά τθν φάςθ αυτι ο άνκρωποσ είναι δυνατόν να αποβεί απρόςωποσ, να χάςει τθν 
προςωπικότθτά του λόγω τϊν μεταμορφϊςεων που υφίςταται από τθν κάκαρςθ θ 
αιςκθτικι και θ νοθτικι του κατάςταςθ. 
Κοςμικοί νόμοι, γνωςτοί ςτθν ςυμβολικι γλϊςςα και ωσ « Φφλακεσ τϊν Κατωφλί-
ων », δεν επιτρζπουν τθν ελεφκερθ διζλευςθ μιασ αποςαρκωμζνθσ ατομικότθτασ, 
αν ο βακμόσ τοφ εξαγνιςμοφ και τισ αρμονίασ που επικρατεί ςτα ουςιαςτικά επεν-
δφματα τισ Ψυχισ δεν είναι πολφ υψθλόσ. 



Αυτι είναι θ ςυμβολικι ζννοια τοφ δικαςτθρίου τοφ Όςιρθ ςτθν Αιγυπτιακι μφθςθ 
ωσ και τοφ Κακαρτθρίου ἢ τισ Κολάςεωσ ςτον Χριςτιανιςμό. 
Δθλαδι διαςπάται το ατομικό Πνεφμα εισ τα επί μζρουσ ςυςτατικά του και τα 
πάντα επιςτρζφουν ςτισ παγκόςμιεσ αποκικεσ από όπου προζρχονται. 
τθν Αποκάλυψθ τοφ Ιωάννθ, ςτο κεφάλαιο 2-11, διαβάηουμε : 

« Ὁ νικῶν οὐ μι ἀδικθκῇ ζκ τοῦ κανάτου τοῦ δευτζρου » και επίςθσ 
« Καί ὁ κάνατοσ καί ὁ ἃδθσ ἐβλικθςαν εἰσ τιν λίμνθν τοῦ πυρόσ· 

οὗτοσ ὁ δεφτεροσ κάνατοσ ἐςτιν » ( Αποκάλυψθ κεφ. κϋ-14 ). 
Αν ο άνκρωποσ χάςει τθν προςωπικότθτά του, εξαιτίασ τϊν κακάρςεων τοφ 
δευτζρου κανάτου, προβάλλεται ξανά από τοφσ ιδίουσ νόμουσ μζςα ςτοφσ υλικοφσ 
κόςμουσ, χωρίσ να μοιάηει ςε τίποτε με τθν προθγοφμενθ εικόνα του. 
Επενδφεται νζα περιβλιματα και αναλαμβάνει από τθν αρχι τθν δραςτθριότθτα 
του, με ςκοπό τθν παραπζρα εξζλιξι του, με τισ λφπεσ και τοφσ πόνουσ τθσ, ςφμ-
φωνα με όςα εκτζκθκαν και ξαναρχίηει τθν ξζφρενθ πορεία του προσ αναηιτθςθ τισ 
ευτυχίασ. 
 
Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΚΩΗ 
Ωσ γνωςτό ο Πυκαγόρασ δίδαξε ςτουσ μακθτζσ του τθν Μετενςάρκωςθ. 
Τπό τον όρο Μετενςάρκωςθ εννοοφμε τθν επιςτροφι τισ Πνευματικισ Αρχισ ςε 
ζνα ςαρκικό περίβλθμα που προάγει τθν ιδζα άνκρωποσ ( ςϊμα ανκρϊπου - όχι 
ηϊου ).  
Θ παράδοςθ τισ Επανενςάρκωςθσ ζχει βακιζσ ρίηεσ ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ και ςτισ 
μυςτικζσ διδαςκαλίεσ. 
Είναι δε ςε όλουσ απολφτωσ φανερό από τθν πείρα τϊν αιϊνων, ότι θ εξζλιξθ τισ 
ΨΤΧΘ δεν μπορεί να επιτευχκεί γριγορα, αλλά ςιγά - ςιγά και βακμιαία, και θ 
πρόοδοσ και θ βελτίωςθ δεν είναι δυνατόν να μετρθκεί μζςα ςε απολφτωσ κακορι-
ςμζνα χρονικά όρια. Μερικοί υποςκελίηοντασ τοφσ άλλουσ, με μια πιό γριγορθ 
διαδρομι προςβλζπουν ςτθν τελειότθτα, ενϊ άλλοι ακολουκοφν αμζςωσ και άλλοι 
κακυςτεροφν και μζνουν ακόμθ πιό πίςω. 
Σα δε χρονικά περικϊρια μιασ ηωισ κάκε άλλο παρά επαρκοφν γιά να επιτευχκεί 
αυτό που λζμε Σελείωςθ.  
Ζχουμε αναφζρει τα λόγια τοφ Ιθςοφ ςτο Ευαγγζλιο ( Ματκαίοσ κεφ. 18 : 35 ) : 

« ἒςεςκε οὖν ὑμεῖσ τζλειοι ὣςπερ ὁ Πατιρ ὑμῶν ὁ ἐπουράνιοσ τζλειοσ ἐςτιν ». 
Αν εννοοφςε τθν ηωι μιασ μόνο ενςάρκωςθσ, κα ιταν μια ουτοπία, διότι ελάχιςτοι 
από το ςφνολο τισ ανκρωπότθτασ κατόρκωςαν ἢ κατορκϊνουν να φζρουν ςε πζρασ 
τον άκλο αυτό. 
Δθλαδι ζχοντασ πλαςκεί κατ’ εικόνα τοφ Δθμιουργοφ, να πετφχουν και το κακ’ 
ομοίωςιν. 
Σο τυπικό του 28ου βακμοφ μασ δίνει μερικζσ ωραίεσ νφξεισ ςτθν παρακάτω περι-
κοπι : 
« Υπεράνω τισ κακιερϊςεωσ τισ μελλοφςθσ ηωισ, ιτισ απευκφνεται ειςζτι πρόσ τό 
ςυμφζρον και πρόσ τόν φόβον, υπάρχει θ άνευ ςυμφζροντοσ αγάπθ τοφ αλθκοφσ 
και του αγακοφ. Υπάρχει θ ςυναίςκθςθ τοφ κακικοντοσ. Υπάρχει ο πόκοσ τισ 
ομοιϊςεωσ πρόσ τιν υπεράνω τοφ ανκρϊπου Δφναμιν, τισ οποίασ αντικείμενο είναι 
θ βαςιλεία τισ ευκφτθτοσ. 
Διά τοφτο πζραν τϊν πλανθτικϊν τόπων τϊν κακοριςμζνων διά τοφσ ιρωασ, oι 
πατζρεσ μασ είχαν τοποκετιςει τθν Άνευ ορίων χϊραν, ζν θ αι ενάρετοι ψυχαί ηϊςιν 



