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φμφωνα με το άρκρο 2 § ΙΙ του Καταςτατικοφ Χάρτθ του Ελευκεροτεκτονιςμοφ : 
« οι Σζκτονεσ κεωροφν ωσ φπατο αγακό τθν ελευκερία τισ ςκζψεωσ και τθσ ςυνει-
διςεωσ ». 
Πουκενά όμωσ δεν γίνεται καμία νφξθ για τθν ελευκερία τοφ λόγου. Κατά τθν διά-
ρκεια τϊν “ εργαςιϊν ” τθσ τοάσ, ο λόγοσ όταν δίδεται υπό του εβαςμίου, 
ακολουκεί προδιαγεγραμμζνουσ και αυςτθροφσ κανόνεσ, και μπορεί τα αφαιρείται 
κατά περίπτωςθ. 
Κατά το κλείςιμο δε των “ εργαςιϊν ” ςε βακμό μακθτι ςυναντοφμε τθν περικοπι : 
« υποςχεκϊμεν να τθριςωμεν ςιγι επί των ςθμερινϊν θμϊν εργαςιϊν …» 
Αλλά και κατά το κλείςιμο των εργαςιϊν ςτον 4ο βακμό του Φιλοςοφικοφ Σεκτο-
νιςμοφ του Α..Α....Σ.. ( Μυςτικόσ Διδάςκαλοσ ) αναφζρεται θ παρακάτω περικοπι : 
« Σι απομζνει εισ θμάσ να πράξωμεν ; Να αςκϊμεν τθν Αρετι, να αποφεφγουμε το 
ελάττωμα και να ςιωπϊμεν » 
Θ ομιλία είναι θ εξωτερίκευςθ τισ ςκζψεωσ και τθσ γνϊμθσ τοφ ανκρϊπου ςτα 
διάφορα και ποικίλα κζματα που απαςχολοφν τόςον τον ίδιο αλλά και τισ κοινω-
νίεσ, και εδϊ εμφανίηεται εκ πρϊτθσ όψεωσ το παράδοξο να δοξάηεται θ ελευκερία 
τισ ςκζψεωσ, αλλά να αποςιωπάται θ ελεφκερθ ζκφραςθ τθσ μζςω τοφ λόγου, κάτι 
που ςτισ μζρεσ μασ κεωρείται ωσ βαςικι αρχι τισ ελευκερίασ τοφ ατόμου και τθσ 
Δθμοκρατίασ και περιλαμβάνεται ςτο 19ο άρκρο τισ διακιρυξθσ τϊν ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων τοφ Καταςτατικοφ Χάρτθ τοφ ΟΘΕ. 
« Κάθε άτομο δικαιοφται να ζχει ελεφθερη γνώμη και να την εκδηλώνει, και 
ςυνεπώσ ζχει το δικαίωμα να μην διαταράςςεται για τισ γνώμεσ του, καθώσ και το 
δικαίωμα να ερευνά, να δζχεται και να διαδίδει – χωρίσ υπολογιςμοφσ ςυνόρων – 
τισ πληροφορίεσ και τισ ιδζεσ, με κάθε δυνατόν μζςον εκδηλώςεωσ ». 
Εδϊ τίκεται ζνα εφλογο ερϊτθμα. Σι ςυμβαίνει ;  
ε ποίο άραγε είδοσ “ εργαςιϊν ” αναφζρεται το τυπικό ; 
τθν εκάςτοτε ( ςυνικθ ) τυπικι τελετουργία τϊν εργαςιϊν τισ τοάσ ι ςε μια τελε-
τουργία - πραγμάτωςθ ςτο εςωτερικό τοφ εαυτοφ μασ, ςτον εςωτερικό μασ « Ναό 
», τον Ναό τοφ ανκρωπίνου Πνεφματοσ ; 
Θ Εργαςία αυτι, όπωσ περιγράφεται ςτο τεκτονικό τυπικό τοφ ανοίγματοσ τϊν 
εργαςιϊν τισ τοάσ, αναλφεται ςτα εξισ δφο επί μζρουσ τμιματα : 
 



