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Όπωσ είναι εξακριβωμζνο και όπωσ αναφζρεται ςτθν “ Γζνεςθ ”, ο άνκρωποσ 
εμφανίςκθκε τελευταίοσ από όλα τα δθμιουργιματα. 
Αφοφ δθλαδι ο Κεόσ περάτωςε το ζργο τισ Δθμιουργίασ, ςαν επιςτζγαςμα αυτισ 
ζπλαςε « τον κατ’ εικόνα και κακ’ ομοίωςθ Αυτοφ άνκρωπο ». 
Αυτό ςθμαίνει ότι τον προίκιςε με ιδιότθτεσ ( κατ’ εικόνα Αυτοφ ) ϊςτε να μπορζςει 
ενεργοποιϊντασ αυτζσ ( διότι όλεσ υπάρχουν εν δυνάμει ) να πραγματοποιιςει το 
κακ’ ομοίωςθ. 
Σο τυπικό τοφ Μακθτι ( Α' υμβολικόσ βακμόσ ), αναφζρει για το Αιϊνιον Φωσ προσ 
το οποίον το παν τείνει… 
Όλα λοιπόν δείχνουν ότι ο άνκρωποσ - ΕΓΩ - ζχοντασ οδθγό τισ όποιεσ ιδιότθτεσ τοφ 
Πνεφματοσ κα επιδιϊξει κατά τθν μακρά και επίπονθ διαδρομι του ςτθν Γθ να βρεί 
τον δρόμο τισ επιςτροφισ προσ τθν Πνευματικι πθγι από τθν οποία απζρρευςε 
αφοφ προθγουμζνωσ αγωνιςτεί ςκλθρά, ςαν Πνεφμα αντιτικζμενο λόγω τισ 
φφςεωσ του προσ τθν φλθ, ϊςτε να περιβλθκεί το άφκαρτο και αιϊνιο ςϊμα τοφ 
απελευκερωμζνου από υλικά βάρθ Εκλεκτοφ ! 
Πρόκειται γιά το ζνδυμα τισ Ψυχισ γιά το οποίο ακοφμε ςτο εξαποςτειλάριο τοφ 
Όρκρου τϊν πρϊτων θμερϊν τισ Μεγάλθσ Εβδομάδοσ : 
« τον νυμφϊνα ςου βλζπω, ωτιρ μου κεκοςμθμζνον και ζνδυμα οφκ ζχω, ίνα εις-
ζλκω εν αυτϊ . λάμπρυνόν μου τθν ςτολιν τισ ψυχισ, Φωτοδότα καί ςϊςον με ». 
Θ ωραία αυτι φράςθ αποτυπϊνει κατά τον καλφτερο τρόπο, το πωσ θ Ορκόδοξθ 
Εκκλθςία τοφ Χριςτοφ περιγράφει τθν ςχζςθ τοφ Κεοφ με τον άνκρωπο.  
Γιά ποιόν λόγο όμωσ αφοφ ιταν Πνεφμα αγνό και ελεφκερο και απολάμβανε πλι-
ρωσ τϊν πνευματικϊν αρετϊν, ενωμζνο με τθν Πνευματικι του πθγι, να αποχωρι-
ςκεί από αυτιν ; 
Και γιατί να αποςταλεί ςτο υλικό επίπεδο ( ςτο Μωςαϊκό δάπεδο τοφ ναοφ ) και 
εκεί ατομικοποιθμζνοσ μζςα ςε ζνα υλικό ςϊμα να επιηθτιςει κατόπιν ςκλθρισ 
πάλθσ με τθν φλθ μζςα ςτθν οποία ζχει “ εγκλωβιςτεί ” να επανζλκει ςτθν πθγι από 
τθν οποία απζρρευςε ; 
Θ απάντθςθ που κατ’ αρχάσ μπορεί να δοκεί είναι ότι το Πνεφμα είναι μία Αρχι θ 
οποία χαρακτθρίηεται από τθν Απειροςφνθ, τθν Απόλυτθ Ελευκερία και τθν ενιαία 
υνείδθςθ. 
« τὸ πνεῦμα ὅπου κέλει πνεῖ » μασ λζει ο Άγιοσ Λωάννθσ ( & Λωάννθσ κεφ. 3 : 8 ). 



τθν απειροςφνθ του δεν υπάρχει οφτε ποςότθτα αλλά οφτε και μορφι. 
Απόλυτθ ενότθτα βαςιλεφει ςε Αυτό και το Εγϊ εκεί είναι άγνωςτο και κα λζγαμε 
ότι μόνο το Εμείσ επικρατεί.  
Κατά ςυνζπειαν απουςιάηει παντελϊσ θ Ατομικι υνείδθςθ ! 
Αν ςυγκρίνουμε λοιπόν τθν μια κζςθ τοφ Πνευματικοφ επιπζδου με εκείνθ τοφ 
υλικοφ, όπου ενςαρκοφμενο το Εγϊ γίνεται άτομο, δθλαδι περιορίηεται, θ δεφτερθ 
είναι πολφ πιό ατελισ. 