ωσ ςφντροφοι τοφ Αιωνίου. Πάντωσ, γνωρίςατε καλϊσ, θ μζλλουςα αφτθ ηωι δεν 
δφναται να είναι εισ ςτείροσ ρεμβαςμόσ. Είναι μία περιςςότερο παρά ποτζ δραςτθ-
ριότθσ, μία ανωτζρα ανάπτυξθ τισ ενεργθτικότθτασ, είναι εισ αγϊν διά τον κρίαμβο 
τοφ φωτόσ εισ ζνα κόςμο, οφτινοσ αι περιωριςμζναι αιςκιςεισ μασ δεν διαβλζπουν 
παρά μόνον απειροςτό τμιμα. Καταςτάσ δε ϊριμοσ διά τισ θλικίασ και τισ πείρασ, 
είςαι πάντοτε νζοσ κατά τθν καρδίαν. » 
Ζχουμε ιδθ αναπτφξει ςε άλλα άρκρα διεξοδικά το κζμα τισ φφςεωσ τισ υνει-
διςεωσ τοφ ανκρϊπου, θ οποία ςαφϊσ πρζπει να διαχωρίηεται από τθν κατάςταςθ 
τισ λειτουργίασ τοφ εγκεφάλου. 
Δθλαδι θ φπαρξθ τισ υνειδιςεωσ ςτον άνκρωπο δεν εξαρτάται από τον εγκζφαλο, 
όπωσ ακριβϊσ θ φπαρξθ τοφ μουςικοφ δεν εξαρτάται από το μουςικό όργανο. 
Θ υνείδθςθ, ποφ όπωσ κα δοφμε πολλζσ φορζσ αναφζρεται και ςαν κατάςταςθ τοφ 
Εγϊ, όπωσ και ο μουςικόσ ζχουν ανάγκθ τϊν οργάνων αυτϊν ( τοφ εγκεφάλου και 
τοφ μουςικοφ οργάνου ) γιά να εκφραςκοφν ἢ να εκδθλωκοφν ςτον φυςικό κόςμο. 
Ο ρόλοσ τοφ εγκεφάλου είναι να δζχεται κακϊσ και να εκπζμπει κραδαςμοφσ ( 
δονιςεισ ). 
Θ δε ςε εγριγορςθ ςυνείδθςθ είναι ζνα μικρό μζροσ τισ ςυνολικισ υνειδιςεωσ 
τοφ ανκρϊπου, το μζροσ εκείνο που επθρεάηει τον εγκζφαλο. 
Όταν λζμε ότι το ανκρϊπινο ςϊμα περικλείει ἢ περικλείεται από μια υνείδθςθ ἢ 
Ψυχι, δεν πρζπει να φανταηόμαςτε τθν Ψυχι αυτι ςαν ζνα υγρό μζςα ςε ζνα 
δοχείο. Διότι ανάμεςα ςτα “ ςϊματα ” μασ και ςτθν Ψυχι υπάρχει μια αόρατθ 
ςχζςισ δονθτικι. 
Κατά τθν ςτιγμι τοφ κανάτου θ ςχζςθ αυτι παφει να υφίςταται ( διακόπτεται ) και 
τότε λζμε ότι θ Ψυχι « απεχϊρθςε ». 
ε καμιά εν τοφτοισ από τισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ θ Ψυχι δεν είχε ειςαχκεί ἢ 
αποςυρκεί από το φυςικό ςϊμα, αλλά μόνο θ δονθτικι τουσ ςχζςθ ζχει διακοπεί. 
Θ ςφνδεςθ αυτι ςυνικωσ αναφζρεται ςαν « αργυρά χορδι » από ζνα εδάφιο τισ 
Βίβλου όπου ςυναντοφμε τθν ζκφραςθ :  
« ἒωσ ὃτου μθ ἀνατραπῆ ςχοινίον τοῦ ἀργυρίου » (Εκκλθςιαςτισ κεφάλαιο 12 : 6 ). 
τον βακμό δε τοφ Διδαςκάλου γίνεται ςαφισ νφξθ ςχζςθσ Σεκτονιςμοφ και Αιγυπ-
τιακϊν Μυςτθρίων κακϊσ αναφζρεται ότι : ςτθν Αίγυπτο ο βακμόσ ονομαηόταν 
Θφρα τοφ κανάτου. 
Υςτερα απ' όλα τα παραπάνω, ςτθν προςπάκεια να εξθγιςουμε το αίνιγμα τισ ηωισ 
και τοφ κανάτου, τρείσ κυρίωσ απόψεισ παρουςιάηονται μπροςτά μασ : 
1ον. Η υλιςτικι άποψθ. Θ ηωι είναι μια πορεία που αρχίηει με τθ γζννθςθ γιά να 
τελειϊςει ςτον τάφο. Θ διάνοια και θ ςυνείδθςθ είναι το αποτζλεςμα ωριςμζνθσ 
λειτουργίασ τισ φλθσ και ο άνκρωποσ είναι ζνα φευγαλαίο φαινόμενο, το οποίο 
χάνεται οριςτικά όταν το υλικό του ςϊμα διαλφεται μετά τον κάνατο. 
2ον. Η ςτενι Θεολογικι άποψθ. Μια προςφάτωσ δθμιουργθκείςα Ψυχι, δθμιοφρ-
γθμα τοφ Θεοφ, περνά από μια αόρατθ κατάςταςθ ςε μια ορατι φπαρξθ και φςτερα 
από μια ςφντομθ ηωι ςτον υλικό κόςμο, περνάει μετά τον κάνατο ςτο υπερπζραν (;) 
από όπου ποτζ δεν μπορεί να επανζλκει. Εδϊ κατά τθν Χριςτιανικι δοξαςία, 
ςφμφωνα με το Πιςτεφω τισ υνόδου τισ Νίκαιασ, προςδοκοφμε ( ; ) τθν ανάςταςθ 
τϊν νεκρϊν και τθν ηωι τοφ μζλλοντοσ αιϊνοσ (;). Θ ευτυχία και θ δυςτυχία τισ εν 
λόγω Ψυχισ ςτο υπερπζραν κακορίηονται ςτθν αιωνιότθτα από τισ πράξεισ τθσ κατά 
τθν απειροελάχιςτθ χρονικι περίοδο που διαρρζει μεταξφ γζννθςθσ και κανάτου, 
που και αυτι ποικίλλει πάρα πολφ. 



3ον. Η άποψθ τισ Επανενςάρκωςθσ. Κάκε μια Ψυχι είναι μια Θεία προζκταςθ. 
Περιζχει εν δυνάμει τα ςπζρματα τϊν Θείων δυνάμεων, όπωσ ο ςπόροσ ο οποίοσ 
περιζχει το φυτό το οποίο πρόκειται να αναπτυχκεί. Μζςω διαδοχικϊν υπάρξεων 
ςε φυςικά ςϊματα ( δερμάτινοι χιτϊνεσ ἢ περιηϊματα ), τϊν οποίων ποιότθτα ςυν-
εχϊσ βελτιϊνεται, οι λανκάνουςεσ δυνάμεισ αναπτφςςονται αργά ςε ικανότθτεσ. 
Καμιά Ψυχι δεν χάνεται κατά τθν εξζλιξθ αυτι, θ δε ανκρωπότθτα κα φκάςει ςτον 
τελικό τθσ ςκοπό : τθν τελειότθτα και τθν ενςωμάτωςθ τϊν τελειοποιθμζνων ςυν-
ειδιςεων μζςα ςτθν Απόλυτθ υνείδθςθ τοφ Θεοφ. Να μθν ςυγχζουμε όμωσ τθν 
Επανενςάρκωςθ με τθν κεωρία τισ Μετεμψφχωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία μια 
Ψυχι μπορεί να μετακινθκεί από και προσ τα ηϊα, κ.λ.π. 
Ζνασ που ςιμερα φζρει ζνα όνομα, για παράδειγμα Θρακλισ, δεν μπορεί να 
ιςχυρίηεται ότι κάποτε ςτο παρελκόν υπιρξε ενςαρκωμζνοσ ςαν ζνα άτομο που 
ζφερε π.χ το όνομα Ιόλαοσ. 
Για παράδειγμα, ζνα βιβλίο ( Σο Εγϊ - Πνεφμα ) μπορεί να πεί ότι οι ςελίδεσ που 
περιζχει είναι δικζσ του αλλά θ μια ςελίδα τοφ βιβλίου δεν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι 
είναι θ άλλθ. 
Ποτζ κάνεισ δεν μπορεί να ιςχυρίηεται ότι ςαν παλιά προςωπικότθτα ιταν εκείνο ἢ 
το άλλο άτομο και να μιλά για όνομα που είχε τθν εποχι εκείνθ. 
Αν όμωσ μπορζςει να ςυντονιςκεί με το ΕΓΩ, το Πνεφμα του, το ΕΙΝΑΙ του, τότε 
πλζον ςαν ΕΓΩ - ΠΝΕYΜΑ και όχι ςαν προςωπικότθτα μπορεί να πεί : 
« Ναί τϊρα κυμάμαι, όχι όμωσ όπωσ είμαι ςιμερα, αλλά ςαν ΠΝΕΤΜΑ είχα ενςαρ-
κϊςει κάποτε εκείνθν ἢ τθν άλλθ προςωπικότθτα » διότι αυτι είναι, όπωσ αναφζρει 
ο Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ ςτο κεφ. 3 : 8, θ βαςικι ιδιότθτα τοφ Πνεφματοσ : 