1ον ε μια παρατιρθςθ τισ Φφςεωσ και των Φαινομζνων πολλά ςτοιχεία τϊν 
οποίων περιζχονται ςυμβολικά ςτον διάκοςμο τϊν Εργαςτθρίων ( Θ τοά είναι, ωσ 
είπον, εικϊν τοφ φμπαντοσ - Διδαςκαλία μακθτι τυπικό τοφ 1948 ). 
2ον ε μια κάκοδο ςτο βάκοσ τισ ςυνειδιςεωσ, ότι και αν αυτό εκ πρϊτθσ όψεωσ 
ςθμαίνει, με τελικό ςκοπό ςε μια όλο και περιςςότερθ ι καλφτερθ επίτευξθ τισ 
εναρμόνιςθσ τοφ ανκρϊπου με τον λεγόμενο Παγκόςμιο Ρυκμό. 
Αλλά και ότι μπορεί να εννοείται ι τι μποροφμε να αντιλθφκοφμε με τον όρο ςυν-
είδθςθ και μάλιςτα ςυνείδθςθ ανελεφκερθ, κακϊσ και με τον όρο «Παγκόςμιοσ 
Ρυκμόσ», δεν πρζπει να ζχει λιγότερθ αξία και βαρφτθτα ςτθν ζρευνα που πραγμα-
τοποιοφμε. 
Απομζνει λοιπόν να ερευνιςουμε γιά το αν πρόκειται για μια παράλειψθ ι ατζλεια 
τοφ Καταςτατικοφ Χάρτθ και των αναφερομζνων αρχϊν τοφ Σεκτονιςμοφ ι αν υπο-
κρφπτεται κάτι το βακφτερο, που ζχει ςχζςθ με τθν μυςταγωγικι Φιλοςοφία, θ 
οποία ωσ γνωςτόν κατά το άρκρο 2 § VIII αποτελεί το μζςον, το εργαλείο τοφ Σεκτο-
νιςμοφ ! 
Μασ είναι απαραίτθτεσ όμωσ οριςμζνεσ παραδοχζσ και διαπιςτϊςεισ τισ οποίεσ μασ 
κλθροδότθςαν οι Μυςτθριακζσ οργανϊςεισ τοφ παρελκόντοσ, θ Παράδοςθ, θ Φιλο-
ςοφία, οι Θρθςκείεσ, αποκαλυμμζνεσ διδαςκαλίεσ, κακϊσ και θ διαχρονικι ανκρϊ-
πινθ γνϊςθ και διανόθςθ ςτθν προςπάκεια τθσ για τθν ζρευνα τθσ Αλθκείασ, και 
τζλοσ γιατί όχι, και θ Πίςτθ. 
Ζτςι : 
1ον Θ πρωταρχικι μασ παραδοχι – πεποίκθςθ, είναι θ Υπαρξθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΙΝΑΙ 
ΘΕΟΤ, με χαρακτθριςτικά, τθν Μοναδικότθτα, τθν Ενότθτα, το Απειροαιϊνιο τισ 
Φφςεωσ του, κακϊσ και τθν Παντο-δυναμία, τθν Παν-ςοφία και τθν Παναγακό-
τθτα ( ι Παν-αγάπθ ). 
2ον Τπάρχει ο κόςμοσ του ΕΙΝΑΙ, ο Θείοσ κόςμοσ, και ο κόςμοσ του ΤΠΑΡΧΩ, δθλαδι 
το δθμιουργθμζνο φμπαν.  
3ον Ο κόςμοσ του ΕΙΝΑΙ είναι κόςμοσ τθσ ενότθτασ, ενϊ ο κόςμοσ του ΤΠΑΡΧΩ είναι 
ο κόςμοσ τθσ πολλαπλότθτασ και των αντικζςεων. Ο Κόςμοσ του ΕΙΝΑΙ, ο Θεόσ, είναι 
θ ΗΩΘ. Ο κόςμοσ του ΤΠΑΡΧΩ είναι τα φαινόμενα τθσ ΗΩΘ. 
4ον Πζραν του υλικοφ κόςμου φπαρχει ο ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΟΜΟ, ο κόςμοσ των 
Ιδεϊν, των Αιτίων και των Νόμων τθσ Δθμιουργίασ. Σα πάντα ςτο Πάν - δθλαδι ςτον 
Πνευματικό, ςτον υλικό κόςμο και ςτουσ άλλουσ κόςμουσ - είναι Ιδζεσ και εκφρά-
ςεισ Ιδεϊν.  
Οι Ιδζεσ γίνονται Εικόνεσ ςτον Νοθτικό κόςμο και καταλιγουν ωσ Μορφζσ ςτον 
υλικό κόςμο. 
Σί είναι οι Ιδζεσ ; Είναι το περιεχόμενο τθσ Θείασ Τπερςυνειδιςεωσ. Εάν τολμοφ-
ςαμε - όχι αςφαλϊσ να ορίςουμε τον Θεό, αλλά να προςπακιςουμε να περι-
γράψουμε μία όψθ Σου - κα μποροφςαμε να ποφμε ότι από μία άποψθ « ο Θεόσ 
είναι θ Μονάδα μζςα ςτθν Οποία υπάρχουν, κατά τρόπο μθ διακεκριμζνο, οι 
άπειρεσ Ιδζεσ ». 
5ον Τπάρχουν οι Τιοί του ανκρϊπου και οι Τιοί του Θεοφ. Δια των Τιϊν του ανκ-
ρϊπου υπονοείται θ Ιδζα – Νόμοσ άνκρωποσ. Δια των Τιϊν του Θεοφ νοοφνται όλεσ 
οι ιδζεσ- δυνάμεισ του Θεοφ ( οι λειτουργοί του Υψιςτου ι Αρχαγγελικζσ τάξεισ ) οι 
οποίεσ οντοποιοφμενεσ μάσ παρουςιάηονται με τθν απειρία και ποικιλία τϊν μορ-
φϊν τισ ηωισ γφρω μασ. Κάκε φαινόμενο τισ Ηωισ είναι ζκφραςθ μιάσ Θείασ Ιδζασ. 