Ενϊ μζςα και κοντά ςτον λαμπτιρα το φωσ είναι ιςχυρότατο και ομοιογενζσ, κακϊσ 
οι ακτίνεσ διαχζονται ςτον χϊρο και απομακρφνεται από τθν πθγι τουσ γίνονται πιό 
αςκενζςτερεσ. 
τον Πνευματικό κόςμο ζχουμε ςε αναλογία το Απόλυτο Φωσ, ενϊ εδϊ « κάτω » 
ζχουμε το ςχετικό Φωσ, θ δε διαφορά μεταξφ τοφ Απολφτου και τοφ ςχετικοφ μάσ 
δίδει τθν ζννοια τοφ ςκοταδιοφ το οποίο δεν είναι παρά θ ζλλειψθ τοφ Φωτόσ. Κάτι 
ανάλογο ςυμβαίνει και με το ανκρϊπινο Ον, ςαν Κεία Πνευματικι ακτίνα. 
Όςο βριςκόταν ςτθν Πνευματικι του πθγι όπου υπάρχει απόλυτο Καλό αγνοοφςε 
το κακό. 
Όταν όμωσ κατζρχεται γιά να ενςαρκωκεί, με τθν ατομικοποίθςι του ςτο υλικό 
επίπεδο, εκδθλϊνει ατελϊσ τθν αρετι τοφ καλοφ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με 
τισ ακτίνεσ τοφ φωτόσ. 
Όπωσ ςχθματίςαμε τθν ζννοια τοφ ςκοταδιοφ μποροφμε αναλογα να ςχθματίςουμε 
και τθν ζννοια τοφ κακοφ. Θ διάφορα αυτι μεταξφ τϊν δφο επιπζδων, Πνευματικοφ 
και Τλικοφ, είναι εκείνθ ςτθν οποία οφείλεται θ αντίλθψθ μασ γιά τθν λεγόμενθ 
εμφάνιςθ τοφ κακοφ. 
Σο γεγονόσ πάντωσ ότι τα ανκρϊπινα Εγϊ « κατζρχονται » από ζνα επίπεδο « ανϊ-
τερο », το Πνευματικό, ςε ζνα άλλο επίπεδο κατϊτερο, το υλικό, και ατομικο-
ποιοφνται ςε αυτό αποτελεί « μειονζκτθμα » και μποροφμε να το χαρακτθρίςουμε 
γιά τον λόγο αυτό ςαν « πτϊςθ » !  
Αν κελιςουμε τϊρα να αναηθτιςουμε τα αίτια τισ «πτϊςεωσ» αυτισ, κα τα δοφμε 
ςτθν Γζνεςθ όπου περιγράφεται το κοςμολογικό γεγονόσ τισ πτϊςεωσ τϊν πρωτο-
πλάςτων τϊν οποίων είμαςτε απόγονοι. Ότι δθλαδι ςυντελζςτθκε τότε εκεί « επά-
νω », και κα δοφμε το πωσ, επαναλαμβάνεται από τότε ςυνεχϊσ και εδϊ « κάτω », 
κατ’ αναλογίαν βζβαια γιά τοφσ ανκρϊπουσ Πνεφματα, τοφσ απογόνουσ των. Σϊρα 
κα μου πείτε , γιατί αςχολοφμαςτε τόςο πολφ με όλα αυτά ; Διότι απλοφςτατα είναι 
απαραίτθτεσ γνϊςεισ - μζροσ τισ μφθςθσ - που είναι ίςωσ ζνα από τα ιςχυρότερα 
εργαλεία γιά τθν επιςτροφι μασ.  
Σισ γνϊςεισ αυτζσ τισ χρειαηόμαςτε για να μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε τον 
μθχανιςμό απομάκρυνςθσ τϊν « πζπλων ςυνειδθςιακοφ ςκότουσ », τα οποία, λόγω 
τισ πτϊςθσ, ζχουν παρεμβλθκεί μεταξφ τοφ Εγϊ Πνεφματοσ - Εαυτοφ μασ και τθσ 
προςωπικότθτασ μασ, κάτι που ςτισ διαφορζσ τελετζσ μφθςθσ παριςτάνεται με ζνα 
πζπλο κατά το μάλλον ἢ ιττον αδιαφανζσ που καλφπτει τουσ οφκαλμοφσ μασ ἢ με 
ζνα δρφφακτο ( κιγκλίδωμα ) μεταξφ κυρίωσ Ναοφ και Ανατολισ που πρζπει να 
υπερβοφμε ἢ με τθν προςπάκεια διάβαςθσ ενόσ ποταμοφ. 
Μετά τθν « πτϊςθ » τοφ ανκρϊπου και τθν αποκόλλθςι του από τθν πθγι του, ςτθν 
μφθςθ χρθςιμοποιοφμε τθν φράςθ « ο Λόγοσ Απωλζςτθκε » ἢ « θ υνείδθςθ υςκο-
τίςτθκε ». 
 



Θ αναηιτθςθ τοφ Απολεςκζντοσ Λόγου, θ επανενςωμάτωςθ, θ επιςτροφι και θ 
αποκατάςταςθ, είναι μερικοί από τουσ οριςμοφσ που οι Εςωτεριςτζσ όλων τϊν 
εποχϊν χρθςιμοποιιςαν για να προςδιορίςουν τθν επαναςφνδεςθ τοφ ανκρϊπου 
με τθν Πθγι του. 