« το Πνεῦμα ὅπου κέλει πνεῖ ». 
Ο Ευαγγελιςτισ Ματκαίοσ αναφζρει γιά τον Ιωάννθ τον Βαπτιςτι και τον προφιτθ 
Θλία, ςτο κεφ. 17 : 10, τα εξισ : “ Καὶ ἐπθρώτθςαν αὐτὸν οἱ μακθταὶ αὐτοῦ λέγοντεσ 
· Τί οὖν οἱ γραμματεῖσ λέγουςιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλκεῖν πρῶτον ; ὁ δὲ ἀποκρικεὶσ εἶπεν 
αὐτοῖσ· Ἠλίασ μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταςτήςει πάντα· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ηλίασ 
ἤδθ ἦλκε καὶ οὐκ ἐπέγνωςαν αὐτὸν, ἀλλ' ἐποίθςαν ἐν αὐτῷ ὅςα ἠκέλθςαν · οὕτω 
καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνκρώπου μέλλει πάςχειν ὑπ' αὐτῶν. Τότε ςυνῆκαν οἱ μακθταὶ ὅτι 
περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιςτοῦ εἶπεν αὐτοῖσ.” 
Θ ζννοια τισ περικοπισ είναι ξεκάκαρθ για όςουσ ζχουν τθν προδιάκεςθ να αντι-
λθφκοφν. 
Σο Πνεφμα που είχε κάποτε ενςαρκϊςει τον Θλία, ενςάρκωςε και τον Ιωάννθ : 
όμωσ, ο Ιωάννθσ δεν ιταν ο Θλίασ.  
Εδϊ είναι θ μεγάλθ διαφορά τισ επανενςάρκωςθσ, όπωσ εμείσ τθν εννοοφμε ! 
Εκείνο που διαπιςτϊνει κανείσ παρατθρϊντασ τθν Φφςθ και τα φαινομενα είναι ότι 
μζςα ςτο απζραντο κοςμικό ςχζδιο, θ διατιρθςθ τϊν μορφϊν ελάχιςτα λαμβάνεται 
υπ’ όψιν. 
Μιλάμε γιά τθν δράςθ τοφ λεγόμενου καταςτρεπτικοφ ἢ πιό ορκά μεταμορφωτικοφ 
παράγοντα. Ο κάνατοσ είναι παντοφ επί το ζργον.  
Αναρίκμθτα φυςικά ςϊματα καταςτρζφονται ςυνεχϊσ, για να δϊςουν τθν κζςθ 
τουσ ςε άλλα, μζςα ςτθν ηωι. 
Οι ορυκτζσ μορφζσ καταλφονται για να χρθςιμεφςουν ςαν τροφι ςτα φυτά, τα φυτά  
με τθν ςειρά τουσ κυςιάηονται χάριν τϊν ηϊων και τα ηϊα χάριν τοφ ανκρϊπου κοκ. 
Από τθν άποψθ αυτι θ Φφςθ είναι ζνα αλθκινό ςφαγείο και θ διαπίςτωςθ αυτι 
φζρνει τθν απόγνωςθ ςτθν Φιλοςοφία, ενϊ για τθν κετικι επιςτιμθ αποτελεί ζνα 



ιςχυρό επιχείρθμα, που μπορεί δικαιολογθμζνα να αντιτάξει προσ τθν κρθςκευτικι 
πίςτθ. 
Κάτω όμωσ από το πρίςμα τισ Επανενςάρκωςθσ, βλζπει κανείσ, ότι εάν θ Φφςθ 
ενδιαφζρεται τόςο ελάχιςτα για τθν καταςτροφι τϊν φυςικϊν ςωμάτων, είναι 
επειδι ςτθν πραγματικότθτα αυτά δεν ζχουν παρά ελάχιςτθ ςθμαςία. 
Διότι τα ςϊματα ζχουν για μοναδικό ςκοπό ςτο να προμθκεφουν ςτθν υπό εξζλιξθ 
υνείδθςθ ζνα μζςον για τθν απόκτθςθ τισ πείρασ.  
Θ υνείδθςθ και θ εξζλιξι τθσ είναι εκείνο που ζχει πρωταρχικι ςθμαςία. 
Γιά αυτό και θ υνείδθςθ είναι προφυλαγμζνθ με κάκε φροντίδα. 
Θ Φφςθ καταςτρζφει τισ φυςικζσ μορφζσ χωρίσ φειδϊ, γιατί θ υνείδθςθ που τισ 
χρθςιμοποιεί δεν είναι δυνατόν θ ίδια ποτζ να πεκάνει. 
Εδϊ κρφβεται το μεγαλείο τισ μφθςθσ ςε βακμό Διδαςκάλου, πίςω από τον ςυμβο-
λιςμό τισ ακακίασ (ακαναςία ), τθσ οποίασ το δίδαγμα κατά τθν άποψθ μου ςυνοψί-
ηεται ςτο ότι μετά τον κάνατο τϊν φυςικϊν ςωμάτων τίποτε δεν χάνεται που να ζχει 
πραγματικι αξία. 
Μποροφμε επομζνωσ να ορίςουμε και ωσ εξισ τθν Επανενςάρκωςθ : 
« Οντότθτεσ, ενςυνείδθτεσ και ακάνατεσ, λαμβάνουν κατάλλθλα ςϊματα προςαρ-
μοςμζνα ςτο ςτάδιο τισ αναπτφξεωσ τουσ και μζςω αυτϊν τϊν ςωμάτων μπο-
ροφν να επικοινωνοφν με τθν φυςικι ηωι ( υλικι - ψυχικι και νοθτικι ) και να 
γνωρίηουν όλεσ τισ εμπειρίεσ τθσ ». 
Επί τοφ παρόντοσ λοιπόν, ασ ςυνοψίςουμε τθν παρουςίαςι μασ, από τθν οποία 
προκφπτει ότι ο άνκρωποσ πεκαίνει διά τοφ πρϊτου κανάτου, αποςαρκοφμενοσ. 
ε αυτιν τθν κατάςταςθ ηωισ διατθρεί, όπωσ και προθγουμζνωσ, τθν προςωπικό-
τθτά του.  
τθν ςυνζχεια πεκαίνει γιά δεφτερθ φορά ( δεφτεροσ κάνατοσ ), απαικεροφμενοσ.  
το ςτάδιο αυτό χάνει τθν προςωπικότθτα τοφ Εγϊ του και κακίςταται απρόςωποσ, 
ςαν ςυνζπεια τϊν μεταμορφϊςεων τισ οποίεσ υφίςταται διά τισ κάκαρςθσ τισ ςυν-
αιςκθτικισ και τισ διανοθτικισ του καταςτάςθσ. 
Όμωσ ασ μθν απελπιηόμαςτε ακοφγοντασ τα λόγια αυτά, διότι, θ μζχρι τϊρα 
περιγραφι δεν αγγίηει παρά μόνο τθν μία όψθ τοφ κανάτου.  
Τπάρχει και μία δεφτερθ όψθ, προσ τθν οποία μποροφν να ςτραφοφν οι ελπίδεσ μασ 
γιά τθν ακαναςία. 
Κακϊσ ο άνκρωποσ περιερχόταν, από τθν ςυνειδθτότθτα ςτθν αςυνειδθςία, περνϊ-
ντασ από τα προαναφερκζντα ςτάδια, ζφκανε, ςτο τζλοσ μακρϊν περιόδων κφκλων, 
ςτον βακμό τθσ τελειότθτασ εκείνθσ, θ οποία ζκανε τισ εξαγνιςμζνεσ καταςτάςεισ 
τοφ όντοσ του να φκάςουν ςτον βακμό τισ αφκαρςίασ. Ζτςι ϊςτε, διερχόμενοσ από 
τα διάφορα ςτάδια, ο άνκρωποσ να διατθρεί τθν ςυνειδθτότθτα τοφ Εγϊ και τισ 
προςωπικότθτάσ του. 
Σζτοια ιταν θ πρϊτθ αγωνία τισ ανκρϊπινθσ ηωισ πάνω ςτθν φτωχι μασ Γθ, μζχρισ 
ότου οι Θείοι Απεςταλμζνοι ιρκαν για να τραβιξουν τον άνκρωπο από τον δρόμο 
τισ πλάνθσ και να τον κατευκφνουν ςτθν οδό που οδθγεί ςτθν ακαναςία. Πολλζσ 
γενιζσ αναςφρκθκαν από το μθδζν και τθν απροςωποποίθςθ. 
Κατά τοφσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ τϊν διαφόρων αυτϊν αναςτάςεων, λόγω τοφ 
θκικοφ νόμου τισ ηωισ και τοφ κανάτου, ο άνκρωποσ πολλζσ φορζσ παρζκλινε από  
τθν οδό τθν οποίαν τοφ χάραξαν οι Θείοι Απεςταλμζνοι . 
Ο Θεόσ, ο ενςαρκωμζνοσ Λόγοσ, ιρκε με τθ ςειρά του για να μαςτιγϊςει με τον 
δθμιουργικό του Λόγο τθ διαφκορά και με μια περίλαμπρθ χειρονομία κριάμβου, 



