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    4ος Βαθμός - Μυστικός Διδάσκαλος 
 

                  -  Ιεροβοάμ  - 
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       ΕΕρρμμηηννεευυττιικκάά      ΣΣχχόόλλιιαα    ττοούύ    44οουυ  ββααθθμμοούύ  --  ΜΜυυσσττιικκόόςς  ΔΔιιδδ    

Ο 4
νο

 βαζκόο ,παξόιν πνύ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θηινζνθηθόο ,είλαη πινπζηόηαηνο ζπκ- 

βνιηζκώλ θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ βηβιηθό Ιεποβοάμ . Δθηεινύληαη ηέζζεξηο  πεξην- 

δείεο νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κπήζεσο ,θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ ζα ιέγακε όηη ηνλίδεηαη ζε ππεξζεηηθό βαζκό θαη κε έκθαζε ε έλλνηα ηνύ 

θαζήθνληνο .Λίγν δε πξηλ ην πέξαο ηεο κπήζεσο ,παξνπζηάδεηαη ην ζπκβνιηθό κέξνο 

ζύκθσλα κε ην νπνίν ν πξόδεινο ζθνπόο ηεο αιιεγνξίαο ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ ζπλίζηαηαη εηο 

ηελ ππό επτά πεπειπαμένων Γηδ αληηθαηάζηαζε ηνύ δνινθνλεζέληνο Γηδ 

Υηξάκ 
( 1 ) .Ο ππνςήθηνο ζηνλ πξώην βαζκό θέξεη καύξν θάιπκκα ζηα κάηηα .  

ηνλ 4
ν
 βαζκό θέξεη επίζεο καύξν πέπιν αιιά εκηδηαθαλέο ώζηε λα κελ παξεκπνδίδε-

ηαη ηειείσο ε όξαζε . Δπί πιένλ επάλσ ζην πέπιν απηό ηνπνζεηείηαη κηθξόο αξγπξνύο 

γλώκσλ , ηελ ζεκαζία ηνύ νπνίνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ . Καηά ηελ πνξεία ησλ δηα-

δνρηθώλ βαζκώλ, δηαπηζηώζνπκε , όηη ν Μαζεηήο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε βειηίσζε ηεο 

δνλεηηθήο θαηαζηάζεσο ηεο ςπρήο , ηελ πιήξσζε δειαδή ηεο αηνκηθόηεηαο ηνπ κε 

αγαζά αηζζήκαηα αγάπεο θαη δηθαηνζύλεο .Πξώην βήκα απειεπζεξώζεσο εηθνληδόκελν 

ζηηο ζπκβνιηθέο πεξηνδείεο – θαζάξζεηο ηεο κπήζεσο ηνύ βαζκνύ . Με απηόλ ηνλ ηξόπν  

πξνεηνηκάδεηαη γηά Δηαίξνο , ν νπνίνο ζα επηηύρεη ηε γλώζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη 

λνεηηθή επεμεξγαζία, όζσλ εληππώζεσλ ζα ηνύ πξνζθέξνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη 

θπζηθέο αηζζήζεηο . Οη πέληε απηνί παξαηεξεηέο ηνύ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ , ηνλ 

μελαγνύλ ζε όιν ην θάζκα ηεο αλζξώπηλεο γλώζεσο θαη επηζηήκεο .Έηζη ε πείξα πνύ 

απνθηάηαη κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ δηά κέζνπ ηεο θξίζεσο γίλεηαη Γλώζε  

θαη θαηόπηλ κε κία βαζηά εζσηεξηθή ελέξγεηα , κεηαηξέπεηαη ζε ΤΝΕΙΔΗΗ .  

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κεηαβάιεη ηνλ άλζξσπν ζε αθηηλνβόια δηάλνηα , 

ζε πεληάθηηλν αζηέξα , ζε αζηέξα ηνύ κηθξόθνζκνπ . Καηόπηλ πεξλά ζηελ ηξίηε κεγάιε 

κύεζε, αθνύ έρεη πεξηζηείιεη ηα ςπρηθά ηνπ πάζε θαη έρεη απνκαθξύλεη ηηο πλεπκαηηθέο 

ηνπ πιάλεο ,ζα θαηαλνήζεη ην ζείν ζρέδην θαη γίλεηαη θνηλσλόο ησλ κεγάισλ απνξξήησλ 

ηεο δσήο θαη ηνύ ζαλάηνπ θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία ζα θεξδίζεη ηελ αζαλαζία . πλεξ- 

γάηεο πιένλ ζηελ εθπιήξσζε επί ηεο Γεο ,“ ηνύ σο ελ Οπξαλώ ” δηδάζθεη ,θαζνδεγεί θαη 

παξαδεηγκαηίδεη ηνύο αθνινπζνύληεο . Έρεη άξαγε νινθιεξσζεί ε εμέιημή ηνπ ή απαηηεί- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( 1 )  Ιεηαθορική έκθραζη , ποσ κρύβει μοήμαηα διαθορεηικά από εκείμα ποσ θαίμεηαι όηι δηλώμει 
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ηαη θαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ; Δίλαη επηά εηώλ θαη επέθεηλα ! Ση θξύβεηαη όκσο θάησ 

από ηηο ιέμεηο επηά θαη επέθεηλα ; Ο Γηδάζθαινο , πνύ εξγάδεηαη ζην επίπεδν ησλ απν-

ηειεζκάησλ, πξέπεη λα αξρίζεη , λα εηζρσξεί ζην επίπεδν ησλ αηηίσλ .Έηζη γλσξίδνληαο 

ηα αίηηα , ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δξάζεο ηνπ ζην θαλεξό πεδίν είλαη κεγαιύηεξε . 

Πξέπεη ινηπόλ λα δηαπεξάζεη ην πέπιν ηεο Ίζηδνο ,λα αλνίμεη δηάπιαηα ηελ πόξηα ησλ 

Μπζηεξίσλ θαη ηεο απόθξπθεο γλώζεσο ,λα ππεξβεί ην δξύθαθην πνύ ζηέθεηαη εκπόδην 

θαη λα γλσξίζεη ην ππέξηαην κπζηηθό θαη από Γηδάζθαινο λα κεηαηξαπεί ζε κπζηηθό δη-

δάζθαιν . ηε κύεζε ηνύ εηαίξνπ , γίλεηαη ε λύμε , γηά πξώηε θνξά , όηη ν όξνο “ πέληε 

αηζζήζεηο ” δελ πξέπεη λα ιεθζεί απνιύησο ,θαζ’όζνλ πξόθεηηαη πεξί νξγάλσλ ηνύ ζώκ-

αηνο θαη Γπλάκεσο ηεο Ψπρήο .Ζ Φπρή όκσο δελ έρεη ζηαζεξό θαη νξηζκέλν αξηζκό αηζ-

ζήζεσλ ,αιιά θάλεη ρξήζε ησλ πέληε νξγάλσλ ηα νπνία ην ζώκα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηεο 

γηά λα γλσξίζεη ηνλ εμσηεξηθό θόζκν . Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

αλώηεξεο αηζζήζεηο θαη λέεο ςπρηθέο ηδηόηεηεο πνύ πξέπεη  λα αλαπηπρζνύλ κέζα ηνπ . 