Σθν πτϊςθ περιγράφουν κατά καιροφσ διάφοροι μφκοι, όπωσ ο μφκοσ τοφ Προμθ-
κζωσ, του Οςίριδοσ, του Αδϊνιδοσ κακϊσ και ο μφκοσ τοφ Διονφςου και τοφ Χιράμ 
ςτον Σεκτονιςμό, που περιγράφουν κωδικοποιθμζνα το μαγευτικό αυτό ταξίδι τισ 
πτϊςεωσ και τθσ επανόδου. τουσ μφκουσ αυτοφσ οι αναηθτθτζσ κα βροφν κοινά 
ςθμεία, αλλά κυρίωσ τον τρόπο να ξεκλειδϊςουν τα μυςτικά, χρθςιμοποιϊντασ τθν 
γνϊςθ που δεν αποκτάται αλλά κατακτάται ! 
τον προςωποποιθμζνο Αδάμ πρζπει να διακρίνουμε το ςυλλογικό όνομα τισ 
ανκρωπότθτοσ ( τθν ιδζα Άνκρωποσ ) πριν και μετά τον από χωριςμό τϊν γενϊν . 
Όςο λοιπόν ηοφςαν ςτον Παράδειςο και πριν εκδιωχκοφν από αυτόν δεν είχαν 
καμία ςυνείδθςθ τισ « γυμνότθτασ » των και επί πλζον πουκενά δεν φαίνεται να 
απόκτθςαν απογόνουσ. 
Μόνον μετά τθν πτϊςθ εμφανίηονται οι πρϊτοι απόγονοι ςαν Κάϊν και Άβελ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι ςτεροφντο υλικισ υπόςταςθσ, ότι ιταν Πνευματικζσ οντότθτεσ, 
οπότε ο Παράδειςοσ όπου ηοφςαν δεν πρζπει να βρίςκεται ςτο υλικό επίπεδο αλλά 
ςτο Πνευματικό. 
Εκεί λοιπόν ςτον Παράδειςο απολάμβαναν ςε όλθ τθσ τθν πλθρότθτα τθν μακάρια 
ηωι και ςυμμετείχαν ςτο άπλετο φωσ τισ Κείασ πθγισ γευόμενοι απεριορίςτωσ τοφ 
ξφλου τισ Ηωισ, δθλαδι τθν Ακαναςία. 
Από το ξφλο τισ Γνϊςεωσ τοφ καλοφ και τοφ πονθροφ τοφσ δόκθκε θ ςυμβουλι να 
μθ δοκιμάςουν διότι τθν θμζρα που κα δοκίμαηαν κα πζκαιναν ( ςτο Πνευματικό 
επίπεδο φυςικά ). Σι ςθμαίνει όμωσ αυτό ;  
ε τι άραγε ςυνίςταται θ δοκιμι από το ξφλο τισ Γνϊςεωσ τοφ Καλοφ και τοφ κακοφ; 
Είδαμε προθγουμζνωσ ότι το ανκρϊπινο πνεφμα εφ’ όςον κατζρχεται για να ενςα-
ρκωκεί εκδθλϊνει ατελζςτερα τθν αρχι τοφ Καλοφ , με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ 
ςτο υλικό επίπεδο τισ δράςεωσ τοφ κακοφ.  
Κάτι ανάλογο ζχει και θ προσ τοφσ πρωτόπλαςτουσ προτροπι :  
« Μθ επιχειριςετε να απομακρυνκείτε από το Πνευματικό επίπεδο διότι οι πνευμα-
τικζσ ςασ αρετζσ και ιδιότθτεσ, τισ οποίεσ κατζχετε ςε τελειότθτα , κα χάςουν τθν 
λάμψθ τουσ και τθν δφναμθ τουσ. 
Όςον κατζρχεςτε κα τισ εκδθλϊνετε με περιςςότερθ ατζλεια οπότε κα γνωρίςετε 
τθν ζννοια τοφ κακοφ, το οποίο είναι προϊόν τοφ επιπζδου τισ κακόδου και το 
οποίο ςασ είναι άγνωςτο διότι δεν υπάρχει εδϊ ». 
Με αυτόν τον τρόπο οι πρωτόπλαςτοι κα γευόντουςαν το ξφλο τισ γνϊςεωσ τοφ 
καλοφ και τοφ κακοφ.  
Σο κατϊτερο πεδίο, ςτο οποίο ο Δθμιουργόσ τοφσ ςυνζςτθςε να μθν κατζβουν, είναι 
το επίπεδο όπου κυριάρχθςε ο Εωςφόροσ, μετά τθν φαινομενικι αποςταςία του, 
διότι αςφαλϊσ ιταν ζνα ςυμβάν προκακοριςμζνο από τθν Τπζρτατθ υνείδθςθ και 
Βοφλθςθ τοφ Παντόσ. Να μθν μασ διαφεφγει ότι Εωςφόροσ ςθμαίνει « Αυτόσ που 
φζρνει τθν Αυγι ». 