6ον Θ δεφτερθ και εξ ίςου ςθμαντικι παραδοχι – πεποίκθςι μασ, είναι θ Υπαρξθ 
και θ Ακαναςία τισ ΨΤΧΘ. 
7ον Ο άνκρωποσ είναι Θεία Μονάσ – Πνεφμα αιϊνιο. Θ Θεία αυτι Μονάσ 
προεκτεινόμενθ και διερχόμενθ δια τθσ ιδζασ του ανκρϊπου ςτο Πνευματικό επί-
πεδο, οντοποιείται ςτθν ςυνζχεια ωσ ΨΤΧΘ ηϊςα και ςτα επόμενα ςταδία τθσ 
ςυμβολικισ αυτισ « κακόδου », ενδφεται ουςιαςτικά επενδφματα. Είπεν ο Θεόσ : ( 
βιβλίο τισ Γζνεςθσ ςτθν ΠΔ ) 
« ασ κάνουμε τον άνκρωπο κατ' εικόνα θμζτερα και κακ' ομοίωςιν θμϊν … και 
ζπλαςεν ο Θεόσ τον άνκρωπον χοφν από τθσ γθσ και ενεφφςθςεν εισ το πρόςωπον 
αυτοφ πνοιν ηωισ και εγενετο ο άνκρωποσ εισ ψυχιν ηωςαν … και εποίθςαν 
εαυτοίσ περιηϊματα » 
Σα περιηϊματα αυτά εκ δζρματοσ τα οποία χρθςιμοποιοφμε ςτον Σεκτονιςμό ωσ 
ςφμβολα τθσ εργαςίασ, ςυμβολίηουν τα εργαλεία με τα οποία προικίςτθκε ο ενςαρ-
κωμζνοσ για να εργαςκεί ςτο κοςμικό επίπεδο και τα οποία αποτελοφν τθν ουςία 
τθσ προςωπικότθτασ του ανκρϊπου. 
8ον Θ παγκόςμια Θζλθςθ με τθ μορφι τοφ πνεφματοσ, που φζρει τον αρικμό τρία 
(3), διαχζεται ςτθν υλικι μορφι που φζρει τον αρικμό τζςςερα (4), (3+4=7), και τθν 
εμψυχϊνει με τθν πεμπτουςία, που φζρει τον αρικμό πζντε (5), (3+4+5=12). 
υμβολικά αυτό παριςτάνεται ςτο περίηωμα τοφ τζκτονα μακθτι, που αποτελείται 
από μια βάςθ τετραγωνικι (φλθ), επάνω ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνο ζνα 
τρίγωνο ( πνεφμα ), μζςα ςτο οποίο εγγράφεται ο πεντάκτινοσ αςτζρασ τισ πραγμα-
τϊςεωσ. 
9ον Όταν λζμε «ανκρϊπινο όν», ωσ πρϊτθ προςζγγιςθ, εννοοφμε αςφαλϊσ κάποια 
μορφι που εμφανίηεται μζςα ςτον υλικό κόςμο και ωσ τζτοια κατζχει ζνα δικό τθσ 
υλικό ςϊμα. Σο υλικό ςϊμα, με τισ πζντε αιςκιςεισ του, δίδει τθν δυνατότθτα ςτον 
άνκρωπο να παρατθριςει τον υλικό εαυτό του, να αντιλθφτεί τον υλικό κόςμο και 
να ςυναλλαγεί με το περιβάλλον του. Πζραν όμωσ από το υλικό ςϊμα, ο άνκρωποσ 
αντιλαμβάνεται ότι ζχει και ςυναιςκιματα, όπωσ για παράδειγμα χαράσ, λφπθσ, 
ενκουςιαςμοφ, απογοθτεφςεωσ, ςυμπακείασ, αντιπακείασ, μελαγχολίασ, αγάπθσ, 
μίςουσ κ.ά. 
Αυτά δεν υπόκεινται ςτον ζλεγχο τϊν αιςκιςεων ι τθσ λογικισ, δεν μετρϊνται, δεν 
ηυγίηονται. Γεννϊνται και λαμβάνουν χϊρα ς' ζναν ιδιαίτερο « χϊρο », φφςεωσ και 
λειτουργίασ διαφορετικισ από αυτόν του ςϊματοσ, τον οποίον κα αποκαλζςουμε « 
ψυχι » ι ορκότερα « ψυχικό ςϊμα » για να μθ γίνεται ςφγχυςθ με τον ακάνατο 
εαυτό μασ ΨΤΧΗ ι ΕΓΩ.  
Σζλοσ, ο άνκρωποσ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του να ςυλλαμβάνει Ιδζεσ, να τισ 
επεξεργάηεται δια τθσ ςκζψεϊσ του και να καταλιγει ςε νοιματα, λειτουργϊντασ 
ζτςι μζςα ς' ζναν τρίτο «χϊρο», διαφορετικό από τουσ δφο προθγουμζνουσ ωσ προσ 
τθν φφςθ και τθν λειτουργία του : ςτον κόςμο των Ιδεϊν, ςτο « πνεφμα » ι καλφ-
τερα ςτο «νοθτικό ςϊμα » του. 
Διαπιςτϊνουμε ότι ο άνκρωποσ, από εξωτερικισ ςκοπιάσ, είναι τριςφνκετοσ διότι 
δομείται από τρεισ παράγοντεσ : τον υλικό, τον ψυχικό και τον πνευματικό, οι 
οποίοι - αν και ωσ φφςεισ διαφζρουν ριηικϊσ μεταξφ τουσ - εν τοφτοισ ςυνευρίς-
κονται ςε μία καυμαςτι αλλθλοεξάρτθςθ, εμφανίηοντασ μία αρμονικι ςφνκεςθ : 