αγάπθσ και αυταπάρνθςθσ, ανζβθκε τον Γολγοκά, τθν ςυμβολικι οδό τισ ςωτθρίασ. 
Οι Άνκρωποι τον ακολοφκθςαν. Σον ακολουκοφν, όμωσ, πάντοτε ; 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ τισ αταξίασ που επικρατεί ςτθν ςθμερινι ανκρωπότθτα. 
Θ φυλι τϊν ακανάτων εξαφανίηεται από τθν Γθ και από τα μζςα τοφ 19ου αιϊνα θ 
επιφάνεια τισ Γθσ μασ καλφπτεται από δυςτυχιςμζνουσ κνθτοφσ. 
Είναι φανερό ότι όλεσ οι προςπάκειεσ τϊν ανκρϊπων τισ επιςτιμθσ και εκείνων 
που κεοποιοφν τθν φλθ, είναι άχρθςτεσ γιατί θ ςφγχυςθ τοφσ περιμζνει ςτο τζρμα 
τισ φπαρξθσ τουσ ! Δεν κα βροφν ςτθν επιςτιμθ εκείνο που ζχουν ανάγκθ προκει-
μζνου τα ζργα τουσ να ηιςουν τθν Ακαναςία ! 
Πρϊτο μασ λοιπόν κακικον, κατά τθν γιινθ φπαρξι μασ, πρζπει να είναι θ εξα-
ςφάλιςθ τισ ακαναςίασ τοφ Εγϊ και τισ προςωπικότθτάσ μασ, διά τισ εξυγιάνςεωσ 
τϊν καταςτάςεων μασ, μζςα από μια ηωι αγνϊν θκϊν και δθμιουργϊντασ μζςα μασ 
τισ ακατάλυτεσ αρετζσ τισ Αγάπθσ. 
Φκάνοντασ ζτςι ςτο τζρμα τισ υλικισ μασ υπάρξεωσ, κα μπορζςουμε να αντιμετω-
πίςουμε τον κάνατο με γαλινθ και χαρά, διότι τότε ο κάνατοσ κα ςθμαίνει για εμάσ 
μεν ανάςταςθ γιά δε τα πεπρωμζνα μασ Ακαναςία. 
Αφοφ λοιπόν κακορίςαμε τα αποτελζςματα τϊν νόμων τισ Ηωισ και τοφ κανάτου, 
κακϊσ και τισ διάφορεσ επανενςαρκϊςεισ ( όχι μετεμψυχϊςεισ ) που φαίνεται ότι 
προκφπτουν από τθν ατζλεια τισ φφςεϊσ μασ, ασ περάςουμε ςε μια άλλθ κεϊρθςθ 
τϊν επανενςαρκϊςεων ! 
Σο Παν, εκτόσ από το Θείο επίπεδο, περιλαμβάνει και το Δθμιουργθμζνο φμπαν το 
οποίο αποτελείται από δφο « περιοχζσ ». 
1ον Μιά ενδιάμεςθ περιοχι, τον Ουρανό ( τα φδατα πάνω από το ςτερζωμα ςτθν 
Γζνεςθ ) και μια κατϊτερθ περιοχι, το Κοςμικό επίπεδο ( τα φδατα κάτω από το 
ςτερζωμα ). 
2ον Σο Κοςμικό επίπεδο, επίςθσ, αποτελείται από δφο περιοχζσ : 
Σθν Φφςθ που Δθμιουργεί ( αλλιϊσ Φυςιϊςα Φφςθ - Natura Naturans ) 
Είναι το Ανϊτερο νοθτικό επίπεδο ( Πνευματικό - Άγια των Αγίων - Δεβίρ ςτον 
Σεκτονικό ναό ι Ναό του ολομϊν-τοσ ). Είναι ο κόςμοσ τοφ Πνεφματοσ, των ιδεϊν, 
των εννοιϊν και τθσ αφθρθμζνθσ ςκζψεωσ. 
Σθν Δθμιουργθμζνθ Φφςθ ( αλλιϊσ Φυςικοποιθμζνθ Φφςθ - Natura Naturante ) 
Αυτι αποτελείται : 

α. Από το κατϊτερο Νοθτικό και ψυχικό επίπεδο ( ο κυρίωσ ναόσ Χικάλ ἢ Μζςον 
Δϊμα ςτον Σεκτονικό ναό ).  
Είναι ο κόςμοσ τισ ςυνικουσ ςκζψθσ και των ςυναιςκθμάτων μασ. 
Σο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει το Μωςαϊκό δάπεδο και τον Ουράνιο κόλο τοφ 
Σεκτονικοφ ναοφ. 

β. Σο κυρίωσ υλικό ἢ αικερικό ( ενεργειακό ) επίπεδο ( Πρόναοσ ἢ Αιλάμ ςτον 
Σεκτονικό ναό ). 
τον Σεκτονικό ναό ἢ ςτον εκδθλωμζνο Κόςμο, υπάρχουν τρείσ κφρεσ διελεφςεων, ( 
βλζπε το τυπικό τοφ μακθτι ). 
1θ. Θ Δυτικι κφρα , ἢ , θ πφλθ τϊν κνθτϊν … … ( οδθγεί εντόσ τοφ Κόςμου ) 
2θ. Θ Μεςθμβρινι κφρα , ἢ , θ πφλθ τοφ Μζςου Δϊματοσ … ( χϊροσ αναπαφςεωσ ! ) 
3θ. Θ Ανατολικι κφρα , ἢ , θ πφλθ τϊν Aκανάτων … ( οδθγεί εκτόσ τοφ Κόςμου ) 

Είναι γνωςτόσ ο Σεκτονικόσ όροσ γιά κάποιον που ζχει απζλκει ( πεκάνει ).  
Λζμε τότε ότι ζχει μεταςτεί ςτθν Αιωνία Ανατολι ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



Ασ κζςουμε τϊρα ςτον εαυτό μασ τθν ακόλουκθ ερϊτθςθ, που αφορά τον λόγο τισ 
φπαρξθσ τισ Ανατολικισ κφρασ τοφ Σεκτονικοφ ναοφ ἢ ναοφ τοφ ολομϊντοσ, όταν 
τον κεωριςουμε ςαν εικόνα τοφ φμπαντοσ Κόςμου και τισ προοπτικζσ μασ μετά 
από τθν ζξοδο αυτι. 
Σι μπορεί να ςθμαίνει μυθτικά ο όροσ « Αιωνία Ανατολι » ; 
Σελικά, προσ τα ποφ οδθγεί θ ανατολικι κφρα, υπό προχποκζςεισ, ζνα περιορι-
ςμζνο αρικμό από ανκρϊπουσ που ζχουν απζλκει και ποφ μπορεί να βρίςκεται θ 
κζςθ αυτι χωροχρονικά ; 
Γιά να κατανοιςουμε το κζμα, από πλευράσ μυθτικισ, πρζπει να αναχκοφμε ςτθν 
Ελλθνικι παράδοςθ ςτο ηιτθμα τϊν « πυλϊν », όπωσ αναφαίνεται ςτα κεολογοφ-
μενα από τον Όμθρο, ςτθν περικοπι τισ Οδφςςειασ, θ οποία περιγράφει το περί-
φθμο ςτθν Ικάκθ « Άντρο τϊν Νυμφϊν », το οποίο ζχει ςχζςθ και με τα δφο Θλιο-
ςτάςια ( Πφλεσ τϊν δφο Θλιοςταςίων ). 
Σο άντρο τισ Οδφςςειασ, όπωσ ο Πορφφριοσ αναγνωρίηει, είναι θ εικόνα τοφ 
Κόςμου, είναι ο ναόσ ςτον οποίο τελοφνται τα μυςτιρια, με άλλα λόγια ο τόποσ τισ 
εκδιλωςθσ τϊν Θείων Πραγματϊςεων, δθλαδι των δθμιουργθμζνων όντων. Από 
εξελικτικισ πλευράσ θ οριςτικι ζξοδοσ από το άντρο, είναι ο τελικόσ ςκοπόσ, ϊςτε 
το Όν, το οποίο ειςιλκε από τθν πφλθ τϊν κνθτϊν ( ενςάρκωςθ ), αν οδθγικθκε 
μζχρι το τζρμα νικθφόρα ( Χιράμ - ακαναςία ), να διζλκει οριςτικά από τθν πφλθ 
τϊν Ακανάτων και ποτζ πιά να μθν ξαναζρκει ςτο κατϊτερο κοςμικό επίπεδο, τον 
εκδθλωμζνο κόςμο τισ χωριςτικότθτοσ ( Μωςαϊκό δάπεδο ), δθλαδι : 
Εντόσ των ορίων τισ ςχετικότθτασ! « Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ κύρα ἀνεῳγμένθ 
ἐν τῷ οὐρανῷ » ( Αποκάλυψθ κεφ. 4:1 ). 
Άραγε ο άνκρωποσ, ο οποίοσ ζφταςε ςτθν Ακαναςία τοφ Εγϊ του και τισ προςωπι-
κότθτάσ του, επανενςαρκϊνεται ; Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, ποιζσ κα ιςαν οι 
ςυνκικεσ και οι λόγοι τισ επανενςαρκϊςεϊσ του ; τθν ερϊτθςθ αυτι ο Δθμιτριοσ 
εμελάσ, Ροδόςταυροσ και ζνασ από τοφσ Εκλεκτοφσ Απεςταλμζνουσ Διδαςκάλουσ 
δίνει τθν εξισ απάντθςθ : 
« Ο άνκρωποσ που ζχει φτάςει ςτον βακμό τισ ακαναςίασ τοφ Εγϊ και τθσ προςω-
πικότθτάσ του, επανενςαρκϊνεται κάτω από τθν επιρροι τϊν υνειδθτϊν Νόμων, 
γιά να τελειοποιιςει τθν Διανοθτικι του κατάςταςθ. 
Διότι το Εγϊ μασ, ςαν μια εκπόρευςθ ενόσ Εγϊ που είναι πολλαπλαςίωσ ανϊτερο 
τοφ δικοφ μασ ( κεία Μονάσ ἢ oμαδικι Ψυχι ), τείνει, λόγω τισ καταγωγισ του, να 
προςομοιάςει προσ τθν διανοθτικι εικόνα τοφ Γεννιτορά του και να πλθςιάςει 
προσ Αυτόν, χωρίσ όμωσ να ςυγχωνευτεί μζςα Σου. 
Ο άνκρωποσ, ο οποίοσ διά τισ Αγάπθσ ζφταςε ςτθν αφκαρςία τισ αιςκθτικισ του 
κατάςταςθσ, κα επανενςαρκωκεί γιά να αποκτιςει τθν τελειότθτα τισ Διανοθτικισ 
του κατάςταςθσ διά τισ οφίασ. Να γιατί τα λόγια τοφ Θεανκρϊπου, που δεν βλά-
πτει να επαναλθφτοφν, υπονοοφν πολφ περιςςότερα από ότι αντιλαμβανόμαςτε εκ 
πρϊτθσ όψεωσ ( Ματκ. κεφ. 5: 8 ) : 