Θ Γζνεςθ μασ παρουςιάηει τον Εωςφόρο με τθν μορφι όφεωσ, τοφ φρονιμότερου 
όπωσ λζει τϊν κθρίων, διότι ο Εωςφόροσ , θ « εκπεςοφςα » αυτι Πνευματικι Λογοϊ-
κι Οντότθσ κακόλου δεν ςτερείται φρονιςεωσ και οφίασ αφοφ ενεργεί πάντοτε με 
μακθματικό υπολογιςμό. 



« γίνεςκε οὖν φρόνιμοι ὡσ οἱ ὄφεισ » ( & Ματκαίοσ κεφ. 10 : 16 ). 
Ο Εωςφόροσ είναι Λογοϊκόσ Άρχων και ςτθν τροποποιθμζνθ δράςθ τϊν αρετϊν τοφ  
Κεοφ, τθν οποία εκφράηει, θ αγάπθ εκφράηεται ςαν κάλλοσ και θ ςοφία ςαν 
μακθματικι ζκφραςθ. 
Ο όφισ ο οποίοσ ζρπει επάνω ςτθν κοιλιά του και τρζφεται από τθν γθ φαίνεται να 
ςυμβολίηει, πλθν τϊν άλλων, τθν Δθμιουργικι Ενζργεια και τθν ζλξθ τοφ κατωτζρου 
επιπζδου ςτο οποίο είχαν τθν ζμπνευςθ να ειςδφςουν οι προπάτορεσ μασ γιά να 
κυριαρχιςουν ςε αυτι/ό. 
Αναλογικά ςυμβολίηει τθν δελεαςτικι επίδραςθ τθν οποία θ φλθ επρόκειτο να 
αςκεί ςτοφσ ανκρϊπουσ - Πνεφματα όταν αργότερα κα εμφανιηόταν ςτο υλικό επί-
πεδο, με τθν γοθτεία δια τϊν τεςςάρων ςτοιχείων ποφ αςκεί ςε αυτοφσ μζςω τισ 
επικυμίασ να απολαμβάνουν τα φαινομενικά κζλγθτρα τισ φλθσ, τα υλικά αγακά 
και τισ ανάλογεσ απολαφςεισ. 
Από τθν γοθτεία αυτιν κζλουν να μασ αποςπάςουν οι τζςςερισ περιοδείεσ τισ 
μφθςθσ τοφ Μακθτι, όπου : Γθ = Διαςκεπτιριο, 1θ περιοδεία = Υδωρ, 2θ περιοδεία 
= Αιρ, 3θ περιοδεία = Πυρ. 
Θ ζμπνευςθ αυτι τϊν προπατόρων μασ να κατεβοφν ςτο επίπεδο τισ φλθσ εγκλείει 
και το πρϊτο ςπζρμα τοφ Εγωϊςμοφ ποφ κλθροδοτικθκε και ςτοφσ απόγονουσ τϊν 
ανκρϊπουσ και αποτελεί το κφριο γνϊριςμα τοφ χαρακτιρα τουσ ( τον περιορίηουμε 
με τθν αδελφότθτα ). 
Ο Αδάμ και θ Εφα λοιπόν είναι Πνευματικζσ υποςτάςεισ οι οποίεσ με τθν παρό-
τρυνςθ ενόσ εςωτερικοφ κινιτρου ( το οποίο θ Γζνεςθ ονομάηει όφι ) ἢ καλφτερα με 
κίνθτρο τθν παρόρμθςθ τοφ Εγωϊςμοφ, οι εν δυνάμει αυτζσ, ατελείσ ατομικζσ ςυνει-
διςεισ ,“ οραματίςτθκαν ” τθν ανεξαρτθςία τουσ ωσ αυτόνομεσ ατομικζσ υπάρξεισ 
και αποχωρίςκθκαν από το “Λόγο”. 
Και τότε μασ περιγράφει θ “ Γζνεςθ ” : 
« ἔγνωςαν ὅτι γυμνοὶ ἦςαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα ςυκῆσ καὶ ἐποίθςαν ἑαυτοῖσ 
περιηώματα ». Και φυςικά όταν λζμε ιταν γυμνοί αναφερόμαςτε ςτθν μθ φπαρξθ 
τϊν υλικϊν ςωμάτων. 
Κατεβαίνοντασ λοιπόν ςτο Εωςφορικό επίπεδο, ζχαςαν τθν αγνότθτα και κακαρό-
τθτα τοφ Πνεφματοσ των, το οποίο αναμείχκθκε με τθν ετερογενι φφςθ τοφ επι-
πζδου αυτοφ και απογυμνϊκθκαν από τθν ικανότθτα να εκδθλϊνουν με τελειότθτα 
τισ Αρετζσ και Λδιότθτεσ ποφ κατείχαν, όπωσ ςυνζβαινε όταν ιταν ςτον Πνευματικό - 
Παράδειςο “ ενωμζνοι ” με τον Κεό. 