ηελ αξρή ηεο κπήζεσο ν Σξηο Ηζρ Γηδ ιέεη  : « Δηά ηνύην δελ εθαιύςακελ ηνύο νθζαι-

κνύο ζαο δηά κειαλήο ηαηλίαο ,αιιά δηά πέπινπ δηαθαλνύο δηαθεθνζκεκέλνπ δηά ηνύ γλώκ- 

νλνο .Επνκέλσο ,όπσο δελ βιέπεηε θαιώο δηά ησλ θπζηθώλ νθζαικώλ ,νύησ θαη δελ αληη-

ιακβάλεζζε θαιώο  »… Καί ζην ηέινο ηεο κπήζεσο ιέεη : « αθαηξώ ην παξεκπνδίδνλ ηελ 

όξαζηλ θάιπκκα , ην ππνρξενύλ πκάο λα επξίζθεζηε κέρξη ηνύδε εηο ην εκίθσο θαη απνκα-

θξύλσ ηνλ γλώκνλα ». Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζην βαζκό ηνύ Μπζηηθνύ Γηδ πξνζηίζεληαη 

λέεο γλσζηηθέο ηδηόηεηεο θαη δπλάκεηο . Δπεηδή δε θάζε κύεζε είλαη κία αύμεζε θσηόο , 

ν Ηεξνβνάκ ζπκβνιίδεη κία από ηηο βαζκίδεο ηεο ζπλεηδεζηαθήο θιίκαθαο κέζα καο .  

 Ο Ναόο ,είλαη ην κέζνλ γηά ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεηδεζηαθήο εμειίμεσο ηνύ αλζξώπνπ. 

 Ο Ναόο αλεγείξεηαη ππό ηελ επηζηαζία ηνύ Αδσληξάκ .Σα πιηθά ηνύ νηθνδνκήκαηνο , 

     δειαδή ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο  , είλαη νη γλώζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζε   

     αξκνληθή ιεηηνπξγία κε ην ζώκα .Γειαδή νη καζεηέο ,εηαίξνη θαη δηδάζθαινη ππό ηελ 

     θαζνδήγεζε ηνύ Αδσληξάκ ,ν νπνίνο ζπκβνιίδεη έλα βαζκό θπζηθήο ζπλεηδεηόηεηαο.     

 Ο Υηξάκ αλαιακβάλεη ηε δηαθόζκεζε ηνύ Νανύ . Υηξάκ ζεκαίλεη “ Εσή ελ ύςεη ”  .  

     Πξόθεηηαη δειαδή γηά ζπλεηδεηόηεηα κίαο αλώηεξεο κνξθήο .Γπζηπρώο ηελ αλώηεξε  

     απηή ζπλείδεζε ,ηελ θνλεύνπλ ηα ειαηηώκαηα ηα πάζε θαη ηα λνεηηθά βάξε ,ηα νπνία  

     παξηζηάλνληαη αιιεγνξηθά από ηνύο ηξείο αρξείνπο εηαίξνπο . Ο Υηξάκ ζπλεπώο , θαη 

     ζπλεηδεηόηεηα ηεο  αλώηεξεο κνξθήο πνύ ζπκβνιίδεη , είλαη θνλεπκέλνο κέζα καο . 
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                           Λέεη ν Σξηο Ηζρπξόο Γηδάζθαινο  : ( ηππηθό 4
νπ

 βαζκνύ ζειίο 20 ) 

                       Ο ζάλαηνο ηνύ Χηξάκ ζπκβνιίδεη ηελ ππνδνύισζε  ηνύ Πλεύκαηνο . 

            Ο Τεθηνληζκόο έρεη σο έξγνλ ηελ Πνεςμαηικήν θαη Ψςσικήν απειεπζέξσζηλ. 

ηα επεμεγεκαηηθά ζρόιηα ηνύ ηππηθνύ (ζελίς 30) αλαθέξεηαη όηη νη 7 δηδ επηζθεπηόηαλ 

ηνλ ρώξν ηνύ δξπθάθηνπ ,όπνπ έπξεπε λα θξνληίδνπλ ηόζνλ γηα ηνλ ηάθν όζν θαη γηά ηα 

εξγαιεία πνύ βξηζθόηαλ κέζα ζηνλ ρώξν απηό . Ση άξαγε λα αληηπξνζσπεύνπλ ηα εξγα-

ιεία απηά ,ηα νπνία σο γλσζηόλ απν ηελ κύεζε ηνύ Γηδ είλαη ν γλώκσλ θαη ν δηαβήηεο, 

δύν από ηα κεγάια Φώηα ηνύ Σεθη ;  Σo ζύκπιεγκα , δελ είλαη παξά κία αλαπαξάζηαζε 

ηνύ εμαγξάκκνπ πνύ εηλαη ζύκβνιν ηνύ ελδηακέζνπ θνζκηθνύ πεδίνπ ,ή κέζνπ Γώκαηνο . 

Ζ κεηέξα ηνύ Ηεξνβνάκ ήηαλ ρήξα όπσο θαί ηνύ Υηξάκ .Ολνκαδόηαλ αξηξά .Δπί πιένλ 

ήηαλ πόξλε ( Βαζ. Γ’ – θεθαι. 12 , 24
β 
) . ιεο νη Ηεξέο γξαθέο πεξηέρνπλ έλα εμσηεξηθό 

θαί έλα εζσηεξηθό λόεκα .Ζ παιαηά δηαζήθε πεξηέρεη πνιιέο ηζηνξίεο πνπ κεηαβηβάδνπλ 

κία άιιε γλώζε .ηελ αξραία γιώζζα ησλ γξαθώλ νη ιέμεηο έρνπλ πέξα από ν θπξηνιεθ-

ηηθό λόεκα θάηη πνύ αλήθεη ζε έλα ςπρνινγηθό επίπεδν λνήκαηνο άζρεην πξνο ηελ νξα-

ηή εηθόλα . Ζ ζπλείδεζε ινηπόλ πνύ αιιεγνξεί ν Ηεξνβνάκ γελλήζεθε από κηά αξρή πνύ 

αλαθέξεηαη ζπκβνιηθά ζαλ πόξλε . πρλά ζηελ Βίβιν ζπλαληνύκε ηελ έθθξαζε ό’ηη νη 

άλζξσπνη εθπνξλεύνληαλ κε άιινπο Θενύο θαί άιια ηέηνηα παξόκνηα  .Απηό αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάκημε δηαθόξσλ δνμαζηώλ θαί δηδαζθαιηώλ πνύ δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε ζε ό’ηη 

αθνξά ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιεζείαο . Δπί πιένλ ην ό’ηη ήηαλ πηόο ρήξαο , δειαδή 

νξθαλόο από παηέξα , ζεκαίλεη απνπζία ηεο ινγηθήο θαί ηνύ Πλεύκαηνο πνύ ζπκβνιίδεη 

ε αξζεληθή αξρή . Έηζη δηαβάδνπκε ό’ηη αξρηθά ν Ηεξνβνάκ ήηαλ δνύινο ηνύ νινκώληα 

( Βαζ. Γ, θεθ. 11).  Απηό ζεκαίλεη ηελ αδπλακία αύμεζεο ηεο ζπλεηδεηόηεηαο ιόγσ ησλ 

αηειεηώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ( ν νινκώλ ) ζηελ νπνία ε ζπλείδεζε ππνδνπιώλεηαη . 

ηελ ζπλέρεηα έρνπκε κία αθύπληζε ηεο ζπλεηδήζεσο , θαί ν Ηεξνβνάκ πξνβηβάδεηαη ζε 

επηζηάηε ησλ έξγσλ . Ο Ηεξνβνάκ θηίδεη κηά πόιε - νρπξό κε ην όλνκα αξηξά ( ίδην κε  

ηεο κεηέξαο ηνπ ) ζην όξνο Δθξαίκ .Σν όξνο ,γεληθά ζπκβνιίδεη ην Πλεπκαηηθό επίπεδν. 

