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Η ΣΡΙΑΔΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

ΣΟ ΩΜΑ 
Σο ςϊμα είναι θ ορατι καί χονδροειδισ υπόςταςθ τοφ ανκρϊπου και το υλικό ζρει-
ςμα του. Είναι ο φορζασ και θ κατοικία τϊν δφο άλλων ςτοιχείων ςτον υλικό κόςμο. 
Είναι, κατά κάποιο τρόπο, το πιλινο ανκοδοχείο (ςϊμα) που ςυγκρατεί το νερό που 
βρίςκεται μζςα του ( ψυχι ) και υποβαςτάηει το άνκοσ ( Πνεφμα ) που τοποκετείται 
ςε αυτό. 
Σο ςϊμα εκπλθρϊνει τισ λεγόμενεσ φυςιολογικζσ λειτουργίεσ που ανικουν ςτον 
μθχανιςμό τισ οργανικισ ηωισ τοφ κάκε ατόμου. Είναι εκείνο το οποίο εξετάηει 
τόςο θ φυςιολογία όςο και θ ανατομία, οι οποίεσ όμωσ προςπακοφν να εξθγιςουν 
τα φαινόμενα τισ ηωισ και τισ ςυνείδθςθσ μόνο με τοφσ μθχανιςμοφσ τοφ υλικοφ ( 
χοϊκοφ ) ςϊματοσ  
Σο ςϊμα είναι το ςαρκικό περίβλθμα τοφ Πνεφματοσ, το φκαρτό ζνδυμα επάνω 
ςτθν γθ το οποίο είναι « πολφμορφο και εφιμερο ». 
Σο ςϊμα δεν ζχει δικι του ηωι όπωσ δεν ζχει ηωι θ αδρανισ φλθ από τθν οποία 
προζρχεται. Σθν ηωι τθν λαμβάνει από τθν ψυχι ἢ ψυχικό ςϊμα, θ οποία το κζτει 
ςε κίνθςθ. 
Είναι το υλικό όργανο μζςω τοφ οποίου εκδθλϊνεται και λαμβάνει το Πνεφμα ςυν-
είδθςθ τοφ φυςικοφ κόςμου, ϊςτε να επιτφχει ο άνκρωποσ τον υψθλό ςκοπό και 
τθν αποςτολι του, για τθν οποία είναι προοριςμζνοσ από τον Πλάςτθ. 
Μασ δόκθκε ζνα ςϊμα, μζςα ςτο οποίο κατοικοφμε κατά χάριν, το οποίο οφτε το 
φτιάξαμε οφτε ςυμμετζχουμε ςτο ότι ςυμβαίνει δθμιουργικά μζςα ςε αυτό. 
Κάποιοι « άλλοι » το φροντίηουν, το ςυντθροφν και επιδιορκϊνουν τισ βλάβεσ όταν 
κάνουμε κατάχρθςθ ( αςκζνειεσ ). 
Όπωσ δε λζει ο Απόςτολοσ τϊν εκνϊν Παφλοσ ςτθν Α’ προσ Κορινκίουσ επιςτολι 
του : « οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ ςῶμα ὑμῶν ναὸσ τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεφματοσ εςτίν » 
Σο ςϊμα τοφ ανκρϊπου αποτελείται από ςτοιχεία υλικά, ορατά, που ζχουν παρκεί 
από τον υλικό κόςμο με τον οποίο βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια, ςε αντίκεςθ προσ 
τθν ψυχι και το Πνεφμα,  που είναι δυνάμεισ άχλεσ,  αόρατεσ και δεν γίνονται αντι- 
λθπτζσ από το κάκε άτομο. 



Σα κυριότερα μζρθ τοφ ανκρωπίνου ςϊματοσ είναι τρία. 
Σο κεφάλι, ο κϊρακασ και θ κοιλιά. 
το κεφάλι ζχουν τθν ζδρα τουσ ο εγκζφαλοσ και θ παρεγκεφαλίδα, τα υλικά όργα-
να, μζςω τϊν οποίων εκδθλϊνεται το Πνεφμα. 
θμαντικά μζρθ, που αφοροφν επίςθσ τθν μφθςθ, είναι υπόφυςθ και θ επίφυςθ ἢ 
κωνάριο. 
Σο ςτικοσ, όπου βρίςκονται τα πνευμόνια, τα όργανα τισ κυκλοφορίασ τοφ αίματοσ 
και το ςυμπακθτικό νευρικό ςφςτθμα είναι το κζντρο και θ υλικι ζδρα τισ ψυχισ. 
Θ κοιλιά με το ςτομάχι, τα ζντερα και τα άλλα κατϊτερα όργανα είναι το κζντρο 
αφομοίωςθσ τϊν τροφϊν, τθσ κατεργαςίασ τοφ κυρίωσ υλικοφ ςϊματοσ και διαιϊ-
νιςθσ τοφ είδουσ. Δφο άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν μφθςθ είναι το 
καρδιακό πλζγμα και το θλιακό πλζγμα, κακϊσ και θ ςπονδυλικι ςτιλθ με 33 ςπόν-
δυλουσ, με τον κατϊτερο ςπόνδυλο ςτθν κζςθ τοφ κόκκυγα να ονομάηεται ιερόν 
οςτοφν. 
Σα τρία αυτά κυριότερα μζρθ τοφ ανκρωπίνου ςϊματοσ εκπροςωποφνται ςτο 
κεφάλι (το οποίο είναι το ςπουδαιότερο τμιμα τοφ ανκρϊπου, αφοφ δεςπόηει όλων 
τϊν άλλων μελϊν τοφ υλικοφ ςϊματοσ ) με διάφορεσ, όπωσ λζμε, ειςόδουσ ( πφλεσ ) 
που βρίςκονται ςτο πρόςωπο.  
Σο ςτόμα μασ είναι θ πφλθ τισ ειςόδου, από τθν οποία διοχετεφονται οι τροφζσ 
ςτθν κοιλιά. 
Από τθν μφτθ ειςζρχεται ο απαραίτθτοσ γιά τα πνευμόνια μασ αζρασ. Σα μάτια και 
τα αυτιά είναι οι πφλεσ τοφ πνεφματοσ. φμφωνα δε με τθν κζςθ κάκε ειςόδου 
επάνω ςτο πρόςωπο, κακορίηουμε τθν κατάταξθ τριϊν κόςμων, που αντιπροςω-
πεφονται ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. Σο ςτόμα που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ τοφ 
προςϊπου, είναι ο αγωγόσ τϊν τροφϊν προσ τθν κοιλιά, θ οποία αντιπροςωπεφει, 
όπωσ είπαμε, τον υλικό κόςμο. Θ μφτθ που βρίςκεται ςτο μζςον εξυπθρετεί τα 
όργανα τοφ κϊρακα, ο οποίοσ αντιπροςωπεφει τον μεςαίο - τον ψυχικό κόςμο - και 
τα μάτια με τα αυτιά που βρίςκονται ςτο ανϊτατο ςθμείο τοφ προςϊπου, είναι οι 
πφλεσ τοφ Νοφ - τοφ Πνευματικοφ κόςμου. Εξ άλλου οι φυςικζσ ανάγκεσ τοφ ανκρϊ-
που με τα ηωϊδθ ζνςτικτα βρίςκονται ςτο ςϊμα, που αντιπροςωπεφει ςτο ςφνολο 
του, τον κατϊτερο κόςμο. Εδϊ ζχουν τθν ζδρα τουσ οι τάςεισ τοφ ανκρϊπου προσ 
τθν λαιμαργία, τθν οκνθρία τθν λαγνεία και τον κατϊτερο εν γζνει ερωτιςμό.  
Σα αιςκιματα, υψθλά ἢ ποταπά, κακϊσ και τα πάκθ, ζχουν ςαν ζδρα τθν ψυχι τοφ 
ανκρϊπου, όπου βρίςκεται το κζντρο τθσ αγάπθσ, τθσ ευςπλαχνίασ, τοφ οίκτου ἢ 
τοφ μίςουσ, τοφ φκόνου, τοφ κυμοφ, τοφ εγωιςμοφ, τθσ φιλθδονίασ και όλων εν 
γζνει τϊν άλλων « κανάςιμων » ψυχικϊν πακϊν. 
Ο Νοφσ με τθν κζψθ και θ Βοφλθςθ είναι απαυγάςματα τισ λειτουργίασ τοφ Πνεφ-
ματοσ. Εδϊ ςυγκεντρϊνονται οι ανϊτερεσ εκδθλϊςεισ, οι κεϊκζσ ιδιότθτεσ τοφ κακ-
ενόσ ατόμου. 
Κακζνα από τα τρία μζρθ, ανάλογα με τθν περίςταςθ, εμφανίηει οριςμζνεσ κατας-
τάςεισ : 
α) Σο φυςικό μζροσ κα εκδθλϊςει το ζνςτικτο, με τθν αίςκθςθ ςαν μζςον αντι-
δράςεωσ και τθν ευχαρίςτθςθ ἢ τον πόνο ςαν αποτζλεςμα τοφ ερεκίςματοσ που 
παράγεται. 
β) Σο ψυχικό μζροσ κα εκδθλϊςει τθν διαίςκθςθ με το αίςκθμα ωσ μζςον αντι-
δράςεωσ και τθν αγάπθ ἢ το μίςοσ ςαν αποτζλεςμα τισ ςυγκινιςεωσ που παρ-
άγεται. 



γ) Σο Πνευματικό μζροσ, εξ άλλου, κα εκδθλϊςει τθν ιδζα, με τθν νόθςθ ςαν μζςον 
αντιδράςεωσ και τθν αλικεια ἢ το ψζμα ςαν αποτζλεςμα τοφ ςτοχαςμοφ που παρ-
άγεται. 
Κάκε ζνα από αυτά τα ςυνειδθςιακά κζντρα ζχει και μία ιδιαίτερθ φυςιολογικι 
λειτουργία. 
Ζτςι ςτθν κοιλιά, όπωσ είπαμε, γίνεται θ κατεργαςία τϊν τροφϊν γιά τθν ανα-
πλιρωςθ τϊν υλικϊν απωλειϊν τοφ ςϊματοσ. 
Θ κοιλιά, με άλλα λόγια, μεταβάλλει τθν τροφι που λαμβάνουμε, ωσ εξισ : 
1ον ε χυμό, ρευςτό προϊόν τισ πζψεωσ ςτο ςτομάχι. 
2ον ε χυλό - πυκνό λευκϊδεσ υγρό το οποίο διαχζεται μζςω τϊν χυλοφόρων 
αγγείων ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα. 
3ον ε αίμα, το οποίο είναι μεν παράγωγο τϊν οργάνων τισ κοιλιάσ, αλλά κατατά-
ςεται μεταξφ τϊν ςτοιχείων που ανικουν ςτο ςτικοσ και ςυμμετζχει ςτισ λειτ-
ουργίεσ αυτϊν. 
το ςτικοσ γίνεται θ λειτουργία εκείνθ, θ οποία αναπλθρϊνει με τθν οξυγόνωςθ 
τοφ αίματοσ, τισ ηωτικζσ απϊλειεσ τοφ οργανιςμοφ. 
Γιά να υπάρχει ηωι καί κίνθςθ, ζχουμε ανάγκθ τον ατμοςφαιρικό αζρα, ο οποίοσ 
ειςζρχεται ςτον οργανιςμό μζςω τϊν οργάνων τισ αναπνοισ. Από το αίμα παρά-
γεται θ νευρικι δφναμθ θ οποία αποταμιεφεται μεν ςτο Μεγάλο ςυμπακθτικό 
ςφςτθμα και τθν παρεγκεφαλίδα, αλλά ζχει ςαν κζντρο δράςθσ τον εγκζφαλο. 
το κεφάλι βρίςκεται το ανϊτερο μζροσ τοφ κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, το 
οποίο αντλεί από το αίμα τθν νευρικι δφναμθ που απαιτείται γιά τθν ςυνειδθτι εκ-
τζλεςθ τϊν βουλιςεων τοφ Νοφ. Εκεί βρίςκονται τα κζντρα που διζπουν τθν κίνθςθ 
και τθν γενικι αίςκθςθ και εκεί ζχουν τθν ζδρα τουσ οι Διανοθτικζσ μασ δυνάμεισ. 
Με άλλα λόγια, ςτο κεφάλι τοφ ατόμου γίνεται θ λεπτότατθ εργαςία γιά τθν δια-
νομι και κατεφκυνςθ τισ νευρικισ δυνάμεωσ που απαιτείται γιά τθν διακυβζρνθςθ 
τοφ ςυνόλου. 
αν ςυμπζραςμα υπάρχουν ςτο υλικό ςϊμα τοφ ανκρϊπου, τρείσ τομείσ ἢ ασ ποφμε 
τρία διαμερίςματα, κάκε ζνα από τα οποία εκδθλϊνει καταςτάςεισ “ ψυχολογικισ ” 
φφςεωσ : 
1) Κάτω ζχουμε τθν κοιλιά, που είναι από πλευράσ φυςιολογίασ το εργαςτιριο τισ 
φλθσ και από πλευράσ ψυχολογικισ τϊν αιςκιςεων και τϊν ενςτίκτων. 
2) το μζςον ζχουμε το ςτικοσ, το οποίο είναι το εργαςτιριο τισ ηωικισ δυνάμεωσ 
και από πλευράσ ψυχολογικισ θ περιοχι τϊν επικυμιϊν, των ςυναιςκθμάτων και 
των πακϊν. 
3) το επάνω μζροσ ζχουμε το κεφάλι, το οποίο από πλευράσ φυςιολογίασ περι-
κλείει τον εγκζφαλο, ο οποίοσ μεταχειρίηεται γιά τθν εξυπθρζτθςθ του τισ πζντε 
αιςκιςεισ κλπ. 
το πρόςωπο μασ βρίςκονται οι πφλεσ ειςόδου όλων εκείνων ποφ υπάρχουν και 
κυκλοφοροφν ςτον οργανιςμό τοφ ανκρϊπου. 
Από πλευράσ ψυχολογικισ, το κεφάλι μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ περιοχι ςτθν οποία 
ζχουν τθν ζδρα οι λειτουργίεσ τισ νοιςεωσ, τθσ κελιςεωσ και τθσ διακυβζρνθςθσ 
τοφ ςυνόλου. 
Σο τελικό μασ ςυμπζραςμα είναι ότι ο ρόλοσ τοφ ςϊματοσ είναι να δρα και να 
εκτελεί. 
Επεκτακικαμε πολφ ςτα τρία αυτά ςθμεία, διότι κζλουμε όχι μόνο να κατανοθκεί 
τελείωσ ο ρόλοσ, τον οποίον παίηει κάκε ζνα από τα τρία κυριότερα μζρθ τοφ 



ςϊματοσ, αλλά και να προςδιορίςουμε ανατομικά, κατά το δυνατόν, τθν ζδρα των 
τριϊν ςτοιχείων τισ τριαδικισ οντότθτοσ τθν οποία λζμε άνκρωπο, θ οποία απο-
τελεί ςτθν πραγματικότθτα μία Μονάδα. 
 
