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Ασ αφιςουμε μερικοφσ ειδικοφσ να μιλιςουν για το κζμα αυτό : 
Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτςκυ : Δεν υπάρχουν καφματα. Π,τι ςυμβαίνει είναι το 
αποτζλεςμα δράςεωσ τοφ αιϊνιου αναλλοίωτου, πάντα ενεργοφ ΝΟΜΟΥ. 
Άλιςτερ Κρόουλεχ : Μαγεία είναι θ τζχνθ ι θ επιςτιμθ τοφ να προκαλείσ να 
ςυμβοφν αλλαγζσ ςε ςυμφωνία με τθν Κζλθςθ. 
Ελιφάσ Λεβί : Θ Μαγεία είναι θ επιςτιμθ τισ παγκόςμιασ ιςορροπίασ. Θ αρμονία 
προζρχεται από τθν αναλογία τϊν αντικζτων. 
Σφμφωνα με το απόκρυφο Βιβλίο τοφ Ενϊχ οι Άγγελοι ι υιοί τοφ ουρανοφ, που 
ζπεςαν γιατί αγάπθςαν τισ γυναίκεσ τϊν ανκρϊπων, τισ πιραν ςαν ςυηφγουσ τουσ 
και τισ δίδαξαν τθν μαγεία, τουσ εξορκιςμοφσ και τα είδθ των ριηϊν και των δεν-
δρων. Ο Αμαηαράκ δίδαξε ςε αυτζσ όλα τα μυςτικά των καυματουργιϊν, ο Βαρ-
καϊάλ ιταν ο δάςκαλοσ τϊν μελετθτϊν τϊν άςτρων, ο Ακιβιιλ τουσ αποκάλυψε τα 
ςθμεία και ο Αηαραδιλ τθν κίνθςθ τισ Σελινθσ.  
Κατόπιν τοφτου μποροφμε να δϊςουμε τον ακόλουκο οριςμό : 

Η Μαγεία, από εςωτερικθ άποψη, ορίζεται ωσ η εφαρμογθ τθσ Θέληςησ θ του 
Λόγου τοφ ανιρϊπου επάνω ςτην Φφςη και ςτην φλη. 

Θ φφςθ απλά αναγκάηεται να υπακοφςει ςτθν ιςχυρι Κζλθςθ τοφ Μάγου, θ οποία 
αποτελεί τον ιςχυρότερο νόμο γι' αυτιν. Συνικωσ δίνεται το κλαςςικό παράδειγμα 
τοφ αμαξά με τθν άμαξα. Θ άμαξα είναι θ φλθ. Από μόνθ τθσ είναι αδρανισ, 
ςτατικι, πακθτικι, ακίνθτθ. Ηευγνφουμε ζνα άλογο ςτθν άμαξα και τϊρα αυτι 
μπορεί να κινθκεί. Το άλογο είναι θ ψυχι ι αςτρικόσ φορζασ που κινεί τθν φλθ. Το 
άλογο όμωσ είναι "άλογο", δθλαδι χωρίσ λόγο, λογικι. Δεν είναι κατάλλθλο για να 
οδθγιςει από μόνο του τθν άμαξα. Μπορεί να τθν παραςφρει ςε ζνα γκρεμό. 
Χρειάηεται τον αμαξθλάτθ, τον θνίοχο να του δϊςει κατεφκυνςθ και ςκοπό. 
Χρειάηεται με άλλα λόγια το Λόγο, τθν Λογικι ι Κζλθςθ για να κινθκεί ςωςτά, 
ελεγχόμενα και αρμονικά. Από τθν άλλθ μεριά ο αμαξθλάτθσ δεν μπορεί να δράςει 
κατευκείαν πάνω ςτθν άμαξα και να τθν κινιςει με τθν κζλθςι του, μπορεί να 
δράςει ςε αυτιν μόνο μζςω του αλόγου, μζςω τθσ ψυχισ, τθσ αςτρικισ φλθσ.  

 
 
 
 
 

 



Το ίδιο παραπάνω ςχιμα διαςαφθνίηει και τθν τριπλι φφςθ τοφ ανκρϊπου. Αυτόσ 
αποτελείται από το αδρανζσ, πακθτικό ςϊμα, από το ενεργθτικό πνεφμα, Λόγο ι 
Κζλθςθ και από το ενδιάμεςο ςτοιχείο μζςω του οποίου μπορεί να επιδράςει το 
πνεφμα του πάνω ςτο ςϊμα του : τθν ψυχι ι αςτρικό ςϊμα του. Ι με μυςτικι-
ςτικοφσ όρουσ το ςϊμα είναι ο φορζασ τθσ ψυχισ και θ ψυχι ςε ζνα ανϊτερο τόξο 
είναι ο φορζασ του πνεφματοσ. Ζνασ παλιόσ εςωτερικόσ οριςμόσ τισ μαγείασ είναι 
ότι αυτι είναι θ πρακτικι χρθςιμοποίθςθ τϊν ψυχικϊν ικανοτιτων που αναπτφς-
ςονται ςτουσ διάφορουσ βακμοφσ τισ μφθςθσ. Οι παλαιοί μάγοι ονόμαηαν τθν 
μαγεία Sanctus Regnum, δθλαδι "Άγιο Βαςίλειο". Σφμφωνα με τον Ελιφάσ Λεβί : 
"Για να φτάςει κανείσ ςτο Sanctus Regnum, χρειάηεται τζςςερα πράγματα: ευςτρο-
φία πνεφματοσ που να φωτίηεται από τθν μελζτθ, κάρροσ που δεν καταβάλλεται 
από τίποτα, κζλθςθ που δεν ςυντρίβεται από τίποτα και εχεμφκεια τθν οποία 
κανζνα πράγμα δεν μπορεί να διαφκείρει ι να καταλφςει... "Να Γνωρίςεισ, να 
Τολμιςεισ, να Κζλεισ και να Σιωπιςεισ, αυτά είναι τα τζςςερα ριματα που παρι-
ςτάνονται από τισ αντίςτοιχεσ ςυμβολικζσ μορφζσ τισ ςφίγγασ... Ζνα μόνο δόγμα 
υπάρχει ςτθ μαγεία : το ορατό ςφμπαν είναι εκδιλωςθ του αοράτου.... αποτελεί για 
μασ το μζτρο του αοράτου. 

"Το Αςτρικό Φωσ, θ μαγεία για τουσ εςωτεριςτζσ δεν κάνει καφματα, χρθςιμοποιεί 
απλϊσ ζνα νόμο τθν φπαρξθ τοφ οποίου αγνοοφν οι περιςςότεροι άνκρωποι. Ο 
νόμοσ αυτόσ είναι θ φπαρξθ τοφ "Μεγάλου Μαγικοφ Ραράγοντα", "πλαςτικοφ 
ενδιαμζςου", ι "αςτρικοφ φωτόσ", μζςω του οποίου μπορεί να επενεργιςει θ 
κζλθςθ επάνω ςτθν φλθ και να τθν μεταμορφϊςει.  