τθν μορφι «άνκρωποσ ». 
Ωσ υλικό ςϊμα, ο άνκρωποσ κινείται και ανικει ςτον υλικό κόςμο και ςυναλ-
λάςςεται με αυτόν. Μετζχει του υλικοφ κόςμου, αποτελεί διακεκριμζνο « κομμάτι » 



του, διατθρεί όμωσ μία ςυνεχι εξάρτθςθ απ' αυτόν - εξάρτθςθ θ οποία εκφράηεται 
με τθν αδιάκοπθ εναλλαγι τθσ φλθσ του ( αναπνοι, τροφι, αφόδευςθ ). Τλικό ςϊμα 
και υλικόσ κόςμοσ διζπονται από τουσ ίδιουσ Νόμουσ, τουσ λεγομζνουσ μθχανικοφσ 
ι φυςικοφσ. 
Θ ψυχι τοφ ανκρϊπου εκδθλϊνεται και γίνεται αντιλθπτι μζςω των ςυναιςκθ-
μάτων και των ψυχικϊν διακζςεων. Αςφαλϊσ πθγι και φορζασ αυτϊν δεν είναι το 
υλικό ςϊμα, αφοφ τα ςυναιςκιματά μασ δεν υπόκεινται ςτθν ςτάκμιςθ και ςτθν 
μζτρθςθ.  
Δεν καταλαμβάνουν χϊρο, δεν υπόκεινται ςτον ζλεγχο τϊν νόμων τισ φυςικισ. 
Ο μεν «χϊροσ» των ατομικϊν μασ ςυναιςκθμάτων είναι θ ατομικι ψυχι ι το 
«ψυχικό ςϊμα » μασ · ο δε «χϊροσ» του περιβάλλοντοσ όπου «κινοφνται» όλα τα 
ανκρϊπινα ςυναιςκιματα και δια του οποίου αυτά μεταφζρονται ςε άλλουσ ανκ-
ρϊπουσ, είναι ο «χϊροσ» τισ λεγομζνθσ Παγκόςμιασ Ψυχισ. 
Όπωσ το υλικό ςϊμα είναι ζνα διακεκριμζνο «κομμάτι» του Τλικοφ Κόςμου, με τον 
οποίο αυτό ςυναλλάςςεται αδιάκοπα και ςτον οποίον ανικει, ζτςι και θ ανκρϊπινθ 
ψυχι είναι «κομμάτι» τθσ Παγκόςμιασ Ψυχισ, με τθν οποία ςυναλλάςςεται και 
ςτθν οποία ανικει. 
Παρομοίωσ, το ανκρϊπινο πνεφμα ι νοθτικό ςϊμα αποτελεί «μζροσ» τοφ Πνευμα-
τικοφ Κόςμου, από τον οποίο ζλκει τθν προζλευςι του και ςτον οποίο κατατείνει. 
Θ ςυναλλαγι και επικοινωνία μεταξφ ανκρωπίνου πνεφματοσ και Πνευματικοφ 
Κόςμου και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ φφςεωσ είναι καταςτάςεισ νοθτζσ. 
Θ ςφνκεςθ, θ ςυμπαρεφρεςθ και ςυμβολι των τριϊν αυτϊν παραγόντων -του 
ςϊματοσ, τθσ ψυχισ και του πνεφματοσ- δίδει τθν δυνατότθτα και τθν ευκαιρία να 
εμφανιςτεί εκείνο το ιδιαίτερο άτομο που αποκαλοφμε ανκρϊπινο όν. 
υμπεραςματικά το ανκρϊπινο ον είναι ζνα ςυγκρότθμα τριϊν διακεκριμζνων 
αρχϊν: 
1ον. Σου πνεφματοσ, διά του οποίου ο άνκρωποσ νοεί. 
2ον. Σθσ ψυχισ ( ι ψυχικοφ ςϊματοσ ), με τθν οποία ςυναιςκάνεται. 
3ον. Σου ςϊματοσ, με το οποίο αντιλαμβάνεται τον υλικό κόςμο και κινείται ςε 
αυτόν. 
Παρατθρϊντασ τον άνκρωπο από εςωτερικι ςκοπιά, διαπιςτϊνουμε ότι : 
Σο καινοφανζν αυτό δθμιοφργθμα είναι αποτζλεςμα τθσ δράςεωσ μίασ δθμιουργοφ 
Αιτίασ, μίασ Θείασ Ιδζασ, θ οποία πθγάηει από τον Θεό, διζρχεται τουσ κόςμουσ και - 
ςυνκζτοντασ καταλλιλωσ τα ςτοιχεία που λαμβάνει απ' αυτοφσ - καταλιγει να 
εμφανίςει το ανκρϊπινο όν ςτον υλικό κόςμο. 
Με άλλα λόγια, λζγοντασ « ανκρϊπινο όν » δεν εννοοφμε τουσ τρεισ παράγοντεσ 
πνεφμα, ψυχι και ςϊμα.  
Αυτά, ωσ ςτοιχεία, προχπιρχαν του ανκρϊπου και ελιφκθςαν από τουσ τρεισ κός-
μουσ του Παντόσ : από το Παγκόςμιο Πνεφμα, τθν Παγκόςμια Ψυχι και τθν Παγκό-
ςμια Υλθ.  
Σοποκετικθκαν ςε μία τάξθ, υπό μία Νομοτζλεια, και ζδωςαν εμφάνιςθ ςτθν 
μορφι « άνκρωποσ ». 
Ο άνκρωποσ κακ' εαυτόσ είναι ζνα νζο δθμιοφργθμα γφρω από το οποίο «περι-
ςτρζφονται» -κατά οριςμζνθ ςφνκεςθ και λειτουργία- το πνεφμα, θ ψυχι και το 
ςϊμα, για να το υπθρετιςουν και για να υπθρετθκεί αυτό μζςω αυτϊν.  