Η ΨΤΧΗ 
Ωσ τϊρα εξετάςαμε τι είναι το ςϊμα. Αλλά όπωσ εξθγικθκε, αυτό δεν είναι ο 
πραγματικόσ άνκρωποσ. Είναι απλϊσ ο φορζασ και θ κατοικία τϊν δφο άλλων 
ςτοιχείων ςτον φυςικό κόςμο, τθσ ψυχισ και τθσ Διάνοιασ.  
Σο ςϊμα, με άλλα λόγια, είναι το όργανο δια μζςου τοφ οποίου εκδθλϊνεται το 
Πνεφμα ςτον υλικό κόςμο και το βοθκάει ςτθν τελειοποίθςθ του. 
Τπάρχει όμωσ ζνα ενδιάμεςο. Τπάρχει ο « μεςάηοντασ » μεταξφ τοφ Πνεφματοσ και 
τοφ ςϊματοσ ποφ ςυνδζει τα δφο αυτά ςτοιχεία μεταξφ τουσ. Ο ςυνδετικόσ αυτόσ 
κρίκοσ μεταξφ τοφ υλικοφ ςϊματοσ και τοφ Πνεφματοσ, είναι ζνα άλλο ςτοιχείο, μία 
αυκυπόςτατθ ουςία, τθν οποία εμείσ ονομάηουμε ςτθν παροφςα ανάλυςθ ψυχι. 
Κα ιταν δυνατόν όμωσ να ονομαςκεί καί Ηωι, διότι θ πλθςιζςτερθ προσ το ςϊμα 
λειτουργία τθσ αποτελεί το πρωταρχικό ςτοιχείο τισ ηωισ και είναι θ πθγι τισ κάκε 
ενεργεί ασ και κινιςεωσ, ποφ διατθρεί, κινεί και ανανεϊνει ςυνεχϊσ όλο τον 
οργανιςμό. 
Είναι θ δφναμθ που διειςδφει και βάηει ςε κίνθςθ τα διάφορα όργανα τοφ ςϊματοσ. 
Είναι, κατά κάποιο τρόπο, αυτι θ ίδια θ ηωι αλλά και θ αιτία τισ ηωισ. 
Είναι θ ηωικι δφναμθ και ο εμψυχωτισ τοφ υλικοφ ςϊματοσ. 
Είναι αυτό ποφ ονομάηουν οι γιατροί οργανικι ηωι καί οι ψυχολόγοι υποςυνείδθτο. 
Είναι το Περίπνευμα τϊν Πνευματιςτϊν ἢ το Αςτρικό ςϊμα τϊν αποκρυφιςτϊν. 
Είναι εκείνο ποφ υποδεικνφουν οι Πυκαγόρειοι ςαν " Άρμα τισ Ψυχισ " οι δε 
Αιγφπτιοι ςαν Ka ἢ διπλό αικερικό ςϊμα, « το φωτεινό αλλά αόρατο ςϊμα ». 
Ο αικζρασ ἢ το αικερικό επίπεδο είναι ο πλάςτθσ κακϊσ και ο ςυντθρθτισ τϊν 
μορφϊν. Θ ψυχι δεν είναι ο Δθμιουργόσ αλλά ο " τεχνίτθσ " ο οποίοσ ςυντονίηει τθν 
Λδζα με τθν φλθ. 
Είναι θ οντότθτα, που προΐςταται ςτον ςχθματιςμό καί ςυντιρθςθ τοφ υλικοφ 
ςϊματοσ τοφ ανκρϊπου, τοφ οποίου διατθρεί τθν μορφι και τισ διαςτάςεισ. 
Σθν ψυχι μποροφμε να τθν παρομοιάςουμε με τον εςωτερικό αρχιτζκτονα τοφ 
ςωματικοφ οικοδομιματοσ, ο οποίοσ επιβλζπει και μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά 
τοφ ςϊματοσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, τισ πραγματικζσ ἢ τισ φαινομενικζσ. 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο Αϋ επόπτθσ τισ Κυανισ ςτοάσ ( ψυχι ), ενδιάμεςοσ μετα-
ξφ εβαςμίου ( πνεφμα ) και Βϋ Επόπτθ ( ςϊμα ) αναγνωρίηεται από τοφσ αδελφοφσ 
του ωσ τζκτων ( δθλαδι οικοδόμοσ ) τοφ ναοφ. 
Θ Γζνεςθ περιγράφει ότι ο Κεόσ ζπλαςε το ςϊμα τοφ ανκρϊπου από το χϊμα τισ 
γθσ. Όμωσ εκείνο το ςϊμα δεν είχε ηωι. Ιταν μόνο πλαςμζνο. 
Ακολοφκωσ μασ λζει, ότι ο Κεόσ " ενεφφςθςεν εν τουσ μυκτιρασ αυτοφ πνοιν ηωισ, 
και ζγινεν ο άνκρωποσ εισ ψυχιν ηϊςαν. 
" Επομζνωσ τι είναι θ ψυχι ; Θ ψυχι είναι αυτό το οποίο δίνει ηωι ςτο ςϊμα. 
Χωρίσ ψυχι το ςϊμα είναι νεκρό, άψυχο όπωσ πολφ ςωςτά λζμε. 
Αλλά ο Λόγοσ τοφ Κεοφ δεν ςταματάει ςτο να μασ πει τι είναι θ ψυχι αλλά προχω-
ρά ακόμθ περιςςότερο και μασ λζει που βρίςκεται θ ψυχι, θ ηωι τοφ ςϊματοσ :  
« ἡ γὰρ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι, καὶ ἐγὼ δζδωκα αὐτὸ ὑμῖν ἐπὶ τοῦ 
κυςιαςτθρίου ἐξιλάςκεςκαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν· τὸ γὰρ αἷμα αὐτοῦ ἀντὶ ψυχῆσ 
ἐξιλάςεται… ἡ γὰρ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι. καὶ εἶπα τοῖσ υἱοῖσ ᾿Ιςραιλ· 



αἷμα πάςθσ ςαρκὸσ οὐ φάγεςκε, ὅτι ἡ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι »  
(Λευιτικό κεφ. 17:11, 13:14). 
υνεπϊσ τι είναι ψυχι ; Από τθν Γζνεςθ μακαίνουμε ότι ψυχι είναι αυτό που δίνει 
Ηωι ςτο ςϊμα, αλλά επίςθσ μακαίνουμε από το Λευιτικό ότι θ ψυχι τισ ςαρκόσ 
βρίςκεται ςτο αίμα. 
Αυτό επίςθσ εξθγεί και πωσ θ ςωματικι ηωι περνά από γενιά ςε γενιά. Αυτι περνά 
μζςω τοφ αίματοσ. Για αυτό και ςτισ Πράξεισ τϊν Αποςτόλων, αναφζρεται το εξισ : 
« Και ζκαμεν ( Ο Θεόσ ) εξ ενόσ αίματοσ παν ζκνοσ ανκρϊπων, δια να κατοικϊςιν 
εφ’ όλου τοφ προςϊπου τισ γθσ » ( Πράξεισ τϊν Αποςτόλων κεφ. 17 : 26 ). 
Ποιό είναι το " ζνα αίμα " αυτοφ τοφ αποςπάςματοσ ; Σο αίμα τοφ Αδάμ φυςικά το 
οποίο περνάει από γενιά ςε γενιά και είναι το αίμα που όλοι ζχουμε. 
 Όμωσ ςτθν πραγματικότθτα θ ψυχι δεν είναι κάτι που ζχει μόνον ο άνκρωποσ. 
Σα ηϊα επίςθσ ζχουν ψυχι που και αυτι είναι ςτο αίμα. 
Αν και αυτό μποροφμε να το καταλάβουμε αμζςωσ από το πιο πάνω απόςπαςμα 
τοφ Λευιτικοφ όπου μασ λζγεται ότι " θ ψυχι πάςθσ ςαρκόσ είναι το αίμα αυτισ ", 
ασ το δοφμε επίςθσ και ςτθν Γζνεςθ : « καὶ ἐποίθςεν ὁ Θεὸσ τὰ κιτθ τὰ μεγάλα καὶ 
πᾶςαν ψυχὴν ηῴων ἑρπετῶν … καὶ πᾶςι τοῖσ κθρίοισ τῆσ γῆσ καὶ πᾶςι τοῖσ πετεινοῖσ 
τοῦ οὐ ρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ηωῆσ ... » 
( Γζνεςθ κεφ. 1 : 20 ~ 21, 29~ 30 ). 
Επομζνωσ όχι μόνο ο άνκρωποσ ζχει ψυχι αλλά ζχουν και τα ηϊα. 
Αυτό δεν κα πρζπει κακόλου να μασ ξενίςει αν ζχουμε κατανοιςει ότι θ ψυχι είναι 
αυτό που δίνει ηωι ςτο ςϊμα. Όταν πεκαίνει ζνασ άνκρωποσ δεν υπάρχει πλζον 
ηωι ςτο ςϊμα του, δθλαδι δεν υπάρχει πλζον ψυχι. 
Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τα ηϊα. Θ ψυχι είναι γι’ αυτά ότι δίνει ηωι ςτο ςϊμα. Αν 
και δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα ςχετικά με το τι ορίηεται ωσ ψυχι ςτθν Βίβλο, το 
πρόβλθμα δθμιουργείται αν πάμε ςτθν Βίβλο προκατειλθμμζνοι ότι θ ψυχι είναι 
ακάνατθ . 
Αν θ ψυχι ιταν ακάνατθ, τότε πράγματι και οι ψυχζσ τϊν διαφόρων ηϊων κα ιταν 
ακάνατεσ αφοφ και αυτά ζχουν ψυχι ςαν τον άνκρωπο. 
Αλλά θ ψυχι δεν είναι ακάνατθ, απλά είναι αυτό το οποίο δίνει ηωι ςτο ςϊμα. 
Όταν ςταματάει να υπάρχει ηωι ςτο ςϊμα τότε ςταματά να υπάρχει και θ ψυχι. 
Σονίηουμε ιδιαιτζρα τθν εννοιολογικι ςθμαςία που δίδουμε ςτισ λζξεισ ψυχι ἢ 
ψυχικό ςϊμα και ΨΤΧΗ οι οποίεσ δεν πρζπει να ςυγχζονται μεταξφ των, κακ’ ότι 
πολλοί ςυγγραφείσ μεταχειρίηονται τθν λζξθ ΨΤΧΗ, κάτι το οποίο και εμείσ εδϊ 
υιοκετοφμε, γιά να υποδθλϊςουν το Ακάνατο μζροσ, το Εγϊ, τον εν θμίν Κείον 
πινκιρα. Αυτό δεν ζχει ςθμαςία και δεν πρζπει να μασ ςυγχφηει, διότι οι όροι μόνο 
αλλάηουν, θ ιδζα παραμζνει θ ίδια. 
Ασ επανζλκουμε όμωσ ςτθν ςφςταςθ τοφ υλικοφ μασ ςϊματοσ. 
 
ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΩΜΑ Ή ΚΑ ΣΟΤ ΑΙΓΤΠΣΙΟΤ 
 
 
 
 
 
 
  



Ο κάνατοσ τοφ υλικοφ ςϊματοσ, μετά τθν αποχϊρθςθ τισ ψυχισ ἢ τισ ηωισ (ςυμβ-
ολικά κραφςθ τισ αργυράσ χορδισ ), αποτελεί το ζνα ςκζλοσ τοφ φυςικοφ κανάτου. 
Θ ςφνδεςθ ςϊματοσ - ψυχισ ςυνικωσ αναφζρεται ωσ « αργυρά χορδι », ζκφραςθ 
λθφκείςα από ζνα εδάφιο τισ Παλαιάσ Διακικθσ όπου ςυναντοφμε τθν ζκφραςθ : 
« ἒωσ ὃτου μη ἀνατραπῆ ςχοινίον τοῦ ἀργυρίου » (Εκκλθςιαςτισ κεφάλαιο 12 : 6 ). 
Γιατί υπάρχει και ζνα άλλο ςκζλοσ, το οποίο αφορά το αικερικό ι ηωικό ςϊμα μασ, 
το οποίο είναι εξίςου φυςικό και κνθτό. Κα μποροφςαμε κάλλιςτα να το ονομά-
ςουμε « ςϊμα θλεκτριςμοφ », γιατί είναι ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα θλεκτρομαγνθ-
τικϊν τάςεων.  
Σο ςφςτθμα αυτό λειτουργεί όπωσ ζνα δίχτυ και ςυγκρατεί κάκε κφτταρο και κάκε 
ίνα τοφ φυςικοφ φορζα, όπωσ ακριβϊσ ςυγκρατείται θ φιάλθ τοφ κραςιοφ ςτισ 
κικεσ μιάσ κάβασ. 

 
Αυτό το αικερικό ςϊμα μεταδίδει ςε κάκε μόριο και κφτταρο τοφ ςϊματοσ τθν 
ηωικότθτα - αικερικότθτα, θ οποία εμποδίηει τθν αποςφνκεςθ και διατθρεί ενωμζνα 
τα ςυςτατικά τισ οργανικισ φλθσ ςτισ περίπλοκεσ αλλά πρόςκαιρεσ ενϊςεισ τουσ. 
Θ απόςυρςθ αυτοφ τοφ διπλοφ αικερικοφ είναι εκείνθ που ςφραγίηει τθν κρίςιμθ 
ςτιγμι τοφ κανάτου όταν θ ανάςα ςβινει. Λζγεται ότι θ ψυχι ενςωματωμζνθ ςτο 
αικερικό, παραμζνει ςε αςυνείδθτθ κατάςταςθ γιά μιά ςφντομθ περίοδο, που δια-
ρκεί από λίγεσ ϊρεσ, μζχρι και τρείσ θμζρεσ, παραδοςθ που αναφζρεται και ςτθν 
κρθςκεία μασ. Αν θ ψυχι παραμείνει ςτο αικερικό ςϊμα περιςςότερο ἢ αν αφυπ-
νιςτεί ςυνειδθςιακά , παρ' ότι βρίςκεται ακόμθ μζςα ςτο διπλό αικερικό, τότε ςυμ-
περαίνουμε ότι κάτι δεν ζχει λειτουργιςει ςωςτά. Όταν θ ψυχι “ αφυπνίηεται 
πρόωρα ”, ενϊ δθλαδι βρίςκεται ακόμθ ςτο διπλό αικζριο ςϊμα ἢ Ka, προκαλεί 
τθν εμφάνιςθ οριςμζνων φαινομζνων τϊν λεγόμενων « φανταςμάτων ». φαινόμενο 
αρκετά ςφνθκεσ ςτο παρελκόν. 
Θ ψυχι πρωτοςτατεί ςτθν επεξεργαςία όλων τϊν οργανικϊν δυνάμεων τοφ 
ςϊματοσ και είναι το κζντρο κάκε οργανικοφ και ψυχολογικοφ αυτοματιςμοφ. 
Διά μζςου τοφ ςϊματοσ παράγονται τα αιςκιματα και εκδθλϊνονται με το ζνςτικτο 
και τισ φυςικζσ ανάγκεσ, ενϊ από τθν ψυχι γεννιόνται τα ςυναιςκιματα και 
εκδθλϊνονται με τισ αρετζσ ἢ τα ψυχικά πάκθ. 
Σζλοσ από το Πνεφμα απορρζει θ οφία και θ Αλικεια. 
Χωρίσ τθν ψυχι ( Αϋ επόπτθσ ) δεν είναι δυνατόν να υπακοφςει το ςϊμα, θ αδρανισ 
αυτι φλθ, ςτισ εντολζσ τοφ Πνεφματοσ ( εβάςμιοσ ), οφτε αυτό να λάβει τισ 
εντυπϊςεισ τοφ ςϊματοσ ( Βϋ επόπτθσ ). 