Λζει λοιπόν ο Ελιφάσ Λεβί για το αςτρικό φωσ : "Ο παράγοντασ δια μζςου του 
οποίου ενεργεί κάποιοσ ςτθν μαγεία είναι θ Κζλθςθ, βοθκοφμενθ από το Αςτρικό 
Φωσ". " Στο αςτρικό φωσ διατθροφνται τα αποτυπϊματα όλων των πράξεων και 
λόγων, δθλαδι όλων των ενεργειϊν και των μορφϊν..". " Το αςτρικό φωσ οι Μφςτεσ 
του Μεςαίωνα ( Αλχθμιςτζσ ) ονόμαηαν πρϊτθ φλθ του Μεγάλου Ζργου " . "Θ ζλξθ 
και προβολι του αςτρικοφ φωτόσ μπορεί να ςθκϊςει βαρφτατα αντικείμενα και να 
τα ςυγκρατιςει μετεωριςμζνα για χρόνο ανάλογο με τθν δφναμθ τθσ προβολισ" "Το 
Μεγάλο Απόρρθτο τθσ Μαγείασ είναι το μιλο τθσ Εφασ, το ιερό πυρ που ζκλεψε ο 
Ρρομθκζασ, το πφρινο ςκιπτρο του Εωςφόρου" . "Το αςτρικό φωσ προβάλλεται με 
το βλζμμα, με το λόγο, με τον αντίχειρα και με τθν παλάμθ των χεριϊν". 
Ο περίφθμοσ Σμαράγδινοσ Ρίνακασ του Ερμι του Τριςμζγιςτου αναφζρει :  
" Π,τι είναι ανϊτερο μοιάηει με ό,τι είναι κατϊτερο και ό,τι είναι κάτω αναλογεί με 
ό,τι είναι πάνω, για τθν εκτζλεςθ των καυμαςίων του ενόσ μόνο πράγματοσ".  
Αυτό ακριβϊσ είναι ςφμφωνα με τον Ελιφάσ Λεβί το βαςικό, μοναδικό δόγμα τθσ 
Μαγείασ. Μετά ακολουκεί θ περιγραφι του αςτρικοφ φωτόσ με παρατθριςεισ τοφ 
Ελιφάσ Λεβί: " Ο Ιλιοσ είναι ο Ρατζρασ του, θ Σελινθ θ Μθτζρα του, ο άνεμοσ το 
ζφερε ςτθν κοιλιά του". Το φωσ αυτό απορρζει ζτςι από τον Ιλιο, δζχεται τθν 
μορφι και τθν κανονικι του κίνθςθ από τθ Σελινθ και ζχει τθν ατμόςφαιρα ςαν 
όχθμα και φυλακι." Θ γθ είναι θ τροφόσ του", δθλαδι εξιςορροπείται και τίκεται ςε 
κίνθςθ από τθν κεντρικι κερμότθτα τθσ γθσ. "Είναι θ παγκόςμια αρχι, το Τζλεςμα 
του Κόςμου". Ο Ερμισ διδάςκει μετά πϊσ από αυτό το φωσ, που είναι ταυτόχρονα 
και μια δφναμθ, μπορεί ν' αποκτιςει κανείσ ζνα μοχλό κι ζναν παγκόςμιο διαλφτθ 
κακϊσ επίςθσ και ζνα διαμορφωτικό και ςυμπυκνωτικό παράγοντα.  



Ρϊσ το φωσ αυτό μπορεί να εξαχκεί από τα ςϊματα όπου βρίςκεται ςε λανκάνουςα 
κατάςταςθ υπό μορφι πυρόσ, κινιςεωσ, λάμψθσ, φωτεινοφ αερίου, καίοντοσ νεροφ 
και πυρϊδουσ γθσ, με απομίμθςθ, με τθν χρθςιμοποίθςθ όλων αυτϊν των ουςιϊν, 
όλων των δθμιουργθμάτων τισ φφςθσ. Αυτό το ζνα μόνο πράγμα είναι ο πατζρασ 
όλων των πραγμάτων ςτο ςφμπαν. Θ δφναμι του είναι τζλεια, εφόςον ζχει ενωκεί 
ςε μια πνευματικι γθ". "Διαχϊριςε αυτι τθν πνευματικι γθ από το πυκνό ι τραχφ, 
με μια απαλι κερμότθτα με πολφ προςοχι. Σε μεγάλο μζτρο αυτι ανζρχεται από 
τθν γθ ςτον ουρανό και κατζρχεται πάλι ςτθν γθ αναγεννθμζνθ και το ανϊτερο και 
το κατϊτερο αυξάνουν ςε δφναμθ. Με αυτό κα ςυμμετζχεισ ςτισ τιμζσ όλου του 
κόςμου. Και το ςκοτάδι κα φφγει μακριά ςου. Αυτι είναι θ δφναμθ όλων των δυνά-
μεων. Με αυτό κα μπορζςεισ να ξεπεράςεισ όλα τα πράγματα και να μεταςτοι-
χειϊςεισ όλα αυτά που είναι ωραία και ό,τι είναι χονδροειδζσ. Με αυτό τον τρόπο 
δθμιουργικθκε ο κόςμοσ». "Ο Σμαράγδινοσ Ρίνακασ είναι ολόκλθρθ θ μαγεία ςε 
μια μόνον ςελίδα". "... Θ δφναμθ αυτι ( το Αςτρικό φωσ ) που ιταν γνωςτι ςτουσ 
αρχαίουσ, είναι ζνασ παγκόςμιοσ παράγοντασ του οποίου ο υπζρτατοσ νόμοσ είναι θ 
ιςορροπία και του οποίου θ κατεφκυνςθ ανάγεται ςτο Μεγάλο Απόρρθτο τθσ 
Υπερβατικισ Μαγείασ. Με το χειριςμό αυτοφ του παράγοντα και μόνο μποροφμε να 
πραγματοποιιςουμε τα εξισ : τθν θγεμονία και κατεφκυνςθ τϊν ςτοιχείων τθσ 
φφςθσ, τθν καταςτολι των κυελλϊν, τθν κεραπεία αρρϊςτων με απλι επαφι των 
χεριϊν, τθν ανάςταςθ νεκρϊν." "Ο Μεγάλοσ Μαγικόσ Ραράγοντασ, τον οποίο 
ονομάςαμε αςτρικό φωσ και ο οποίοσ από μερικοφσ άλλουσ λζγεται ψυχι τθσ γθσ 
και από τουσ Ερμθτιςτζσ χθμικοφσ Αηϊκ, ι Μαγνθςία των Σοφϊν, θ απόκρυφθ 
αυτι, θ μοναδικι, θ αναμφιςβιτθτθ δφναμθ, είναι το κλειδί όλων των επικρατειϊν, 
το μυςτικό όλων των δυνάμεων. Είναι ο πτερωτόσ δράκοντασ τθσ Μιδειασ, ο Πφισ 
του Εδεμικοφ μυςτθρίου. Είναι το κοινό κάτοπτρο όλων των οραματιςτϊν, θ 
αλυςίδα των ςυμπακειϊν, θ πθγι των ερϊτων, τθσ προφθτείασ και τθσ δόξασ. 
Θ γνϊςθ και θ κατάκτθςθ αυτοφ του παράγοντα ιςοδυναμεί με τθν κατάκτθςθ των 
κείων ικανοτιτων. Πλθ θ αλθκινι μαγεία, όλθ θ απόκρυφθ δφναμθ είναι κλειςμζνθ 
ςτο μυςτικό αυτό και όλα τα βιβλία τθσ πραγματικισ επιςτιμθσ ζχουν ωσ μοναδικό 
ςκοπό να υποδείξουν αυτι τθν δφναμθ". " Στο ςφμπαν υπάρχουν τρία πράγματα : 
το πνεφμα, το πυρϊδεσ ρευςτό το οποίο αποκαλοφςαν γενικά κείον, ο πλαςτικόσ 
διάμεςοσ (αςτρικό φωσ), ςτον οποίο ζδιναν γενικά το όνομα του υδραργφρου, λόγω 
του ςυμβολιςμοφ του κθρυκείου, και θ φλθ, ςτθν οποία ζδιναν το όνομα του 
άλατοσ, λόγω του ςτακεροφ άλατοσ που παραμζνει μετά τθ καφςθ και αντζχει ςτθν 
επενζργεια τοφ πυρόσ. Συνζκριναν προσ το κείο το πατζρα, λόγω τθσ γεννθτικισ 
ιδιότθτασ του πυρόσ, τον Υδράργυρο προσ τθν μθτζρα, λόγω τθσ ικανότθτασ ζλξεωσ 
και αναπαραγωγισ, και το Άλασ προσ το παιδί". " Το ακτινοβόλο περιςτρεφόμενο 
ξίφοσ του Χεροφβ ζξω από τον Ραράδειςο, που εμποδίηει τουσ πρωτόπλαςτουσ να 
επιςτρζψουν ςε αυτόν, ςυμβολίηει το φωσ εκείνο το οποίο μετά τθν πτϊςθ του ο 
άνκρωποσ ζπαυςε να γνωρίηει πϊσ να το κατευκφνει και υφίςταται αντίκετα από 
τότε τα μοιραία κτυπιματά του, αντί να κυβερνά τθ δφναμι του. Το μαγικό Μεγάλο 
Ζργο, κεωροφμενο απολφτωσ, είναι θ κατάκτθςθ και κατεφκυνςθ τοφ ακτινοβόλου 
αυτοφ ξίφουσ τοφ Χεροφβ ". "Ο καταρράκτθσ αυτόσ τθσ Ραγκόςμιασ Ηωισ άλλθ-
γορείται επίςθσ ςτα κρθςκευτικά δόγματα με το κακαρτιριο πυρ τισ κολάςεωσ. 
Είναι το όργανο τισ μυιςεωσ, είναι το τζρασ που πρζπει να χαλιναγωγθκεί, είναι ο 
εχκρόσ που πρζπει να κατανικθκεί. Είναι εκείνο που κατά τισ επικλιςεισ και τουσ 
εξορκιςμοφσ ισ γοθτείασ ςτζλνει τόςα φάςματα και τόςεσ λάβρεσ.  