Σο νζο αυτό δθμιοφργθμα δεν είναι το ςϊμα, θ ψυχι και το ςϊμα, τα οποία ωσ 
«υλικά» υπιρχαν και προθγουμζνωσ. Σο νζο δθμιοφργθμα είναι εκείνο το ιδιαίτερο 
άτομο με τθν ατομικι ςυνείδθςθ, θ οποία χαρακτθρίηει κάκε ανκρϊπινο όν. 
 

ΦΩΣΕΙΝΟ  ΔΕΛΣΑ  
Πατιρ   Τιόσ   Άγιον Πνεφμα 

10ον Ο Θεόσ του Δθμιουργθμζνου φμπαντοσ είναι μια των εκφράςεων τοφ 
Μοναδικοφ και Ενιαίου Θεοφ, μια των απείρων μορφϊν Σου, ςτον Οποίον ο 
Σεκτονιςμόσ ζχει δϊςει τθν διακριτικι ονομαςία του Μεγάλου Αρχιτζκτονοσ του 
φμπαντοσ ( Μ.Α.Σ.. ), και τον παρζςτθςε ςυμβολικά με το φωτεινό Δζλτα για να 
απεικονίςει τισ τρεισ πρωταρχικζσ “ εκφράςεισ ” Σου, όςον βζβαια είναι δυνατόν να 
γίνουν κατανοθτζσ από τον άνκρωπο ςτο ςχετικό επίπεδο που ηοφμε. Οι “ εκφ-
ράςεισ ” αυτζσ είναι θ Παντο-Δυναμία, θ Παν-Αγάπθ και θ Παν-οφία τισ οποίεσ 
ςτο Χριςτιανικό γίγνεςκαι αποδίδουμε με τουσ όρουσ Πατιρ - Τιόσ και Άγιον Πνεφ-
μα ( τριςυπόςτατο ). 
11ον υμφυείσ με τον Μ.Α.Σ.. είναι και οι ιδιότθτεσ Σου, του απείρου χϊρου ι 
απείρου διαςτιματοσ και του απείρου χρόνου. 
12ον Σα φαινόμενα τθσ ηωισ ςτον κόςμο του ΤΠΑΡΧΩ τα χαρακτθρίηει θ κζςθ τουσ 
ςτον χϊρο τθν οποία αποδίδουμε με τθν ζννοια του τόπου και θ χρονικι τουσ διά-
ρκεια που τθν αποδίδουμε με τθν ζννοια τισ χρονικισ ςτιγμισ. 
13ον Θ ζννοια του απείρου χϊρου και του απείρου χρόνου μπορεί να γίνει αντι-
λθπτι φςτερα από ζνα βακφ διαλογιςμό και προβλθματιςμό. 
Θ Μυςταγωγικι παράδοςθ δίδει ζνα ςχετικό υποβοθκθτικό παράδειγμα ! 
Ασ παρακολουκιςουμε τθν ςειρά τϊν ςκζψεων. 
« Ζχουμε ζναν μεγάλο μαφρο πίνακα, και ςβινουμε με μια κίνθςθ όλα τα ςφμβολα 
που είναι χαραγμζνα ςτον μαυροπίνακα αυτόν. Σι απομζνει ; Μια απλι και αχανισ 
ζκταςθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αν τϊρα με μια προςπάκεια τθσ φανταςίασ μασ επεκτείνουμε αυτιν τθν αχανι 
ζκταςθ επϋ άπειρον προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, δθλαδι προσ τα άνω, κάτω, δεξιά, 
αριςτερά, προσ τα εμπρόσ και προσ τα πίςω ςε βάκοσ και αν προςπακιςουμε 
επίςθσ να κάνουμε αφαίρεςθ και του εαυτοφ μασ και όλθσ τθσ ορατισ Δθμιουργίασ, 
τότε τι απομζνει ; 
Ζνα αχανζσ, που κα φαίνεται ακίνθτο, ςτο οποίο κανζνα διακριτικό ςθμείο δεν 
υπάρχει που να χρθςιμεφςει ωσ αφετθρία για ζναν παρατθρθτι. Θα ιταν για τον 
ενδεχόμενο παρατθρθτι το ΜΘΔΕΝ, άςχετα αν αυτό το μαφρο και κενό αχανζσ 
μποροφςε να είναι γεμάτο από ηωι και κίνθςθ. Μια ηωι όμωσ και μια κίνθςθ πολφ 
διαφορετικι από εκείνθ, που εμείσ μποροφμε να αντιλθφκοφμε και ςτθν οποία κα 
ιμαςταν ςυνθκιςμζνοι.  
Κάτι πάει να μασ πει θ ςφγχρονθ φυςικι επιςτιμθ με τοφσ όρουσ « κοτεινι 
Ενζργεια ► ι κοτεινι Υλθ ►» τθν οποία όμωσ δεν μπορεί προσ το παρόν να 
ορίςει, κακορίςει ι ςυγκεκριμενοποιιςει. 
Και ξαφνικά, φανερϊνονται μζςα ςϋαυτό το αχανζσ λευκά-φωτεινά ςθμεία ( μιλϊν-
τασ πάντα ςυμβολικά ). Αν κζλετε ονομάςτε τα ωσ ςυμβάντα ι γεγονότα τα οποία 
είναι για εμάσ ακατανόθτα διότι ςυνζβθςαν πριν από το Big - Bang. Και ασ 
υποκζςουμε, ότι αυτά τα λευκά, φωτεινά ςθμεία εμφανίηονται και εξαφανίηονται 
διαρκϊσ. Ποιζσ ιδζεσ κα μασ δθμιουργοφνταν ; Κατϋ αρχιν αυτά τα λευκά, φωτεινά 
ςθμεία κα αποτελοφςαν ςθμεία κάποιου ξεκινιματοσ, κα ιταν ςφμβολα αφετθρίασ. 
Δεφτερθ διαπίςτωςθ μασ είναι, ότι αυτά τα ςθμεία κατζχουν οριςμζνθ κζςθ ςτο 
Αχανζσ, δθλαδι καταλαμβάνουν κάποιο τόπο. Επίςθσ, το φαινόμενο τισ εμφάνιςθσ 
και εξαφάνιςθσ τουσ κα μασ ζδινε τθν αντίλθψθ μιασ διάρκειασ χρονικισ. 
Δθλαδι το υποκετικό φαινόμενο κα μασ ζδινε τθν ιδζα, ότι τα ςθμεία αυτά δθμι-
ουργικθκαν ςε μια κατάςταςθ, θ οποία ωσ εκείνθ τθν ςτιγμι δεν είχε εκδθλϊςει 
οφτε τθν ζννοια τοφ ΣΟΠΟΤ, οφτε τθν ζννοια τισ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 
Προχωρϊντασ με τθν ςκζψθ μασ οδθγοφμαςτε ςε νζα ςυμπεράςματα. 
Όταν λζμε, ότι ζνα λευκό, φωτεινό ςθμείο κατζχει ζναν Σόπο, είναι ςαν με άλλα 
λόγια να λζμε, ότι κατζχει ζνα μζροσ του ΔΙΑΣΘΜΑΣΟ, ςτο οποίο Διάςτθμα ανικει 
και ο ςυγκεκριμζνοσ Σόποσ, που κατζχει το λευκό φωτεινό ςθμείο. 
Σο Διάςτθμα λοιπόν, ςαν γενικι και απόλυτθ ζννοια, δεν είναι ο ςυγκεκριμζνοσ 
Σόποσ του λευκοφ ςθμείου, αλλά θ άρνθςθ αυτοφ.  
αν ςυμπζραςμα λοιπόν καταλιγουμε ςτο, ότι θ γενικι ζννοια ΔΙΑΣΘΜΑ υπάρχει 
εκεί, όπου δεν υπάρχει κακόλου κάποια ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ, κάποιοσ ςυγκεκριμζ-
νοσ τόποσ. 
Με παρόμοιουσ ςυλλογιςμοφσ αντιλαμβανόμαςτε επίςθσ, ότι ζνα λευκό ςθμείο 
διαρκεί κάποιον χρόνο και θ διάρκεια αυτι τθσ φπαρξθσ είναι επίςθσ ζνα χαρακτθ-
ριςτικό του ςθμείου. 
Ο ΧΡΟΝΟ όμωσ ςαν απόλυτθ ζννοια δεν είναι θ ςυγκεκριμζνθ διάρκεια ενόσ 
λευκοφ ςθμείου, αλλά θ άρνθςθ αυτισ. 
υμπεραςματικά, ΧΡΟΝΟ ωσ γενικι-απόλυτθ ζννοια δεν μπορεί να υπάρξει παρά 
εκεί όπου δεν υπάρχει οριςμζνθ διάρκεια. 
Αν όμωσ Διάςτθμα και Χρόνοσ δεν υπάρχουν παρά εκεί, όπου δεν υπάρχει κακόλου 
ϋΕκταςθ ( Σόποσ ) και Διάρκεια ( τιγμι ), δθλαδι εκεί, όπου δεν υπάρχουν κακόλου 
λευκά φωτεινά ςθμεία, αντιλαμβανόμαςτε, ότι το Διάςτθμα και ο Χρόνοσ είναι 
ιδιότθτεσ ςυμφυείσ με το Αχανζσ, το μαφρο, το κενό, το ακίνθτο, ι είναι ιδιότθτεσ 
που ανικουν ςε αυτό, το οποίο περιβάλλει όλα τα λευκά ςθμεία. 
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Με διανοθτικι επομζνωσ προςπάκεια κα αντιλθφκοφμε, ότι το πολφπλοκο φαινό-
μενο μπροςτά ςτο οποίο βρεκικαμε, κλείνει για μασ μζςα του πραγματικότθτεσ και 
αφαιρζςεισ. 

Πραγματικότθτεσ είναι θ ζκταςθ και θ διάρκεια τϊν λευκϊν ςθμείων, 
ενϊ αφαιρζςεισ είναι το Διάςτθμα και ο Χρόνοσ ωσ γενικζσ ζννοιεσ. 