Γιά να καταλάβουμε όλα αυτά καλφτερα, κα πάρουμε τον άνκρωπο ςε μία κατά-
ςταςθ, θ οποία τοφ ςυμβαίνει κάκε θμζρα. Κα τον πάρουμε κατά τθν ϊρα τοφ 
φπνου. Όταν κοιμάται, υπάρχει ζνα ανκρϊπινο ςϊμα, τοφ οποίου οι πνεφμονεσ 
αναπνζουν, θ καρδιά του λειτουργεί κανονικά και το αίμα κυκλοφορεί. Αλλά ο 
άνκρωποσ δεν μπορεί ςε αυτιν τθν κατάςταςθ να ςκεφκεί, δεν μπορεί να κελιςει, 
οφτε και να κυβερνιςει τον εαυτό του. Όταν βρίςκεται ςε αυτιν τθν κατάςταςθ, 
λζμε « κακεφδει » ἢ με άλλα λόγια κοιμάται. Ζνα μζροσ του δθλαδι απουςιάηει, 
διότι οφτε ςκζπτεται οφτε ςυν αιςκάνεται. Σο άλλο όμωσ μζροσ είναι εκεί και δεν 
απομακρφνεται οφτε ςτιγμι. Ποίοσ λοιπόν είναι ο πραγματικόσ άνκρωποσ ; Εκείνοσ 
ποφ κοιμάται ἢ εκείνοσ ποφ ςυνεχίηει να εκτελεί τισ λειτουργίεσ τοφ οργανιςμοφ, 
ςαν καλόσ καί ευςυνείδθτοσ, αλλά όμωσ αφανισ εργάτθσ ; Βεβαίωσ αυτόσ που 
βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ που λζμε φπνο δεν είναι ο πραγματικόσ άνκρωποσ, γιατί 
αυτόσ δεν εμφανίηει υνείδθςθ. 
Πράγματι αυτό ποφ απουςιάηει κατά τθν ϊρα τοφ φπνου είναι το Πνεφμα, είναι θ 
ςυνείδθςθ. Από τθν άλλθ μεριά, αυτό ποφ επιςτατεί ςτισ λειτουργίεσ τοφ ανκρω-
πίνου ςϊματοσ καί δεν το εγκαταλείπει οφτε για μια ςτιγμι, παρά μόνον κατά τον 
κάνατο, είναι θ ψυχι.  
Σθν ςτιγμι ακριβϊσ ποφ θ ψυχι κα εγκαταλείψει το ςϊμα, επζρχεται ο ςε όλουσ 
μασ γνωςτόσ “ πρϊτοσ ” κάνατοσ. Σότε μζνει μόνον το ςϊμα - το πτϊμα - τοφ 
ανκρϊπου, το πρϊτο - το κατϊτερο ςυςτατικό. 
Θ ψυχι, το ενδιάμεςο, που ενϊνει το ςϊμα με το Πνεφμα, αποχϊρθςε. υνεπϊσ το 
Πνεφμα δεν μπορεί πλζον να επικοινωνιςει με το ςϊμα και κατά ςυνζπειαν, 
φαινομενικά αποχωρεί καί αυτό, διότι θ οριςτικι αποχϊρθςθ ςυμβαίνει κατά τθν 
φάςθ τοφ “ δευτζρου ” κανάτου περί του οποίου γίνεται αναφορά ςτθν Αποκάλυψθ 
τοφ Λωάννθ. 
Αλλά το νεκρό ςϊμα εξακολουκεί να υπάρχει. Φαινομενικά τίποτε δεν άλλαξε από 
τα υλικά του ςυςτατικά καί όμωσ, το ςϊμα αυτό δεν μπορεί πιά να λειτουργιςει 
όπωσ καί πρίν, οφτε να αιςκανκεί διότι όπωσ είδαμε, ζχει ςτερθκεί τισ ψυχισ και 
τοφ Πνεφματοσ. Σο πτϊμα τότε μζνει ςτθν γι, ςτον υλικό κόςμο, από τον οποίον 
προιλκε και αποςυντίκεται βακμιαία ςτα γιινα ςυςτατικά του.  
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το ςαρκικό ςϊμα είναι κάτι το άψυχο. 
Είναι απλϊσ μιά αδρανισ φλθ, θ οποία αποςυντίκεται μόλισ λείψει θ ψυχι, όπωσ 
επίςθσ το ίδιο αυτό ςϊμα, όταν ζχει μεν τθν ψυχι και λειτουργεί κανονικά αλλά 
κοιμάται ( κακεφδει ), δεν μπορεί να ςκεφκεί, να κρίνει, να κελιςει, να αιςκανκεί, 
διότι το Πνεφμα « απουςιάηει ». 
Ϊςτε εκείνο ποφ ονομάηουμε " Άνκρωπο " είναι μιά Σριάδα από : 
ςϊμα, ψυχι και Πνεφμα. 
Κάκε ζνα από τα τρία αυτά ςυςτατικά μζρθ, μπορεί να εξεταςτεί χωριςτά ςαν μιά 
ιδιαίτερθ οντότθτα, ενωμζνα δε όλα μαηί, αποτελοφν μία τριενότθτα, τον άνκρωπο. 
Σα ςτοιχεία που απαρτίηουν τθν βαςικι αυτιν τριάδα, όςο αφορά τον ενςαρκωμζνο 
άν κρωπο, είναι αλλθλοεξαρτϊμενα καί όπωσ είναι αυτονόθτο δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξουν ςτθν παροφςα ενςάρκωςθ και ςτθν γιινθ ηωι μασ παρά μόνον ωσ Μία 
και αδιαίρετθ Μονάδα. 
Πρζπει να ςυνυπάρξουν οι τρείσ αυτζσ βαςικζσ αρχζσ γιά να ζχουμε μπροςτά μασ, 
το ανκρϊπινο αυτό ον, το τόςο μυςτθριϊδεσ καί αινιγματικό. Διότι, όπωσ είπαμε το 
ςϊμα τοφ νεκροφ δεν είναι ο άνκρωποσ, είναι μόνον το λείψανό του. 



Όπωσ επίςθσ αυτόσ που κοιμάται δεν είναι ο κακ’ εαυτό άνκρωποσ, διότι μπορεί 
μεν να υπάρχει μπροςτά μασ το ςϊμα και θ ψυχι αλλά απουςιάηει θ τρίτθ αρχι. 
Απουςιάηει το Πνεφμα, δθλαδι το ςτοιχείο ποφ κυβερνά, ποφ δζχεται τισ αιςκιςεισ, 
ποφ ςκζπτεται και που κζλει. Κατά τον φπνο θ ψυχι κυριαρχεί επάνω ςτο ςϊμα.  
Όταν ξυπνιςουμε, το Πνεφμα αναλαμβάνει καί πάλι τθν διεφκυνςθ τοφ ςϊματοσ το 
οποίο ζχει ςαν βοθκό, ςτο μθχανικό ασ ποφμε μζροσ τισ οργανικισ ηωισ, τθν ψυχι. 
Ασ εξετάςουμε τϊρα πϊσ ζρχεται ο φπνοσ. Κατά τθν διάρκεια τισ θμζρασ, λόγω τϊν 
ας χολιϊν μασ, γίνεται μεγάλθ κατανάλωςθ νευρικισ δυνάμεωσ. 
Όταν θ ποςότθτα τισ νευρικισ δυνάμεωσ ελαττωκεί πολφ, οι ςχζςεισ μεταξφ τοφ 
Πνεφματοσ τοφ ςϊματοσ χαλαρϊνει και θ ψυχικι δφναμθ, θ οποία ςυγκρατοφςε 
ενωμζνα τα διάφορα κζντρα, ολοζνα υποχωρεί. Σα διάφορα μζλθ τοφ ςϊματοσ 
ναρκϊνονται, το άτομο δεν ζχει πια δφναμθ να ςτακεί όρκιο, τα μάτια κλείνουν, τα 
αιςκθτιρια όργανα παφουν να λειτουργοφν και επζρχεται ο φπνοσ. 
Ζνα χαρακτθριςτικό τισ ελαττϊςεωσ τισ νευρικισ δυνάμεωσ είναι το χαςμουρθτό 
τόςο ςαν ζνδειξθ πριν από τον φπνο όςον και κατά τθν αφφπνιςθ μασ μζχρι να 
αποκαταςτακεί θ ιςορροπία. 
Ο φπνοσ, όπωσ βλζπουμε, ζρχεται με τθν ςταδιακι ελάττωςθ τισ νευρικισ δυνά-
μεωσ, οπότε οι ςχζςεισ τοφ ςυνειδθτοφ Πνεφματοσ και τοφ ςωματικοφ οργανιςμοφ 
ζχουν παρ οδικά διακοπεί. Κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου γίνεται θ αναπλιρωςθ τϊν 
οργανικϊν απωλειϊν τϊν ςυνειδθτϊν κζντρων καί θ παραγωγι νζασ ποςότθτασ 
νευρικισ δυνάμεωσ. Σότε οι ςυμπυκνωτζσ ἢ ασ ποφμε ςυςςωρευτζσ, γεμίηουν με 
νζα δφναμθ. Ζνασ βαςικόσ ςυςςωρευτισ είναι το θλιακό πλζγμα που αποτελείται 
από ςφνολο νευρικϊν γαγγλίων. Βλζπουμε λοιπόν τθν ςπουδαιότθτα που ζχει ο 
φπνοσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι κανονικόσ και ιςυχοσ, για να μπορζςει ο οργανι-
ςμόσ να αναλάβει και να αναπλθρϊςει τθν ηωικότθτα θ οποία καταναλϊκθκε κατά 
τθν διάρκεια τισ δράςθσ τοφ ανκρϊπου ςτον ενεργό του βίο ( ςε εγριγορςθ ) και να 
επανορκϊςει καλφτερα όλεσ τισ ηθμίεσ τοφ οργανιςμοφ, που ςυνζβθςαν κατά τθν 
διάρκεια τισ θμζρασ. 
Θ αφφπνιςθ επζρχεται, όταν θ νζα ποςότθτα νευρικισ δφναμθσ που παράγεται 
φκάςει ςτο κανονικό ςθμείο, ϊςτε να επαναφζρει τθν επαφι τοφ Πνεφματοσ με το 
ςϊμα. 
Είναι πράγματι ενδιαφζρον να ζχουμε υπ’ όψιν μασ ότι θ όλθ οργανικι εργαςία ποφ 
γίνεται ςτθν κοιλιά, ςτον κϊρακα και ςτο κεφάλι, γίνεται χωρίσ καμία απολφτωσ 
επζμβαςθ τισ ςυνειδιςεωσ και τθσ βουλιςεωσ τοφ ανκρϊπου. Ζχουμε εδϊ τον « 
Ανκρωπο - Μθχανι », ο οποίοσ εργάηεται μόνοσ, ενϊ ο « Άνκρωποσ – Πνεφμα » ζχει 
λειτουργίεσ και όργανα δικά του και τελείωσ διαφορετικά από τα προθγοφμενα. 
Ο « Άνκρωποσ - Μθχανι » ζχει, ςαν υλικό κζντρο, το Μεγάλο υμπακθτικό φςτθμα 
και τα διάφορα άλλα νευρικά πλζγματα, ιδίωσ δε το καρδιακό πλζγμα. 
Εξυπθρετείται από ειδικό νευρικό ςφςτθμα τισ οργανικισ ηωισ που αποτελείται 
απο κλειςτικά, όπωσ βλζπουμε, από το Μεγάλο υμπακθτικό φςτθμα. 
Ο Άνκρωποσ μθχανι κάνει τθν καρδία να πάλλεται, να ςυςτζλλει και διαςτζλλει 
όλεσ μασ τισ αρτθρίεσ, να κζτει ςε ενζργεια το ςυκϊτι, το ςτομάχι, τα ζντερα, τα 
πνευμόνια, χωρίσ να εξετάηει αν ο « Άνκρωποσ-Πνεφμα » είναι ξυπνθτόσ ἢ κοιμάται. 
Όλα αυτά τα όργανα εργάηονται επίςθσ κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου, όπωσ 
ακριβϊσ και όταν είμαςτε ξυπνθτοί. 
Ο « άνκρωποσ - Πνεφμα » δεν ζχει τίποτε να κάνει οφτε καν να ζχει τθν εποπτεία. 
Όλα αυτά ζχουν αφεκεί ςτον βοθκό του, ςτθν δικαιοδοςία τισ ψυχισ. 



Σο τονωτικό ςτοιχείο, το ςτοιχείο το οποίο κα ξαναδϊςει τθν δφναμθ ςτα διάφορα 
όργανα, το ονομάηουμε Ηωι. Αυτι υπάρχει πρϊτιςτα μζςα ςτο αίμα, το δε περίς-
ςευμα αποταμιεφεται ςαν απόκεμα ςτο Μζγα υμπακθτικό, ςαν νευρικι δφναμθ, 
για να δια νεμθκεί, εν καιρϊ, όπου παρουςιαςκεί ανάγκθ. Θ δφναμθ αυτι δεν είναι 
βζβαια ορατι, μολονότι δεν μποροφμε να αρνθκοφμε τθν φπαρξθ τθσ. Εάν εμπο-
δίςουμε το αίμα να φκάςει ςε κάποιο όργανο τοφ ςϊματοσ, το όργανο αυτό κα 
ςταματιςει να ηεί, που ςθμαίνει ότι το αίμα περιζχει αυτι τθν « δφναμθ », θ οποία 
δίδει ηωι ςτα διάφορα όργανα τοφ ανκρωπίνου οργανιςμοφ. υνεπϊσ, θ ηωικι 
αυτι δφναμθ εμπεριζχεται ςτο αίμα. Θ ςυμπυκνωμζνθ αυτι δφναμθ, θ οποία δεν 
υπόκειται ςτθν άμεςθ επιρεια τισ βουλιςεωσ, διατθρεί τθν λειτουργία όλων τϊν 
οργάνων τοφ ςϊματοσ τοφ ανκρϊπου. αν παράδειγμα ασ φζρουμε μια ςυνικθ 
τθλεοπτικι ςυςκευι. το παράδειγμα αυτό, το θλεκτρικό ρεφμα ( θ ψυχι ἢ θ ηωι ) 
είναι εκείνο που τθν βάηει ςε λειτουργία και μζςω τισ κεραίασ ενϊνει και βάηει ςε 
επικοινωνία τον τθλεοπτικό ςτακμό ( Πνεφμα ) με τον δζκτθ ( ςϊμα ). Χωρίσ τον 
θλεκτριςμό ἢ λόγω μερικισ βλάβθσ τοφ δζκτθ ἢ τθσ κεραίασ ( εγκζφαλοσ, ο τθλε-
οπτικόσ ςτακμόσ ( το Πνεφμα ) είναι ςαν να μθν υπάρχει, διότι είναι αδφνατο να 
μεταδϊςει το μινυμα, δθλαδι οποιαδιποτε εικόνα και ιχο ςτθν τθλεοπτικι 
ςυςκευι. Σο ίδιο ςυμβαίνει περίπου ςτισ βαριζσ αςκζνειεσ ἢ κατά τθν διάρκεια τοφ 
κανονικοφ φπνου ἢ φπνου μετά από πρόκλθςθ . Τπάρχει μετάκεςθ τισ νευρικισ 
δυνάμεωσ ἢ διακοπι τισ ςυνικουσ παραγωγισ. Όταν απουςιάηει το απαραίτθτο 
αυτό μζςο ενεργείασ, το Πνεφμα είναι ανίκανο να κυβερνιςει. το κάτω και πίςω 
μζροσ τοφ κεφαλιοφ υπάρχει ζνα όργανο ιςορροπίασ, θ παρεγκεφαλίδα, που ςυς-
ςωρεφει και διανζμει νευρικι δφναμθ ςτον οργανιςμό. 
Κατά τθν μυθτικι παράδοςθ είναι « θ βατόσ θ φλεγόμενθ και μθ καιγόμενθ ». 
Όταν δεχκοφμε ζνα ιςχυρό κτφπθμα ςτθν περιοχι τισ ινιακισ χϊρασ, ςυμβαίνει 
απότομθ απϊλεια τισ νευρικισ δυνάμεωσ με αποτζλεςμα ο άνκρωποσ να χάνει τισ 
αιςκιςεισ του. Οι υλιςτζσ ςυγχφηουν τον πομπό με το θλεκτρικό ρεφμα, δθλαδι το 
πνεφμα με τθν ψυχι. Σο αίμα, γιά να ηωογονιςει, ζχει ανάγκθ τα ςυςτατικά τοφ 
ατμοςφαιρικοφ αζρα. 
Από τθν ατμόςφαιρα και τον Ιλιο παίρνουμε τθν Κοςμικι Δφναμθ που διατθρεί 
ολόκλθρο τον οργανιςμό ςε ηωι. Γιά αυτό, θ αναπνοι ζχει ηωτικι και κεφαλαιϊδθ 
ςθμαςία γιά τον άνκρωπο. Χωρίσ αναπνοι δεν μποροφμε να ηιςουμε οφτε λίγα 
λεπτά. Με τον ατμοςφαιρικό αζρα αναηωπυρϊνουμε ολόκλθρο τον οργανιςμό και 
διατθροφμε ταυτόχρονα τθν ψυχικι μασ ιςορροπία. Σονίηουμε, τθν πολφ μεγάλθ 
ςπουδαιότθτα που ζχει ο αζρασ τον οποίο αναπνζουμε, διότι αυτόσ μεταβάλλει 
αμεςότερα τθν ςφςταςθ τοφ αίματοσ. Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ είναι κατά κάποιο 
τρόπο θ « τροφι » τισ ψυχισ και μάλιςτα θ κυριότερθ τροφι τθσ. 
Πάρα πολλά μυθτικά γυμνάςματα ζχουν ςαν βάςθ τθν ρυκμικι και με οριςμζνο 
τρόπο, με βάςθ οριςμζνουσ κτφπουσ τισ καρδιάσ, πραγματοποίθςθ τϊν ειςπνοϊν 
και των εκπνοϊν. 
Ο τελικόσ ςκοπόσ τισ αναπνοισ, κακϊσ και κάκε άλλθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ, 
είναι θ παραγωγι νευρικισ δυνάμεωσ, θ οποία αποκθκεφεται ςτα ψυχικά κζντρα 
και χρθςιμεφει ςτθν εκδιλωςθ μεγαλφτερθσ ηωτικότθτασ, ψυχικισ δυνάμεωσ, πνευ-
ματικισ διαφγειασ και δραςτθριότθτασ. 
Με άλλα λόγια, πρζπει, να ςυγκεντρϊςουμε πρϊ τα κοςμικι δφναμθ, από τον 
ςυμπαντικό χϊρο που μασ περιβάλλει, γιά να μπορζςουμε ςτθν ςυνζχεια να τθν 
εξωτερικεφςουμε ςτοφσ τρείσ κόςμουσ, τον Φυςικό, τον Ψυχικό και τον Πνευματικό, 