Μζςα ςε αυτό το φωσ διατθροφνται όλεσ εκείνεσ οι μορφζσ των οποίων θ φαντα-
ςτικι και τυχαία ςυνζνωςθ ςχθματίηει τουσ εφιάλτεσ και τα χωρίσ ειρμό όνειρά μασ. 
Το να αφιςει κανείσ τον εαυτό του να παραςυρκεί από τον περιςτρεφόμενο και 
πάντα ρζοντα αυτόν ποταμό, είναι το ίδιο με το να πζςει ςτα βάρακρα τθσ παρα-
φροςφνθσ, που είναι πιο τρομακτικά και από αυτόν τον κάνατο. Το να διϊξει όμωσ 
τισ ςκιζσ από αυτό το χάοσ και να δϊςει με αυτζσ τζλειεσ μορφζσ ςτισ ςκζψεισ του, 
είναι το ίδιο με το να είναι μεγαλοφυισ, νουσ δθμιουργικόσ και κριαμβευτισ κατά 
των δυνάμεων του ςκότουσ". "Το αςτρικό φωσ κατευκφνει τα ζνςτικτα των ηϊων και 
παλεφει με τθ διάνοια του ανκρϊπου, τθν οποία προςπακεί να διαςτρζψει με το 
πλικοσ των ανακλάςεϊν του και των ψευδϊν του παραςτάςεων, ενζργεια τθν 
οποία κακιςτοφν μοιραία και αναγκαία και πολφ κλιβερι τα ςτοιχειακά πνεφματα 
και οι ψυχζσ που βρίςκονται ςε αγωνία, που οι αςτακείσ ψυχζσ τουσ αναηθτοφν 
ςυμπάκειεσ πάνω ςτισ αδυναμίεσ μασ". "Το όνομα του Εωςφόρου αποδόκθκε 
δίκαια ςτον άγγελο τθσ παραπλάνθςθσ και του ςκότουσ; Εμείσ δεν το πιςτεφουμε, 
παρά μόνον αν αντιλαμβάνονται όπωσ κι εμείσ και ςφμφωνα με τισ μαγικζσ 
παραδόςεισ, ότι θ κόλαςθ προςωποποιοφμενθ από τον Σατανά και παριςτανόμενθ 
από τον αρχαίο όφι, δεν είναι άλλο από το κεντρικό πυρ που ςυςτρζφεται γφρω 
από τθ γθ, καταβροχκίηοντασ κάκε τι που παράγεται από αυτό και αυτι τθν ουρά 
του, όπωσ ο όφισ του Κρόνου... Θ μζχρι βαςιλικισ και ςχεδόν κείασ προςωπικότθτασ 
εξφψωςθ του Σατανά είναι μια πλάνθ που ανάγεται ςτουσ ψεφτικουσ Ηωροάςτρεσ, 
δθλαδι ςτο παραμορφωμζνο δόγμα των δεφτερων μάγων, των υλιςτϊν μάγων τθσ 
Ρερςίασ. Αυτοί είχαν μετατρζψει ςε κεοφσ τουσ δυο πόλουσ του νοθτικοφ κόςμου 
και είχαν κάνει τθν πακθτικι δφναμθ μια κεότθτα αντίκετθ προσ τθν ενεργθτικι 
δφναμθ. Ο Αριμάν είναι ο πατζρασ του διαβόλου, όπωσ τον αντιλαμβάνονται οι 
δειςιδαίμονεσ και για τον λόγο αυτόν ο Σωτιρασ ζλεγε : 
"Ο διάβολοσ είναι ψεφτθσ, όπωσ και ο πατζρασ του". " Οι μυθμζνοι ζλεγαν ότι ο 
Μεγάλοσ Μαγικόσ Ραράγοντασ, που δίκαια ονομάηεται Εωςφόροσ, γιατί είναι ο 
φορζασ του φωτόσ, είναι μια ενδιάμεςθ δφναμθ που είναι διαδεδομζνθ ςε ολόκ-
λθρθ τθν δθμιουργία, ότι χρθςιμεφει ςτο να δθμιουργεί και να καταςτρζφει και ότι 
θ πτϊςθ του Αδάμ ιταν μιασ ερωτικι μζκθ, ςυνζπεια τθσ οποίασ το γζνοσ του ζγινε 
δοφλοσ του μοιραίου αυτοφ φωτόσ... Ο άνκρωποσ είχε κλθκεί να αποκτιςει κυρί-
αρχθ εξουςία πάνω ςε αυτό το φωσ και να κατακτιςει με τον τρόπο αυτό τθν 
ακαναςία του". "Το αλθκινό όνομα του Σατανά, λζνε οι Καβαλιςτζσ είναι το όνομα 
του Λεχωβά ανεςτραμμζνο, γιατί ο Σατανάσ δεν είναι ζνασ μαφροσ κεόσ, αλλά θ 
άρνθςθ του Κεοφ. Για τουσ μυθμζνουσ δεν είναι ζνα πρόςωπο, είναι μια δφναμθ 
που δθμιουργικθκε για το καλό και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το κακό, είναι το 
όργανο τθσ ελευκερίασ. Τθν δφναμθ αυτι θ οποία προΐςταται ςτθν φυςικι γζννθςθ 
οι παλιοί παρίςταναν με τθν μυκικι και κεραςφόρα εικόνα του κεοφ Ράνα. Από κει 
προιλκε θ εικόνα του τράγου τϊν ςαββατιαςμϊν, ο αδελφόσ τοφ αρχαίου όφεωσ 
και του φωτοδότου ι φωςφόρου, από τον οποίο οι ποιθτζσ δθμιοφργθςαν τον 
ψεφτικο Εωςφόρο τισ παραδόςεωσ." "Ο εγκζφαλόσ μασ φωςφορίηοντασ από 
αςτρικό φωσ είναι γεμάτοσ από αντανακλάςεισ και αναρίκμθτεσ εικόνεσ. Πταν 
κλείνουμε τα μάτια μασ, φαίνεται ςυχνά ςαν ζνα ολόκλθρο πανόραμα, άλλοτε 
λαμπρό και άλλοτε ςκοτεινό να ξετυλίγεται κάτω από τα βλζφαρά μασ. Το νευρικό 
μασ ςφςτθμα, το οποίο είναι ζνα τζλειο θλεκτρικό μθχάνθμα, ςυγκεντρϊνει το φωσ 
ςτον εγκζφαλο, που είναι ο αρνθτικόσ πόλοσ τθσ ςυςκευισ, ι το προβάλλει δια των 
άκρων, τα οποία χρθςιμεφουν ςαν ακίδεσ, προοριςμζνεσ να ξαναφζρουν ςε 