Έρνπκε δειαδή κία έμαξζε ηεο ζπλεηδήζεσο . Ο Θεόο ( ην Δγώ - εζώηεξνο εαπηόο καο ) 

κελύεη ζηνλ Ηεξνβνάκ όηη ζα ηνλ θάλεη Βαζηιηά ηνύ Ηζξαήι ,αιιά κε εμνπζία κόλν πάλσ 

ζηηο 10 θπιέο  . Ο νινκώλ - ε θνηλή πξνζσπηθόηεηα κε ηηο αηέιεηεο θαί ηα πάζε ηεο ηα 

νπνία θνλεύνπλ ηελ ζπλείδεζε - επηδηώθεη λα ζθνηώζεη ηνλ Ηεξνβνάκ ν νπνίνο δξαπεηε-

ύεη ζηελ Αίγππην , ε νπνία ζηα  παιηά ρξόληα νλνκαδόηαλ Κεκπη ( καύξε γε ) .πλεπώο ν 
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Ηεξνβνάκ, δειαδή ε θαηάζηαζε ζπλεηδεηόηεηαο πνύ αληηπξνζσπεύεη ,πεξηέπεζε ζε κηά 

θαηάζηαζε θαηλνκεληθήο αδξαλείαο ,πνύ ζπκβνιίδεη ε καύξε δηαθαλήο ηαηλία ησλ νθζ-

αικώλ ,πθηζηάκελνο ηηο ζπλέπεηεο ησλ πιεγκάησλ ηεο αηεινύο πξνζσπηθόηεηαο θαί ησλ 

ειαηησκαηηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Αξγόηεξα ν Ηεξνβνάκ επηζηξέθεη θαί γίλεηαη Κύξηνο 

θαί Βαζηιηάο ησλ 10 θπιώλ ηνύ Ηζξαήι . Ο Ναόο ηειείσζε ζε επηά έηε ( Βαζ. Γ,θεθ. 6-

38 ). Σα δώδηα είλαη 12 θαί έλαο επί πιένλ ν Ήιηνο γύξσ από ηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη . 

Ζ αιιεγνξία ηνύ Ήιίνπ (  Υηξάκ ) είλαη γλσζηή από ηε κύεζε ηνύ ηξίηνπ βαζκνύ . Δίλαη 

κία αλαπαξάζηαζε ησλ δηειεύζεσλ ηνύ Ζιίνπ από ηα δηάθνξα δώδηα . Κάζε έλα δώδην 

ζεσξείηαη  έλαο ζηαζκόο ζηε βξαδεία κεηακόξθσζε ηεο θύζεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνύ 

έηνπο . Με άιια ιόγηα ,ε πνξεία πξνο ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζε εμειηθ-

ηηθά ζηάδηα . Έρνπκε ηηο 12 θάζεηο ηνύ αιρεκηθνύ κεγάινπ έξγνπ , ηνύο 12 άζινπο ηνύ 

Ζξαθιή , ηηο 12 πνιύηηκεο πέηξεο πνύ ζρεκαηίδνπλ ηηο βάζεηο ηεο Νέαο Ηεξνπζαιήκ 

θ.ι.π. . ηε Βίβιν , έλαο άιινο ζπκβνιηζκόο είλαη εθείλνο ησλ 12 θπιώλ ηνύ Ηζξαήι .  

Σν ό'ηη ν Ηεξνβνάκ έγηλε βαζηιηάο κόλν ησλ δέθα θπιώλ ,ππνδειώλεη κηά ζπλεηδεηόηεηα 

θαηώηεξεο κνξθήο από απηήλ πνύ αληηπξνζσπεύεη ν Υηξάκ , γεγνλόο από ην νπνίν πξν-

θύπηεη θαη ε αλάγθε ησλ επηά Γηδάζθαισλ γηά λα ηνλ ππνθαηαζηήζνπλ. 

Τπάξρνπλ έμε Γηδάζθαινη θαη δεηείηαη ν 7
νο

 ν Ηεξνβνάκ .Πνίνη είλαη νη έμε Γηδάζθαινη ; 

Πνπζελά δελ αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ησλ κπήζεσλ ηνύ Α Α  Σ . Μήπσο  

ππάξρνπλ κέζα καο ; Ο Γλώκνλαο ζηνλ 4
ν
 βαζκό είλαη αξγπξόο . Ο άξγπξνο ζε αληίζεζε  

κε ηνλ ρξπζό πνύ ζπκβνιίδεη ηνλ Ννύ , ην Πλεύκα , είλαη θαη ήηαλ αλέθαζελ ην κέηαιιν  

πνύ ζηε κπεηηθή θαη αιρεκηθή παξάδνζε ζπκβνιίδεη ηελ ςπρή . Δίλαη ζύκβνιν ςπρηθήο 

ηδηόηεηνο ε νπνία ακαπξνύηαη από ην αλεμέιηθην ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο θαί είλαη ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε . ρη όκσο ζε πιήξε αδξάλεηα ,όπσο ζαθώο ππνδειώλεη ην δηά-

θαλν πέπιν. Γη’απηό νη ηνίρνη ηνύ Νανύ θαηά ηε κύεζε ηνύ Γηδ θαιύπηνληαη κε κέιαλα 

παξαπεηάζκαηα ,επί ησλ νπνίσλ εηθνλίδνληαη απγςπό-σποα εκβιήκαηα πέλζνπο ,δάθξπα 

θ.ι.π. Ο γλώκσλ αθεηέξνπ είλαη έλα από ηα βαζηθά ζύκβνια ηνύ Σεθηνληζκνύ θαί ζεκ-

αίλεη ν γλσξίδσλ, ν επνπηεύσλ, ν έκπεηξνο . ηελ ηνά είλαη ην ζύκβνιν ηνύ εβαζκίνπ, 

δηόηη ν εβάζκηνο είλαη ν γλσξίδσλ δηά ησλ θπζηθώλ βεβαίσο αηζζήζεσλ, είλαη όκσο θαί 

ην ζύκβνιν ηεο γλώζεσο ηνύ Μπζηηθνύ Γηδ  , σο ςπρηθή όκσο αίζζεζε . ηνλ παξόληα 

βαζκό ν Σξηο Ηζρ Γηδ  ππελζπκίδεη ζηνλ Μπζηηθό Γηδ όηη έρεη πιένλ δηέιζεη από ηνύ 

Γλώκνλνο είο ηνλ Γηαβήηε , ν νπνίνο είλαη ζύκβνιν ηνύ Πλεύκαηνο θαί θαη' επέθηαζε 
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ηνύ ανξάηνπ Κόζκνπ . Καηά ζπλέπεηα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ Γλώκνλα θαί ζην πεδίν ηνύ 

ανξάηνπ θόζκνπ ζαλ ην κέζν κε ην νπνίν ζα ειέγρνπκε θαη ζα απνθεύγνπκε ηελ πιάλε 

ηνύ ελδηακέζνπ κεηαμύ ηνύ Πλεπκαηηθνύ θαί ηνύ Τιηθνύ θόζκνπ επηπέδνπ , ή Μέζνπ 

Γώκαηνο , ην νπνίν καο παξαπιαλά ιόγσ ηεο αλαζηξνθήο  ή  αληηθαηνπηξηζκνύ ησλ πάλ-

ησλ , ε νπνία επηθξαηεί ζην επίπεδν απηό ησλ εθκαγείσλ ηεο Φπζηθήο Γεκηνπξγίαο .    