Και είναι ζτςι, επειδι θ νόθςι μασ δεν μπορεί να ζχει τθν ζννοια τϊν όρων αυτϊν, 
παρά με τθν φπαρξθ τθσ πραγματικότθτασ τϊν λευκϊν ςθμείων. 
Αν οι πραγματικότθτεσ αυτζσ, δθλαδι τα λευκά ςθμεία, δεν υπιρχαν, δεν κα 
μποροφςαμε να είχαμε καμιά ζννοια, οφτε του Διαςτιματοσ, οφτε του Χρόνου. » 
Και τα μυθτικά κείμενα τϊν ςυμπλθρϊνουν : 
« Προγενζςτερα τοφ Παντόσ το Ον υπήρξε εν Εαυτώ και εν αρνήςει τοφ χρόνου και 
τοφ διαςτήματοσ, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν ει μή δια τησ ςυμβολήσ 
τοφ Μη - Όντοσ ». 
Ϊςπου, λόγω μιάσ περιςτάςεωσ τισ οποίασ τα αίτια δεν είναι δυνατόν να κατα-
νοθκοφν από τοφσ ανκρϊπουσ, θ “Παν-Αγάπθ” ( Τιόσ ) και θ “Παν-οφία” ( Άγιο 
Πνεφμα ) δρϊντασ με άλλο τρόπο ενεργείασ δθμιοφργθςαν μζςα ςτο Απόλυτο Είναι 
ζνα ςυνολικό Ον ι μθ Ον ( Εωςφόροσ ), από άπειρα λευκά - φωτεινά ςθμεία με τα 
χαρακτθριςτικά τοφ Σόπου και τθσ Διάρκειασ, το οποίο αποςπάςκθκε από τισ 
Αρετζσ και αντιτζκθκε προσ αυτζσ κατά τθν ζννοια τισ αντικειμενικοποίθςθσ. 
Και εκεί, ταυτόχρονα με το Ον αυτό γεννικθκε ο Χρόνοσ και το Διάςτθμα. 
Ασ προςζξουμε τισ λζξεισ : εκεί και ταυτόχρονα - θ μία είναι δθλωτικι τοφ Σόπου και 
θ άλλθ τισ χρονικισ τιγμισ. 
Σο νζο Ον που δθμιουργικθκε εκφράηει τον Σόπο και τθν Διάρκεια. 
Με μια αφαιρετικι προςπάκεια μπορεί να γίνει αντιλθπτι θ φπαρξθ τοφ Προαιωνί-
ου Όντοσ, τοφ Αχανοφσ, το οποίο περιζχει τα πάντα και το οποίο ςυνίςταται εκ των 
προαιωνίων Αρετϊν τοφ Θεοφ τθν Απειροςφνθ και τθν Αιωνιότθτα. 
Ασ ακολουκιςουμε όμωσ μιά ςειρά επιπρόςκετων ςυλλογιςμϊν : 
το παράδειγμα μασ, γιά να λάβουν φπαρξθ οι ζννοιεσ ΔΙΑΣΘΜΑ και ΧΡΟΝΟ, που 
είναι ιδιότθτεσ τοφ Αχανοφσ, ζπρεπε να εμφανιςκοφν τα λευκά ςθμεία και να 
αποτελζςουν μαηί με το Αχανζσ δυάδα κότουσ-Φωτόσ, δθλαδι δυάδα πραγματικο-
τιτων και αφαιρζςεων. 
Πραγματικότθτεσ γιά τον παρατθρθτι είναι τα λευκά ςθμεία, δθλαδι ο ΣΟΠΟ και θ 
χρονικι ΔΙΑΡΚΕΙΑ που τα χαρακτθρίηουν, ενϊ Αφαίρεςθ είναι το Αχανζσ με ιδιό-
τθτεσ αυτζσ τισ οποίεσ πάντοτε είχε, δθλαδι τον ΧΩΡΟ ἢ ΔΙΑΣΘΜΑ και τον ΧΡΟΝΟ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, γιά να λάβουν φπαρξθ οι ζννοιεσ ΑΠΕΙΡΟΤΝΘ και ΑΙΩΝΙΟΣΘ, 
καταςτάςεισ δθλαδι τισ Μοναδικισ και Ενιαίασ Αρχισ, για να λάβει με άλλα λόγια 
Οντότθτα ο Θεόσ, ζπρεπε να εμφανίςει Μζςα Σου το Δεφτερο Ον με τα χαρακ-
τθριςτικά τοφ ΧΩΡΟΤ και τοφ ΧΡΟΝΟΤ, το οποίο κα ςυνζβαλε ςτθν Δθμιουργία 
υνείδθςθσ τϊν Απολφτων εννοιϊν τοφ ΑΠΕΙΡΟΤ και τοφ ΑΙΩΝΙΟΤ. 
Σο Ον αυτό Θεόσ Αποτζλεςμα - Διάςτθμα και Χρόνοσ - εκδθλϊκθκε τότε μόνον, όταν 
δθμιουργικθκε Μζςα του το Μζροσ, δθλαδι ο ΣΟΠΟ και θ ΔΙΑΡΚΕΙΑ τϊν 
φωτεινϊν-λευκϊν ςθμείων τοφ παραδείγματόσ μασ. 
Αντιλαμβάνεται κανείσ, ότι ζχουμε μιά ςειρά τριϊν καταςτάςεων. 
Ζχουμε πρϊτον το Απόλυτον Είναι, τθν Μοναδικι και Ενιαία Αρχι, τον Θεό-Αίτιο ωσ 
ΑΠΕΙΡΟΤΝΘ και ΑΙΩΝΙΟΣΘΣΑ. 
Εκφράηεται ωσ Ον, Θεόσ- Αποτζλεςμα με ιδιότθτεσ τον Χϊρο ἢ Διάςτθμα και τον 
Χρόνο. Είναι θ δεφτερθ κατάςταςθ. 