κυκλοφορία το ηωτικό μασ ρεφμα. Πταν ο εγκζφαλόσ μασ προςελκφει απότομα μια 
ςειρά εικόνων αντίςτοιχων προσ ζνα πάκοσ, θ ιςορροπία τθσ μθχανισ διακόπτεται, 
θ ανταλλαγι τοφ φωτόσ παφει, θ αςτρικι αναπνοι ςταματά και το φωσ ςυμπυ-
κνϊνεται κατά κάποιο τρόπο ςτον εγκζφαλο. Θ υπζρμετρθ φιλοδοξία, οι εγωιςτικζσ 
ροπζσ προσ τθν αγιότθτα, θ παρά φφςιν εγκράτεια γεμάτθ από φανταςιϊςεισ και 
επικυμίεσ που κακϊσ υποςτζλλονται, τα χαμθλά πάκθ που επαναλαμβάνονται 
παρά τισ προειδοποιιςεισ τθσ ςυνείδθςθσ, όλα αυτά προκαλοφν ςυμφοριςεισ 
φωτόσ και εξάψεισ τοφ εγκζφαλου.  
Το αποτζλεςμα είναι θ εξαφάνιςθ τθσ λογικισ, θ νοςθρι ζκςταςθ, θ υςτερία, τα 
οράματα, θ παραφροςφνθ.  
Ζνασ άνκρωποσ δεν είναι τρελόσ γιατί ζχει οράματα, αλλά γιατί δίνει ςε αυτά 
μεγαλφτερθ πίςτθ από τθ λογικι του". Θ ιδρφτρια τϊρα τθσ Κεοςοφικισ εταιρίασ 
Ζλενα Ρζτροβα Μπλαβάτςκυ, ςθμειϊνει με τθν ςειρά τθσ τα εξισ για το αςτρικό 
φωσ : "Το αςτρικό φωσ του Ραράκελςου και άλλων Ερμθτικϊν Φιλοςόφων είναι ο 
αικζρασ τθσ φυςικισ ( ςτθν παλιά κυματικι κεωρία ). Στθν μεταφυςικι και ςτθν 
πνευματικι ι απόκρυφθ ζννοια ο αικζρασ ςθμαίνει πολφ περιςςότερα απ' όςα 
ςυχνά φανταηόμαςτε... Οι Αλχθμιςτζσ και οι Ερμθτικοί πίςτευαν ότι ο αςτρικόσ 
αικζρασ τουσ ... είναι θ ψυχι του κόςμου, το εργαςτιριο τθσ φφςεωσ και του ςφμ-
παντοσ, πνευματικά και φυςικά." "Είναι ο αςτρικόσ ωκεανόσ τθσ αόρατθσ φωτιάσ 
που περιβάλλει το κόςμο. Ο Ραράκελςοσ, που τον ονόμαςε αςτρικό φωσ 
παίρνοντασ τθν λζξθ από τα Λατινικά, πίςτευε πϊσ θ ζναςτρθ ςτρατιά ( μαηί με τθν 
γθ ) είναι τα ςυμπυκνωμζνα τμιματα του αςτρικοφ φωτόσ, που "ζπεςαν ςτθ 
διαδικαςία τθσ γζννθςθσ και τθν φλθ". Οι μαγνθτικζσ ι πνευματικζσ εκπορεφςεισ 
τουσ διατθροφν ςυνεχϊσ ανοικτι τθν επικοινωνία τουσ με τθ πατρικι πθγι των 
πάντων - το αςτρικό φωσ". " Το ανκρϊπινο ςϊμα, όπωσ θ γθ, οι πλανιτεσ και τ' 
άςτρα υπόκειται ςε ζνα διπλό νόμο. Ζλκει και απωκεί, επειδι διαποτίηεται με διπλό 
μαγνθτιςμό που ειςρζει από το αςτρικό φωσ. Τα πάντα ζχουν διπλι φφςθ. Ο 
μαγνθτιςμόσ είναι κετικόσ και αρνθτικόσ, ενεργθτικόσ και πακθτικόσ, αρςενικόσ και 
κθλυκόσ... Πταν ο υπνωτιςτισ μάκει το μεγάλο μυςτικό τθσ πόλωςθσ τθσ δράςθσ 
και εμπλουτιςμοφ των ρευςτϊν του με ενεργθτικι και πακθτικι ενζργεια ταυτό-
χρονα, κα γίνει ο μεγαλφτεροσ μάγοσ που υπάρχει. Το αςτρικό φωσ είναι ανδρόγυνο 
κακϊσ θ ιςορροπία είναι αποτζλεςμα δφο αντικετικϊν δυνάμεων που άλλθλε-
πιδροφν αζναα. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ ΗΩΘ... Μόνο το αςτρικό 
φωσ, ωσ κφριοσ παράγοντασ τθσ μαγείασ, μπορεί να μασ αποκαλφψει όλα τα 
μυςτικά τισ φφςθσ. Το αςτρικό φωσ ταυτίηεται με τον Λνδουιςτικό όρο Ακάςα ( ςτα 
Σανςκριτικά ουρανόσ, αλλά μυςτικιςτικά ο αόρατοσ ουρανόσ )". " Θ ακάςα ςτθν 
λανκάνουςα κατάςταςι τθσ, ςυμφωνεί ακριβϊσ με τθν ζννοια του ςυμπαντικοφ 
αικζρα. Θ ακάςα είναι ο αναπόςπαςτοσ παράγοντασ κάκε μαγικοφ δράματοσ, 
κρθςκευτικοφ ι κοςμικοφ. Θ ακάςα ι απόκρυφοσ θλεκτριςμόσ ταυτίηεται κατά μια 
ζννοια με το άλκαεςτ ι ςυμπαντικό διαλφτθ τϊν αλχθμιςτϊν, τθν ίδια τθν Αnima 
Μundi ( ψυχι του κόςμου ), όπωσ και το αςτρικό φωσ". " Το Χάοσ των αρχαίων, θ 
Ηωροαςτρικι ιερι φωτιά, θ φωτιά του Ερμι, θ αςτραπι τθσ Κυβζλθσ, ο φλεγόμενοσ 
πυρςόσ του Απόλλωνα, θ φλόγα ςτο βωμό του Ρανόσ, θ άςβεςτθ φωτιά ςτο ναό τθσ 
Ακρόπολθσ και τθσ Εςτίασ, θ πφρινθ γλϊςςα τθσ περικεφαλαίασ του Ρλοφτωνα, οι 
λαμπρζσ ςπίκεσ ςτα καλφμματα των Διόςκουρων, τθσ κεφαλισ τθσ Γοργοφσ, τθσ 
περικεφαλαίασ τθσ Ακθνάσ και τθσ ράβδου του Ερμι, το άςβεςτον πυρ, ο Αιγφπτιοσ 
κεόσ Ρταχ ι α, ο Ελλθνικόσ Ηευσ καταβαΐτθσ, οι πφρινεσ γλϊςςεσ τθσ Ρεντθκοςτισ, 