Γιατί όμωσ, εφόςον ιταν πνευματικζσ οντότθτεσ, θ Γζνεςθ αναφζρει ότι ο Κεόσ ζπ-
λαςε τον πρϊτο άνκρωπο, τον Πατζρα Αδάμ, « χοφν από τθσ γθσ » και ενεφφςθςεν 
« πνοι ηωισ » ; 
Και εδϊ πρόκειται γιά μια αλλθγορικι εικόνα κάτω από τθν οποία κρφβεται θ από 
τθν Γθ μελλοντικι προζλευςθ τϊν υλικϊν ςωμάτων τϊν ανκρϊπων « χοφσ από τισ 
γθσ » μζςα ςτα οποία κα ενςαρκϊνονταν « πνοι ηωισ » τα εκ τοφ πνευματικοφ 
ςϊματοσ τϊν Προπατόρων εκπορευόμενα ανκρϊπινα Εγϊ.  
Οι κεόπνευςτοι ςυγγραφείσ τϊν Λζρων Γραφϊν, οι μεγάλοι αυτοί Μφςτεσ, δανείηον-
ταν παραςτάςεισ και εκφράςεισ υλικζσ γιά να αποδϊςουν ζννοιεσ ανϊτερθσ πνευ-
ματικότθτοσ, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τισ εποχισ τουσ και να γίνουν 
αντιλθπτοί από ανκρϊπουσ κατωτζρασ θκικισ και νοθτικισ αναπτφξεωσ. 
Τπάρχει και μια ακόμθ ζνςταςθ, θ οποία είναι δυνατόν να προβλθκεί. 



Πωσ θ Τλικι δθμιουργία ςυςτικθκε μετά τθν πτϊςθ τϊν πρωτόπλαςτων αφοφ, 
όπωσ αναφζρει θ Γζνεςθ, ο Κεόσ πρϊτα δθμιοφργθςε τον υλικό κόςμο και κατόπιν 
ζπλαςε τον Αδάμ; 
Θ Τλικι Δθμιουργία που βλζπουμε, προχποκζτει αναγκαςτικά μια ανάλογθ Πνευ-
ματικι φλλθψθ τοφ Δθμιουργοφ τθσ, δθλαδι είναι θ απόδοςθ τισ Πνευματικισ ςτο 
υλικό επίπεδο. 
Θ φλλθψθ όμωσ τθσ Πνευματικισ Δθμιουργίασ ςυνεπάγεται τθν άμεςθ και ταυτό-
χρονθ εκτζλεςθ τισ υλλιψεωσ αυτισ, διότι αςφαλϊσ οι Λδζεσ τοφ Κεοφ δεν απαι-
τοφν χρονικι μεςολάβθςθ γιά να πραγματοποιθκοφν, λόγω απουςίασ τοφ χρόνου ο 
οποίοσ είναι ανφπαρκτοσ ςτο άπειρο-αιϊνιο Πνευματικό επίπεδο. 
Διότι θ πραγματοποίθςθ τισ Πνευματικισ Δθμιουργίασ δεν απαιτεί εξελικτικι διαδι-
καςία κακ’ ότι ταυτόχρονα με τθν ςφλλθψθ ακολουκεί και θ εκτζλεςθ τθσ και γιά 
αυτό αυτι είναι τελειωτικι και αιϊνια. 
Γιά αυτό αναφζρεται ότι ο κόςμοσ δθμιουργικθκε ακαριαία διά μόνου τοφ Λόγου 
τοφ Κεοφ. 
Όπωσ λοιπόν ο Αδάμ αντιπροςωπεφει πνευματικι οντότθτα ζτςι και θ αναφερό-
μενθ εξαιμερθ δθμιουργία τοφ Κόςμου είναι μια εικόνα τισ Πνευματικισ τθν οποία 
οι κεόπνευςτοι ςυγγραφείσ απζδωςαν με υλικζσ εκφράςεισ. Ο αρικμόσ επτά ςυμ-
βολίηει τθν ολοκλιρωςθ ! 
Οι 6 θμζρεσ αποτελοφν ςταδία δθμιουργικισ εξελίξεωσ θ δε 7θ , ςυμβολίηει τθν 
ανάπαυςθ. 
Περαιτζρω ςυμβολίηουν τισ μακρζσ περιόδουσ εξελίξεωσ τϊν τριϊν Βαςιλείων τισ 
υλικισ Δθμιουργίασ, που κα ακολουκοφςε, δθλαδι τοφ ορυκτοφ, φυτικοφ και 
ηωικοφ Βαςιλείου. 
υνεπϊσ θ εξαιμερθ Δθμιουργία εκφράηει τθν φλλθψθ τισ Λδζασ τοφ Κεοφ, θ 
οποία αποδιδόμενθ ςτθν Τλικι Δθμιουργία ακολοφκθςε τθν ςειρά που κακόριςε θ 
ςυλλθφκείςα ιδζα. 

Η εικόνα τοφ τελειωτικοφ και Αιωνίου τήσ Πνευματικήσ Δημιουργίασ αποδίδεται 
ςτο υλικό επίπεδο διά τησ εξακολουθητικήσ και αενάου γζννηςησ, ςυντήρηςησ 
και φθοράσ τών όντων. 