      Λέεη ν Σξηο Ηζρπξόο Γηδ ( ηππηθό 4
νπ

 βαζκνύ ,ζειίο 16 ) : 

   « Δελ ζα επηλνήζεηε πνζώο πιένλ είδσια , δηά λα ελεξγήηε ηπθιώο ππό ηελ επηξξνήλ   

      ηνύησλ, αιιά ζα είζζε ππεύζπλνο ζείο ν ίδηνο δηά ηαο πξάμεηο ζαο θαί δελ ζα ππνια- 

      κβάλεηε ηαο ιέμεηο σο πξαγκαηηθόηεηα . Θα πξνζπαζείηε πάληνηε δηά ηεο εξκελείαο  

      εθάζηνπ ζπκβόινπ λα απνθαιύπηεηε ηελ εηο απηό ππνθξππηόκελελ αιήζεηαλ … »  

     « Ωο ην Φώο , ην νπνίoλ δελ βιέπεηε εηκή αηειώο , νύησ θαη ε Αιήζεηα είλαη ην  

       Φσο , ην νπνίνλ είλαη πξνζηηό εηο πάληα άλζξσπν , εθ΄ νζνλ ζέιεη λα αλνίμεη 

       ηνύο τςσικούρ θαη πνεςμαηικούρ οθθαλμούρ θαη λα παξαηεξήζεη » ( ζελίς 21 ) . 

Γηαζέηνπκε άξαγε Ψςσικούρ θαί Πνεςματικούρ νθζαικνύο θαί δελ ην γλσξίδνπκε , ή ,ε  

αλσηέξσ πξόηαζε έρεη ξεηνξηθή κόλν αμία , ρσξίο θαλέλα άιιν βαζύηεξν πεξηερόκελν ; 

Ο κπνύκελνο θέξεη αλακέλν ππξζό ζην αξηζηεξό ρέξη . Σν ππξ ζπκβνιίδεη ηηο λνεηηθέο 

καο δπλάκεηο . Ο κπνύκελνο ζα πξνρσξήζεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Ννύ, ε ιεηηνπξγία ηνύ 

νπνίνπ είλαη αθόκε αηειήο ,όπσο ππνδειώλεη ην αξηζηεξό ρέξη .Ο Μπνύκελνο , κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνύ πέπινπ ζηέθεηαη κε Γάθλε θαί Διηά .Ζ Διηά είλαη ην ζύκβνιν ηεο 

Θεάο ηεο νθίαο . Ζ Γάθλε είλαη ην ζύκβνιν ηνύ Θενύ ηνύ Φσηόο , ηεο Ηζρύνο .  

Ο κπνύκελνο θαηά ζπλέπεηα ζηεθαλώλεηαη κε ππέξηαηε δηαλνήζε θαί ππέξηαηε δύλακε.  

Αο ζηαζνύκε όκσο ιίγν πηό πξνζεθηηθά ζε θάπνηεο δπλαηόηεηεο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο !  

Ο άλζξσπνο εθηόο από ηελ πιηθή θαί θπζηθή ηνπ κνξθή , ζηελ εμσηεξηθή ηνπ έθθξαζε 

εθδειώλεη δύν ηδηόηεηεο . Σελ ηδηόηεηα ηνύ ζπλαηζζήκαηνο θαί ηελ ηδηόηεηα ηεο θξίζεο . 

Σν ζπλαίζζεκα θαί ε θξίζε είλαη ςπρηθά θαί δηαλνεηηθά όξγαλα , πνύ ρξεζηκνπνηεί ν ζε 

εγξήγνξζε  επξηζθόκελνο άλζξσπνο γηά λα εμεξεπλήζεη θαί λα γλσξίζεη ηηο ζθαίξεο ηνύ  

θόζκνπ. Απηό θαίλεηαη από ηελ θαηάζηαζε πνύ εθδειώλεη έλα νλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνύ 

ύπλνπ . Σε ζηηγκή απηή νύηε ε θξίζε νύηε ην ζπλαίζζεκα ελεξγνύλ . Γηά λα δξάζε κηά 

από ηηο ηδηόηεηεο απηέο , πξέπεη λα ππνθηλεζεί από έλα εμσηεξηθό γεγνλόο . Έρνπκε , 

όπσο όινη γλσξίδνπκε , ην πξναίζζεκα , πνύ είλαη κηα αλώηεξε κνξθή ηνύ ζπλαηζζήκα-

ηνο , θαη ηελ πξόγλσζε , πνύ είλαη κηά αλώηεξε κνξθή ηεο θξίζεο .Σν πξναίζζεκα είλαη 
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κηά αίζζεζε πνύ καο δίδεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύκε έλα πξνζερέο γεγνλόο ,γηά 

ην νπνίν ε θξίζε δελ ζπκβάιιεη θαζόινπ . Ζ πξόγλσζε είλαη ε από πξηλ γλώζε ελόο 

γεγνλόηνο . Οη δύν απηέο ηδηόηεηεο εθδειώλνληαη ζπλήζσο , όηαλ είκαζηε ζε εγξήγνξζε .  

Ο άλζξσπνο όκσο θαίλεηαη όηη κπνξεί λα αλαπηύμεη θαί νξηζκέλεο αηζζήζεηο , αληίζηνη-

ρεο κε ηηο θπζηθέο αιιά ζε έλα αλώηεξν επίπεδν ζπλεηδεηόηεηνο . Αθνύζακε αλζξώπνπο 

λα δηεγνύληαη όηη έβιεπαλ ζθελέο ,ηηο νπνίεο θαί πεξηέγξαθαλ ( δηόξαζε ), θαί πνύ άιινη 

άλζξσπνη δελ κπνξνύζαλ λα δηαθξίλνπλ . Τπάξρνπλ άιινη πνύ δηαηείλνληαη , όηη αθνύλε 

ήρνπο θαη αξκνλίεο (ππεξαθνή) , πνύ νη γύξσ ηνύο δελ αθνύλε . Άιινη πάιη αηζζάλζεθαλ 

αγγίγκαηα , κε δηαπηζησκέλα ηα νξαηά ίρλε ηνπο , πνύ όκσο , δελ νθείινληαλ ζε θαλέλα 

άηνκν ηνύ πεξηβάιινληνο ησλ ( ππεξαίζζεζε ) . Ση ζπκβαίλεη ινηπόλ θαί ζε πνηά θαηάζ - 

ηαζε βξίζθνληαη νη άλζξσπνη απηνί ,πνύ εθδειώλνπλ ηα ραξίζκαηα απηά ,ελώ είλαη ζε 

εγξήγνξζε ; Έλα άηνκν ζε θαηάιιειε ζηηγκή πξνδηάζεζεο εθδειώλεη , θαη πάληνηε απν-

ξεί γηά απηό, κία από ηηο θπξηόηεξεο ηδηόηεηεο πνύ αλαθέξζεθαλ , θαί πνύ εθδειώλνληαη 

θαηά δηαιείκκαηα θαί ρσξίο θακηά πξνζπάζεηα ηνύ αλζξώπνπ ή ζπκβνιή ηεο δηθήο ηνπ 

ζειήζεσο . Σν ίδην άηνκν, αλ εθνύζηα ή κε ηελ παξόηξπλζε άιισλ, δνθίκαδε λα πεηύρεη 

ην ίδην πξάγκα γηά άιιε κία θνξά , ζα ηνύ ήηαλ αδύλαην λα εθδήισζε ηελ δύλακε πνύ 

πξηλ ηνύ είρε πξνθαιέζεη ηόζν κεγάιε έθπιεμε . 