« Μακάριοι οι κακαροί τι καρδία , ότι αυτοί τον Θεόν όψονται » 
Αυτζσ οι επανενςαρκϊςεισ που διενεργοφνται από τοφσ ςυνειδθτοφσ νόμουσ, δεν 
υπόκεινται ςτισ ταραχζσ και τισ αταξίεσ τισ υλικισ ηωισ, τα δε ανκρϊπινα όντα τα 
οποία διζρχονται από αυτό το ςτάδιο τισ εξελίξεϊσ τουσ, παρά τισ ταλαιπωρίεσ ςτισ 
οποίεσ ο αντίπαλοσ ( ο Εωςφόροσ ) αρζςκεται να τα υποβάλει, προχωροφν ςτθν οδό  
τισ ανόδου με γαλινθ, βεβαιότθτα και περιφρόνθςθ γιά τοφσ κακολόγουσ. 



Θ προθγοφμενθ φφςθ τϊν επανενςαρκϊςεων είναι ατομικι και όχι ομαδικι, ενϊ θ 
φφςθ τϊν επανενςαρκϊςεων που ζχουν ςκοπό τθν τελειοποίθςθ τισ διανοθτικισ 
κατάςταςθσ, αν και παραμζνει ατομικι, ζχει εν τοφτοισ, ςυλλογικό χαρακτιρα τισ 
φυλισ. 
Πραγματικά, τα όντα που ζφκαςαν ςε ζναν κακοριςμζνο βακμό νοθτικότθτασ ἢ 
τελειότθτασ τισ διανοθτικισ τουσ κατάςταςθσ, μετά τον υλικό τουσ κάνατο ἢ τθν 
αποςάρκωςι τουσ, ανζρχονται ςε μία περιοχι που βρίςκεται πζραν από τθν περι-
οχι τισ Φυςιϊςθσ Φφςεωσ, θ οποία αποκαλείται ςτθν Βίβλο “ Ουρανόσ ”, ςε αντί-
κεςθ με το Κοςμικό επίπεδο, ανϊτερο ἢ κατϊτερο, το οποίο χαρακτθρίηει όπωσ 
είπαμε τισ περιοχζσ τισ Φυςικοποιθμζνθσ Φφςθσ. 
Φκάνοντασ ςτο Ουράνιο επίπεδο (ςτθν Γζνεςθ τα φδατα άνω τοφ ςτερεϊματοσ), 
περιμζνουν εκεί τθν ζλευςθ τισ φυλισ τουσ και τθν φψωςι τθσ προσ περιοχζσ τοφ 
δθμιουργθμζνου φμπαντοσ περιςςότερο τακτοποιθμζνεσ και εναρμονιςμζνεσ ( 
Εδζμ ἢ Ουράνια Ιερουςαλιμ ) ». 
Κατά το Πιςτεφω τισ Νίκαιασ «προςδοκϊ ανάςταςθ νεκρϊν και ηωι τοφ μζλλοντοσ 
αιϊνοσ». 
Γιά τθν καλφτερθ κατανόθςθ μποροφμε να δοφμε τα πράγματα και από άλλθ οπτικι 
γωνία. 
Πιό πριν είδαμε αναλυτικά ζνα από τα βαςικά αξιϊματα τοφ Εςωτεριςμοφ, που 
είναι θ αναλογία θ οποία υπάρχει μεταξφ τοφ μακροκόςμου και τοφ μικροκόςμου.  
Ζτςι θ κζςθ τοφ ανκρϊπου μζςα ςτο φμπαν είναι ανάλογθ με εκείνθ ενόσ κυτ-
τάρου τοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ. 
Αν μποροφςαμε να πάρουμε τθν κζςθ ενόσ κυττάρου, κα βλζπαμε το ςϊμα μασ από 
το εςωτερικό του, όπωσ τϊρα παρατθροφμε τον ζναςτρο ουρανό με τοφσ γαλαξίεσ, 
τοφσ οποίουσ αντιπροςωπεφουν τα όργανα τοφ ςϊματοσ μασ. Αν αντίκετα, ιταν 
δυνατόν να γίνουμε τεράςτιοι και να δοφμε το ςφμπαν ςτθν δικι του κλίμακα, κα το 
βλζπαμε ςαν ζνα ηωντανό ςϊμα. 
Υςτερα από τθν μζχρι ςτιγμισ ανάλυςθ, ςε ποιό ςυμπζραςμα κα μποροφςαμε να 
καταλιξουμε για το νόθμα τισ ανκρϊπινθσ ηωισ, όπωσ τθν γνωρίηουμε ςτον Κόςμο 
αυτό ; 
 
Ο ΒΑΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΗ ΖΩΗ 

Ο άνκρωποσ φαίνεται ότι υπάρχει γιά να εξυπθρετεί δφο κυρίωσ λόγουσ : 
1ον Εξυπθρετεί τοφσ ςκοποφσ τοφ Παγκόςμιου οργανιςμοφ, ςαν επί μζρουσ 
ςτοιχείο αυτοφ . 
2ον αν μεμονωμζνο άτομο μπορεί να επιδιϊξει τοφσ δικοφσ του ςκοποφσ ( το κακ’ 
ομοίωςθ ). 
Γιά να κατανοθκεί καλφτερα το γιατί καί το πϊσ είναι ςυνδεδεμζνοι οι δφο αυτοί 
ςτόχοι, ασ δοφμε ζνα παράδειγμα . 
Κάκε κφτταρο αποτελεί μζροσ ενόσ οργάνου το οποίο με τθν ςειρά του, ςαν 
ςτοιχείο μιάσ ομάδασ οργάνων, εξαςφαλίηει τθν καλι πορεία κάποιασ λειτουργίασ 
τοφ οργανιςμοφ. 
Ασ εξετάςουμε, από τθν άποψθ αυτι, τθν μοίρα ενόσ κυττάρου μασ. 
Τπόκειται ςε δφο κατθγορίεσ νόμων ἢ πιό απλά, ασ ποφμε ότι κυριαρχείται από δφο 
νόμουσ. 
Ο πρϊτοσ ςυγκρατεί το κφτταρο ςτθν κζςθ του καί ονομάηεται ςτθν επιςτιμθ τοφ 
εςωτεριςμοφ Βαςικόσ Νόμοσ τισ Ζωισ. 