θ φλεγόμενθ βάτοσ του Μωυςι, θ φλεγόμενθ λυχνία του Αβραάμ, το αιϊνιο πυρ 
τθσ απφκμενθσ αβφςςου, οι μαντικοί ατμοί των Δελφϊν, το αςτρικό φωσ των οδο-
ςταφρων, θ Ακάςα των Λνδουιςτϊν μυςτϊν, το Αςτρικό Φωσ του Ελιφάσ Λεβί, θ 
νευρικι αφρα και το ρευςτό των μαγνθτιςτϊν, το οντ του άϊχενμπαχ, θ ψυχικι 
ενζργεια του Κοξ και του Κρουξ, ο ατμοςφαιρικόσ μαγνθτιςμόσ κάποιων φυςιο-
διφϊν, ο γαλβανιςμόσ και τζλοσ ο θλεκτριςμόσ, αντιπροςωπεφουν πολλαπλζσ 
ονομαςίεσ για τισ πολλζσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ι αποτελζςματα τθσ ίδιασ μυς-
τθριϊδουσ αιτίασ που διαπερνά τα πάντα". " Οφτε ο χϊροσ, οφτε ο χρόνοσ απο-
τελοφν εμπόδια ςτο ταξίδι του αςτρικοφ ςϊματοσ. Ο καυματουργόσ ζχει τθν 
ικανότθτα να κάνει το φυςικό του ςϊμα να εξαφανιςκεί, ι να φαίνεται ότι παίρνει 
τθν μορφι που κζλει. Μπορεί να καταςτιςει ορατι τθν αςτρικι του μορφι, ι να τισ 
δϊςει το ςχιμα που επικυμεί. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ αυτό οφείλεται ςε ςυλ-
λογικι Μεςμερικι παράκρουςθ τϊν αιςκιςεων όλων των παρευριςκομζνων. Θ 
ψευδαίςκθςθ αυτι είναι τόςο τζλεια, ϊςτε εκείνοσ που τθν ζηθςε κα ορκιηόταν μια 
ολόκλθρθ ηωι πωσ ιταν πραγματικότθτα, ενϊ ςτθν ουςία ιταν ζνασ πίνακασ του 
πνεφματοσ που αποτυπϊκθκε ςτθν ςυνείδθτότθτά του από τθν ακαταμάχθτθ 
κζλθςθ του μαγνθτιςτι". "Πτι ζχει υπάρξει, υπάρχει και κα υπάρξει, βρίςκεται 
αποτυπωμζνο ςτο αςτρικό φωσ, που αποτελεί πίνακα του αοράτου ςφμπαντοσ". "Ο 
ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ μαγείασ είναι θ εμβρικισ και βακιά κατανόθςθ, κακϊσ και 
θ πρακτικι εφαρμογι των νόμων του θλεκτρομαγνθτιςμοφ : των ιδιοτιτων του, των 
ςχζςεϊν του, του ςυςχετιςμοφ των δυνάμεϊν του. "Οι καυματουργοί όλων των 
εποχϊν ςχολϊν και χωρϊν προκαλοφςαν τα καφματά τουσ επειδι ιςαν τελείωσ 
εξοικειωμζνοι με τα αςφλλθπτα - όςον αφορά τα αποτελζςματά τουσ- πλθν όμωσ 
απτά κφματα του αςτρικοφ φωτόσ. Ιλεγχαν τα ρεφματα κακοδθγϊντασ τα με τθν 
δφναμθ τισ κζλθςισ τουσ. Τα καφματα είχαν φυςικό και ψυχολογικό χαρακτιρα". 
"Ο μεςμεριςμόσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ κλάδοσ τθσ μαγείασ και τα φαινόμενά του 
είναι τα αποτελζςματα του ςυμπαντικοφ μεςολαβθτι ( αςτρικοφ φωτόσ ) που 
βρίςκεται πίςω από κάκε μαγεία και προκαλεί ςε όλεσ τισ εποχζσ τα αποκαλοφμενα 
καφματα". "Οι αρχαίοι τον ονόμαηαν Χάοσ. Ο Ρλάτωνασ και οι Ρυκαγόρειοι τον 
ονόμαηαν Ψυχι του Κόςμου. Σφμφωνα με τουσ Λνδουιςτζσ, θ κεότθτα με τθ μορφι 
του αικζρα διαπερνά τα πάντα. Είναι το αόρατο αλλά απτό ευςτό. Μεταξφ άλλων, 
αυτόσ ο ςυμπαντικόσ Ρρωτζασ, ι " νεφελϊδθσ παντοδφναμοσ ", όπωσ τον αποκαλεί 
ο ντε Μιρβίλ, ονομαηόταν από τουσ κεουργοφσ "ηων πυρ", "πνεφμα Φωτόσ" και 
Μάγνθσ. Αυτόσ ο τελευταίοσ χαρακτθριςμόσ υπονοεί τισ μαγνθτικζσ του ιδιότθτεσ 
και τθν μαγικι φφςθ του". "Στθν Αιγυπτιακι μυκολογία ο Κνεφ, ο Αιϊνιοσ μθ 
αποκαλυμμζνοσ κεόσ, ςυμβολίηεται με το φίδι, ζμβλθμα τισ αιωνιότθτασ που 
περικλείει μια υδρία νερό και το κεφάλι του ίπταται πάνω από τα νερά που επωάηει 
με τθν πνοι του. Στισ ςκανδιναβικζσ Ζντα θ δρόςοσ του μελιοφ, θ τροφι των κεϊν 
και των δθμιουργικϊν πολυάςχολων μελιςςϊν του Δζνδρου Υγκντραηίλ, πζφτει ςτθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ όταν θ ατμόςφαιρα είναι γεμάτθ υγραςία και ςτισ Βόρειεσ 
μυκολογίεσ ςαν πακθτικι αρχι τθσ δθμιουργίασ ςυμβολίηει τθ δθμιουργία του 
ςφμπαντοσ από το νερό. Αυτι θ δρόςοσ είναι το αςτρικό φωσ ςε ζναν από τουσ 
ςυνδυαςμοφσ του και κατζχει δθμιουργικζσ, αλλά και καταςτροφικζσ ιδιότθτεσ. Στο 
Χαλδαϊκό κρφλο τοφ Βιρωςςου, ο Οάννθσ, ο άνκρωποσ ψάρι, κακοδθγϊντασ τουσ 
ανκρϊπουσ δείχνει το νθπιακό κόςμο να δθμιουργείται από το νερό και όλα τα 
πλάςματα να προζρχονται από αυτι τθ prima materia ( πρωκφλθ ). Ο Μωυςισ 
διδάςκει πωσ μόνο θ γθ και το νερό μπορεί να γεννιςουν μια ηωντανι ψυχι... 