Ο άλζξσπνο όκσο έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αλαπαξαγάγεη θαί λα εθδειώλεη ζην θπζηθό επί- 

πεδν θάζε αξεηή πνύ είλαη ζύκθπηε κε ην είδνο ηνπ. Ση πξέπεη ινηπόλ λα ζπκπεξάλνπκε ; 

Γηά πνηό ιόγν ν άλζξσπνο είλαη αλίθαλνο λα εθδειώλεη όηαλ ζέιεη ηελ δύλακε ηνύ πξν- 

αηζζήκαηνο ,ελώ θάζε ζηηγκή εθδειώλεη ηελ δύλακε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ; Γηά πνηό ιόγν 

ν άλζξσπνο είλαη αλίθαλνο λα ζέζεη ζε ελέξγεηα κόλνο ηνπ ηελ δύλακε ηεο δηόξαζεο , 

ελώ εθδειώλεη ζπλερώο ηελ δύλακε ηεο όξαζεο ; Γηαηί δελ κπνξεί λα έρεη πάληνηε εκπ - 

λεύζεηο ;  Να νη εξσηήζεηο πνύ πξέπεη λα ζέζνπκε ζηνλ εαπηό καο θαη πνύ κηά θαη κόλε  

απάληεζε δελ ηθαλνπνηεί . Ο άλζξσπνο ζηεξήζεθε κέξνο από ηηο θπζηθέο ηνύ δπλαηόηε- 

ηεο θαί ηδηόηεηεο .Απηό είλαη βέβαην. ηεξεζήθακε ζπλνιηθά πνιιέο δπλαηόηεηεο ,όρη 

κόλν ππεξθπζηθήο θύζεσο αιιά αθόκε θαη θπζηθήο θαη ζσκαηηθήο . Πξόρεηξα αλαθέ-

ξνπκε κεξηθέο από απηέο .Από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ηνύ βηβιίνπ ,ζηεξε-

ζήθακε ζεκαληηθό κέξνο ηεο κλήκεο καο .Από ηελ εθεύξεζε ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο 

θαη ησλ ζρεηηθώλ κεραλεκάησλ, δελ έρνπκε αληνρή ζηηο θηλήζεηο  θαη ζηε κεηαθίλεζε . 

Σέινο ,ν ζπλαηζζεκαηηζκόο καο θαί ε έλλνηα πνύ έρνπκε γηά ηελ ηέρλε εθθπιίδνληαη 
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βαζκηαία , από ηελ ζηηγκή πνύ ν ηερλίηεο έθιεηζε  ην εξγαζηήξην ηνπ ,γηά λα δώζεη ηόπν 

ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ,ηα νπνία θαηαζθεπάδνπλ καδηθά ρηιηάδεο αληηθείκελα ηεο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ αλζξώπνπ. Δίπακε πξηλ, όηη ράζακε νπζηαζηηθό κέξνο ηεο κλή-

κεο καο κε ηελ εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ηνύ βηβιίνπ . Πξάγκαηη ππάξρεη θαλείο 

ζήκεξα πνύ λα κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ζηε κλήκε ηνπ νιόθιεξα ζπγγξάκκαηα επηζηή-

κεο θαη θηινζνθίαο ; κσο κεηαμύ ησλ πξνγόλσλ καο ,νη εγγξάκκαηνη είραλ ηελ ηδηό-

ηεηα απηή . Οη δξαζηεξηόηεηεο πνύ πξναλαθέξακε , θαη πνύ ν άλζξσπνο ζήκεξα έρεη 

απνζηεξεζεί , είλαη ιάζνο λα ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξθπζηθέο ,γηαηί αξρηθά ήηαλ πξαγ-

καηηθά θπζηθέο θαη ζύκθπηεο κε ην είδνο ηνπ. Αθόηνπ ν άλζξσπνο παξέθθιηλε από ηνύο 

πξσηαξρηθνύο ηνπ ζθνπνύο , έραζε ακέζσο κηά νπζηαζηηθή έλλνηα ηεο δσήο ηνπ , ηελ 

δηάθξηζε κεηαμύ ηνύ θαινύ θαη ηνύ θαθνύ .Σν επαθόινπζν ηεο απώιεηαο απηήο ήηαλ ε 

απώιεηα ηεο ελλνίαο ηεο δηθαηνζύλεο .Οπιηζκέλνο ν άλζξσπνο κε ηηο δπλάκεηο πνύ αλα-

θέξακε θαη ζηεξεκέλνο από ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζύλεο ,γηλόηαλ έλα επηθίλδπλν θαί θα-

ηαζηξεπηηθό νλ ζηελ δεκηνπξγία .Ζ πηώζε πνύ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Γέλεζεο θαί ε 

απνπνκπή ηνπ από ηνλ Παξάδεηζν είλαη ζύκβνια , ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ ηηκσξό απηή 

ελέξγεηα , πνύ απνζηέξεζε ηνλ άλζξσπν από ηηο αξρηθέο ηνπ ηδηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο . 

Έηζη ν άλζξσπνο , αθνύ έγηλε αθίλδπλνο , δξα θαη εξγάδεηαη γηά λα επαλαθηήζεη πξώηα 

από όια ηελ δηάθξηζε ηνύ θαινύ θαη ηνύ θαθνύ θαί κέζσ απηήο όιεο ηηο θπζηθέο ηνπ 

δπλαηόηεηεο , πνύ ζα ηνλ θάλνπλ πξαγκαηηθό θπξίαξρν ηεο δεκηνπξγίαο , όπσο ν Υηξάκ .  

Άιιεο παξαδόζεηο δηαθεξύζζνπλ , όηη ν άλζξσπνο θαηαιήθζεθε από ην πλεύκα ηεο αηα- 

μίαο  θαη ηεο αληημνόηεηαο θαη απνγπκλώζεθε από ην έλδνμν ηνπ ζώκα ,ην νπνίν είλαη 

έλα ηξνκεξό θαη παλίζρπξν όπιν . ηνλ Σεθηνληζκό κηινύκε γηά ηνλ απνιεζζέληα Λόγν . 

Αλ νη δηάθνξεο παξαδόζεηο δηαθσλνύλ γύξσ από ηα αίηηα πνύ πξνθάιεζαλ ηελ απνγύκ-

λσζε θαη ππνδνύισζε ηνύ αλζξώπνπ , σζηόζν ζπκθσλνύλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έλαλ-

ηηόηεηαο απηήο . πνηε πξνβάιιεη ε εξώηεζε ; Θα επαλαθηήζεη πνηέ ν άλζξσπνο όιεο 

ηνπ ηηο δπλάκεηο ; Φαίλεηαη πώο Ναί . Απηόο ήηαλ άιισζηε θαη ν ιόγνο ηεο δξάζεσο αλά 

ηνύο αηώλεο ησλ Μπζηεξίσλ θαη κπζηαγσγηθώλ ζθελσκάησλ .Απηή είλαη ζε ηειηθή αλά-  

ιπζε ε έλλνηα ηεο αλαδεηήζεσο ηνύ απνιεζζέληνο Λόγνπ . Γηεξσηεζήθακε πηό πξηλ γηά 

ηελ ηπρόλ ύπαξμε Φπρηθώλ θαη Πλεπκαηηθώλ νθζαικώλ . ην πεξίδσκα ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ 

κέζα ζην ηξηγσληθό επηθάιπκκα , ζπκβόινπ ηνύ πλεύκαηνο , ππάξρεη έλαο νθζαικόο ! 