Σο Ον όμωσ Αυτό γιά να εκδθλωκεί ωσ φπαρξθ απαιτείται θ ςυνδρομι τισ τρίτθσ 
καταςτάςεωσ, τοφ Μθ - Οντοσ, τοφ Μζρουσ εντόσ τοφ Όλου, δθλαδι τϊν φωτεινϊν 
ςθμείων τοφ παραδείγματοσ μασ, με τα χαρακτθριςτικά τοφ ςυγκεκριμζνου ΣΟΠΟΤ 
και επίςθσ τισ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 
Με τθν τρίτθ κατάςταςθ, τοφ Μθ - Όντοσ και με άρνθςθ τϊν πραγματικοτιτων 
αυτοφ, δθλαδι τοφ Σόπου και τισ Διάρκειασ, οντοποιείται ο Θεόσ -Αποτζλεςμα ωσ 
Διάςτθμα και Χρόνοσ και αποτελεί ζτςι τθν ζκφραςθ τισ Μοναδικισ και Ενιαίασ 
Αρχισ, τα χαρακτθριςτικά τισ οποίασ είναι θ Απειροςφνθ και θ Αιωνιότθσ. 
Ζτςι το Αχανζσ, το οποίο πριν από τθν δθμιουργία τϊν λευκϊν - φωτεινϊν ςθμείων 
ιταν Άπειρο και Αιϊνιο, με τθν ςυνδρομι αυτϊν τϊν ςθμείων τα οποία αποτελοφν 
το ΜΕΡΟ, ( Σόποσ και Διάρκεια ), εκδθλϊνεται ωσ ΟΛΟΝ ( Διάςτθμα και Χρόνοσ ). 
Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τοφ Μθ Όντοσ είναι ο Σόποσ, θ Διάρκεια και θ Μορφι. 
Πωσ όμωσ εμφανίςτθκαν μζςα ςτο Αχανζσ τα φωτεινά αυτά λευκά ςθμεία ; 
Σα μυθτικά κείμενά κεωροφν τθν εμφάνιςθ αυτϊν τϊν ςθμείων ( τρόποσ τοφ λζγειν 
ςθμείων, διότι δεν ζχουμε πιό κατάλλθλεσ λζξεισ να τα περιγράψουμε ), ωσ απο-
τζλεςμα τισ αλλαγισ κίνθςθσ τισ Παν-οφίασ ↔ Παν-Αγάπθσ. 
Όταν δθλαδι θ ιδιότθτα τισ αιϊνια " κινοφμενθσ ειςδυτικά " Παν-οφίασ, διζκοψε 
τθν διείςδυςθ τθσ και ςτάκθκε, το ςθμείο διακοπισ τισ κίνθςισ τθσ, το “ περιε-
κάλυψε ” θ ιδιότθτα τισ Παν-Αγάπθσ ( παντοφ κίνθςθ κυκλικι ). 
Ζτςι εμφανίηεται ζνασ κόμβοσ ☻, ζνα ςθμείο μζςα ςτο Αχανζσ, με χαρακτθριςτικά 
του τον τόπο που κατζχει και τθν διάρκεια τισ φπαρξισ του. 
Είναι το Μθ - Ον, δθλαδι μία ςτιγμιαία ςτάςθ ςε κάποιο ςθμείο τοφ Απείρου, ωσ 
τροποποιθμζνθ ιδιότθτα τισ Παν-οφίασ τοφ Όντοσ Θεοφ, που αιωνίωσ διειςδφει. 
Και αυτό το ςθμείο τισ ςτάςθσ το περικαλφπτει και το ςτακεροποιεί ςτον Χρόνο θ 
άλλθ ιδιότθτα τοφ Όντοσ, θ Παν-Αγάπθ, ωσ τροποποιθμζνθ ( μεταλλαγμζνθ ) όμωσ 
Παν-Αγάπθ. 
Θ ιδιότθτα τισ Παν-οφίασ, τθν οποία μεταφράηουμε ωσ Ειςδυτικότθτα, διακόπτον-
τασ τθν κίνθςθ τθσ, αποκτά Ζκταςθ και τότε εκδθλϊνεται με τθν ςειρά τθσ θ 
τροποποιθμζνθ ιδιότθτα τισ Παν-Αγάπθσ ωσ Σάςθ ἢ Ροπι και περικαλφπτει τθν 
Ζκταςθ και τθσ δίνει Διάρκεια. 
Αυτι θ περιςτατικι και ςυνδυαςμζνθ αλλά μεταλλαγμζνθ δράςθ τισ Παν-οφίασ 
↔ Παν-Αγάπθσ είναι εκείνθ που ςυμβάλλει ςτθν Γζνεςθ τισ Δθμιουργίασ !!! 
Λζνε τα μυθτικά κείμενα : 
« Θ Ειςδυτικι κίνθςθ δθμιοφργθςε το Διάςτθμα και θ Περικαλυπτικι κίνθςθ δθμι-
οφργθςε τον Χρόνο, όταν θ διειςδυτικι κίνθςθ αφοφ διζκοψε τθν δράςθ τθσ διζ-
γραψε, ωσ “Παν-οφία”, τθν ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ, δθλαδι τον ςυγκεκριμζνο Σόπο, 
ςτθν οποία ζκταςθ θ περικαλυπτικι κίνθςθ, ωσ “ Παν-Αγάπθ ”, τοφ προςζδωςε 
περιοριςμζνθ διάρκεια. Μζςω αυτϊν δθμιουργικθκε το Διάςτθμα και ο Χρόνοσ, 
όταν ολοκλθρϊκθκαν αφ’ ενόσ θ δυάδα που ζχει από τθν μία πλευρά τον Σόπο και 
από τθν άλλθ το Διάςτθμα και αφ’ ετζρου θ δυάδα τισ οποίασ ο ζνασ τθσ όροσ είναι 
θ Διάρκεια και ο άλλοσ τθσ όροσ ο Χρόνοσ ». 
Θ δράςθ δθλαδι τισ ειςδφςεωσ και περικαλφψεωσ δθμιουργοφν άμεςα το Μζροσ, 
όμωσ ζμμεςα δια τισ αντιλιψεωσ τοφ μζρουσ φανερϊνεται το Όλον. Επομζνωσ 
δθμιουργοφν κατά μία ζννοια και το Όλον. 
Σα λευκά φωτεινά ςθμεία, τα γεγονότα δθλαδι που δθμιουργεί θ “ Παν-οφία ” 
και θ “ Παν-Αγάπθ ” ςυμβάλλουν ςτθν φανζρωςθ, ςτθν εκδιλωςθ τοφ Αχανοφσ ωσ 
ζννοιασ Χρόνου και Χϊρου ἢ Διαςτιματοσ. 