φμφωνα με τθν Εςωτερικι διδαςκαλία, υπάρχει μιά Αρχι, μιά Αλικεια, μιά λογικι 
και μια Παγκόςμιοσ Φιλοςοφία, θ εξισ : « Κάκε τι που υπάρχει, βρίςκεται ςτθν 
Μονάδα, κεωρουμζνθσ ωσ Αρχισ, και επανζρχεται ςτθν Μονάδα, κεωρουμζνθσ ωσ 
Σζλοσ ». Σο Α και το Ω ςτθν Αποκάλυψθ τοφ Λωάννθ. Ο ςκοπόσ δε τισ Τλικισ Δθμιου-
ργίασ φαίνεται να είναι : « θ βακμιαία εξζλιξθ τισ φλθσ από πυκνά και άτακτα 
ςτρϊματα ςε όλο και πιό αικζρια, πιό άχλα, πιό ςυνειδθτά ». Σο Ordo Ab Chao που 
προςφιλϊσ ακοφγεται ςτον Σεκτονιςμό. 
« Πτώςη » λοιπόν τϊν πρωτοπλάςτων ςθμαίνει γιγαντιαία “ πάλθ ” τϊν πνευμα-
τικϊν αυτϊν οντοτιτων, οι οποίεσ διείςδυςαν ςτθ νεκρι και αδρανι χαοτικι Υλθ, θ 
οποία εμφανίςκθκε ωσ ςυνζπεια τισ « επαναςτάςεωσ τοφ Εωςφόρου », γιά να τθν 
μορφολογιςουν και να τθν εξελίξουν μζςω τϊν υλικϊν μορφϊν που προζκυψαν 
από τθν « πάλθ » αυτιν. 
Ζχουμε δφο ακόμθ πολφ ςοβαρά κζματα που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ τισ 
Γενζςεωσ : 
1ον Σον λεγόμενο απαγορευμζνο καρπό, τον οποίον παρόλο που θ Γζνεςθ δεν 
ονοματίηει, θ παράδοςθ αποδίδει ωσ μιλο τοφ Αδάμ. 



2ον Σθν Ρομφαία τθν περιςτρεφόμενθ τϊν Χερουβίμ που φφλαςςε τθν είςοδο τοφ 
Παράδειςου, δθλαδι τοφ Πνευματικοφ Κόςμου. 
Αν κόψουμε ζνα μιλο οριηόντια και δοφμε το εςωτερικό του, διαπιςτϊνουμε ότι οι 
ςπόροι ςχθματίηουν, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, ζνα πεντάκτινο αςτζρι. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ε τι ςκζψεισ μασ οδθγεί αυτό φςτερα από όςα ζχουν εκτεκεί ; 
1ον Σο Μιλο είναι ςφαιρικό όπωσ όλα τα ουράνια ςϊματα. Επομζνωσ ςυμβολίηει 
το υλικό επίπεδο. Όλα τα ουράνια ςϊματα ( πλανιτεσ κλπ είναι ςφαιρικά ). 
2ον Επειδι ο πεντάκτινοσ αςτζρασ είναι και ςφμβολο τοφ ανκρϊπου, τοφ μικρό-
κοςμου, το όλο ςφμβολο παραπζμπει ςτθν ενςάρκωςθ τοφ ανκρϊπου ςτο υλικό 
επίπεδο, και τον εγκλωβιςμό του ςτθν φλθ φςτερα από τθν ςυμβολικι εκδίωξι του 
από τον Παράδειςο. 
3ον Ο πεντάκτινοσ αςτζρασ ςυμβολίηει επίςθσ τα πζντε ςτοιχεία ( γι-φδωρ-αιρ- 
πυρ-Αικζρασ ) ςε κάκε ζνα από τα οποία αντιςτοιχεί και μία από τισ πζντε αιςκιςεισ 
μασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ιδθ προετοιμαςμζνοι με τοφσ ςυμβολιςμοφσ τισ Γενζςεωσ μποροφμε να αντιλθφ-
κοφμε ότι τα ανωτζρω 
ςτοιχεία περικλείονται ςτον ςυμβολιςμό τοφ ποταμοφ τοφ Παραδείςου ο οποίοσ 
διαχωρίηεται ςε τζςςερισ αρχζσ, δθλαδι τα τζςςερα ςτοιχεία τισ Κοςμογονίασ. 
4ον Ο ενςαρκωμζνοσ άνκρωποσ, διά μζςου των πζντε αιςκιςεϊν του, αξιοποιεί τισ 
γιινεσ ςυνκικεσ γιά να αναπτυχκεί και να παράγει καρποφσ, δθλαδι να αποκτιςει 
υνείδθςθ. 
5ον Οι πζντε αιςκιςεισ μασ δίνουν τθν Εμπειρία και μζςω τισ λειτουργίασ τισ 
Κρίςεωσ τθν Γνϊςθ, θ οποία ςτθν ςυνζχεια μετατρζπεται με μια άγνωςτθ ςε εμάσ 
διαδικαςία ςε υνείδθςθ. 



Θ υνείδθςθ επομζνωσ είναι το αποτζλεςμα τισ μεταβιβάςεωσ τισ αποκτθκείςθσ 
Γνϊςεωσ ςτον εςϊτερο ( αναλλοίωτο ) εαυτό μασ ἢ ΕΓΩ, διά μιάσ αόρατθσ και 
Μφχιασ ενεργείασ. 
Θ Ρομφαία θ φλεγόμενθ και περιςτρεφόμενθ τϊν Χερουβίμ με τθν οποία φφλαςςαν 
τθν είςοδο τοφ Παραδείςου ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν Δθμιουργικι Ενζργεια. 