Ο δεφτεροσ νόμοσ, ο οποίοσ επιτρζπει ςτο κφτταρο κάποια ςχετικι ελευκερία 
δράςθσ, ονομάηεται Νόμοσ τισ Διελεφςεωσ ἢ αλλιϊσ νόμοσ τοφ Χιράμ ( εξ οφ και ο 
εορταςμόσ τοφ Πάςχα. Πεςάχ ςτα εβραϊκά ςθμαίνει πζραςμα ). 
Ο πρϊτοσ νόμοσ, ςυντθρθτικόσ, φροντίηει ϊςτε το όργανο, ςτο οποίο ανικει το 
κφτταρο να λειτουργεί ανεμπόδιςτα. Γιά να επιτφχει ο ςκοπόσ αυτόσ πρζπει πρϊτα 
τα κφτταρα τοφ οριςμζνου οργάνου να εκπλθρϊνουν ςτο ςϊμα, όςο ηοφν, τον ρόλο 
ποφ τοφσ ζχει ανατεκεί.  
Σα κφτταρα τα οποία ακολουκοφν τον Βαςικό νόμο τισ ηωισ υφίςτανται τισ δεςμεφ-
ςεισ τϊν διαδικαςιϊν τισ γεννιςεωσ, τισ ηωισ, τισ αναπαραγωγισ και τοφ 
κανάτου. 
τον νόμο αυτό μάλλον υπάγεται και θ λειτουργία τοφ Μεταμορφωτικοφ Παρά-
γοντα που ιδθ αναφζραμε. 
Ο Βαςικόσ λοιπόν νόμοσ τισ Ηωισ υποχρεϊνει τα κφτταρα να παραμζνουν ςτισ 
κζςεισ τουσ, να ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τουσ και να τισ αφιερϊνουν τθν ίδια 
τουσ τθν ηωι. 
Είναι φανερό ότι, αν αυτόσ ο νόμοσ δεν ςυγκρατοφςε τα κφτταρα τοφ ςϊματοσ μζςα 
ςτα όρια τοφ κάκε οργάνου, αν δεν τα ανάγκαηε να ςυμβάλουν ςτθν λειτουργία 
του, τα όργανα τοφ ςϊματοσ μασ δεν κα ιταν δυνατόν να υπάρξουν. Ζτςι, ο νόμοσ 
αυτόσ είναι ωφζλιμοσ γιατί, εξαςφαλίηοντασ τθν φπαρξθ τϊν οργάνων, επιτρζπει 
τθν διατιρθςθ τοφ ςϊματοσ. 
Αλλά το ανκρϊπινο ςϊμα ςυνεχίηει να ηεί και μετά από ολικι αφαίρεςθ οριςμζνων 
οργάνων. ιμερα γνωρίηουμε ότι, όταν πρόκειται γιά οριςμζνα όργανα, θ αφαίρεςθ 
αυτι δεν φζρνει και μεγάλεσ ανωμαλίεσ ςτθν λειτουργία τοφ οργανιςμοφ. Μάλιςτα 
δε, ο οργανιςμόσ ανζχεται τθν τμθματικι αποκοπι οργάνων χωρίσ θ γενικι οικο-
νομία του να κινδυνεφει. Αυτό μαρτυρεί ότι θ εξαφάνιςθ οριςμζνων κυττάρων ποφ 
αντιπροςωπεφουν ζνα ελάχιςτο μζροσ ενόσ οργάνου, περνάει απαρατιρθτθ γιατί θ 
λειτουργία δεν κίγεται. Και κακϊσ ο ουςιαςτικόσ ρόλοσ τοφ Βαςικοφ νόμου τισ 
Ηωισ είναι να επαγρυπνά γιά τθν ςυνζχεια τισ λειτουργίασ, δεν « αντιλαμβάνεται » 
τθν εξαφάνιςθ αυτι αφοφ δεν τοφ φζρνει προςκόμματα. 
υμβολικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα κφτταρα, όταν ξεφφγουν από τον νόμο 
αυτόν, υπάγονται ςτον δεφτερο νόμο και ςτθν ειδικι κατάςταςθ τισ Ακαναςίασ ποφ 
ςυμβολίηει. 
Θ απόδραςθ μερικϊν κυττάρων είναι, ζξ άλλου, ζνα φαινόμενο ποφ παράγεται 
ςυνεχϊσ. 
Με πολλοφσ καί διαφόρουσ ρυκμοφσ, τα κφτταρα μασ, από το επιδερμικό ζωσ το 
νευρικό, ανανεϊνονται αςταμάτθτα. Παράλλθλα όμωσ με τθν εςωτερικι ανανζωςθ, 
παρατθροφνται εξαφανίςεισ κυττάρων ποφ αντικακίςτανται ἢ όχι από καινοφργιεσ 
ενότθτεσ. 
Ωσ εδϊ, θ αναλογία με τθν μοίρα τοφ ανκρϊπου απζναντι ςτον Βαςικό νόμο τισ 
Ηωισ και ςτον νόμο τισ Διελεφςεωσ μπορεί να κεωρθκεί πλιρθσ. ταματάει όμωσ 
εδϊ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με όςα ξζρουμε ςιμερα. 
Πράγματι, ςτθν κίνθςθ αυτιν τισ ηωισ τϊν μετακινιςεων και τοφ κανάτου τϊν 
κυττάρων δεν υπάρχουν ενδείξεισ γιά να ςκεφκεί κανείσ ότι το πζραςμα από τον 
Βαςικό νόμο τισ Ηωισ ςτον νόμο τισ Διελεφςεωσ γίνεται με ςυνειδθτι ενζργεια τϊν 
κυττάρων. Γιά τον άνκρωπο όμωσ τα πράγματα είναι κάπωσ διαφορετικά . 
Ο άνκρωποσ, ςαν κφτταρο τισ ανκρωπότθτασ, αποτελεί τμιμα τισ οργανικισ ηωισ 
επάνω ςτθν Γθ. 