ςφμφωνα με τθν Αλχθμικι φόρμουλα Coagula - Solve ( δθλαδι ςυμπφκνωςθ και 
εκτίναξθ ). 
Πιό πάνω ορίςαμε τθν ψυχι ςαν ζνα είδοσ υλοπνευματικοφ ρεφματοσ ικανοφ να 
δεχκεί μία κατεφκυνςθ από το Πνεφμα προσ το ςϊμα ἢ να μεταφζρει μία εντφπωςθ 
από το ςϊμα ( αιςκθτιρια ) προσ το Πνεφμα. Θ φυςιολογία αποδίδει ςτα κινθτικά 
και αιςκθτικά νεφρα τουσ ρόλουσ αυτοφσ. το προκείμενο πρζπει να αποςαφθνί-
ςουμε ότι τα νεφρα είναι απλϊσ τα μεςα ςυνδζςεωσ, διοχετεφςεωσ μιάσ ενεργείασ ( 
μάλλον θλεκτρικισ φφςεωσ ) θ οποία κυκλοφορεί κατά μικοσ αυτϊν, όπωσ το θλεκ-
τρικό ρεφμα κυκλοφορεί κατά μικοσ τϊν αγωγϊν. Απόδειξθ τισ ορκότθτασ τισ αντι-
λιψεωσ αυτισ είναι το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ χωρίσ να υπάρχει βλάβθ ςτον εγ-
κζφαλο ἢ ςτα νεφρα, τα οποία μποροφν και παραμζνουν ανζπαφα, ζχουμε περι-
πτϊςεισ παραλφςεωσ κοκ. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ ενζργεια αυτι, ο ψυχικόσ δυναμι-
ςμόσ ( ψυχικό ρευςτό ), δεν κυκλοφορεί πλζον διά μζςου τοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. 
Κφριοσ λόγοσ υπάρξεωσ τισ ψυχισ είναι να κζτει ςε κυκλοφορία τον παράγοντα τισ 
ηωισ και από τισ απόψεωσ αυτισ, όπωσ είπαμε, ζχει ζδρα κυρίωσ ςτο ςτικοσ και τα 
όργανα τα οποία κυρίωσ εκδθλϊνουν και ςυντθροφν τθν ηωι αποτελοφν τθν ζδρα 
τθσ : τα πνευμόνια και θ καρδιά. 
Σο ρεφμα αυτό, το οποίο αποτελεί τθν ουςία τισ ψυχισ, εμποτίηει κατά τθν κυκλο-
φορία του, τόςο το νευρικό, όςον και το κυκλοφοριακό ( αιματικό ) ςφςτθμα. 
Από τθν φυςιολογία γνωρίηουμε ότι οι δφο λειτουργίεσ, κυκλοφορία τοφ αίματοσ 
και αναπνοι, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ, κακϊσ θ καρδιά φροντίηει γιά τθν 
εκτόξευςθ τοφ αίματοσ ζωσ τα ακρότατα κφτταρα τοφ οργανιςμοφ και τα πνευμόνια 
φροντίηουν γιά τον εμπλουτιςμό του με οξυγόνο, χωρίσ το οποίο δεν κα γινόντου-
ςαν οι απαραίτθτεσ καφςεισ γιά τθν ηωι. 
Εκτόσ όμωσ από το οξυγόνο, το οποίο ειςάγεται από τα πνευμόνια, ο Εςωτεριςμόσ 
παραδζχεται ότι το αίμα εμπλουτίηεται διά μζςου τισ αναπνοισ και με ζνα άλλο 
ςυςτατικό, τθν « ηωικότθτα-αικερικότθτα » το οποίο ςυναντοφμε ςτθν Λνδικι παρά-
δοςθ ςαν « πράνα ». τα ανςκριτικά, ςθμαίνει αναπνοι ενϊ το πρϊτο ςυςτατικό 
τθσ « πρά » ςθμαίνει γεμίηω. 
Θ αικερικι αυτι ενζργεια, είναι ρεφμα που ζλκει τθν καταγωγι του από τθν 
πρωταρχικι ενεργεία τοφ Πνεφματοσ είναι δε ο αποκλειςτικόσ παράγοντασ τισ ηωισ 
τοφ Παντόσ. 
Ανάλογθσ φφςεωσ, που αφορά όμωσ τον άνκρωπο και διαποτίηει με ηωικότθτα 
ολόκλθρο τον οργανιςμό του, είναι θ «ανκρϊπινθ αικερικι ενζργεια», « ο άρτοσ 
θμϊν ο επιοφςιοσ ». 
Πιςτεφω ότι ζγινε αρκετά ξεκάκαρα και με ςαφινεια ο κακοριςμόσ τϊν τριϊν 
ςτοιχείων, τα οποία ςυνιςτοφν τον άνκρωπο, ϊςτε να μθν υπάρχει ανάγκθ γιά 
περιςςότερθ επζκταςθ. 
Ελπίηουμε ότι ο αναγνϊςτθσ παρακολοφκθςε τισ εξθγιςεισ που δϊςαμε γιά τα τρία 
μζρθ που αποτελοφν τον άνκρωπο και αντιλιφτθκε καλά το τι κζλουμε να 
εκφράςουμε, όταν χρθςιμοποιοφμε τοφσ όρουσ : ςϊμα, ψυχι, Πνεφμα κακϊσ και 
Εγϊ ἢ Ψυχι με κεφαλαία που είμαςτε εμείσ οι ίδιοι ωσ ακάνατεσ Κείεσ προεκτάςεισ 
( πικανότατα τϊν Ελοχίμ κατά τθν Γζνεςθ ). 
Γιά περιςςότερθ όμωσ ςαφινεια επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι θ ψυχι ενϊνει το 
κατϊτερο ἢ φυςικό ςϊμα με το ανϊτερο ἢ Πνευματικό. 
Για τθν ακρίβεια, θ ψυχι δζχεται και μεταβιβάηει ! 



 Σο « διάμεςο » αυτό, όπωσ εξθγικθκε ςτο παράδειγμα τισ ςυςκευισ τθλεοράςεωσ, 
είναι κάκε άλλο παρά μιά αφθρθμζνθ ζννοια. 
Θ ιδζα ενόσ ςυνδετικοφ κρίκου, ενόσ « μεςάηοντοσ », φαίνεται να ανταποκρίνεται 
ςε μία φυςιολογικι πραγματικότθτα, κατά τον γνωςτό μθχανιςμό : 
Αίτιον - Μζςον - Αποτζλεςμα. 
Να λοιπόν γιατί και εμείσ δεχόμαςτε ςτον άνκρωπο ζνα « μεςάηοντα », τον οποίο 
καλοφμε ψυχι και επιχειροφμε να τον μελετιςουμε ςαν μία ξεχωριςτι δφναμθ, 
ϊςτε να μπορζςουμε να ερευνιςουμε τθν φφςθ τθσ και κατανοιςουμε τισ διάφο-
ρεσ λειτουργίεσ και ιδιότθτεσ τθσ. 
Με τον τρόπο αυτό κα αποκτιςουμε τισ γνϊςεισ εκείνεσ που κα μασ βοθκιςουν να 
λφςουμε καλφτερα πάρα πολλά προβλιματα τισ ηωισ, τα οποία κακθμερινϊσ μάσ 
παρουςιάηονται ωσ αινιγματικά και ςυνικωσ άλυτα. 
 
ΟΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΨΤΧΗ 
Μζχρι τϊρα δϊςαμε τθν περιγραφι και τθν ανατομία, ασ μασ επιτραπεί θ ζκφραςθ, 
τισ ψυχισ. Σϊρα κα μελετιςουμε τισ ιδιότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ και κα προς-
πακιςουμε να τισ κατατάξουμε μεκοδικά, ϊςτε να μπορζςουμε αργότερα με κατά-
λλθλα ψυχονοθτικά γυμνάςματα να καλλιεργιςουμε και αναπτφξουμε τισ καλζσ 
ιδιότθτεσ και να μετριάςουμε ἢ αποβάλουμε, κατά το δυνατόν, τισ κακζσ ιδιότθτεσ. 
Θ βακιά κατανόθςθ τοφ ρόλου και των λειτουργιϊν τισ ψυχισ, κακϊσ επίςθσ και 
τϊν ςχζςεων τθσ με τα υπόλοιπα ςτοιχεία, που αποτελοφν το ανκρϊπινο ον, είναι 
αναγκαία γιά να επιτφχουμε τθν αυτοκυριαρχία καί τθν ικανότθτα μασ ςτθν δια-
κυβζρνθςθ τοφ όλου ανκρϊπινου οικοδομιματοσ ( τοφ Ναοφ ). 
Θ ανκρϊπινθ ψυχι είναι μία τεραςτία δφναμθ χριςιμθ γιά τθν εξζλιξθ μασ. 
Δυςτυχϊσ όμωσ θ πλειονότθτα τϊν ανκρϊπων ςχεδόν αγνοεί τθν φπαρξθ τισ καυ-
μαςτισ αυτισ δυνάμεωσ. Όταν κατανοιςουμε τον μθχανιςμό τισ ψυχισ και τον 
ρόλο τον οποίο αυτι παίηει, μεγάλο μζροσ από το μυςτιριο που περιβάλλει τον 
άνκρωπο και διαφωτίηεται και απλοποιείται. 
Πρζπει πρϊτα από όλα να γνωρίηουμε, ότι οι λειτουργίεσ που απαιτοφν αυτομα-
τιςμό, όπωσ λόγου χάριν θ μνιμθ, θ πείρα, οι ςυνικειεσ μασ, τα αιςκιματα και τα 
πάκθ μασ, γίνονται πραγματοποιιςιμα με τισ ιδιότθτεσ τισ ψυχισ. Θ αρχι και θ 
καταγωγι τϊν δια φορϊν ςυναιςκθμάτων, όπωσ θ χαρά, θ λφπθ, ο ενκουςιαςμόσ, θ 
ςυγκίνθςθ και γενικά όλα τα ψυχικά πάκθ, όπωσ το μίςοσ, ο φκόνοσ, ο κυμόσ, θ 
θδυπάκεια, θ εγωπάκεια, βρίςκεται ςτθν ψυχι. 
Από αυτιν παράγονται και αναπτφςςονται τα αιςκιματα - καλά ἢ κακά - κακϊσ και 
οι διάφορεσ άλλεσ καταςτάςεισ, ενϊ όπωσ ιδθ είπαμε, από το ςϊμα πθγάηουν οι 
αιςκιςεισ καί τα ζνςτικτα και από το Πνεφμα οι ιδζεσ. 
Εκείνοσ ο οποίοσ εμβακφνει ςτα μυςτιρια τισ ψυχισ, μπορεί ςχεδόν να μαντζψει 
τισ ςκζψεισ, τοφσ υπολογιςμοφσ και τον χαρακτιρα τϊν άλλων. 
Όταν δε γνωρίηει κανείσ, κατά βάκοσ, τθν ανκρϊπινθ ψυχι και τισ εκδθλϊςεισ τθσ, 
μπορεί να καταπολεμιςει τισ ψυχικζσ αςκζνειεσ, τθν δειλία, το λεγόμενο τρακ, να 
κατανοιςει τον μθχανιςμό τϊν ονείρων, τοφ υπνωτιςμοφ και εν γζνει όλων εκείνων 
τϊν φαινομζνων τα οποία τα κατατάςςουμε ἢ τα χαρακτθρίηουμε ςαν ψυχικά και 
παραψυχικά.  Θ ψυχι είναι επίςθσ ο κακρζπτθσ τισ φανταςίασ και τϊν ονείρων.  
Μπορεί να “ διαςταλεί ” απεριόριςτα και να μεταδϊςει τθν εικόνα τθσ ςε μακρυνζσ 
αποςτάςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τισ τθλεπάκειασ καί ςτα λοιπά ψυχικά φαινόμε- 
να τθλεόραςθσ. 