Και όπου δεν υπάρχουν κακόλου γεγονότα υπάρχει θ Αιωνιότθσ και εκεί όπου δεν 
υπάρχουν κακόλου τόποι υπάρχει το Άπειρο. Όςον όμωσ ο Άνκρωποσ ηεί μζςα ςτα 
γεγονότα και ςτοφσ τόπουσ ςυνειδθτοποιεί τισ ζννοιεσ τοφ Χρόνου και τοφ Διαςτι-
ματοσ. Όταν τα γεγονότα πάψουν να αλλθλοδιαδζχονται το ζνα το άλλο και όταν οι 
τόποι πάψουν να υπάρχουν, ωσ ξεχωριςτά ςθμεία ςτθν ενότθτα τοφ Απολφτου, τότε 
ο άνκρωποσ κα ηεί ςτθν Αιωνιότθτα και ςτθν Απειροςφνθ τοφ Τπζρτατου Ενόσ ( 
Θζωςθ ). 
Ο ενςαρκωμζνοσ άνκρωποσ, διά μζςου των πζντε αιςκιςεων του αξιοποιεί τισ 
γιινεσ ςυνκικεσ γιά να αναπτυχκεί καί να δϊςει καρποφσ, δθλαδι να αποκτιςει 
υνείδθςθ. 
Μποροφμε λοιπόν να ποφμε ότι :  

« υνείδθςθ είναι το απόςταγμα Αλθκείασ που αφινει θ ηωι ςτον άνκρωπο, 
κακϊσ αυτόσ ενεργεί υπό το πρίςμα τοφ ιδιαίτερου χαρακτιρα του ». 

Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ ςυνειδιςεωσ αφενόσ και χαρακτιρα αφ' ετζρου αποτελεί τθν 
Προςωπικότθτα τοφ Ανκρϊπου. Θ Προςωπικότθτα δθλαδι είναι κάτι που δθμιουρ-
γεί ο ίδιοσ ο άνκρωποσ, κακϊσ αποκτά ςυνείδθςθ.  
Και προσ Θεοφ ο όροσ προςωπικότθτα, να μθν ςυγχζεται με τθν κοινωνικι διάςταςθ 
καταξιϊςεωσ που δίδουμε ςυνικωσ ςε ανκρϊπουσ από τα αξιϊματα ι τισ περίοπ-
τεσ κζςεισ που κατζχουν. 
Οι πζντε αιςκιςεισ μασ δίδουν τθν εμπειρία, καί μζςω τισ λειτουργίασ τισ Κρίςεωσ 
τθν Γνϊςθ, θ οποία εν ςυνεχεία μετατρζπεται ςε υνείδθςθ.  
Αν δεν υπιρχαν τα " λευκά ςθμεία " μζςα ςτο μαφρο Αχανζσ καμία απόκτθςθ ςυνει-
διςεωσ δεν κα ιταν εφικτι. 
ασ περιγράφω τθν διαδικαςία ι τον μθχανιςμό γιά τθν απόκτθςθ ςυνειδιςεωσ : 

ΠΕΝΣΕ ΑΙΘΗΕΙ ► ΕΜΠΕΙΡΙΑ ► ΚΡΙΗ ► ΓΝΩΗ ► ΤΝΕΙΔΗΗ 
1.Πζντε αιςκιςεισ : Όργανα τοφ ςϊματοσ καί δυνάμεισ τισ Ψυχισ 
2.Εμπειρία : είναι το ςφνολο τϊν εντυπϊςεων εκ τοφ αντικειμενικοφ κόςμου διά τθσ 
λειτουργίασ τϊν 5 αιςκιςεων. Πείρα : είναι θ προςπάκεια τϊν αιςκιςεων μασ δια 
να επιτφχει τθν επαφι μεταξφ τοφ αντικειμενικοφ κόςμου και τθσ ςυνειδιςεωσ μασ 
και δια να αποκτιςει τθν γνϊςθ οποιουδιποτε αντικείμενου ι ηθτιματοσ το οποίο 
ικελε υποπζςει υπό τον λογικό μασ ζλεγχο. Θ πείρα ςυνεπϊσ είναι γνϊςθ, και 
μάλιςτα γνϊςθ που αποκτάται μζςω τθσ προςπάκειασ και τθσ εργαςίασ δια των 
ατομικϊν μασ ιδιοτιτων, υλικϊν, ψυχικϊν και πνευματικϊν.  
Δια τθσ πείρασ κακίςταται εφικτό να μορφϊςουμε, να εκφράςουμε, να υποςτθρί-
ξουμε ι να απορρίψουμε οριςμζνθ γνϊμθ επί των γνωςτϊν μασ πραγμάτων και 
ηθτθμάτων. 
3.Κρίςθ : είναι το αποτζλεςμα τοφ ςυςχετιςμοφ ι αντιπαραβολισ των διάφορων 
ςτοιχείων τθσ εμπειρίασ τα οποία είναι αποκθκευμζνα ςτθν μνιμθ μασ ι τον 
υποςυνείδθτο μασ Νοφ. 
4.Γνϊςθ : είναι αποτζλεςμα των νζων ςτοιχείων τθσ εμπειρίασ ποφ ζχουμε ιδθ 
ςυςχετίςει ( κρίςθ ) με παλαιότερα παρόμοια τα οποία ζχουν καταγραφεί ςτθν 
μνιμθ μασ.  
Πείρα + Κρίςθ = Γνϊςθ 
5. υνείδθςθ : είναι το αποτζλεςμα τισ μεταβιβάςεωσ τισ αποκτθκείςθσ Γνϊςεωσ 
ςτον εςϊτερο ( αναλλοίωτο ) εαυτό μασ ΕΓΩ (ι ΨΤΧΗ), διά μιάσ αοράτου καί μφχιασ 
ενεργείασ. 



Ο μθχανιςμόσ τισ αοράτου αυτισ καί μφχιασ ενεργείασ είναι προσ το παρόν ανεξι-
γθτοσ για εμάσ τουσ ανκρϊπουσ. 
ε αυτόν τον μθχανιςμό βρίςκεται θ απάντθςθ γιά τθν δυνατότθτα ι μθ τοφ να ζχει 
κανείσ Ελεφκερθ υνείδθςθ. 
Αν ηοφςαμε, ωσ Θείεσ οντότθτεσ- ΕΓΩ, μόνον μζςα ςτο ΘΕΙΟΝ ΦΩ, δεν κα είχαμε 
καμία αντίλθψθ τοφ τι είναι ΦΩ κάτι ποφ ζγινε αντιλθπτό (ςυνειδθτοποιικθκε) δια 
τθσ ενςαρκϊςεωσ μασ με τθν ςυμβολι τοφ Μθ-Όντοσ ( ςκότοσ ). 

Ιόλαοσ 
 

 

 

 
 