Οι αλχθμιςτζσ υποςτθρίηουν ότι θ πρωταρχικι προαδαμικι γθ όταν ανάγεται ςτθν 
πρϊτθ ουςία τθσ, βρίςκεται ςτο δεφτερο ςτάδιο τισ μεταμόρφωςισ τθσ ςαν κακαρό 
νερό με πρϊτο το άλκαεςτ.  
Λζγεται ότι αυτι θ πρωταρχικι ουςία περιζχει τθν ουςία όλων όςων πρόκειται να 
ςυγκροτιςουν τον άνκρωπο. 
Δεν περιζχει μόνο τα ςτοιχεία τθσ φυςικισ τουσ φπαρξθσ, αλλά ακόμθ και τθν ίδια 
τθ "πνοι ηωισ" ςε λανκάνουςα κατάςταςθ, ζτοιμθ να αφυπνιςτεί ". "Ουςιαςτικά 
αυτι θ ουςία είναι το ίδιο το χάοσ... Τι άλλο εκτόσ από τον Αικζρα μπορεί να είναι 
το πρωταρχικό Χάοσ ;. Ο ςφγχρονοσ αικζρασ, όχι αυτόσ που αναγνωρίηουν οι 
επιςτιμονεσ, αλλά όπωσ τον γνϊριηαν οι αρχαίοι φιλόςοφοι πολφ νωρίτερα από τθν 
εποχι του Μωυςι. Ο Αικζρασ με όλεσ τισ μυςτθριϊδεισ και απόκρυφεσ ιδιότθτζσ 
του περιζχει τα ςπζρματα τθσ ςυμπαντικισ δθμιουργίασ. Ο Αικζρασ, θ Ουράνια 
Ραρκζνα, θ πνευματικι μάνα κάκε υπάρχουςασ μορφισ και φπαρξθσ. Από το 
ςτικοσ τθσ μόλισ επωαςτοφν από το κείο πνεφμα, ζρχονται ςε φπαρξθ θ Φλθ και θ 
Ηωι, θ Δφναμθ και θ Δράςθ". "Το κείο φωσ με το οποίο θ ψυχι, ανεμπόδιςτθ από 
τθν φλθ αντιλαμβάνεται πράγματα του παρελκόντοσ, του παρόντοσ και του 
μζλλοντοσ, ο κανατθφόροσ κεραυνόσ που προβάλλεται ςε μια ςτιγμι οργισ ι ςτο 
αποκορφφωμα κάποιασ μακροχρόνιασ ζχκρασ. 
Θ ευλογία που φτερουγίηει από κάποια καλόγνωμθ καρδιά, θ κατάρα που 
εκτοξεφεται ςε κάποιον, όλα αυτά πρζπει να διζλκουν από αυτό το ςυμπαντικό 
παράγοντα, που θ μία όψθ του τον κακιςτά ευλογία του κεοφ και μια άλλθ 
δθλθτιριο του διαβόλου". Η ΘΕΛΗΗ Λζει ο Ελιφάσ Λεβί: " Θ κζλθςθ είναι θ 
ικανότθτα των λογικϊν δυνάμεων που κακοδθγεί προσ ςυμβιβαςμό τθν ελευκερία 
των ατόμων με τθν ανάγκθ των πραγμάτων ". " Κάκε προςπάκεια τθσ κζλθςθσ που 
οδθγείται από τθ διάνοια, είναι και ανάλογθ εκπομπι ρευςτοφ ι ανκρϊπινου 
φωτόσ ( αςτρικοφ φωτόσ )". "Με μια ιςχυρι κζλθςθ μπορείσ να φτάςεισ ςε μικρό 
χρονικό διάςτθμα ςτθν απόλυτθ ανεξαρτθςία" " Κζλετε να βαςιλεφςετε ςτουσ 
άλλουσ ; Μάκετε να κζλετε. Θ δφναμθ βεβαιϊνεται μόνο μζςω ποικίλων κατορκω-
μάτων. Θ αργία και θ λθςμοςφνθ είναι εχκροί τισ βουλιςεωσ. Οι πιο αςιμαντεσ 
πρακτικζσ και οι περιςςότερεσ ξζνεσ οι ίδιεσ προσ το ςκοπό που επιδιϊκουμε, μασ 
φζρνουν εντοφτοισ ςτο προδιαγεγραμμζνο τζρμα, μζςω τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ και 
τθσ κζλθςθσ. Ζνασ χωρικόσ που κα ςθκωνόταν κάκε μζρα ςτισ 2 ι 3 το πρωί και κα 
πιγαινε μακριά για να πάρει ζνα κλαρί, ι ζνα καρπό από το ίδιο δζνδρο πριν 
ανατείλει ο ιλιοσ, κα μποροφςε φζρνοντασ μαηί του τον καρπό αυτό να εκτελζςει 
πολυάρικμα καφματα. Γιατί το φυλακτιριο αυτό κα αποτελοφςε το ςιμα τθσ 
βουλθτικισ του δφναμθσ". "Θ κζλθςθ τοφ ανκρϊπου που εκδθλϊνεται με τθν πράξθ 
μπορεί να παρομοιαςτεί με τθν οβίδα που ποτζ δεν οπιςκοχωρεί μπροςτά από το 
εμπόδιο. Πταν εκτινάςςεται με ςφοδρότθτα, το διαπερνά και χάνεται πίςω του. Εάν 
όμωσ ξεκινιςει με υπομονι και επιμονι ποτζ δεν χάνεται, αλλά μοιάηει με το κφμα 
που επανερχόμενο ολοζνα ςτο ίδιο εμπόδιο κατατρϊει και αυτόν ακόμα το 
γρανίτθ". " Για να μποροφμε πρζπει να πιςτεφουμε ότι μποροφμε και θ πίςτθ αυτι 
να μετατραπεί αμζςωσ ςε ζργα". "Θ πίςτθ οφτε καν προςπακεί. Ξεκινά με τθν 
βεβαιότθτα ότι κα αποπερατϊςει το αναλθφκζν ζργο και εργάηεται με ςτακερό-
τθτα, ςαν να είχε τθν παντοδυναμία κάτω από τισ διαταγζσ τθσ και τθν αιωνιότθτα 
μπροςτά απ' αυτιν. Τολμιςτε να διατυπϊςτε ςαφϊσ τθν επικυμία ςασ, όποια και 
να είναι και μετά τεκείτε αμζςωσ ςτο ζργο και μθν ςταματιςετε να ενεργείτε προσ 
τθν ίδια κατεφκυνςθ και προσ τον ίδιο ςκοπό. Εκείνο που επικυμείτε τελικά κα 



πραγματοποιθκεί". " Για να κάνεισ καφματα πρζπει να βρίςκεςαι ζξω από τα 
ςυνθκιςμζνα όρια τθσ κοινωνίασ. Ρρζπει να είςαι γεμάτοσ από ςοφία, ι εξθρμζνοσ 
από τθν παραφροςφνθ - είτε να βρίςκεςαι πάνω από τα πάκθ, είτε ζξω από τα πάκθ 
μζςω τθσ ζκςταςθσ και τθσ φρενίτιδασ". Από αυτό φαίνεται ότι και άνκρωποι 
αδαείσ και όχι μυθμζνοι ςτθ μαγεία, μποροφν να προκαλζςουν μαγικζσ πράξεισ, 
διαταράςςοντασ το αςτρικό ρευςτό με τθν εξθρμζνθ δφναμθ τϊν ςυναιςκθμάτων 
τουσ, με τθν παράφρονθ ζκςταςθ και φρενίτιδά τουσ. "Ζνασ οκνθρόσ ποτζ δεν 
μπορεί να γίνει μάγοσ. Θ μαγεία είναι μια άςκθςθ που εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ 
ςτιγμζσ του βίου. Ρρζπει αυτόσ που αποβλζπει ςε υψθλά χαρίςματα να είναι πρϊτα 
απ' όλα απόλυτοσ κφριοσ του εαυτοφ του. Ρρζπει να ξζρει να κατανικάει τισ ορζξεισ, 
τισ θδονζσ, τθν πείνα και τον φπνο. Να είναι ακόμα απακισ τόςο ςτισ επιτυχίεσ, όςο 
και ςτισ αποδοκιμαςίεσ. Ολόκλθρθ θ ηωι του πρζπει να αντανακλά μια κζλθςθ 
κατευκυνόμενθ από το νου και υπθρετοφμενθ από ολόκλθρθ τθν φφςθ, τθν οποία 
κα ζχει δαμάςει με το πνεφμα του πάνω ςτα ίδια τα όργανά του και με τθν 
ςυμπάκεια όλων των δυνάμεων του κόςμου που βρίςκονται ςε αντιςτοιχία. Πλεσ οι 
αιςκιςεισ και όλεσ οι ικανότθτεσ πρζπει να ςυνεργάηονται και τίποτα πάνω ςτον 
ιερζα του Ερμι δεν πρζπει να μζνει ςε αδράνεια. Ρρζπει να προςδιορίηει το πνεφμα 
δια ςθμείων και να το ςυνοψίηει με χαρακτιρεσ και εμβλιματα. Ρρζπει να 
διατυπϊνει τθ κζλθςι του με λζξεισ και να πραγματϊνει τισ λζξεισ με πράξεισ. 
Ρρζπει επίςθσ να μεταφράηει τθν μαγικι ιδζα ςε φωσ για τα μάτια, ςε αρμονία για 
τα αυτιά, ςε αρϊματα για τθν όςφρθςθ, ςε γεφςεισ για τθν γεφςθ και ςε μορφζσ για 
τθν αφι. Ρρζπει με άλλα λόγια ο μφςτθσ να πραγματοποιεί ςε όλθ του τθν φπαρξθ 
κάκε τι που επικυμεί να πραγματοποιιςει ζξω από αυτόν ςτον κόςμο. Ρρζπει να 
γίνει ο μαγνιτθσ που κα ζλξει προσ τον εαυτό του το επικυμθτό αποτζλεςμα. Πταν 
μαγνθτιςκεί αρκετά, ασ είναι βζβαιοσ ότι αυτό που ποκεί κα ζρκει από μόνο του 
και χωρίσ αυτόσ να ενεργιςει ιδιαιτζρωσ". " Ρρζπει να αποδίδουμε ςτον εαυτό μασ 
μεγάλο ςεβαςμό και να τον κεωροφμε ςαν παραγνωριςμζνο θγεμόνα, που ςυμφω-
νεί να είναι τζτοιοσ, για να ξαναποκτιςει το διαρπαγζν ςτζμμα του. Να είμαςτε 
ευπροςιγοροι και πράοι προσ όλο τον κόςμο. Αλλά ςτισ κοινωνικζσ μασ ςχζςεισ 
ποτζ να μθν αφινουμε τουσ εαυτοφσ μασ να απορροφθκοφν και να αποςυρόμαςτε 
αμζςωσ από τουσ κφκλουσ όπου δεν αςκοφμε καμιά πρωτοβουλία". " Για να 
αποκτιςουμε μαγικι δφναμθ πρζπει να απαλλάξουμε τθν βοφλθςι μασ από κάκε 
δουλεία και να τθν αναπτφξουμε μζχρι κυριαρχίασ. Θ υπζρτατθ κζλθςθ παριςτά-
νεται ςτα ςφμβολά μασ από μια γυναίκα που ςυντρίβει με το πόδι τθσ το κεφάλι του 
όφεωσ (του αςτρικοφ φωτόσ) και από τον ακτινοβόλο άγγελο που τον δαμάηει και 
τον κρατάει υποχείριό του μπροςτά ςτο βζλοσ του. Ο Μζγασ Μαγικόσ Ραράγων, το 
διπλό ρεφμα φωτόσ, το ηων και αςτρικό πυρ τθσ γθσ ςυμβολίςτθκε ςτισ αρχαίεσ 
κεογονίεσ με τον ταυροκζφαλο όφι, με τράγο ι με ςκφλο. Είναι το διπλό φίδι του 
κθρυκείου του Ερμι, ο αρχαίοσ όφισ τθσ Γενζςεωσ, επίςθσ το χάλκινο φίδι του 
Μωυςι ςυνεςτρα-μζνο γφρω από το Ταυ, δθλαδι το γενετικό λιγκάμ. 
Είναι ακόμθ ο τράγοσ τϊν Σαββατιαίων ςυνελεφςεων και ο Μπαφομζ τϊν Ναϊτϊν. 
Είναι θ Φλθ τϊν Γνωςτικϊν, θ διπλι οφειόμορφθ ουρά που αποτελεί τισ κνιμεσ του 
θλιακοφ αλζκτοροσ Αβραξάσ. Είναι τζλοσ ο διάβολοσ, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ 
είναι θ τυφλι εκείνθ δφναμθ τθν οποία πρζπει να δαμάςουν οι ψυχζσ για να 
απελευκε-ρωκοφν από τισ αλυςίδεσ τθσ γθσ. Γιατί αν δεν τισ αποςπάςει θ κζλθςι 
τουσ από τθν μοιραία αυτιν μαγνιτιςθ, κ' απορροφθκοφν από το ρεφμα με τθν 
δφναμθ που τισ παριγαγε και κα επιςτρζψουν ςτο κεντρικό και αιϊνιο αυτό πυρ. 