ην ύςνο ηνύ αξγπξνύ γλώκνλα , ζην εζσηεξηθό ηνύ εγθεθάινπ , ππάξρνπλ δύν όξγαλα 
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πεξίπνπ επάιιεια ( ζτήμαηα ζελίδας 12 ) .ηελ Ηαηξηθή ηα νλνκάδνπλ, ππόθπζε 

θαη επίθπζε ή θσλάξην .ηε ζέζε ηεο επηθύζεσο-ππνθύζεσο ,ζην ύςνο πεξίπνπ 

ηεο βάζεσο ηεο  κύηεο , όιεο νη κπεηηθέο παξαδόζεηο ηνπνζεηνύλ ηε ζσκαηηθή  

έδξα ηνύ ιεγνκέλνπ “ ηξίηνπ νθζαικνύ ”. Γελ είλαη βέβαηα ε ώξα νύηε θαη ελδείθλπηαη 

εδώ λα επηρεηξήζνπκε κηά ηέηνηα αλάιπζε .Οη πξναλαθεξζείζεο ηδηόηεηεο ,θαζώο θαί 

άιιεο , είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ θέληξσλ ελεξγείαο ή ζπλεηδεηό-

ηεηνο , κε ηα νπνία ν Γεκηνπξγόο πξνίθηζε ηνλ άλζξσπν .Σα θύξηα θέληξα ζύκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε είλαη επηά ζε αξηζκό .Ζ ελέξγεηα πνύ δηαρέεηαη  κέζα από απηά ηα θέληξα 

ελέξγεηαο είλαη νπζηώδεο γηά ηε δσή καο ,θαη παξόιν πνύ ν θαζέλαο από εκάο θαηέρεη 

ηέηνηα θέληξα , ν βαζκόο εμειίμεσο ηνπο δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηνύο αλζξώπνπο . Γηά ηνλ 

ιόγν απηό ην ηππηθό καο αλαθέξεη έξη + ένα = επτά Γηδαζθάινπο ,αιιά πεπεηξακέλνπο , 

λα επηζθέπηνληαη ηνλ ηάθν ηνύ Υηξάκ , δειαδή ηελ εμειηγκέλε πλείδεζε . Σν έβδνκν 

θέληξν βξίζθεηαη ζηελ επίθπζε θαη ε ζπλεηδεηόηεηα σο θαη νη δπλάκεηο πνύ αξρίδεη λα 

πξνηθίδεη ηνλ άλζξσπν ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Ηεξνβνάκ ,δειαδή έλα εζσηεξηθό- θξπκκέλν 

ή Μπζηηθό αλ ζέιεηε Γηδάζθαιν κέζα καο ! Έλαο πνύ έρεη κειεηήζεη  Κακπαιά ,ε νπνία 

καο δίλεη κηά κπζηηθηζηηθή θαη αιιεγνξηθή εξκελεία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο , κπνξεί λα 

δεί ζε πνιιά ζεκεία ηεο ηνλ ζπκβνιηζκό :  “ Η Σοθία οικοδόμηζε ηόν οίκον ηης , ( δειαδή  

ην αλζξώπηλν ζώκα ) καί έζηηζε ηούς επηά ζηύλοσς ηης  ” (  Ναροιμίαι 9, 1 ) . Με έλα άιιν 

ηξόπν πεξηγξάθεηαη ζην όξακα ηνύ Εαραξία κε ηελ επηάθσην ιπρλία ( Ηεθάλαιο 4, 1-14 ).  

“Τί ζὺ βλέπεις ; καὶ εἶπα · ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λστνία τρσζῆ ὅλη , καὶ ηὸ λαμπάδιον ἐπάνω 

αὐηῆς , καὶ 7 λύτνοι ἐπάνω αὐηῆς , καὶ ἐπηρώηηζα καὶ εἶπα πρὸς ηὸν ἄγγελον ηὸν λαλοῦνηα 

ἐν ἐμοὶ λέγων· ηί ἐζηι ηαῦηα κύριε; και ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρός με 

λέγων · ἑπηὰ οὗηοι ὀθθαλμοὶ Κσρίοσ εἰζὶν οἱ ἐπιβλέπονηες ἐπὶ πᾶζαν ηὴν γῆν ( ην ζώκα ) . ”   

Ο νθζαικόο ζπκβνιίδεη γεληθά ηελ ηθαλόηεηα ηνύ αλζξώπνπ λα δηεηζδύεη ζε επίπεδα 

πνύ βξίζθνληαη πέξα από ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζπλήζνπο ζε εγξήγνξζε ζπλείδεζεο .Ο 

Μσϋζήο είρε ζπλαληήζεη δηεξρόκελνο ηελ έξεκν θνληά ζην θξέαξ, ( ην λεξό ζπκβνιίδεη 

ηνλ ςπρηθό θόζκν) , ηηο 7 θόξεο ηνύ Βαζηιηά ηεο εξήκνπ (  δειαδή ηνύ ΔΓΧ ), ηηο νπνίεο 

νη ιεζηέο ( νη ηξείο εηαίξνη ) ηαιαηπσξνύζαλ. Ο Μσϋζήο ( Μα – α – α ζηελ αξραία Αηγπ-

πηηαθή γιώζζα ζεκαίλεη ν Θεόο ηεο Αιεζείαο ) πεγαίλεη ζηνλ Βαζηιηά ηεο εξήκνπ . 

Υνξεύνπλ κπξνζηά ηνπ νη επηά ζπγαηέξεο ηνύ Βαζηιηά γηά λα δηαιέμεη ηε ζύδπγν ηνπ. 

Καί απηόο λπκθίνο ,λα πξνρσξήζεη καδί ηεο ζην όξνο λα βξεί ηνλ Θεό ηνπ . Γηαιέγεη ηελ 
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θνξπθή ηεο θεθαιήο . Σν όλνκα ηεο επθώξα = α – Απά – Ρα . Ρα είλαη ν Θεόο Λόγνο , 

απά = Παηήξ ( εθ ηνύ Ακπ ) ,α = ε Εσή - επηζπκία έθθξαζεο ζηελ Αηγππηηαθή γιώζζα . 

Σελ λπκθεύεηαη θαί πεγαίλεη ζην όξνο ,ηνλ πλεπκαηηθό θόζκν όπνπ παίξλεη ηηο 10 ελην-

ιέο πάλσ ζε δύν ιίζηλεο πιάθεο , πνύ είλαη νη δύν ινβνί ηνύ εγθεθάινπ . Ζ βάηνο ε θιε-

γνκέλε θαί κε θαηγόκελε είλαη ε παξεγθεθαιίδα . ηελ πξώηε εηθόλα ηνύ παξαξηήκαηνο  

(4
ορ

 βαθμός - μεηαρρσθμιζμέμο Οκωη Δόγμα ) ε επηάθσηνο ιπρλία θαη ν εμάθηηλνο αζηήξ 

είλαη ην θιεηδί γηά λα μεθιεηδώζεη θαλείο ηηο δύν ιίζηλεο πιάθεο νη νπνίεο έρνπλ αληίζεηε 

θόξηηζε . Έηζη ν πεληάθηηλνο ζηελ κηά πιάθα είλαη ζε εζνρή ελώ ζηελ άιιε πξνεμέρεη .  

Αλ ηνικήζνπκε λα πάκε αθόκε πηό πέξα , ζηελ Απνθάιπςε ηνύ Ησάλλε , έρνπκε (7) επηά 

εθθιεζίεο δειαδή ζπλάμεηο - ζπλαζξνίζεηο ελεξγείαο . Ζ 7
ε
 εθθιεζία είλαη ε Λανδίθεηα . 