Είναι θ Κοςμικι Ενζργεια ἢ το ςε θρεμία ιερόν πυρ ςτο κατϊτερο άκρο τισ ςπον-
δυλικισ ςτιλθσ, το ονομαηόμενο ςτθν ιατρικι ιερό οςτό αν και ςιμερα κανείσ 
ιατρόσ ἢ αμφθτοσ αλλά και πλείςτοι τϊν μεμυθμζνων δεν γνωρίηουν τον λόγο για 
τον οποίον δόκθκε ςτο οςτό αυτό μια τζτοια όντωσ περίεργθ ονομαςία ! 
Είναι ςτον άνκρωπο θ μεγάλθ ιλεκτρο-μαγνθτικι λανκάνουςα φλεγόμενθ δφναμθ, 
ςτοιχειωδϊσ λειτουργοφςα ςτθν πλειονότθτα τϊν ανκρϊπων ϊςτε να ςυντθρεί τθ 
Ηωι, το ρεφμα ποφ διαςχίηει τα ηωτικά κζντρα ( 7 Εκκλθςίεσ ςτθν Αποκάλυψθ τοφ 
Λωάννθ ), θ οποία καλείται επίςθσ και πφρινοσ όφισ. 
Θ εκοφςια αφφπνιςθ τισ δφναμθσ αυτισ ςυμβάλλει ςτθν ταξινόμθςθ τϊν ποικίλων 
ηωτικϊν εκδθλϊςεων ςε ζνα αρμονικό όλον και παρζχει τθν εμφάνιςθ αςυνικων 
ψυχικϊν ικανοτιτων. 
Είναι όμωσ ταυτόχρονα δφναμθ δθμιουργικι καί καταςτρεπτικι, για αυτό θ αφφπ-
νιςθ τθσ περικλείει πολφ ςοβαροφσ κινδφνουσ. 
Ο δε τεγαςτισ ἢ Φφλακασ τισ ειςόδου τοφ Ναοφ, ο οποίοσ ναόσ δεν είναι παρά 
ζνασ ακόμθ ςυμβολιςμόσ τοφ ανκρϊπου, κρατοφςε παλαιοτζρα όχι ζνα απλό ξίφοσ 
αλλά, κατ’ αναλογία με τα Χερουβίμ, ζνα κυματοειδζσ ξίφοσ ἢ Ρομφαία που παρα-
πζμπει ςε ζνα πφρινο όφθ. 
Όλοι οι οφοί, ασ τοφσ ποφμε μεγάλουσ εγκεφάλουσ , μζςα ςε όλουσ τοφσ αιϊνεσ 
κάνοντασ χριςθ τοφ κείου δϊρου τοφ Νοφ και άνωκεν ςυνδρομισ κατζλθξαν ςτα 
ίδια ςυμπεράςματα. 
Μασ παρουςίαςαν όλοι, ίςωσ με κάπωσ διαφορετικό τρόπο ( διατφπωςθ ), τα ίδια 
πράγματα. 
Μπορεί και ο κακζνασ μασ να βρεί από μόνοσ του, με εξάςκθςθ φυςικά, τισ ίδιεσ 
αλικειεσ. 
Αλλά γιά να διανφςει κανείσ μια απόςταςθ να μθν περιμζνει να τον κουβαλιςουν οι 
άλλοι. 
Κα χρθςιμοποιιςει τα ίδια του τα πόδια να περπατιςει αυτιν τθν απόςταςθ, νοου-
μζνου ότι κα το κελιςει και κα καταβάλλει τον κόπο να φτάςει ωσ εκεί. Οι Μυιςεισ 
και οι Διδάςκαλοι κα είναι οδθγοί αλλά ο κακζνασ πρζπει να χρθςιμοποιιςει το 
δικό του μυαλό και τισ άλλεσ δυνατότθτεσ του ϊςτε να καταλιξει ςε αςφαλι ςυμπε-
ράςματα. 
Κα μοφ πείτε, ζχουμε τόςα κακθμερινά πράγματα να κάνουμε, να βγάλουμε το 
ψωμί μασ, να ηιςουμε όπωσ ηοφμε ςιμερα, φαί, φπνο, φιλοδοξίεσ, καριζρα, εργα-
ςία, διαςκζδαςθ κ.λ.π.  
Όμωσ αυτά είναι τα ίδια και τα ίδια - μπαίνει θ θμζρα, βγαίνει θ θμζρα. Όλα αυτά 
όμωσ είναι πρόςκαιρα. 
Είναι ικανοποιθτικόσ αυτόσ ο τρόποσ ηωισ ϊςτε να κάνει τον κοινό άνκρωπο 
ευχαριςτθμζνο γιατί ηεί ; Αςφαλϊσ όχι. Θ δε Ευτυχία είναι γιά τοφσ πιό πολλοφσ ζνα 
άπιαςτο όνειρο. 
Αυτόν τον τρόπο ηωισ, αυτοφσ τοφσ ανκρϊπουσ, ο Χριςτόσ τοφσ αποκαλοφςε « 
νεκροφσ ». 