Θ Ηωι, ςτο ςφνολο τθσ, είναι ζνα πολφ ευαίςκθτο όργανο τοφ πλανιτθ μασ. 
αν κφτταρο τοφ οργάνου αυτοφ, ο άνκρωποσ υπάγεται ςτον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ 
ποφ τον ςυγκρατεί ςτθν κζςθ του. Βζβαια, ο νόμοσ τοφ αφινει κάποιο περικϊριο, 
κάποια ελευκερία βουλιςεωσ, ανζχεται οριςμζνεσ ελεφκερεσ κινιςεισ μζςα ςτα 
όρια ποφ ζχει προκακορίςει. 
Μζςα ςτα όρια αυτά, ποφ αντικειμενικά είναι πολφ περιοριςμζνα αλλά υποκειμε-
νικά φαίνονται ευρφτατα, ο άνκρωποσ μπορεί να αφιςει ελεφκερεσ τισ επικυμίεσ 
καί τισ φιλοδοξίεσ του. 
Χωρίσ να επεκτακοφμε ςτον προςδιοριςμό τϊν ορίων και ςτθν λεπτομερι περιγρα-
φι τϊν ςυνκετικϊν ςτοιχείων τοφ Βαςικοφ νόμου τισ ηωισ μποροφμε να δϊςουμε 
ζνα παράδειγμα.  
Θ πείνα και θ δουλεία τισ εργαςίασ γιά τθν εξαςφάλιςθ τισ επιβιϊςθσ είναι από 
τοφσ φορείσ τοφ νόμου αυτοφ. Ζνασ άλλοσ φορζασ είναι θ αλυςιδωτι ςχζςθ : 
ερωτικό ζνςτικτο – αναπαραγωγι - φροντίδα τϊν γονζων γιά τα παιδιά τουσ. 
Θ εςωτερικι αρχι ποφ εφαρμόηεται ςε αυτιν τθν όψθ τισ ηωισ είναι ότι, ο ςαρκι-
κόσ ζρωτασ είναι αναγκαίοσ γιά το γενικό καλό. 
Σζλοσ ο φόβοσ καί οι ςυνζπειεσ του, είναι θ τρίτθ ομάδα φορζων τοφ Βαςικοφ 
νόμου τισ Ηωισ. Γενικά, το περικϊριο ποφ ο Βαςικόσ νόμοσ τισ Ηωισ ζχει παρα-
χωριςει ςτισ ελεφκερεσ κινιςεισ, φκάνει μζχρι το όριο που, με μία λζξθ – όπως-
διποτε όχι πολφ επιςτθμονικι αλλά παραςτατικι - μποροφμε να ονομάςουμε : 
αςτικι ευτυχία, ςταδιοδρομία ςε οποιονδιποτε κλάδο τισ ανκρϊπινθσ δραςτθριό-
τθτοσ : περιουςία, οικογζνεια, ζρωτεσ, απολαφςεισ, τιμζσ, δόξα κ.λ.π. Όλα αυτά 
όμωσ με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τισ παραδοχισ - ζςτω και υποςυνείδθτθσ 
αλλά ανεπιφφλακτθσ - τοφ αναπόφευκτου κανάτου. Όςο ο άνκρωποσ δζχεται, χωρίσ 
πάλθ, τθν αρχι τοφ τελικοφ αφανιςμοφ τισ προςωπικότθτάσ του, μπορεί να ενεργεί 
ςτθν ηωι χωρίσ να προςελκφει εναντίον του τθν ζντονθ πίεςθ τοφ Βαςικοφ νόμου 
τισ ηωισ. 
Θ κατάςταςθ είναι τελείωσ διαφορετικι αν αρχίςει τθν μάχθ γιά να ξεπεράςει τα 
όρια τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ. 
Προςκροφει τότε ςε μιά δράςθ ποφ κατευκφνεται εναντίον του από τον Βαςικό 
νόμο και τα παράγωγα του, ο οποίοσ δρά ςυγχρόνωσ ςε πολλά πεδία, όπωσ : ςτο 
φυςικό, ςτο ψυχικό και ςτο κατϊτερο νοθτικό και προςωποποιείται με τοφσ τρείσ 
δολοφόνουσ τοφ Χιράμ ( μφκοσ τοφ Χιράμ ► ). 
Θ δράςθ του, ςτο ψυχικό ( θκικό ) πεδίο, ζχει γίνει αντιλθπτι από τον άνκρωπο, 
από πάρα πολφ παλιά χρόνια, με τθν προςωποποιθμζνθ μορφι τοφ Εωςφόρου και 
τοφ Διαβόλου. 
Θ δαιμονολογία, ςτθν Ορκόδοξθ Παράδοςθ, κατζχει ςθμαντικι κζςθ. Βρίςκουμε 
εκεί πρακτικζσ διαπιςτϊςεισ, λεπτζσ και βακιζσ παρατθριςεισ γιά τισ ποικίλεσ και 
επικίνδυνεσ μορφζσ τισ δράςεωσ τοφ Διαβόλου ςτισ διάφορεσ περιςτάςεισ. 
Θ δράςθ του ζχει τζτοια ζκταςθ ϊςτε φκάνει ςτο ςθμείο νά χρθςιμοποιεί τθν καλι 
πίςτθ τϊν ανκρϊπων, γιά να ικανοποιιςει τοφσ ςκοποφσ του. 
Βρίςκουμε ακόμθ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ κεμελιωμζνεσ ςτθν πείρα χιλιετθρίδων, ιδι-
αίτερα χριςιμεσ ςτοφσ ςπουδαςτζσ τισ επιςτιμθσ τοφ εςωτεριςμοφ γιατί μόλισ 
αποκτιςουν τα πρϊτα κετικά αποτελζςματα κα προςκροφςουν, οπωςδιποτε, ςτθν 
ενεργθτικι αντίδραςθ τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ και ςτο “παιγνίδι” τοφ Πονθροφ. 
Πρζπει να αντιλθφκοφμε ότι ο άνκρωποσ, παίρνοντασ κζςθ κάτω από τθν αιγίδα 
τοφ νόμου τισ Διελεφςεωσ, εναντιϊνεται ςτον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ.  
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Μάλιςτα ζχει κλθκεί να τον ανατρζψει, ςε ατομικι εννοείται κλίμακα. 
Δεν πρζπει να ξεχνά, αλλιϊσ κα υποςτεί αιφνιδιαςτικι επίκεςθ, ότι θ ςωτθρία εξαρ-
τάται από τθν νίκθ του εναντίον τοφ Διαβόλου, τισ προςωποποιθμζνθσ όπωσ 
είπαμε μορφισ, ςτο θκικό πεδίο, τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ. 
Και αυτό, παρά το γεγονόσ ότι ο νόμοσ αυτόσ, ςαν κοςμικόσ, είναι φυςικά ζνασ 
Θείοσ νόμοσ. 
Δεν πρζπει όμωσ να κορυβθκοφμε γιατί ο νόμοσ τισ Διελεφςεωσ είναι επίςθσ Θείοσ 
νόμοσ. 
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο Ιακϊβ πάλεψε μια ολόκλθρθ νφχτα με τον άγγελο, τον νίκθςε 
και ονομάςτθκε από Αυτόν Ιςραιλ ποφ ςθμαίνει : 

« εκείνοσ ποφ πάλαιψε με τον Θεό ἢ δυνατόσ προσ τον Θεό ». 
Ο άνκρωποσ, διαλζγοντασ τον, εξυπθρετεί και πάλι τό ςυμφζρον τοφ ςυνόλου, 
διαφορετικά όμωσ, με ζνα τρόπο αςφγκριτα πιό αποτεςματικό. Ζτςι ςτθν πάλθ του 
ενάντια ςτον πρϊτο νόμο, υποβάλλεται ςε δοκιμαςίεσ ποφ, ςυχνά, παίρνουν τθν 
μορφι πειραςμϊν. 
Ζνα κλαςικό παράδειγμα ςτθν Καινι Διακικθ είναι οι πειραςμοί που υπζβαλε ςτον 
Ιθςοφ ο Διάβολοσ γιά 40 θμζρεσ ςτθν ζρθμο. 
Επίςθσ ίςωσ τϊρα αποκτοφν κάποιο νόθμα οι δοκιμαςίεσ τοφ Ιϊβ ςτθν Βίβλο, όπου 
ο ίδιοσ ο Θεόσ χρθςιμοποιεί τον ατανά ( Εβρ : ןטש ατάν = αντίπαλοσ ) ςαν 
εκτελεςτικό όργανο τοφ Βαςικοφ Νόμου τισ Ηωισ ( Ιϊβ κεφ. 1: 1~12 και κεφ. 2 : 6 ) : 

« Καὶ ἐγένετο ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτθ, καὶ ἰδοὺ ἦλκον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραςτῆναι 
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὁ διάβολοσ ἦλκε μετ᾿αὐτῶν. καὶ εἶπεν ὁ Κύριοσ τῷ διαβόλῳ· 
πόκεν παραγέγονασ ; καὶ ἀποκρικεὶσ ὁ διάβολοσ τῷ Κυρίῳ εἶπε· περιελκὼν τὴν γῆν 
καὶ ἐμπεριπατήςασ τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν πάρειμι . καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Κύριοσ · προςέςχεσ 
τῇ διανοίᾳ ςου κατὰ τοῦ παιδόσ μου᾿Ιώβ, ὅτι οὐκ ἔςτι κατ᾿ αὐτὸν ἐπὶ τῆσ γῆσ, 
ἄνκρωποσ ἄμεμπτοσ, ἀλθκινόσ, κεοςεβήσ, ἀπεχόμενοσ ἀπὸ παντὸσ πονθροῦ πράγ-
ματοσ ; ἀπεκρίκθ δὲ ὁ διάβολοσ καὶ εἶπεν ἐναντίον τοῦ Κυρίου·… τότε εἶπεν ὁ Κύριοσ 
τῷ διαβόλῳ· ἰδοὺ πάντα, ὅςα ἐςτὶν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί ςου, ἀλλ᾿ αὐτοῦ μὴ 
ἅψῃ…ἰδοὺ παραδίδωμί ςοι αὐτόν, μόνον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον. » 