Γείηε ηελ αληηζηνηρία ! Ήηαλ πόιε γλσζηή γηά ηελ ζεξαπεπηηθή πνύδξα , έλα εμαηξεηηθό 

θάξκαθν γηά επαίζζεηα θαί αζζεληθά κάηηα .ηελ Απνθάιπςε ,θεθαι. 3:18 , αλαθέξεηαη 

ζαλ θνιιύξην . Έλα άιιν θέληξν , κε ην όλνκα εθθιεζία ηεο Πεξγάκνπ , είλαη ην ειηαθό 

πιέγκα ηνύ κεγάινπ ζπκπαζεηηθνύ, θαη ειέγρεη ηελ δσηηθή δηαδηθαζία ηνύ πιηθνύ ζώκα-

ηνο . ηελ πόιε ηεο Πεξγάκνπ ε δηαδηθαζία απηή ενξηαδόηαλ ζηνλ Ναό ηνύ Αζθιεπηνύ .  

       Ο Ηεζνύο Υξηζηόο ζην Δπαγγέιην ηνύ Ησάλλε ( θεθάιαην 7-38 ) καο ιέεη ζρεηηθά :  

     « ν πηζηεύσλ εηο Εκέ , … , πνηακνί εθ ηεο θνηιίαο απηνύ ξεύζνπζηλ ύδαηνο δώληνο ».  

Σν θέληξν απηό ήηαλ γλσζηό ζηνύο ιεγόκελνπο νκθαινζθόπνπο κνλαρνύο ή εζπραζηέο , 

νη νπνίνη ζπγθεληξώλνληαλ ζην ζεκείν απηό , κε ζηόρν ηε κεηαθνξά ηεο ζπλεηδεηόηεηνο  

ηνπο ζηνύο ιεγόκελνπο ςπρηθνύο θόζκνπο , ην ζύκβνιν ησλ νπνίσλ είλαη ν πεληάθηηλνο 

αζηέξαο θαί ε ειήλε ( ην αίηην ηνζνύησλ ζαπκαζίσλ θόζκσλ-ηππηθό Δηαίξνπ ). Ζ ζύλ- 

νδνο πνύ ζπλήιζε ην 1368 κ.Υ. ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ,αλαζεκάηηζε ηνύο 

αληηπάινπο ησλ νκθαινζθόπσλ κνλαρώλ θαί ηνύο αλαθήξπμε νξζνδόμνπο . 

Μεηαμύ ησλ θέληξσλ απηώλ ζπλείδεζεο ,ηα νπνία είλαη δπλάκεηο – ηδηόηεηεο ηνύ αλζξσ-

πίλνπ Δγώ ( Υηξάκ ) , θαί ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνύ αλζξώπνπ κεζνιαβεί έλαο θξαγκόο , 

έλα δπύθακηο , ην νπνίν έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ πεξηνξηζκέλε ή θαί απαγνξεπκέλε πξόζ-

βαζε ζε απηά . Πξόθεηηαη κάιινλ γηά ην θαηώηεξν Δγώ ηνύ ππνςήθηνπ πξνο κύεζε ζε 

αλώηεξα επίπεδα ζπλεηδεηόηεηνο ( δειαδή νη ηξείο δνινθόλνη εηαίξνη ) ην νπνίν ελεξγεί 

αληηδξαζηηθά .Γηά ηελ αθύπληζε απηώλ ησλ θέληξσλ, ηα νπνία ιόγσ ηεο εζσηεξηθήο ησλ 

ιεηηνπξγίαο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ςπρνλνεηηθά ζπλεηδεζηαθά θέληξα , πεξηγξάθνληαη θαί 

ζπληζηώληαη από ηηο δηάθνξεο κπεηηθέο ζρνιέο δηάθνξα γπκλάζκαηα θαί ηερληθέο , αιιά 
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ζαλ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ν εμαγληζκόο θαί ε θάζαξζε ηνύ κπνπκέλνπ . Απηόο 

δε είλαη ν ιόγνο πνύ ζε θάζε βαζκό εθεί επηθεληξώλνπκε ( εζηθνπνίεζε ) όιν ην ελδηα-

θέξνλ καο . Βέβαηα ηνλ Σεθηνληζκό δελ ηνλ αθνξνύλ νύηε θαί δηδάζθεη ηέηνηεο ηερληθέο , 

δηόηη δελ είλαη απηόο ν ξόινο πνύ θαιείηαη γεληθόηεξα λα επηηειέζεη ζηελ θνηλσλία .  

Μαο  παξνπζηάδεη όκσο ηηο Απσέρ απηέο κε ζπκβνιηθό ηξόπν δίλνληαο καο έλα θιεηδί , ην 

νπνίν ζπκβνιίδεη ηελ Πλεπκαηηθή δύλακε κέζσ ηεο νπνίαο εηζέξρεηαη θαλείο εηο ηελ 

θαηαλόεζε ησλ κπζηεξίσλ ηνύ Σεθηνληζκνύ . Ζ Κλείρ ζηνλ 4
ν
 βαζκό είλαη από ειεθαλη-

νζηόλ, ε ιεπθόηεο ηνύ νπνίνπ ζπκβνιίδεη ηελ αγλόηεηα θαί θαζαξόηεηα ηνύ Πλεύκαηνο.. 

Δπί πιένλ ε αληνρή ηνπ ( είλαη ζρεδόλ άζξαπζην ) ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο Ηζρύνο .  

Καιείηαη επίζεο  Κιείο ηνύ Δαπίδ , θαί ιέγεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε όηη βξέζεθε  

ζην θέξεηξν ηνύ Αδσληξάκ , ν νπνίνο ήηαλ ν αξρηεπηζηάηεο ηεο αλεγέξζεσο ηνύ Νανύ 
F
.  

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ ( = τα πάντα με μέτρο ! ) 

Δίλαη απνιύησο θπζηθό νξηζκέλα εξκελεπηηθά ζηνηρεία , πνύ μεθεύγνπλ από ηνλ ζπλήζε 

ηξόπν πνύ εξεπλνύκε ην πεξηερόκελν ηνύ βαζκνύ ,κεξηθνί αδειθνί  λα ηα αληηκεησπίδνπλ 

κε ζθεπηηθηζκό .  κσο ηίπνηε δελ πξέπεη λα ππνηηκνύκε , νύηε ηίπνηε λα ππεξηηκνύκε ! 

Καηά ηελ 1
ε
  πεξηνδεία ηεο κπήζεσο ηνύ 1

νπ 
 βαζκνύ ,ε νπνία θαηά ην ηππηθό ζπκβνιίδεη 

ηελ αλζξώπηλε δσή ,ν Σεθη νξίδεη ην Καθήκον εηο ηελ απόιπηνλ απηνύ έλλνηα σο εμήο :   

                           « Σέβαο πξνο ηνλ  Θεόλ , Αγάπε πξνο ηελ Παηξίδα θαί  

                          ηνλ Πιεζίνλ θαί ηξπθεξά αθνζίσζηο εηο ηελ νηθνγέλεηα »  

Έρνπκε όκσο εδώ κία ,ελδερνκέλσο ζθόπηκε ,παξάιεηςε ηεο αλαθνξάο ηνύ θαζήθνληνο 

πξνο ηνλ Δαπηό καο ! Γηόηη θαηά ηελ γλώκε κνπ παξά όιεο ηηο θαιέο καο πξνζέζεηο , αλ 