Μπορεί πολλζσ φορζσ να πάρει όλεσ τισ μορφζσ, τισ οποίεσ τισ δίνει θ ςκζψθ καί 
κατόπιν να τισ μεταβιβάςει όπου κζλει, όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςε διάφορα ψυχο-
νοθτικά πειράματα. 
Αυτόσ που ζχει δφναμθ κζλθςθσ κατάλλθλα εξαςκθμζνθ ἢ αυτόσ που διαπνζεται 
από ζντονο πόκο, μπορεί να αποτυπϊςει ἢ να εξωτερικεφςει εικόνεσ τισ πνευμα-
τικισ του Δθμιουργίασ ςτθν όμοιασ φφςεωσ κοςμικι δφναμθ που μασ περιβάλλει ( 
Παγκόςμια Ψυχι ) - όπωσ το είδωλο το οποίο αντανακλάται ςτθν ςτιλπνι επιφάνεια 
ενόσ κακρζπτθ - και να επθρεάςει ζτςι από μακριά άλλουσ ανκρϊπουσ. 
Επειδι δε ςυνικωσ θ επικυμία κάποιου προσ το κακό κυρίωσ προζρχεται από 
ελατιρια τυφλοφ μίςουσ, αυτι είναι κατά πολφ ιςχυρότερθ από τθν αλτρουιςτικι 
αγάπθ. 
Ζτςι μπορεί ο ζντονοσ αυτόσ πόκοσ γιά πρόκλθςθ βλάβθσ, ο οποίοσ φκάνει πολλζσ 
φορζσ μζχρι φρενίτιδασ, να ςυντελζςει ςε μιά πιό εφκολθ επιτυχία τοφ ςκοποφ του. 
Αυτόσ δε είναι και ο λόγοσ, γιά τον οποίο γεννικθκαν κατά καιροφσ διάφορεσ δοξα-
ςίεσ τοφ λαοφ, γιά το «μαγικό δζςιμο» που προκαλείται από αυτοφσ που μάσ μις-
οφν, κακϊσ και ο φόβοσ του γιά τθν βαςκανία, δθλαδι το λεγόμενο « κακό μάτι » 
κ.λ.π. 
Γι’ αυτό παλαιότερα, οι αγράμματεσ γριοφλεσ, όταν ζβλεπαν ζνα όμορφο παιδάκι ἢ 
άλλο τι το ωραίο, το ζφτυναν και ζλεγαν : « Να μθν αβαςκακεί ». 
Ζβγαηαν από μζςα τουσ ( ζφτυναν ) τον τυχόν κρυμμζνο φκόνο που μποροφςε να 
ελλοχεφει. 
Θ ςκοτεινι Μαγεία και όλεσ οι ςκοτεινζσ ενζργειεσ και επιδιϊξεισ τθσ, ζχουν ςαν 
αρχι τθν ψυχικι αυτι δφναμθ, τθν οποία κζτουν ςε δράςθ μζςω μιάσ ακατάςχετθσ 
κζλθςθσ προσ το κακό. Θ ψυχικι δφναμθ ζχει επίςθσ τθν ιδιότθτα να διαχζεται από 
ζνα άτομο ςε άλλο και να το κάνει ςυμπακθτικό ἢ αντιπακθτικό. Είναι εφκολο να 
παρατθριςει κανείσ πϊσ μεταφζρονται τα ςυναιςκιματα και οι ψυχικζσ διακζςεισ 
από άνκρωπο ςε άνκρωπο. Δεν λζμε : είδα τον τάδε και μου ζφτιαξε τθν διάκεςθ ; 
Εξ άλλου είναι γνωςτό πόςο μεταδοτικόσ μπορεί να είναι ο ενκουςιαςμόσ ἢ ο 
φανατιςμόσ. Όλα αυτά μαρτυροφν τθν φπαρξθ ενόσ είδουσ επθρεαςμοφ ο οποίοσ, 
ςαν ψυχικό φαινόμενο, δεν ςυντελείται ςτα πλαίςια τοφ υλικοφ επιπζδου, αλλά ςτο 
επίπεδο τισ λεγομζνθσ Παγκοςμίασ Ψυχισ θ οποία υπάρχει μζςα ςε όλθ τθν Φφςθ 
και περιβάλλει όλα τα αντικείμενα, βρίςκεται δε ςε ςτενι επαφι με τα άτομα και τα 
ενϊνει ψυχικά. 
Είναι ο φορζασ τισ ηωισ και όπωσ ο θλεκτριςμόσ, θ κερμότθτα, το φωσ και ο ιχοσ, 
είναι ςυγχρόνωσ « ουςία » και « δφναμθ ». Εξ αιτίασ δε τισ διπλισ τθσ πολϊςεωσ 
καί ςφμφωνα προσ τθν διπλι τθσ φφςθ, είναι δυνατόν να δθμιουργιςει, να ηωο-
γονιςει και να ανανεϊςει όλα τα ςϊματα. Είναι ζνα “ρευςτό” μαγνθτικισ φφςεωσ 
γιά το οποίο μάσ μιλοφν οι μαγνθτιςτζσ και το οποίο ο κάκε ζνασ από εμάσ ζχει 
μζςα του χωρίσ να το γνωρίηει. Είναι ςε όλουσ γνωςτόσ ο μαγνθτιςμόσ τισ Γθσ ἢ 
Γιινοσ μαγνθτιςμόσ, που κάνει τθν μαγνθτικι βελόνα να ςτρζφεται πάντα προσ τθν 
ίδια κατεφκυνςθ, κακϊσ επίςθσ και ο αντίςτοιχοσ ηωικόσ που εκτοξεφουν τα φίδια 
με το βλζμμα τουσ και ςαγθνεφουν τα πτθνά. Ο ανκρϊπινοσ μαγνθτιςμόσ το λιγό-
τερο ποφ κατορκϊνει είναι θ ςυμπάκεια ἢ θ αντιπάκεια ποφ αυκόρμθτα δθμιου-
ργεί, κατά τθν ςυνάντθςθ δφο ἢ περιςςοτζρων ατόμων. Σο ρευςτό αυτό το τόςο 
οξφ, το τόςο διαπεραςτικό, το τόςο μυςτθριϊδεσ και ςχεδόν παντοδφναμο, είναι το 
αντικείμενο πάρα πολλϊν αντιφάςεων και ερίδων ςτισ τάξεισ τοφ επιςτθμονικοφ 
μασ κόςμου, παρόλο που το χρθςιμοποιοφμε με ευρφτθτα ςε υλικζσ εφαρμογζσ ωσ 



θλεκτριςμό και μαγνθτιςμό. Αδυνατοφμε εν τοφτοισ να αρνθκοφμε τθν δφναμθ 
αυτι, διότι είναι αυτι θ οποία ςυνδζει με αόρατο τρόπο όλα τα δθμιουργιματα τοφ 
φμπαντοσ και εξθγεί εν μζρει τα καφματα, τισ απότομεσ και τισ εξ αποςτάςεωσ 
κεραπείεσ, τθν γοθτεία, τθν μαγγανεία, τον πνευματιςμό, τον υπνωτιςμό και τόςα 
άλλα φαινόμενα, ανεξιγθτα για τοφσ πολλοφσ. Είναι μία από τισ ανεξιχνίαςτεσ 
εκείνεσ δυνάμεισ τοφ φμπαντοσ, θ οποία ταυτοχρόνωσ με τθν άλλθ μεγάλθ, τθν 
Δθμιουργικι δφναμθ τισ κζψεωσ και με τον Λόγο που απορρζει από αυτιν κυρι-
αρχοφν ςτον κόςμο. 
Ο μφςτεσ ςυμβόλιςαν τθν δφναμθ αυτι με τον ουροβόρο όφι παιδί τϊν δφο ςτθλϊν 
J. και B. τοφ ναοφ τοφ ολομϊντοσ που ςυμβολίηουν το Πνεφμα και τθν Υλθ. 
Είναι θ πρωταρχικι δφναμθ τισ ηωισ, θ οποία χρθςιμεφει ςτθν γζνεςθ και τθν ανα-
νζωςθ τθσ, διατθρϊντασ και διαιωνίηοντασ τθν ηωι όλων τϊν όντων. Θ υγεία ςτοφσ 
ηωντανοφσ οργανιςμοφσ είναι το αποτζλεςμα τθσ ιςορροπίασ τισ ψυχικισ δυνά-
μεωσ. Όταν θ ιςορροπία αυτι διαταραχκεί, επακολουκεί αφενόσ μεν θ αςκζνεια ςε 
ςχζςθ προσ το ςϊμα, αφετζρου δε θ ανιςορροπία ςε ςχζςθ με το Πνεφμα. Θ 
δφναμθ αυτι μπορεί να ςυςςωρευτεί, να ςυγκεντρωκεί και να μεταβιβαςτεί όπου 
κζλουμε χωρίσ κάποιο ορατό μζςον. Ο ιχοσ τισ φωνισ τθν εξαπλϊνει, δυναμϊνον-
τασ τθν, διότι θ φωνι τοφ ανκρϊπου ζχει εξαιρετικι δυναμικότθτα. 
Είναι βζβαια αναγκαίο να γνωρίηουμε πϊσ να αναπτφξουμε και να κατευκφνουμε 
τθν δφναμθ αυτι, κατά βοφλθςθ, γιά να ενεργιςουμε ευεργετικά επάνω ςτοφσ 
ςυνανκρϊπουσ μασ. 
Μια τζτοια επίδραςθ πετυχαίνεται με τθν ςυνειδθτι εκτόξευςθ τοφ “ ρευςτοφ ” 
αυτοφ από το ςϊμα μασ ςε ςυνεργαςία με τθν παρομοίου είδουσ δφναμθ που είναι 
διάχυτθ ςτθν Φφςθ. 
Θ δφναμθ αυτι μεταβιβάηεται όπου κζλουμε με τθν ςυγκζντρωςθ τισ ςκζψεωσ και 
τθν καλλιζργεια τισ κζλθςθσ και επθρεάηει τον πλθςίον μασ ευχάριςτα ἢ δυςά-
ρεςτα, αναγκάηοντασ τον να εκτελεί τισ κελιςεισ ἢ τισ επικυμίασ μασ, ιδίωσ όταν 
αυτόσ δεν ζχει γιά αυτό καμία αντίρρθςθ ἢ όταν αυτόσ δεν ζχει αποκτιςει « 
αυτοκυριαρχία ». Είναι, με άλλα λόγια, το όργανο και ο φορζασ τισ ςκζψεωσ. 
Μποροφμε με τθν δφναμθ μιάσ εξαςκθμζνθσ κελιςεωσ καί τισ χριςθσ καταλλιλων 
κινιςεων τοφ χεριοφ, να διαλφςουμε το τυχόν πλεονάηον αυτό ρευςτό ἢ να το ςυγ-
κεντρϊςουμε ςε άλλα μζρθ τοφ οργανιςμοφ, όπου βρίςκεται ελαττωμζνο, επανα-
φζροντασ με τον τρόπο αυτό τθν υγεία και τθν ψυχικι ιςορροπία. 
Κεωροφμε καλό να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι θ ψυχικι αυτι δφναμθ ςτερείται λογικισ 
και δεν ζχει δικι τθσ βοφλθςθ. Δζχεται « αςυηθτθτί » ότι « ακοφςει » και εκτελεί 
πεικινια, χωρίσ κρίςθ, τισ υποδείξεισ καί υποβολζσ τισ τρίτθσ δυνάμεωσ, δθλαδι 
τοφ ανκρϊπινου ἢ Κείου Πνεφματοσ τοφ οποίου γίνεται το όργανο και από το οποίο 
κυβερνάται. 
Όταν το Πνεφμα δεν είναι ςε κζςθ να διευκφνει τθν δφναμθ αυτι, δεν ςυνεπάγεται 
ότι αυτι παφει να υπάρχει. Απλϊσ ο άνκρωποσ παραςφρεται από τθν υλικότθτα τοφ 
ςϊματοσ ἢ εγκλωβίηεται ςτθν δικι τθσ άςκοπθ διάκεςθ, οπότε ζχουμε όλεσ τισ 
γνωςτζσ ψυχικζσ εξάρςεισ και παρακροφςεισ. 
Με τισ διάφορεσ αυτζσ ιδιότθτεσ τισ ψυχισ εξθγοφνται οι οπταςίεσ, τα προαιςκι-
ματα, θ προφθτικι ζκςταςθ, τα όνειρα, θ εξ αποςτάςεωσ επενζργεια, θ παρα-
φροςφνθ, θ καταλθψία και πολλά άλλα ψυχικά φαινόμενα, μερικά από τα οποία 
αποτελοφν κζμα τισ ψυχιατρικισ. 



Δεν μποροφμε όμωσ να επεκτακοφμε περιςςότερο ςτο ςυναρπαςτικό και ανεξάν-
τλθτο αυτό κζμα, το οποίο ςε κάκε εποχι τόςο απαςχόλθςε αλλά και κορφβθςε 
τοφσ ανκρϊπουσ… 
    Ειδικά ςυγγράμματα, πραγματεφκθκαν ςε ζκταςθ τζτοια ηθτιματα καί αυτόσ που  
επικυμεί να εμβακφνει ςε αυτά, μπορεί να προςτρζξει ςε πλθκϊρα ςυγγραφζων 
που αςχολικθκαν με κάκε λεπτομζρεια με τον μαγνθτιςμό, τον υπνωτιςμό ( καί τθν 
διαφορά μεταξφ τουσ ) και με όλα εν γζνει τα χαρακτθριηόμενα ωσ « ψυχικά φαινό-
μενα. 
 
ΣΟ ΠΝΕΤΜΑ 
Εξετάςαμε με λεπτομζρεια, ςτα προθγοφμενα, όλα τα ςχετικά με το ςϊμα και τθν 
ψυχι ι ψυχικό ςϊμα. 
Σϊρα κα αςχολθκοφμε, ςε μια πρϊτθ προςζγγιςθ, με ότι αφορά το Πνεφμα. 
Από τα προθγοφμενα κεφάλαια βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι, γιά να αλλοιϊςουμε 
τθν φλθ ζχουμε ανάγκθ το φυςικό μασ ςϊμα. 
Με τα διάφορα μζλθ τοφ ςϊματοσ τα οποία βρίςκονται ςτθν υπθρεςία μιασ ανϊ-
τατθσ αρχισ, αλλοιϊνουμε με διάφορουσ τρόπουσ τθν φλθ. 
Μζροσ αυτισ το μετατρζπουμε μζςω τϊν τροφϊν ςε νευρικι δφναμθ, ψυχικι ενζ-
ργεια και πνευματικι ακτινοβολία. Θ ανωτάτθ αυτι αρχι, είναι το τρίτο ςυςτατικό 
τοφ ανκρϊπου, το Πνεφμα. Ο τελικόσ ςκοπόσ τοφ κάκε οργανιςμοφ ςτθν φφςθ είναι 
να δϊςει γζνεςθ ςε μία δφναμθ ανϊτερθ από τθν δικι του. 
Ζτςι το ορυκτό δια τθσ εξελίξεωσ μετατρζπει τθν ηωι ποφ εμπεριζχει ςε αντίςτοιχθ 
φυτικι. Σο φυτό δίνει ηωι ςτο ηωικό βαςίλειο και αυτό το τελευταίο με τθ ςειρά του 
ςτον άνκρωπο. 
Ο άνκρωποσ λαμβάνει τθν ηωι, γιά να τθν μετατρζψει ςε μία ανϊτερθ δφναμθ, ςε 
διανόθςθ και ςκζψθ. Ο πρϊτιςτοσ ςκοπόσ τοφ ανκρϊπου είναι να αναπτφξει το 
Πνεφμα, το οποίο βρίςκεται υπό μορφι ςπζρματοσ μζςα του. 
Εάν δε μία ενςάρκωςθ δεν αρκεί, ςτθν ανάγκθ κα επακολουκιςουν και άλλεσ 
μζχρισ ότου το Πνεφμα μπορζςει μζςω αυτοφ να εκφραςκεί καλφτερα, με μια δια-
δικαςία που κα περιγράψουμε με τθν μορφι ενόσ εννεαδικοφ πίνακα. 
Δεν ζχουμε παρά να μελετιςουμε τθν ςταδιακι εξζλιξθ τοφ ανκρϊπου, για να 
καταλάβουμε τθν αλικεια τϊν ανωτζρω. Γιά να εκδθλωκεί το Πνεφμα ςτον υλικό 
κόςμο, ζχει ανάγκθ από το ςϊμα, το οποίο χρθςιμεφει ςαν ζνα είδοσ ςχολείου, 
όπου κα φοιτιςει γιά τθν εξζλιξθ καί ανάπτυξι του, κατά τθν κάκοδό του επάνω 
ςτον πλανιτθ μασ ἢ αλλοφ. Επίςθσ, γιά να προφυλαχκεί το ςϊμα μασ από τουσ 
κινδφνουσ τοφ φυςικοφ κόςμου, ζχει ανάγκθ από τθν κακοδιγθςθ τοφ Πνεφματοσ, 
το οποίο όπωσ είδαμε μεταχειρίηεται γιά τον λόγο αυτό τον μεςάηοντα - τθν ψυχι - 
γιά να δϊςει ηωι καί να κζςει ςε κίνθςθ τθν αδρανι φλθ τοφ ςϊματοσ. 
Ολόκλθρο το ςϊμα, ςαν κζντρο τϊν αιςκιςεων, μεταβιβάηει ςτον εγκζφαλο τθν 
αίςκθςθ τισ αφισ και τθσ γεφςεωσ, ενϊ θ ψυχι επθρεάηεται από τθν όςφρθςθ, το 
δε Πνεφμα από τθν όραςθ καί τθν ακοι. 
Οι αιςκιςεισ αυτζσ κζτουν ςε επαφι το Πνεφμα με τον ζξω κόςμο. 
Σο Πνεφμα δεν μπορεί μεν να αλλοιϊςει άμεςα τθν λειτουργία τϊν πεπτικϊν οργά-
νων, αλλά ζχει τθν παντοδυναμία επάνω ςτθν εκλογι τϊν τροφϊν και το ςτόμα, θ 
πφλθ ειςόδου τισ κοιλιάσ, βρίςκεται ςτθν αποκλειςτικι εξάρτθςθ τοφ Πνεφματοσ, 
με τθν γεφςθ να χρθςιμεφει ςαν αιςκαντικόσ βοθκόσ. 