Ολόκλθρο λοιπόν το μαγικό ζργο ςυνίςταται ςτο πϊσ κα απαλλαγοφμε από τισ 
κουλοφρεσ του αρχαίου φιδιοφ και ςτθν ςυνζχεια πϊσ κα βάλουμε το πόδι μασ 
πάνω ςτο κεφάλι του και πϊσ κα το οδθγιςουμε ςφμφωνα με τθν δικιά μασ κζλθ-
ςθ. Κα ςου προςφζρω λζω ο όφισ ςτον ευαγγελικό μφκο, όλα τα βαςίλεια τθσ γθσ, 
αν πζςεισ να με προςκυνιςεισ. Ο μφςτθσ οφείλει να του απαντιςει : Δε κα υπο-
κφψω μπροςτά ςου, αλλά ςυ κα ςζρνεςαι δίπλα ςτα πόδια μου. Δε κα μου προ-
ςφζρεισ τίποτα, αλλά κα ςε χρθςιμοποιιςω και κα πάρω μόνοσ μου ό,τι επικυμϊ. 
Γιατί είμαι ο κφριόσ ςου". "Θ κζλθςθ μπορεί να ιςχυροποιθκεί με κατάλλθλθ αγωγι 
και το μαγικό τελεςτικό ζχει ωσ μόνο ςκοπό να δοκιμάςει, να εξαςκιςει και να 
διαπαιδαγωγιςει τθν κζλθςθ ςτθν υπομονι και τθν ζνταςθ. Πςο πιο δφςκολεσ να 
κατορκωκοφν είναι αυτζσ οι πρακτικζσ και όςο μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ τθσ προ-
ςοχισ απαιτοφν, τόςο μεγαλφτερα αποτελζςματα ζχουν. Αν μζχρισ ςτιγμι ςτάκθκε 
αδφνατθ θ κακοδιγθςθ και θ ςυνειδθτι κατεφκυνςθ των μαγνθτικϊν φαινομζνων, 
αυτό οφείλεται ςτο ότι δεν βρζκθκε ακόμθ ζνασ μυθμζνοσ μαγνθτιςτισ απαλ-
λαγμζνοσ πράγματι από τισ ενςτικτϊδεισ ζλξεισ. Θ φφςθ κα υπακοφει ςτο ςθμείο ι 
τον λόγο εκείνου που κα αιςκανκεί τον εαυτό του αρκετά ιςχυρό για να μθν 
αμφιβάλει". " Θ κζλθςθ είναι πανίςχυρθ όταν οπλίηεται με τισ ηϊςεσ δυνάμεισ τθσ 
φφςθσ. Θ ςκζψθ είναι ανίερθ ι νεκρι, εφόςον δεν εκδθλϊνεται με το λόγο ι το 
ςθμείο ( ςφμβολο ). Δεν μπορεί επομζνωσ να διεγείρει οφτε να κατευκφνει τθν 
κζλθςθ. Δεδομζνου ότι το ςθμείο είναι θ μορφικι παράςταςθ τθσ ςκζψεωσ, αυτό 
αποτελεί το απαραίτθτο όργανο τθσ κζλθςθσ. Πςο το ςθμείο είναι τελειότερο, τόςο 
θ ςκζψθ διατυπϊνεται ςαφζςτερα και τόςο θ κζλθςθ κατευκφνεται ιςχυρότερθ". " 
Για να απομονωκεί κάποιοσ από το αςτρικό φωσ δεν αρκεί μόνο να περιβλθκεί με 
λινό φφαςμα, χρειάηεται κυρίωσ να χαλιναγωγιςει τελείωσ το πνεφμα του και τισ 
ψυχικζσ του ορμζσ και να εξαςφαλίςει μια άκαμπτθ ςαν τον χάλυβα κζλθςθ. Ρρζπει 
επίςθσ να επαναλαμβάνει τισ πράξεισ που προζρχονται από τθν ιςχυρι κζλθςι του, 
γιατί θ κζλθςθ μόνο με ζργα πραγματϊνεται, όπωσ οι κρθςκείεσ εξαςφαλίηουν το 
κφροσ και τθν διάρκειά τουσ με τισ ιερουργίεσ και τισ τελετουργίεσ τουσ". "Μια από 
τισ πιο παράδοξεσ ιδιότθτεσ τισ ανκρϊπινθσ φανταςίασ είναι θ πραγματοποίθςθ 
των επικυμιϊν τθσ κζλθςθσ, ακόμα μάλιςτα και των φόβων τθσ. Ριςτεφουμε εφκολα 
λζει μια παροιμία εκείνο που φοβόμαςτε και αυτό που επικυμοφμε. Τόςον θ επι-
κυμία, όςο και ο φόβοσ, προςδίδουν ςτθ φανταςία μια ιδιάηουςα δφναμθ πραγμα-
τοποίθςθσ, με ανυπολόγιςτα αποτελζςματα. Κατά κάποιο τρόπο για παράδειγμα 
προςβαλλόμαςτε από τθν αςκζνεια που φοβόμαςτε ". 
" Θ διάνοια και θ κζλθςθ του ανκρϊπου είναι όργανα ανυπολόγιςτθσ δφναμθσ, 
αλλά τόςο θ πρϊτθ όςο και θ δεφτερθ ζχουν ςαν βοθκό μια ικανότθτα ελάχιςτα 
γνωςτι και τθσ οποίασ θ παντοδυναμία ανικει αποκλειςτικά ςτθ μαγεία: μιλάω για 
τθν Φανταςία, τθν οποία οι Καββαλιςτζσ ονομάηουν διάφανο ι διάφωτο. 
Θ φανταςία είναι πράγματι ςαν τον οφκαλμό τισ ψυχισ, ςε αυτιν διαγράφονται 
και διατθροφνται οι μορφζσ τϊν όντων, με αυτιν διακρίνουμε τισ ανακλάςεισ τοφ 
αόρατου κόςμου, αυτι είναι το κάτοπτρο τϊν οραμάτων και το όργανο τισ μαγικισ 
ηωισ. Με αυτιν κεραπεφουμε τισ αςκζνειεσ, ενεργοφμε πάνω ςτισ εποχζσ, απο-
πλανοφμε τον κάνατο και αναςταίνουμε τουσ νεκροφσ, γιατί είναι εκείνθ θ οποία 
εξάπτει τθ κζλθςθ και τθν κάνει να ρκει ς' επαφι με τον παγκόςμιο παράγοντα ( το 
αςτρικό φωσ ). Θ φανταςία είναι εκείνθ που διαγράφει τθν μορφι του παιδιοφ ςτθν 
κοιλιά τθσ μθτζρασ του, θ οποία κακορίηει το πεπρωμζνο των ανκρϊπων, θ οποία 
δίνει φτερά ςτισ επιδθμίεσ και διευκφνει τα όπλα κατά τον πόλεμο.  