Ζλεγε : « ἄφεσ τοὺσ νεκροὺσ κάψαι τοὺσ ἑαυτῶν νεκρούσ » ( Ματκαίοσ, κεφ. 8 : 22 ). 



Τπάρχουμε μεν ςαν άνκρωποι, άνδρεσ ἢ γυναίκεσ, ηοφμε όπωσ και τα υπόλοιπα ηϊα 
õ μζςα ςε ζνα υλικό ςϊμα, αλλά δεν είμαςτε ηϊα ϊςτε να ηοφμε με τισ ανάγκεσ τϊν 
ηϊων μόνον. 
Είμαςτε κάτι άλλο … Είμαςτε ( μικροί ) Κεοί ( Παλαιά Διακικθ - Ψαλμοί 81 : 6 ) !  
« ἐγὼ εἶπα κεοί ἐςτε καὶ υἱοὶ ὑψίςτου πάντεσ »  
Θ φλθ, αν και απόλυτα αναγκαία για τθν ολοκλιρωςι μασ, βρίςκεται ςτθν κατϊτατθ 
ςτάκμθ τισ Δθμιουργίασ και γι’ αυτό θ αξία τθσ, ςυγκριτικά με τισ ανϊτερεσ φφςεισ, 
είναι μικρότερθ ! Ο ςκοπόσ τισ παραμονισ μασ ςτθν φλθ ( ζνςαρκθ ηωι ) είναι να 
μπορζςουμε να γνωρίςουμε τθν ανκρϊπινθ φφςθ μασ, ςτθν ολότθτά τθσ, μζςα από 
τον κόςμο τϊν βιωματικϊν αντικζςεων εκφραηόμενο από τισ ςτιλεσ Β και J και το 
Μωςαϊκό δάπεδο ( Γνϊκι ς’ Αυτόν ).  
Θ αξία λοιπόν τισ φλθσ, είναι επικουρικι όπωσ και ο ρόλοσ τθσ ! 
Δεν είναι πρωτεφουςα και κφρια. Θ παρουςία μασ λοιπόν ςτθν Τλικι ηωι, δεν 
αποςκοπεί ςτο να αναβακμίςουμε τον αξιακό τθσ ρόλο, όπωσ δυςτυχϊσ εν πολλοίσ 
γίνεται, αλλά ςτο να τθν χρθςιμοποιιςουμε για να κατανοιςουμε με πρακτικό 
τρόπο, τθν ιεραρχία τισ δθμιουργίασ, τθν κζςθ μασ ςε αυτιν και το Κείο χζδιο ἢ 
αλλιϊσ Παγκόςμιο Ρυκμό. 
Ότι λοιπόν ενεργοφμε ἢ πράττουμε εδϊ ςτθν φλθ, αντιςτοιχεί και επιδρά, ςτα ανϊ-
τερα επίπεδα τισ φφςθσ μασ, ιτοι ςτο ψυχικό και ςτο πνευματικό μασ ςϊμα. 
Μασ λζει ο Απόςτολοσ Παφλοσ ςτθν Αϋ προσ Κορινκίουσ επιςτολι του : « ςπείρεται 
ςῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται ςῶμα πνευματικόν. ἔςτι ςῶμα ψυχικόν, καὶ ἔςτι ςῶμα 
πνευματικόν. οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ ᾿Αδὰμ εἰσ ψυχὴν 
ηῶςαν· ὁ ἔςχατοσ ᾿Αδὰμ εἰσ πνεῦμα ηωοποιοῦν· ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, 
ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ ἐκ γῆσ χοϊκόσ, ὁ 
δεύτεροσ ἄνκρωποσ ὁ Κύριοσ ἐξ οὐρανοῦ ». 
Θ επιδίωξθ τισ υλικισ ευμάρειασ ωσ αυτοςκοπόσ, είναι μια διαβολικι ( από το δια-
βάλλω ) παγίδα, που ςκοπό ζχει να μασ δεςμεφςει ςε ατζρμονεσ καταςτάςεισ εμπ-
λοκισ μασ «χαμθλά» και να μασ αποκαρρφνει από τθν τάςθ μασ για εξζλιξθ ( αυτο-
γνωςία και αποδζςμευςθ από τισ ςαρκικζσ μασ ανάγκεσ ἢ κατά μιαν άποψθ δολο-
φόνουσ τοφ Χιράμ/Πνεφματοσ ).  
Όλα τα παραπάνω κατά τθν γνϊμθ μου αποτελοφν το Κλειδί τισ ερμθνείασ τϊν 
περιςςοτζρων μυιςεων, αλλά επίςθσ και το κλειδί για τον Φωτιςμό ἢ τθν Δθμι-
ουργία τισ λεγόμενθσ « Φιλοςοφικισ Λίκου », τθσ οποίασ θ πρϊτθ φλθ ἢ ο ακατζρ-
γαςτοσ λίκοσ, δθλαδι ο πλιρθσ ατελειϊν χαρακτιρασ και θ τραχεία ςυνείδθςθ τοφ 
ανκρϊπου, αλλθγορείται με τθν πρϊτθ φλθ τοφ Μεγάλου Ζργου τισ Επανόδου ςτθν 
χαμζνθ Πατρίδα.  

Ιόλαος 
 