Σο Πνεφμα, πάλι, δεν μπορεί να αλλοιϊςει απ’ ευκείασ τα όργανα τισ κυκλοφορίασ, 
αλλά ζχει δφναμθ ςτθν εκλογι τοφ αναπνευςτικοφ περιβάλλοντοσ και θ μφτθ - πφλθ 
τισ ειςόδου τοφ κϊρακα- βρίςκεται ςτθν εξάρτθςθ τοφ Πνεφματοσ, με τθν όςφρθςθ 
ςαν αιςκαντικό όργανο. Προκφπτει λοιπόν ότι το Πνεφμα μπορεί διά μζςου τισ βου- 
λιςεωσ να αλλοιϊςει τον ςωματικό οργανιςμό, αλλάηοντασ τον με τθν διατροφι. 
Μπορεί επίςθσ να επιδράςει επάνω ςτθν ψυχι, αλλοιϊνοντασ τον ρυκμό τισ 
αναπνοισ και διά τισ μετατοπίςεωσ να αλλάξει τθν ποιότθτα τοφ ατμοςφαιρικοφ 
αζρα.  
υνεπϊσ, με τισ τροφζσ, τον αζρα που ειςπνζουμε και με τισ διάφορεσ αιςκιςεισ, το 
Πνεφμα επιδρά επάνω ςτο εςωτερικό Ον και με τα διάφορα μζλθ τοφ ςϊματοσ 
ενεργεί επάνω ςτθν Φφςθ. 
Σο Πνεφμα είναι, όπωσ είδαμε είναι θ αρχι, το ςτοιχείο ποφ κυβερνά. 
Ζχει ςαν φυςικι του ζδρα τον εγκζφαλο, ο οποίοσ αντιπροςωπεφει το φυςιολογικό 
όργανο τισ εκδθλϊςεωσ του. Ο εγκζφαλοσ είναι όργανο επεξεργαςίασ τισ γενζςεωσ 
τϊν διάφορων πράξεων. Είναι το καταγραφικό όργανο τϊν εξωτερικϊν εικόνων, ο 
αντικειμενικόσ φακόσ τϊν εντυπϊςεων που ςυλλαμβάνουμε, ςθμείο εκκινιςεωσ 
τϊν νεφρων ςυντθριςεωσ ( τϊν πνευμονογαςτρικϊν ) κακϊσ και τϊν αιςκθςιακϊν 
νεφρων ( όραςθ, ακοι, φάρυγγασ κ.λ.π. ). 
Αντιςτοιχεί ςτθν αρετι τισ Φανταςίασ, τθν οποία κα εξετάςουμε αμζςωσ ςτθν 
ςυνζχεια. Ο κωνοειδισ αδζνασ ἢ επίφυςθ, όργανο λεπτότατο, είναι το ςθμείο επα-
φισ τοφ Πνεφματοσ και αντιςτοιχεί προσ το Εγϊ. Θ παρεγκεφαλίδα είναι όργανο τισ 
κελιςεωσ και ςυνδετικι γραμμι μεταξφ τοφ εγκζφαλου και τϊν νεφρων. Αντιςτοιχεί 
ςτθν αρετι τισ Βουλιςεωσ. 
Σο Μζγα υμπακθτικό είναι όργανο τισ εκοφςιασ κινιςεωσ και αντιςτοιχεί προσ τθν 
Λςχφ. 
Σο Πνεφμα είναι το ακάνατο και ανϊτερθσ φφςθσ ςτοιχείο μζςα μασ διότι ζχει Κεία 
προζλευςθ, διευκφνει τθν ψυχι και το ςϊμα και μπορεί να επενεργιςει ωσ από-
λυτοσ Κφριοσ. 
Σο Πνεφμα επενεργεί απευκείασ μεν ςτθν ψυχι, αλλά με ζμμεςο όμωσ τρόπο ςτο 
ςϊμα και πάντοτε με τθν μεςολάβθςθ τισ ψυχισ. 
Επιμζνουμε πολφ ςτο ςθμείο αυτό, διότι ζχει μεγάλθ ςπουδαιότθτα. Μόνον αν 
δεχτοφμε ότι υπάρχει ζνα ενδιάμεςο, κα μπορζςουμε να εξθγιςουμε τα πολφ-
πλθκι " ψυχικά φαινόμενα ", θ μελζτθ τϊν οποίων ζχει δυςτυχϊσ παραμελθκεί 
τόςο πολφ από τον ςφγχρονο άνκρωπο. 
Ο άνκρωποσ, όπωσ γνωρίηουμε, λόγω τισ υλικισ ςφςταςθσ τοφ ςϊματοσ του, ρζπει 
μοιραία προσ τθν ακολαςία τισ ςάρκασ - προσ τθν αποκτινωςθ ἢ προσ τθν κακία καί 
τθν εμπάκεια τισ ψυχισ. Δθλαδι, θ ψφχθ καί το ςϊμα ( τα δφο κατϊτερα ςτοιχεία 
ςτον άνκρωπο ) αςκοφν αρχικά ( ςτο μθ εξελιγμζνο πνευματικά άτομο ) μεγαλφτερθ 
ζλξθ από το Πνεφμα το οποίο βρίςκεται ακόμθ ςε “ λανκάνουςα ”, ασ ποφμε, κατά-
ςταςθ και αγνοοφν πολλζσ φορζσ τισ υποδείξεισ ἢ τισ αςκενείσ προτροπζσ του. 
Σα πάκθ, με τισ κυελλϊδεισ πολλζσ φορζσ ορζξεισ τουσ, εμποδίηουν τον άνκρωπο 
να επιδιϊξει τθν επίτευξθ τισ οφίασ και τισ Αρετισ. Σο δε ςϊμα με τισ πάρα 
πολλζσ αδυναμίεσ του, φζρνει ςυνεχϊσ εμπόδια ςτισ πνευματικζσ μασ λειτουργίεσ. 
τον άνκρωπο ζχουμε μια ςυνεχόμενθ πάλθ μεταξφ τοφ υλικοφ - τοφ φκαρτοφ καί 
εφιμερου ςϊματοσ - καί τοφ Ακανάτου Πνεφματοσ. Σο ςϊμα ( ο υλικόσ κόςμοσ ) 
απαιτεί επίμονα τα δικαιϊματα του, τα οποία λόγω τισ φκαρτισ φφςεωσ τισ φλθσ 
το οδθγοφν ( όταν δεν τεκοφν ςε ζλεγχο ) ςτθν πρόωρθ φκορά και τον αφανιςμό. 



Θ ψυχι αδυνατεί να φζρει αντίςταςθ ςτθν τυραννία αυτι τϊν ςαρκικϊν αναγκϊν, 
απεναντίασ μάλιςτα, παραςφρεται με ευχαρίςτθςθ ςτθν μζκθ τϊν ςαρκικϊν αιςκθ-
ςιακϊν απολαφςεων διότι όπωσ είπαμε ςτερείται τισ λογικισ. 
Θ ψυχι, θ οποία όπωσ είδαμε είναι το κζντρο τϊν πακϊν, ζχει τεραςτία δφναμθ καί 
θ δφναμθ αυτι δεν υποτάςςεται παρά μόνο ςτισ εντολζσ τισ Βουλιςεωσ που είναι  
μια από τισ ςυςτατικζσ αρχζσ τοφ Πνεφματοσ. 
υνικωσ οι πολλζσ και αλλεπάλλθλεσ ςωματικζσ ανάγκεσ απαιτοφν άμεςθ ικανο-
ποίθςθ και καταπνίγουν τθν εκδιλωςθ και ανάπτυξθ τοφ Πνεφματοσ. 
Γιά να πετφχουμε λοιπόν πιό εφκολα τθν εφρεςθ τισ αλικειασ, πρζπει να αποςπά-
ςουμε τον εαυτό μασ από τισ αιςκθςιακζσ απολαφςεισ τισ ςάρκασ και τα ψυχο-
φκόρα πάκθ τισ ψυχισ και να ςτθριχκοφμε μόνον ςτθν ανϊτερθ κζψθ (Χιράμ) καί 
ςτισ ςοφζσ τθσ υποδείξεισ. 
    Αλλά ασ εξετάςουμε τϊρα, ακόμθ βακφτερα, τισ λειτουργίεσ τοφ ανκρωπίνου 
Πνεφματοσ. 
Όπωσ είναι γνωςτό, ο εγκζφαλοσ είναι θ ζδρα λιψεωσ τϊν ςωματικϊν αιςκιςεων, 
τθσ δθμιουργίασ τϊν ιδεϊν και τισ αποςτολισ εντολϊν γιά τθν ςυνειδθτι εκτζλεςθ 
τϊν αποφάςεων τοφ Νοφ. Είναι το κζντρο τισ ςκζψεωσ και τισ βουλιςεωσ, βρίς-
κεται δε ςε ςυνάφεια με τον Κείο, τον ανϊτερο Κόςμο. 
Κα μποροφςαμε ίςωσ να ποφ με, χωρίσ φόβο, ότι όλθ θ ςωματικι οντότθτα επικεν-
τρϊνεται ἢ εντοπίηεται ςε ζνα και μόνο όργανο - τον Εγκζφαλο. 
Σο ςϊμα προμθκεφει τθν φλθ που απαιτείται γιά τθν λειτουργία τοφ νευρικοφ 
ςυςτιματοσ, θ ψυχι προμθκεφει τθν ηωτικι δφναμθ θ οποία κινεί τθν φλθ, το δε 
Πνεφμα κζτει όλα αυτά ςτθν εκτζλεςθ ςυνειδθτϊν ενεργειϊν. Όπωσ είδαμε, το 
ςϊμα μασ δίνει το ζνςτικτο, θ ψυχι τθν Αρετι και το Πνεφμα τθν οφία. Όταν θ 
βοφλθςθ κάνει κακι χριςθ αυτϊν, ζχουμε τθν αποκτινωςθ γιά το ςϊμα, τθν κακία 
γιά τθν ψυχι και τθν άγνοια για το Πνεφμα. 
Ζτςι, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το Πνεφμα κυβερνά, θ ψυχι ηωοποιεί και το 
ςϊμα βαςτάηει το ςφνολο. 
Αυτζσ είναι με άλλα λόγια οι τρείσ βαςικζσ λειτουργίεσ τοφ ανκρϊπου. 
Θ κατεφκυνςθ γιά τθν κανονικι εξζλιξθ τοφ ατόμου πρζπει να δίνεται πάντα από 
τθν ανϊτατθ αρχι, το Πνεφμα. Αλλιϊσ ( όπωσ δυςτυχϊσ ςυμβαίνει με τοφσ περις-
ςοτζρουσ ανκρϊπουσ ), το Πνεφμα παφει να εκτελεί τον προοριςμό του και αφινει 
τθν ψυχι να υφίςταται τισ εξωτερικζσ ἢ εςωτερικζσ επιδράςεισ, οι οποίεσ με το να 
ενεργοφν αντίςτροφα το ςυςκοτίηουν και το εμποδίηουν να εκδθλωκεί κανονικά, 
ϊςτε τελικά να το κζτουν ςε φαινομενικι αχρθςτία. Εδϊ ακριβϊσ, ςτο χϊρο τισ 
ψυχισ ( Μζςον Δϊμα ), λαμβάνει χϊραν το αλλθγορικό δράμα τισ δολοφονίασ τοφ 
Χιράμ. Για τον λόγο αυτό κατά τθν μφθςθ, ο χϊροσ τοφ τεκτονικοφ εργαςτθρίου 
είναι ςυςκοτιςμζνοσ και τα αργυρά δάκρυα ( φδωρ - ψυχιςμόσ ) με τα οποία είναι 
διαποτιςμζνεσ οι μελανζσ επενδφςεισ τϊν τοίχων υποδθλϊνουν ότι θ εργαςία 
γίνεται ςτο επίπεδο τισ ψυχισ. Ο μόνοσ φωτιςμόσ που υπάρχει οφείλεται ςε τρία 
μυςτθριϊδθ Φϊτα ( αςτζρεσ ), τα οποία υποδθλϊνουν τισ τρείσ πρωταρχικζσ αρετζσ 
τοφ Πνεφματοσ που είναι : θ Φανταςία, θ Βοφλθςθ και θ Λςχφσ ( δθλαδι ότι λζμε 
ενζργεια και δυναμιςμό ). 
Όλεσ οι προςπάκειεσ λοιπόν τοφ ανκρϊπου πρζπει να τείνουν ςτθν υποκατάςταςθ 
τοφ κατωτζρου και μθ πλιρωσ ςυνειδθτοφ όντοσ από το ανϊτερο Ον, όπου μόνον ο 
Νοφσ Δεςπόηει και Κυριαρχεί. 
τθν μυθτικι ορολογία, ο όροσ Κυριαρχϊ και Κυριαρχία αναφζρεται :  



ςτον εξακολουκθτικό ζλεγχο τισ Λογικισ και τισ Κρίςεωσ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ 
τοφ ανκρϊπου, κακϊσ και ςτθν δικαία χαλιναγϊγθςθ τϊν ορμϊν τισ ψυχισ και τοφ 
ςϊματοσ του. 
 
ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ  
 
Η ΚΕΨΗ 
Είπαμε ότι ςτον εγκζφαλο ζχουμε τθν γζννθςθ τϊν ιδεϊν και κάκε φορά που 
παράγεται μία αίςκθςθ, ο άνκρωποσ αντιλαμβάνεται αυτιν τθν αίςκθςθ και ςχθμα-
τίηει μία ιδζα. 
Αλλά αυτι θ ιδζα μπορεί να είναι πακθτικισ μόνο μορφισ. Με άλλα λόγια να απο-
τυπϊνεται ςτον εγκζφαλο όπωσ ζνα είδωλο που αποτυπϊνεται ςε ζνα κακρζφτθ. 
Δεν ςυμβαίνει καμία αντίδραςθ εκ μζρουσ τοφ ανϊτερου Όντοσ ἢ Εγϊ και καμία 
δραςτθριότθσ δεν επακολουκεί. 
Ο άνκρωποσ όμωσ, που ςυνικιςε να ενεργεί επάνω ςτισ εντυπϊςεισ του, δεν 
αρκείται ςτο να δοκιμάηει πακθτικά τθν αίςκθςθ, όπωσ ςτον κακρζφτθ, αλλά τθν 
αναγκάηει να υποςτεί μια ιδιαίτερθ επεξεργαςία εξζταςθσ και ςφγκριςθσ ( κρίςθ ) 
με τισ άλλεσ προθγοφμενεσ εντυπϊςεισ που ζχουν καταγραφεί ςτθν μνιμθ του, το 
ςφνολο τϊν οποίων αποκαλοφμε πείρα. 
Θ επεξεργαςία αυτι ςυνίςταται ςτθν ψυχικι χϊνευςθ τισ ιδζασ που προςκόμιςε θ 
αίςκθςθ και είναι θ λογικι ςυνζπεια από τθν οποία παράγονται νζεσ ςκζψεισ γιά τα 
γεγονότα. 
Διάφορεσ δθλαδι άλλεσ λειτουργίεσ τοφ Πνεφματοσ λαμβάνουν χϊραν και μετα-
βάλλουν τθν πρϊτθ ιδζα ςε ςκζψθ, θ οποία τελικά κα μασ οδθγιςει ςε δράςθ. 
Σελείωσ διαφορετικά αποτελζςματα παράγονται, όπωσ γνωρίηουμε, όταν τθν αίς-
κθςθ δεν τθν ςυνοδεφει καμία άλλθ ενζργεια. Σότε το Πνεφμα αντανακλά πακθτικά 
κάκε τι ποφ κα παρουςιαςκεί ςε αυτό, αλλά αδυνατεί να ανακαλζςει ἢ να ςυνδυά-
ςει άλλεσ ιδζεσ, που τελικά κα το ωκοφςαν να δράςει. 
Εκείνοσ ποφ κζλει να καλλιεργιςει τισ ανϊτερεσ διανοθτικζσ του δυνάμεισ δεν 
πρζπει να αφινει τισ ιδζεσ του να λαμβάνουν πακθτικι μορφι. Οφείλει να τισ μετα-
τρζπει αμζςωσ ςε ζννοιεσ, ςε ςυλλογιςμοφσ και κρίςεισ, ςφμφωνα δε με τα ςυμπερ-
άςματα ποφ κα βγάλει, κα προςδιορίςει και τθν ενζργεια ποφ πρζπει να αςκιςει 
και τότε δραςτθριοποιείται μια άλλθ Κεϊκι δφναμθ τοφ ανκρϊπου, θ Βοφλθςθ. 
Για να γίνουμε λίγο πιο ςαφείσ, κα μποροφςαμε να αναγάγουμε τισ ανϊτερεσ 
λειτουργίεσ τοφ πνεφματοσ ςτον ςυλλογιςμό και τθν κρίςθ, δθλαδι ςτα κυρίωσ 
ςτοιχεία τισ ςκζψθσ που οδθγοφν ςτθν ςφλλθψθ και τζλοσ ςτθν βοφλθςθ. 
Εκείνο όμωσ ποφ μασ ενδιαφζρει πρϊτα από όλα είναι θ κζψθ και θ Βοφλθςθ και 
αυτά ακριβϊσ κα εξετάςουμε με λεπτομζρεια πιό κάτω. Είδαμε ότι θ κζψθ είναι 
αποτζλεςμα τισ λειτουργίασ τοφ Πνεφματοσ. Είναι ενζργεια τοφ ανκρωπίνου νοφ 
και αντιπροςωπεφει μία πραγματικι δφναμθ, τθν οποία κάκε ζνασ από εμάσ ζχει 
τθν δυνατότθτα να παράγει. 
Θ Δθμιουργικι δφναμθ τισ ςκζψθσ είναι μεγίςτθ. Μποροφμε να πετφχουμε πάρα 
πολλά μζςω μιασ « ςυγκεντρωμζνθσ ςκζψεωσ ». Μποροφμε να επθρεάςουμε τοφσ 
τριγφρω μασ, όπωσ επίςθσ οι ςκζψεισ τϊν άλλων επιδροφν επάνω μασ. Μζςω τισ 
ςκζψεωσ μποροφμε να προςελκφςουμε, βάςει τοφ νόμου τισ πνευματικισ ζλξεωσ 
και ιςορροπίασ, ρυκμοφσ δθμιουργικοφσ, ρεφματα ηωοποιά τα οποία κα μασ προς-
κομίςουν υγεία, χαρά, γαλινθ, επιτυχία και ευτυχία. Κάκε ςκζψθ ιςχυρι ἢ αςκενισ, 