το κατά Ιωάννθ Ευαγγζλιο, ο Διάβολοσ χαρακτθρίηεται ωσ « ὁ ἄρχων τοῦ κόςμου 
τούτου ». Θ ορκόδοξθ Χριςτιανικι διδαςκαλία ζχει αφιερϊςει ςτό κζμα αυτό 
πολλζσ βακειζσ μελζτεσ. Περιζχουν, όπωσ ιδθ αναφζραμε, πολφτιμεσ πρακτικζσ 
ςυμβουλζσ, τισ οποίεσ τα πλαίςια τοφ παρόντοσ δεν μασ επιτρζπουν να εξετάςουμε 
λεπτομερειακά, εκτόσ ίςωσ από το κζμα τϊν ψυχονοθτικϊν ειδϊλων γνωςτϊν ωσ 
 « ςτοιχειακϊν » ἢ μορφϊν επικυμιϊν - ςκζψεων ►. 
Ασ επιςθμάνουμε όμωσ τθν ζμμεςθ μορφι τισ λεγομζνθσ Διαβολικισ ι Εωςφο-
ρικισ δράςεωσ. 
Αν ο ερευνθτισ, προχωρϊντασ ίςια προσ τον ςκοπό - δθλαδι τθν απελευκζρωςθ και 
τθν ςωτθρία - υπερπθδιςει τα διαδοχικά εμπόδια και αποδείξει ζτςι ότι ζχει τθν 
δφναμθ να αψθφιςει τθν επιρροι τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ, ο ίδιοσ ο νόμοσ 
αρχίηει να ενεργεί ζμμεςα εναντίον τοφ ερευνθτι, ςυνικωσ μζςα από τοφσ 
ανκρϊπουσ τοφ ςτενοφ του περιβάλλοντοσ, ιδίωσ όταν δεν ακολουκοφν και εκείνοι 
τον ίδιο δρόμο. 
Θ δράςθ αυτι, ςτό θκικό πεδίο, παίρνει ςυχνά ςυγκινθςιακζσ μορφζσ επικαλοφ-
μενθ τα ευγενικά, γενναιόδωρα και αφιλοκερδι αιςκιματα του, τθν φιλανκρωπία, 
τισ υποχρεϊςεισ ἢ τον οίκτο του. 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_49d18c1a60db433eacf3f879026d5152.pdf


Και όλα αυτά γιά να τον οδθγιςει ςε ζνα αδιζξοδο, υποδθλϊνοντασ του ότι ζτςι 
επιςτρζφει ςτο κακικον του, ςτον ίςιο δρόμο, κ.λ.π. !!! 
Ζτςι φωτίηεται θ βακφτερθ ζννοια τϊν λόγων τοφ Ιθςοφ όταν ζλεγε κατά το Ευαγ-
γζλιο ότι : 
« ἐχκροὶ τοῦ ἀνκρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ » καί « λίκον ὃν ἀπεδοκίμαςαν οἱ οἰκοδο-
μοῦντεσ, οὗτοσ ἐγενήκθ εἰσ κεφαλὴν γωνίασ » ( Ματκ. κεφ. 10 : 36 και κεφ. 21: 42 ). 
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Θ Εςωτερικι εργαςία είναι από τθ φφςθ τθσ, μία εργαςία επαναςτατικι, διοτι ο 
ερευνθτισ ελπίηει να αλλάξει το κατεςτθμζνο, να νικιςει τον κάνατο και να φκάςει 
ςτθν ςωτθρία. 
Ζτςι ςτον Σεκτονιςμό ο νεόφυτοσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι, πριν καν ακολουκιςει τθν 
μυθτικι του πορεία, ςυντάςςει τθν Κοινωνικι του διακικθ, όπου αν κοιτάξουμε 
προςεκτικά φαίνεται να ανοίγονται μπροςτά του δφο διαφορετικζσ ἢ ενδεχομζνωσ 
και παράλλθλεσ ατραποί που πρζπει να ακολουκιςει. 
Αφενόσ τα « υποτικζμενα » κακικοντα προσ τον Θεόν, τον πλθςίον, τθν Πατρίδα και 
τθν οικογζνεια ( ο Βαςικόσ Νόμοσ τισ Ηωισ ) και αφετζρου τα κακικοντα προσ τον 
Εαυτό του που ςυνικωσ γίνονται γνωςτά μζςω διαφόρων μυιςεων « υγειϊν 
μυθτικϊν οργανϊςεων » ι αποκαλφψεων τϊν φερομζνων ωσ ιδρυτϊν κρθςκευτι-
κϊν κινθμάτων. 
Αυτόσ είναι ο ςκοπόσ τισ εςωτερικισ εργαςίασ όπωσ ορίςτθκε από τα Ευαγγζλια και 
τοφσ Αποςτόλουσ. 
Όπωσ δε λζει ο Απόςτολοσ Παφλοσ ςτθν προσ Ρωμαίουσ επιςτολι του : 
« ει γαρ κατά ςάρκα ηιτε, μζλλετε αποκνιςκειν » ( κεφ. 8 : 13 ) 
Εξ άλλου, ασ μθν ξεχνάμε ότι επίςθσ αναφζρει ςτθν Αϋ προσ Κορινκίουσ επιςτολι 
του : « πάντεσ μζν οφ κοιμθκθςόμεκα, πάντεσ δε αλλαγθςόμεκα » ( κεφ. 15 : 51 ) 
Βζβαια και τα κακικοντα προσ τον Θεό, προσ τον πλθςίον, προσ τθν Πατρίδα και τθν 
οικογζνεια ζχουν ςτθν ηωι τθν κζςθ, τθν αξία και τθν αναγκαιότθτα τουσ, αλλά όχι 
με τον ςυνικθ τρόπο που ο άνκρωποσ τα αντιλαμβάνεται και τα εκτελεί επθρεας-
μζνοσ από τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ και 
αντιλιψεισ τισ εκάςτοτε εποχισ. 
Ο άνκρωποσ ποφ ηεί πακθτικά - ζςτω και ςαν εξαιρετικόσ πολίτθσ - κάτω από τθν 
αιγίδα τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ ( θ Παραβολι τϊν Σαλάντων ), ανεπαίςκθτα 
χωρίσ να το αντιλαμβάνεται, ακολουκεί : 
« τθν ευρφχωρον οδόν τθν απάγουςαν εισ τθν απώλειαν ». 
Εκείνοσ όμωσ ποφ διαλζγει τον νόμο τισ Διελεφςεωσ, τϊν κείων ευκαιριϊν, βαδίηει : 
« τθν τεκλιμμζνθ οδό τθν απάγουςαν εισ τθν Ζωιν » ( Ματκ. κεφ. η’,13 ). 
Όλεσ λοιπόν οι μυιςεισ τοφ Σεκτονιςμοφ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ςαν διελεφςεισ 
ἢ ωσ αυξιςεισ μιςκοδοςίασ ι αυξιςεισ φωτόσ ( δθλαδι ςυνειδθςιακά ςτάδια ), 
ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τθν ςταδιακι αποςταςιοποίθςθ από τισ επιδράςεισ τοφ Βαςι-
κοφ νόμου τισ Ηωισ και τϊν παραγϊγων του. 
 
Ϊςτε ο άνκρωποσ, ακολουκϊντασ τθν οδό τϊν Θείων ευκαιριϊν, να κερδίςει ςε ζνα 
άλλο επίπεδο ( Ουράνιο ) μιά βακμίδα ςχετικισ ακαναςίασ που αναφζρεται και 
αλλθγορείται ςτο κοςμικό επίπεδο ςτθν μφθςθ τοφ βακμοφ του Διδαςκάλου ςτο 
πρόςωπο τοφ αρχιτζκτονα τοφ ναοφ τοφ ολομϊντοσ Χιράμ Αμπίφ ►. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BC-%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B2


Φυςικά πρόκειται όχι γιά τθν ακαναςία τϊν υλικϊν περιβλθμάτων ( περιηωμάτων ) 
αλλά γιά διατιρθςθ τισ υνειδιςεωσ θ οποία αλλιϊσ χάνεται με τον λεγόμενο 
δεφτερο κάνατο. 
Και εδϊ ακοφονται τα προειδοποιθτικά τοφ Ευαγγελιςτι Ιωάννθ ςτθν Αποκάλυψθ 
► : 20-6 « μακάριοσ καὶ ἅγιοσ ὁ ἔχων μέροσ ἐν τῇ ἀναςτάςει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ 
δεύτεροσ κάνατοσ οὐκ ἔχει ἐξουςίαν, ἀλλ᾿ ἔςονται ἱερεῖσ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριςτοῦ, 
καὶ βαςιλεύςουςι μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτθ.» 
21-8 « τοῖσ δὲ δειλοῖσ καὶ ἀπίςτοισ καὶ ἐβδελυγμένοισ καὶ φονεῦςι καὶ πόρνοισ καὶ 
φαρμακοῖσ καὶ εἰδωλολάτραισ καὶ πᾶςι τοῖσ ψευδέςι τὸ μέροσ αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ 
καιομένῃ ἐν πυρί καὶ κείῳ, ὅ ἐςτιν ὁ κάνατοσ ὁ δεύτεροσ. » 
 
 

H ΜΕΣΕΝΑΡΚΩΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ JINARAJIADASA ► 
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