δελ αθππληζζνύλ κέζα καο θαί άιιεο ςπρηθέο ηδηόηεηεο πνύ ζα καο θαζνδεγνύλ κε 

ηξόπν αζθαιή πξνο ην θαζήθνλ καο ,ζα αθνύκε ηελ θαηλνκεληθά πεξίεξγε απάληεζε πνύ 

καο δίδεη ην ηππηθό ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ κεηά ην πέξαο ησλ πεξηνδεηώλ , θαηά ηελ θαζηέξσζε : 

                        «  Αδειθέ κνπ … κε ιεζκνλείηε όηη δπζρεξεζηέξα ηεο 

                          εθπιεξώζεσο ηνύ Καζήθνληνο είλαη ε Γλώζηο απηνύ »  ( ησπικό ζελίς 24 )        

Σν ύςηζην ινηπόλ θαζήθνλ πξνο ηνλ εαπηό καο ,θάηη γηά ην νπνίν δελ ιάβακε απάληεζε 

ζηνλ βαζκό ηνύ καζεηνύ , απνθαιύπηεηαη ζηελ Μύεζε ηνύ Μπζηηθνύ Γηδαζθάινπ : 

- Πάζα γλώκε ηνύ αλζξώπνπ ,δπζηπρώο είλαη κόλν ζρεηηθή θαί ν Τεθη  νπδεκίαλ δέρεηαη   

  σο νξηζηηθήλ . Επηβάιιεη ην θαζήθνλ ηεο αλαδεηήζεσο ηεο Αιήζεηαο , άλεπ εμαηξέζεσο ,  

  άλεπ ζπκβηβαζκνύ .……. Να έρεηε κίαλ κόλελ επηδίσμηλ , ηελ αλαδήηεζηλ ηεο Αιήζεηαο.-   
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                                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΕΙΚΟΝΩΝ 
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                                      ΠΜ ΔΓΚΔΞΜ ΠΕΟ ΔΩΕΟ ΟΠΕΚ ΗΑMΝΑΘΑ 

       ΒΑΘΙΜΖ ΟΡΚΓΖΔΕΟΖΑΗΕΟ ΑΚΜΔΜΡ  TOY ΑΑΟΠ ΟΠΜ ΔΓΚΔΞΜ ΠΕΟ ΔΩΕΟ 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                         

 

 

                                                                         

 

                            

Πα εργαλεία ζηομ ηάθο ηού ιράμ ,είμαι ο Γμώμωμ και o Διαβήηης, ή ο ΓΛΑΗΠΖΚΜΟ ΑΟΠΕΞ ! 
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F
 Γηαβάδνπκε ζην ηππηθό ηνύ Γηδαζθάινπ :  

   « Λέγεηαη , ό’ηη ε επηζηήκε αλαπαύεηαη ππό ηελ ζθηάλ ηεο Αθαθίαο . Αιιά ηη βιέπσ !…  

      έλα γλώκνλα θαη έλα δηαβήηε σζεί ζθνπίκσο εξξηκέλνη ... επί ηνύ ηάθνπ ηνύηνπ ».   

Σα εξγαιεία απηά ζην πιηθό επίπεδν βνεζνύλ ζηελ ζρεδίαζε θαί δηακόξθσζε ελόο νηθν- 

δνκήκαηνο . Πνηά ινηπόλ ζα κπνξνύζε ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε λα είλαη ε 

ρξεζηκόηεο ησλ εξγαιείσλ απηώλ ζε έλα ηάθν ώζηε λα έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπο ν Ηεξν-

βνάκ θαη νη 6 Γηδάζθαινη ; Σν ζύκπιεγκα ηνύ Γηαβήηε θαη ηνύ Γλώκνλα ζπκβνιίδεη ηελ 

Παγθόζκην Δλέξγεηα πνύ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ Κάζνδν ηνύ Πλεύκαηνο ζηελ Όιε , 

θαηά ην « Γελεζήησ Φσο » ή ηελ Μεγάιε έθξεμε ( Big - Bang ) ηεο Φπζηθήο επηζηήκεο . 

Μεηαθνξηθά όκσο ,επεηδή ν Ηεξνβνάκ θαη νη 6 δηδάζθαινη ζπκβνιίδνπλ θαηαζηάζεηο θαί 

θέληξα ζπλείδεζεσο ηνύ αλζξώπνπ , ηα εξγαιεία απηά είλαη ην Μέζον πνύ παξέρεη ηελ 

δπλαηόηεηα γηά λα δηακνξθσζεί ε ζπλείδεζε ηνύ αλζξώπνπ από ηε ζπλήζε θαηάζηαζε 

ηεο ,ζε κηά εμειηγκέλε κνξθε ,ε νπνία είλαη πξνζσξηλά ζακκέλε ή ππλώηηεη όπσο άιιε-

γνξεί ν ηάθνο ηνύ Υηξάκ θαί ν θιάδνο ηεο Αθαθίαο . Ζ ζπλήζεο ζπλείδεζε  δηακνξθώλ-

εηαη κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ κε εκπεηξίεο πνύ πξνζιακβάλνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

δνλεηηθώλ εθθξάζεσλ ηεο Παγθνζκίνπ Δλεξγείαο όπσο απηέο πινπνηνύληαη ή εθθξάδν-

ληαη δηά κέζνπ ησλ κνξθώλ , νη νπνίεο απνηεινύλ ζπκπύθλσζε ελεξγείαο . πλεπώο ηα 

εξγαιεία ή αιιηώο ε Κιείο ηνύ Δαπίδ θαζώο αλνίγεη ην Δξύθαθην επηηειεί δηπιό έξγν . 

Τπνθαζηζηά ζπκβνιηθά , αθελόο ην Μέζον θαί αθεηέξνπ ην Εξελικηικό Σσέδιο ! 

1
νλ

 . Σν Μέζον είλαη ή Παγθόζκηνο Δλέξγεηα , όπσο μεδηπιώλεηαη ζηα δηάθνξα επίπεδα 

       ηεο Γεκηνπξγίαο ,αιιεγνξνύκελα ζηνλ Σεθηνληθό Ναό κε ηνλ Πξόλαν ή Αηιάκ ,ηνλ 

       θπξίσο Ναό ή Υηθάι θαί ηνλ Θόιν ή Μέζν Γώκα , θαί ηα Άγηα ησλ Αγίσλ ή Γεβίξ .    

2
νλ

 . Σν Σσέδιο είλαη νη βαζκίδεο εμειίμεσο όπσο πεξηγξάθνληαη ζρεκαηηθά από ην ηδεό-

γξακκα πνύ απνθαινύκε Δένδπο ηηρ Ζυήρ ζηελ Κακπαιά . Ο Ναόο ηνύ νινκώληνο ή  

ν Σεθηνληθόο Ναόο κε ηηο δύν ζηήιεο B θαη J  έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηα πξόηππα ηνπ . 

Ζ θίλεζε ηνύ κπνπκελνπ γίλεηαη ζηελ κεζαία ζηήιε, εθ Γπζκώλ πξνο Αλαηνιάο ,επάλσ 

δε ζην ηδεόγξακκα έρνπλ ηεζεί νη 33 βαζκίδεο ησλ ζηαδίσλ εμειίμεσο ηνύ Α Α  Σ . 

Ο εμάθηηλνο αζηέξαο θαί ε επηάθσηε Λπρλία ή Μελνξά είλαη ηα ζπλεπηπγκέλα ζύκβνια 

ηνύ δέλδξνπ ηεο  δσήο , όπσο εύθνια δηαθξίλεη θαλείο ζηα ζρήκαηα πνύ παξαηίζεληαη ! 

                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 12 -5-2008                             

                                                                                                            Ιόλαος 

  

  