καλι ἢ πονθρι, υγιισ ἢ νοςθρι, παράγει κραδαςμοφσ, οι οποίοι απλϊνονται και 
μεταβιβάηουν αυτιν με μεγάλθ κατά το μάλλον ἢ ιττον ζνταςθ, ςε όλουσ όςοι βρί-
ςκονται ςτθν ακτίνα τϊν κραδαςμϊν τθσ. Οι δονιςεισ αυτζσ μοιάηουν με τισ δον-
ιςεισ τοφ ιχου ἢ τοφσ ελαφροφσ κυματιςμοφσ ςτο νερό, όταν ρίχνουμε μία πζτρα 
ςτθν επιφάνεια του και διευρφνονται κυκλικά, μζχρισ ότου εξαφανιςκοφν. 
Όταν όμωσ αυτόσ ποφ παράγει τθν ςκζψθ κζλει να τθν μεταβιβάςει ςε κακοριςμζνθ 
εκ των προτζρων κατεφκυνςθ, τότε θ ςκζψθ του μεταχειρίηεται ςαν όργανο τθν 
ψυχικι δφναμθ (όπωσ αναλφςαμε ςτισ ιδιότθτεσ τισ ψυχισ ) και βαίνει κατ’ ευκείαν 
προσ το ςθμείο αυτό. Εκεί ςυγκεντρϊνεται ςαν μία πραγματικι « οντότθτα » και το 
επθρεάηει αναλόγωσ με τθν ζνταςθ ποφ αρχικά ζλαβε από τθν πθγι τθσ. Μια τζτοια 
ενζργεια λζγεται μεταβίβαςθ τισ ςκζψεωσ, τθν φπαρξθ τισ οποίασ όλοι γνωρί-
ηουμε, περιςςότερο ἢ λιγότερο, από πείρα. 
Οι ςκζψεισ μασ όμωσ δεν επιδροφν μόνον ςτοφσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Ενεργοφν καί 
ςε εμάσ τοφσ ίδιουσ και μασ κάνουν το ότι είμαςτε. Οι καλζσ και ευχάριςτεσ ςκζψεισ 
τισ οποίεσ φιλοξενοφμε, μασ κάνουν να ακτινοβολοφμε αγάπθ, χαρά και ευτυχία. 
Μασ κάνουν να γινόμαςτε ευπρόςδεκτοι όπου παρουςιαηόμαςτε. Εκείνοσ όμωσ ο 
οποίοσ διατθρεί ςκζψεισ ηιλιασ, κακίασ ἢ δειλίασ, τα αποτελζςματα αποτυπϊνονται 
ςτο πρόςωπο του και μολφνουν ολόκλθρθ τθν τριγφρω του ατμόςφαιρα. Αρκεί θ 
παρουςία του γιά να προκαλζςει τθν κατιφεια και τθν δυςφορία ςε όςουσ τον 
περιςτοιχίηουν. Επίςθσ οι ςκζψεισ απαιςιοδοξίασ, κακίασ και μίςουσ, οι καχφποπτεσ 
ἢ δυςάρεςτεσ κρίςεισ ποφ κάνουμε γιά τοφσ άλλουσ, μασ κάνουν να γερνάμε πρό-
ωρα και να ζχουμε άςχθμθ εμφάνιςθ.  
Ενϊ οι αιςιόδοξεσ και ευχάριςτεσ ςκζψεισ μασ κάνουν να φαινόμαςτε ευχάριςτοι 
και να ακτινοβολοφμε από ψυχικι ωραιότθτα ( Παροιμίεσ 1- 22 ) :  
« καρδία εὐφραι-νομζνθ εὐεκτεῖν ποιεῖ, ἀνδρὸσ δὲ λυπθροῦ ξθραίνεται τὰ ὀςτᾶ ». 
υμβαίνει περίπου με τισ ςκζψεισ, ότι ςυμβαίνει καί με το μαγνθτικό ρευςτό, αλλά 
με τθν διαφορά ότι το τελευταίο ςτερείται βουλιςεωσ και ανεξαρτθςίασ. 
Πρζπει να τεκεί ςε κίνθςθ από τθν ςκζψθ μζςω τισ Βοφλθςθσ, οι οποίεσ κα δϊςουν 
ςε αυτό καλι ἢ κακι κατεφκυνςθ, ανάλογα με τοφσ αγακοφσ ἢ πονθροφσ πόκουσ 
και ςτόχουσ τοφ ανκρϊπου που κάνει χριςθ αυτοφ. Με άλλα λόγια, μποροφν οι 
ςκζψεισ να επθρεάςουν και αυτό το μαγνθτικό ρευςτό κακϊσ και τθν ηωικι ενζρ-
γεια, οπότε αυτό λαμβάνει διπλι δφναμθ, δθλαδι λαμβάνει κατά κάποιο τρόπο 
ςυνειδθτι ηωι και επιδρά ςτα άλλα άτομα, ςφμφωνα με τθν κατεφκυνςθ τθν οποία 
τοφ δίνουν οι ςκζψεισ.  
Εδϊ βαςίηονται οι χειριςμοί τϊν Ροδοςταφρων γιά να μεταφζρουν τθν « ηωικότθτα - 
αικερικότθτα » γιά τθν κεραπεία αυτϊν που πάςχουν από αςκζνειεσ. 
Δεν πρζπει όμωσ να ξεχνάμε ποτζ ότι όταν λζμε « ςκζψεισ », εννοοφμε τισ Δθμιου-
ργικζσ και όχι ςκζψεισ κοινϊν ονειροπωλιςεων. Οι Δθμιουργικζσ ςκζψεισ, οι οποίεσ 
είναι πράξεισ ςτο ξεκίνθμα τουσ (εν τι γενζςει ), προκαλοφν τθν κζλθςθ μασ θ οποία 
μασ ωκεί ςε δράςθ, ενϊ τα ονειροπολιματα μάσ μεκοφν και μασ παραςφρουν ςε 
νωχζλεια και ςτθν πνευματικι αποχαφνωςθ. Πρζπει ςυνεπϊσ, να εξωτερικεφουμε 
τισ ςκζψεισ μασ και να τισ κάνουμε πράξθ με απτά ( δθλαδι χειροπιαςτά ) ζργα, 
αλλιϊσ παραμζνουμε αδρανείσ και κοφφιοι ονειροπόλοι. 
Οφείλουμε, εξ αλλοφ, να ςυγκεντρϊνουμε τισ ςκζψεισ μασ επάνω ςε ςυγκεκριμζνα 
ηθ τιματα, θ επίτευξθ τϊν οποίων ζχει να ωριςμζνο ςκοπό. Μόνον τότε το αποτζ-
λεςμα τϊν ςκζψεων γίνεται φανερό. Όταν αποκτιςουμε τθν δφναμθ τισ χαλιναγϊ-
γθςθσ, δθλαδι τισ ςυνειδθτισ διοίκθςθσ τισ ςκζψθσ μασ και κατορκϊνουμε να τθν 



ςυγκεντρϊνουμε ςφμφωνα με τθν βοφλθςθ μασ, κα ζχουμε λφςθ ςτα πιό πολλά 
προβλιματα που ζχουν ςχζςθ με τον εαυτό μασ. 
Όλοι μασ ζχουμε αυτιν τθν δφναμθ τισ Δθμιουργικισ ςκζψεωσ. 
Πρζπει όμωσ να τθν ανακαλφψουμε και να εξαςκθκοφμε ςτο να τθν χρθςιμο-
ποιοφμε. Δεν είναι πλεοναςμόσ να επαναλάβουμε το ερμθτικό αξίωμα τϊν ςοφϊν 
μυθμζνων τϊν περαςμζνων αιϊνων ότι κάκε Δθμιουργία είναι Πνευματικι και ότι 
το " Πάν είναι Πνεφμα ". 
Σο αξίωμα αυτό, αν και φαίνεται εκ πρϊτθσ όψεωσ παράδοξο, είναι πζρα για πζρα 
αλθκινό. 
Ο εξωτερικόσ κόςμοσ είναι δθμιοφργθμα τοφ Παγκοςμίου Νοφ και γίνεται ςυνειδθ-
τόσ με τθν ςκζψθ. Οτιδιποτε δθμιουργιςει κανείσ πνευματικά, τείνει να εκδθλωκεί 
προσ τα ζξω. Ζτςι, ότι φαίνεται ςτον ζξω κόςμο υπιρξε ιδθ είτε ςτθν “ κζψθ ” τοφ 
Κεοφ είτε τοφ ανκρϊπου, διότι μόλισ ο άνκρωποσ ςυλλάβει κάτι με το Πνεφμα του, 
αργά ἢ γριγορα εμφανίηεται ςαν μια υπόςταςθ ( είδωλο ἢ ςτοιχειακό ) το οποίο 
ζχει τθν τάςθ να εξωτερικευτεί.  
Εν τοφτοισ, οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ςκζπτονται Δθμιουργικά και οφτε κζλουν 
να μάκουν να ςκζπτονται. Προτιμοφν να ηοφν ςαν αυτόματα. Ο κοινόσ άνκρωποσ 
δζχεται με δουλοπρζπεια τισ ιδζεσ τϊν άλλων, τισ οποίεσ επαναλαμβάνει μθχανικά. 
Αυτό γίνεται πιό ςαφζσ αν παρακολουκιςουμε τισ μεκόδουσ που μεταχειρίηονται 
αυτοί που είναι οι εντεταλμζνοι να ςχθματίςουν τθν Δθμόςια γνϊμθ. Αυτοί, εκτε-
λοφν όλθ τθν εργαςία τισ ςκζψεωσ με δθμαγωγικζσ αγορεφςεισ και άρκρα ςτα 
μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Με τον τρόπο αυτό, αυκυποβάλλουν το τι κζλουν να « 
ςκεφκεί » το κοινό. Θ δε πακθτικι ςτάςθ τοφ κοινοφ επιτρζπει, ςε αυτοφσ τοφσ 
ολίγουσ, να ςκζπτονται γιά λογαριαςμό του και τοφσ διευκολφνει να ςφετερίηονται 
τθν δφναμθ και τθν εξ ουςία, κρατϊντασ τα εκατομμφρια υπό κακεςτϊσ δουλείασ. 
Αυτό ςυμβαίνει διότι ο άνκρωποσ είναι από τθν φφςθ του νωκρόσ ςτισ ςκζψεισ του 
και δεν καλλιεργεί όςο πρζπει τισ ενεργθτικζσ δυνάμεισ τοφ πνεφματοσ ( φανταςία - 
κζλθςθ - πίςτθ ). 
Προτιμά, να αφινει τοφσ άλλουσ να ςκζπτονται γιά αυτόν και να επωμίηονται τισ 
ευκφνεσ. Σο « Μεγάλο Ζργο » τισ ηωισ είναι θ Σζχνθ τοφ κζπτεςκαι. 
Πρζπει λοιπόν να γίνει θ αφφπνιςθ τοφ Πνεφματοσ και θ επικράτθςθ του ςτθν φλθ. 
Πρζπει να απαλλάξουμε το Πνεφμα από τισ περιττζσ ανάγκεσ τϊν χονδροειδϊν 
περιβλθμάτων του, ϊςτε να λυτρωκεί ο άνκρωποσ από τα δεινά τισ αιχμαλωςίασ 
τισ φλθσ καί τϊν αναπόφευκτων « φκοροποιϊν » τθσ νόμων. 
Σο Πνεφμα είναι το Κεϊκό και αναλλοίωτο ςτοιχείο ςτον άνκρωπο, θ υπερβατικι 
δφναμθ τοφ οποίου γίνεται αντιλθπτι ςε όλα τα ςτάδια τισ ηωισ και τον φωτίηει να 
κάνει το καλό καί να αποφεφγει το κακό. , 
 
Η ΒΟΤΛΗΗ 
( κοινϊσ Κζλθςθ, αλλά όχι ζννοια ακριβϊσ ταυτόςθμθ ! ) 
ε κάκε ζνα από εμάσ υπάρχει ςε « λανκάνουςα » κατάςταςθ μία καυματουργόσ 
δφναμθ, θ οποία δεςπόηει όλων τϊν αντανακλαςτικϊν παροτρφνςεων τοφ ανκϊπου 
και θ οποία τισ κατανοεί και τισ κρίνει. Θ δφναμθ αυτι είναι θ Βοφλθςθ. 
Θ Βοφλθςθ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ κζψθ εν ενεργεία και είναι θ φυςικι ςυνζπεια 
τϊν ςυγκεντρωμζνων ςκζψεων ποφ τείνουν να εκδθλωκοφν μόλισ αποκτιςουν 
αρκετι ηωτικότθτα. 