Κινδυνεφετε ςτθν μάχθ ; Φανταςκείτε τον εαυτό ςασ άτρωτο ςαν τον Αχιλλζα, και 
κα γίνετε, λζει ο Ραράκελςοσ. Ο φόβοσ προςελκφει τα βλιματα και το κάρροσ 
κάμπτει τθν τροχιά τουσ. Ο Ραράκελςοσ κεράπευε τουσ αςκενείσ του, ενεργϊντασ 
πάνω ςε μια μικρι ποςότθτα αίματόσ τουσ, το οποίο το αφαιροφςε με αφαίμαξθ. 
Κεράπευε τισ κεφαλαλγίεσ από απόςταςθ, ι ενεργϊντασ πάνω ςε μερικζσ τρίχεσ τθσ 
κεφαλισ τϊν παςχόντων. 
Αυτόσ είχε προθγθκεί κατά πολφ, με τθν επιςτιμθ τθσ φανταςίασ και τον νόμο τθσ 
αναλογίασ του μζρουσ με το όλον, όλων των κεωριϊν, ι μάλλον τϊν πειραμάτων 
τϊν μεγαλφτερων μαγνθτιςτϊν τϊν νεότερων χρόνων". "Θ φανταςία όταν βαδίηει 
παράλλθλα με τθν λογικι γίνεται μεγαλοφυία". Και θ Ζλενα Ρζτροβα Μπλαβάτςκυ : 
Ο Ηακολιό αναφζρει ζνα περιςτατικό με ζνα φακίρθ των Λνδιϊν, από τθν χοφφτα 
του οποίου διάλεξε ζνα ςπόρο και τον ζχωςε ςε μια γλάςτρα. Ο ςπόροσ αυτόσ 
φφτρωςε και βλάςτθςε ςε λίγα λεπτά με τθν κζλθςθ τοφ φακίρθ.  
Θ Μπλαβάτςκυ εξθγεί : "Ο μαγνθτιςμόσ του φακίρθ υπακοφοντασ ςτθν κζλθςι του 
ζςυρε τθν ακάςα ςε ζνα ςυγκεντρωμζνο ρεφμα προσ το φυτό μζςω των χεριϊν του. 
Διατθρϊντασ για τον απαιτοφμενο χρόνο μια αδιάκοπθ ροι θ χωμικι αρχι τοφ 
φυτοφ δομοφςε με υπερφυςικι δραςτθριότθτα πυρινεσ και ςτρϊματα το ζνα μετά 
το άλλο, ϊςπου το ζργο ολοκλθρϊκθκε. Θ αρχι τθσ ηωισ είναι απλϊσ μια τυφλι 
δφναμθ που υπακοφει ςε κάποια κακοδθγθτικι επίδραςθ. Στθν φυςιολογικι πορεία 
τισ φφςθσ το πρωτόπλαςμα τοφ φυτοφ τθν ςυγκεντρϊνει και τθν κατευκφνει με μια 
ςυγκεκρι-μζνθ ςυχνότθτα, θ οποία ελζγχεται από τισ επικρατοφςεσ ατμοςφαιρικζσ 
ςυνκικεσ. Θ ανάπτυξι του είναι γριγορθ, αργι ι ανάλογθ με τθν ποςότθτα φωτόσ, 
κερμότθτασ και τθσ υγραςίασ τισ εποχισ. Πμωσ ο φακίρθσ ςπεφδοντασ ςε βοικεια 
τισ φφςθσ με τθν πανίςχυρθ κζλθςι του ςυμπφκνωςε κα λζγαμε τθν ουςία τθσ 
ηωισ του φυτοφ ςτο ςπόρο του και το ανάγκαςε να ωριμάςει πριν τθν ϊρα του. 
Αυτι θ τυφλι δφναμθ, όντασ τελείωσ υποταγμζνθ ςτθ κζλθςι του, υπακοφει. Αν 
προτιμοφςε να φανταςκεί το φυτό ςαν τζρασ, κα το μετζτρεπε ςε τζρασ με τθν ίδια 
ευκολία και τοφτο διότι θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα - ςκλάβα ςτο υποκειμενικό μοντζλο 
που ςχεδίαςε θ φανταςία του φακίρθ - αναγκάηεται να ακολουκιςει το πρωτότυπο 
ςε κάκε λεπτομζρειά του, όπωσ το χζρι και το πινζλο του ηωγράφου ακολουκεί τθν 
εικόνα που πλάκει ο νουσ του. Θ κζλθςθ του φακίρθ δθμιουργεί ζνα αόρατο, αλλά 
τελείωσ αντικειμενικό καλοφπι, ςτο οποίο ωκείται να εναποτεκεί θ οργανικι θ 
φυτικι φλθ και να πάρει τθν κακ-οριςμζνθ μορφι. Θ κζλθςθ δθμιουργεί, διότι θ 
κζλθςθ ςε κίνθςθ είναι δφναμθ και θ δφναμθ δθμιουργεί τθν φλθ ".  
" Τι είναι ΘΕΛΗΗ ; 
Θ μεγάλθ ςυμπαντικι ιδζα κζλθςε και ο κόςμοσ ιλκε ςε φπαρξθ. Κζλω και τα μζλθ 
μου υπακοφν...κζλω και θ ςκζψθ μου διαςχίηει το χϊρο, που για αυτιν είναι 
ανφπαρκτοσ, περιβάλλει το ςϊμα κάποιου άλλου ατόμου που δεν απο-τελεί μζροσ 
μου, διαπερνά τουσ πόρουσ του και ξεπερνϊντασ τισ ικανότθτζσ του, αν είναι πιο 
αδφναμεσ, το εξαναγκάηει ςε μια προκακοριςμζνθ ενζργεια. Τα μυςτθριϊδθ αποτε-
λζςματα τθσ ζλξθσ και άπωςθσ είναι οι υποςυνείδθτοι παράγοντεσ αυτισ τθσ 
κζλθςθσ. Κζλω και θ οργανωμζνθ φλθ υπακοφει. Δεν ζχει επιλογζσ". "Θ ανάπτυξθ 
τθσ κζλθςθσ είναι ο ςκοπόσ που πρζπει να ζχει κάκε άνκρωποσ που προςδοκεί να 
εξουςιάςει τισ δυνάμεισ τθσ φφςθσ". "Πςο πιο ιςχυρι είναι θ κζλθςθ, τόςο 
υψθλότερθσ βακμίδασ και τόςο πιο ιςχυρά εμπνευςμζνο είναι το ον που τθν 
κατζχει ( Λάκωβοσ Μπαίμε )". "Θ κζλθςθ και θ ελευκερία είναι το ίδιο το πράγμα ( 
Φαμπρ ντ' Ολιβιζ )". 