Μποροφμε να ποφμε ότι θ Βοφλθςθ είναι ςχεδόν το μόνον μζςον διά τοφ οποίου το 
Πνεφμα ενεργεί επάνω ςτθν φλθ. Ο άνκρωποσ ποφ ζχει αναπτφξει τθν δφναμθ 
αυτιν, μπορεί να επιδράςει απ’ ευκείασ επί τϊν αντανακλαςτικϊν ερεκιςμϊν τϊν 
αιςκιςεων, των ςυναιςκθμάτων ἢ τισ διανοίασ. 
Μπορεί να ενεργιςει με το βλζμμα, τον λόγο, τθν χειρονομία ἢ με τα ζργα του 
επάνω ςτοφσ άλλουσ ανκρϊπουσ κακϊσ και επάνω ςτθν φφςθ, διότι θ βοφλθςθ 
είναι ενςάρκωςθ μιάσ από τισ τρείσ μεγάλεσ δυνάμεισ που υπάρχουν ςτο φμπαν.  
Από τα ανωτζρω εξάγουμε τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. Κάκε υπερβατικι δφναμθ 
τοφ ανκρϊπου ςτθν ουςία ςτθρίηεται ςε δφο ελατιρια : ςτθν Βοφλθςθ και ςτθν 
Πίςτθ, ενϊ μία τρίτθ, θ Φανταςία, διαμορφϊνει ενεργθτικά και δυναμικά τθν ιδζα 
που ζχει ςυλλθφκεί από το Πνεφμα. Θ Βοφλθςθ και θ Πίςτθ είναι οι ακραίοι πόλοι 
μιασ και μόνθσ δυνάμεωσ, τισ ενεργοφ Φανταςίασ. Γιά να φκάςει μζχρι να εκτελζ-
ςει μια ιδζα, ο άνκρωποσ πρζπει πρϊτα να φανταςκεί ενεργά με τθν μορφι τισ 
ιδζασ και με κάκε λεπτομζρεια τθν πράξθ αυτι.  
Μετά να διακζτει τθν αναγκαία δφναμθ τισ Βουλιςεωσ γιά να τθν πραγματϊςει και 
παράλλθλα τθν πίςτθ ότι μπορεί να πραγματϊςει τθν ιδζα που ςυνζλαβε. 
Θ ςυνεργαςία τϊν τριϊν αυτϊν ενεργθτικϊν δυνάμεων και θ λογικι χρθςιμοποίθςθ 
τουσ, οδθγεί τον άνκρωπο ςτθν επιτυχία κάκε αναλθφκζντοσ επιχειριματοσ. 
τθν κοινωνία βρίςκουμε και τοφσ τρείσ αυτοφσ τφπουσ ανκρϊπων. 
Τπάρχουν άνκρωποι τισ Φανταςίασ, άνκρωποι τισ Βουλιςεωσ και άνκρωποι τισ 
Πίςτεωσ. 
Ο κακζνασ από αυτοφσ διακζτει και τισ τρείσ αυτζσ ενεργθτικζσ δυνάμεισ, αλλά με 
τθν μία να προεξάρχει τϊν άλλων δφο. Εφόςον ςυμβαίνει αυτό, ο άνκρωποσ είναι 
ατελισ και δεν είναι κυρίαρχοσ τϊν δυναμικοτιτων του. Ο άνκρωποσ ςτον οποίον 
προεξάρχει θ Φανταςία, χωρίσ να ζχει καλλιεργιςει μεκοδικά και παράλλθλα τισ 
δφο άλλεσ δυναμικότθτεσ, είναι χαρακτιρασ που άγεται και φζρεται από τα « 
κφματα τοφ Αςτρικοφ Φωτόσ», ( τισ Φανταςίασ τισ Φφςεωσ ) ςυλλαμβάνει ςυνεχϊσ 
μεγαλόπνοα ςχζδια και δια κατζχεται ςυνεχϊσ από νζεσ και πρωτότυπεσ ιδζεσ, 
αλλά δεν ζχει ποτζ αρκετι δφναμθ Βουλιςεωσ και Πίςτεωσ γιά να φζρει ςε πζρασ 
ςαν πράξθ ἢ τθν ιδζα που αποτυπϊκθκε ςτθν Φανταςία του. 
Οι άνκρωποι αυτοί κατατάςςονται ςτθν τάξθ τϊν φανταςιόπλθκτων, γιά τοφσ 
οποίουσ όλα ςχεδόν κεωροφνται δυνατά ενϊ τίποτε δεν είναι ςε κζςθ να το ολο-
κλθρϊςουν. 
Οι άνκρωποι πάλι τισ κζλθςθσ, οι ιρωεσ, παρουςιάηουν μία τυφλι εμπιςτοςφνθ 
ςτθν καλι τουσ τφχθ « ςτο αςτζρι τουσ », που ςθμαίνει ότι, αν και αγνοοφν τοφσ 
νόμουσ τοφ μοιραίου, εν τοφτοισ βαςίηουν τισ ενζργειεσ τουσ ςε αυτό. 
Μία τζτοια, όπωσ κα λζγαμε, αντικειμενικι ιδιοςυγκραςία, επιτίκεται κατά μζτωπο 
ςε όλα τα εμπόδια και τα ςυντρίβει, μζχρι τθν θμζρα όμωσ που κα ζρκει ςε ςφγκ-
ρουςθ με τισ επιταγζσ και κατευκφνςεισ ενόσ μοιραίου ιςχυρότερου από αυτιν και 
τότε φυςικά κα ςυντριβεί. 
Σζλοσ ο άνκρωποσ τισ πίςτεωσ, ο μυςτικιςτισ, ζρχεται ςε επαφι με ζνα διανοθτικό 
και πρακτικό κφκλο όπου επικρατεί μία Βοφλθςθ, καλι ἢ κακι. 
Μία τζτοια υποκειμενικι ιδιοςυγκραςία » αφινει να ενεργιςει επάνω τθσ μία 
ανϊτερθ ἢ μία κατϊτερθ πνευματικι οντότθτα, θ Βοφλθςθ που διευκφνει τον 
κφκλο, γιά τθν εξυπθρζτθςθ τισ οποίασ δζχεται να παίξει ρόλο πακθτικό. 
Ο μυςτικιςτισ επομζνωσ ενεργεί μζςω ενόσ άλλου, εάν δε είπαμε ότι θ Πίςτθ μετα-
κινεί όρθ, το ίδιο κα μποροφςαμε να βεβαιϊςουμε και γιά τθν Βοφλθςθ. 



Σι κα ζπρεπε όμωσ τότε να ποφμε γιά εκείνον τον άνκρωπο ο οποίοσ κατζχει και τισ 
δφο αυτζσ δυναμικότθτεσ εναρμονιςμζνεσ και εξιςορροπθμζνεσ αναφορικά με τθν 
λειτουργία τισ Φανταςίασ του ; 
Ο άνκρωποσ αυτόσ, ο οποίοσ ςυνδυάηει ςτον εαυτό του και τισ τρείσ ενεργθτικζσ 
δυνάμεισ, ανεπτυγμζνεσ παράλλθλα και μεκοδικά, είναι ο τζλειοσ Μφςτθσ. 
Είναι εκείνοσ, ο οποίοσ γνωρίηει τον χειριςμό τισ εναρμόνιςθσ τϊν αντικζτων, 
δθλαδι τθν ιςορροπθμζνθ ςυμφωνία τϊν δφο αυτϊν αντικζτων δυνάμεων, τισ 
Βουλιςεωσ και τισ Πίςτεωσ, με κεντρικό βζβαια άξονα τθν Ενεργθτικι ( Δθμιουρ-
γικι ) Φανταςία. 
Μία τζτοια « αρμονικι ιδιοςυγκραςία » ςυμμετζχει ςε ζνα κφκλο βουλιςεων χωρίσ 
να αποβάλει τίποτε που να αφορά τθν δικι τθσ Βοφλθςθ. 
υνδυάηοντασ τθν Βοφλθςθ του με εκείνθν τϊν ομοϊδεατϊν του, τθν επιβάλλει ςτο 
όνομα του ἢ ςτο όνομα τϊν ςυνεργατϊν του. 
Ϊςτε ο μυθμζνοσ, ενεργεί τόςο από μόνοσ του όςο και διά μζςου τϊν άλλων. 
Από όλα τα ανωτζρω, βλζπουμε ότι ςτον άνκρωπο αντιπροςωπεφονται και οι τρείσ 
κόςμοι : ο υλικόσ, ο ψυχικόσ και ο Πνευματικόσ. 
Κατά ςυνζπειαν, ο άνκρωποσ περιλαμβάνει μζςα του τοφσ νόμουσ που διζπουν και 
τοφσ τρείσ αυτοφσ κόςμουσ, αφοφ είναι θ ηωντανι περίλθψθ τισ Δθμιουργίασ και το 
ςφμβολο τοφ φμπαντοσ και μπορεί, ωσ εκ τοφτου, να τον ονομάςουμε « Μικρό-
κοςμο » ςε αντιπαραβολι προσ τον « Μακρόκοςμο », όνομα που χρθςιμοποιοφμε 
ςυνικωσ για τθν Φυςικι Δθμιουργία που μασ περιβάλλει. 
Είναι λοιπόν δυνατόν, μόνον με τθν επιςταμζνθ μελζτθ τισ φφςεωσ τοφ ανκρϊπου, 
να φκάςουμε ςτθν γνϊςθ όλων τϊν Φυςικϊν, Ψυχικϊν και Πνευματικϊν νόμων τοφ 
φμπαντοσ. Γιά αυτό και το Δελφικό επίγραμμα - Γνϊκι ’ Αυτόν - θ ανωτάτθ επι-
γραφι τισ Αρχαίασ Ελλάδοσ, είχε τόςο μεγάλθ ςπουδαιότθτα ςτθν κακόλου μόρ-
φωςθ τοφ ατόμου  
Είναι λοιπόν αναγκαίο να ανακαλφψουμε τον Εαυτόν μασ- τον εςωτερικό μασ κόςμο 
- και να διερευνιςουμε τα μυςτικά τισ ανκρϊπινθσ αυτισ ςυνκζςεωσ, γιά να 
μπορζςουμε να επιτφχουμε, με τθν μελζτθ και τθν κατάλλθλθ προπόνθςθ, τθν 
άρτια και ολοκλθρωτικι ανάπτυξθ τϊν τριϊν κεμελιωδϊν αρχϊν, από τισ οποίεσ 
απαρτίηεται. 
Ο τρόποσ με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, περικλείεται ςτο μεγάλο αξίωμα το 
οποίο πάντα οι ςοφοί αναγνϊριςαν και αςπάςτθκαν : τθν κεϊρθςθ ολοκλιρου τοφ 
φμπαντοσ ωσ ενόσ όλου, όπου το μεγαλφτερο είναι ανάλογθσ φφςεωσ προσ το 
μικρότερο και αντιςτρόφωσ. Ζτςι και ςφμφωνα με το αξίωμα αυτό τισ αναλογίασ, ο 
άνκρωποσ που κζλει να γνωρίςει τθν Φφςθ και τον Κεό, οφείλει να προςτρζξει ςτα 
μακιματα που απορρζουν από τθν μελζτθ τθσ ίδιασ του τισ φφςεωσ και από τθν 
γνϊςθ τοφ Εαυτοφ του. 
Ο άνκρωποσ δεν ςυντίκεται μόνο από φλθ αλλά και από Πνεφμα, το οποίο ενςαρ-
κϊνεται, προςωρινά κα λζγαμε ςτο υλικό ςϊμα γιά να εμψυχϊςει, διαπαιδα-
γωγιςει και εξελίξει τον άνκρωπο – Εγϊ μζςω τισ φλθσ τθν οποία κα περιβλθκεί 
και κα τοφ εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ γιά τθν επιςτροφι του ςτθν 
Πνευματικι πθγι από τθν οποία απζρρευςε. Μόνο το υλικό του ςϊμα μποροφμε να 
παραδεχκοφμε ότι είναι προϊόν εξελίξεωσ τισ φλθσ. 
Σο κζμα αυτό βζβαια είναι ζνα από τα ςοβαρότερα και δεν πρόκειται εμείσ να 
μορφϊςουμε μιά κοςμοκεωρία επάνω ςε αυτό. Γιά αυτό κα ςτθριχκοφμε ςτθν δι-
δαςκαλία τϊν Ροδοςταφρων τισ Ανατολισ, ςτθν Ορφικι Παράδοςθ και ςτο βιβλίο 



τισ “Γζνεςθσ” το οποίο αποτελεί μια βαςικι πθγι από τθν οποία αντλοφμε ςτοι-
χειϊδεισ γνϊςεισ  γιά  τθν Δθμιουργία τοφ Κόςμου και τθν εμφάνιςθ τοφ ανκρϊπου 
ςτθν Γθ. 
Κα δοφμε δε ότι κάτω από τισ απλζσ αφθγιςεισ τισ Βίβλου κρφβεται ολόκλθρο το 
μυςτιριο τισ Κοςμογονίασ καλυμμζνο από ζνα πυκνό πζπλο αλλθγοριϊν και 
ςυμβόλων . 
Ολίγα ςθμεία τισ Βίβλου είναι τόςο παρεξθγθμζνα όςο εκείνα τα οποία αναφζρο-
νται ςτθν πτϊςθ τοφ Αδάμ και τισ Εφασ. 
Δυςτυχϊσ οι παρανοιςεισ τϊν ςχετικϊν αναφορϊν ζχουν οδθγιςει επίςθσ και ςε 
παρανοιςεισ πολλϊν άλλων ςθμείων τισ Βίβλου. 
Πράγματι, αν ςτεροφμαςτε επαρκοφσ κατανόθςθσ ςχετικά με το τι ςυνζβθ ςτα 
πρϊτα κεφάλαια τισ Γζνεςθσ, τότε υπάρχει κίνδυνοσ να μθν ζχουμε και επαρκι 
κατανόθςθ αυτϊν που εκπλιρωςε ο Λθςοφσ Χριςτόσ ωσ ωτιρασ. 
τ’ αλικεια όμωσ, γιατί να μασ χρειάηεται ζνασ ωτιρασ ; 
Σι ιταν αυτό που ο Λθςοφσ Χριςτόσ αποκατζςτθςε με τθν κυςία του ; 
Πολλοί από εμάσ γνωρίηουν ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ μασ λφτρωςε από ότι ο Αδάμ είχε 
κάνει : « ὥςπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντεσ ἀποκνιςκουςιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριςτῷ 
πάντεσ ηωοποιθκιςονται. » ( Αϋ προσ Κορινκίουσ επιςτολι Παφλου, κεφ.15 : 22 ) 
Αλλά αλικεια γνωρίηουμε πράγματι, τι ακριβϊσ ςυνζβθ όταν ο Αδάμ ζκανε ότι 
ζκανε ; 
Οι κεόπνευςτοι ςυγγραφείσ τϊν Λερϊν Γραφϊν, κάτοχοι και κεματοφφλακεσ τισ 
Λεράσ παραδόςεωσ ζχοντασ ςαν αποςτολι τθν κακοδιγθςθ τισ ανκρωπότθτασ και 
χωρίσ δυνατότθτα να αποδϊςουν ζννοιεσ μεταφυςικζσ, πνευματικζσ και υπερκόςμι- 
εσ χρθςιμοποίθςαν τισ αλλθγορίεσ και τα ςφμβολα. 
Δανείςκθκαν εικόνεσ και εκφράςεισ υλικζσ και προςωποποίθςαν δυνάμεισ τισ 
Δθμιουργίασ γιά να αποδϊςουν το άχλο και υπεραιςκθτό ϊςτε να γίνουν κατά το 
δυνατόν καλφτερα αντιλθπτοί από τοφσ ανκρϊπουσ. 
Κάκε αποκάλυψθ θ οποία δόκθκε κατά καιροφσ ςτθν ανκρωπότθτα από Εκλεκτοφσ 
Απεςταλμζνουσ Διδαςκάλουσ, είναι ανάλογθ με τθν νοθτικι και πνευματικι ικανό-
τθτα τϊν ανκρϊπων τισ εποχισ εκείνθσ. 
Τπάρχει ςυνεπϊσ θ βεβαιότθτα, ότι οι αποκαλυπτικζσ διδαςκαλίεσ, οι οποίεσ με 
ςυμβολικό τρόπο περιζχονται ςτθν Βίβλο και ςε άλλα μυθτικά κείμενα τισ εποχισ, 
εάν ικανοποιοφςαν τοφσ αρχαίουσ μασ προγόνουσ, δεν μποροφμε να ποφμε ότι 
προςαρμόηονται απόλυτα με τισ δικζσ μασ ςθμερινζσ αντιλιψεισ ποφ είναι πολφ 
διαφορετικζσ από τθν τότε νοοτροπία. 
Σισ ςκζψεισ αυτζσ κρίνουμε ςκόπιμο να τισ προτάξουμε γιά όςουσ ςυνανκρϊπουσ 
μασ ίςωσ κα διακρίνουν προςπάκεια παρζκκλιςθσ από τθν μζχρι ςιμερα παραδε-
δεγμζνθ και κεωροφμενθ ωσ ορκόδοξθ κατά γράμμα ερμθνεία τϊν εδαφίων τισ “ 
Γενζςεωσ ” περί Κοςμογονίασ. 
Κατά τθν πρόοδο τισ αναλφςεωσ μασ δεν πρζπει να προςπακοφμε να βγάηουμε 
ορκολογικά ςυμπεράςματα, διότι αυτά ζχουν ςχετικι αξία ςε ηθτιματα ποφ υπερ-
βαίνουν τισ δυνατότθτεσ τισ ανκρϊπινθσ φφςεωσ και τα οποία δεν επιδζχονται 
διερευνιςεων και αποδείξεων με τθν ςυνικθ επιςτθμονικι μζκοδο, εφ’ όςον αυτά 
δεν ανάγονται ςτθν ςφαίρα τοφ επιςτθτοφ. 
( υνεχίηεται ¨ Αποκαλφψεισ για τθν καταγωγι τοφ Ανκρωπίνου Πνεφματοσ ¨ ► )  
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