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« Μιλοφμε εκείνο που ξζρουμε, και μαρτυροφμε εκείνο που είδαμε » Ιωάννθσ κεφ. 
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Κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ, υπιρχαν άτομα των οποίων θ 
αποςτολι ιταν να δράςουν ωσ κακοδθγθτικά φϊτα μζςα ςτο ςκοτάδι τισ άγνοιασ 
και του μίςουσ τθσ ανκρωπότθτασ. Αυτά τα άτομα καλοφνταν ςωτιρεσ, προφιτεσ, 
δάςκαλοι, μάγοι, bodhisattvas, Βοφδεσ, arhats, και υιοί του ανκρϊπου... 
Με ςοφά λόγια, καφματα και εςωτερικά γραμμζνα κείμενα, αυτοί οι άντρεσ και 
γυναίκεσ επζδραςαν ϊςτε να εξελιχκεί πνευματικά θ ανκρωπότθτα. 
 
Ι. Μυςτικιςμόσ 
 
Διαβάηουμε ςε βιβλία ότι αυτά τα ιερά άτομα αναλάμβαναν διάφορεσ αποςτολζσ 
και ανικαν ςε διαφορετικζσ εποχζσ, περιοχζσ, κρθςκείεσ, ομάδεσ, μυςτικζσ οργανϊ-
ςεισ, και εςωτερικά τάγματα, εν τοφτοισ, υπάρχει μια κοινι και ακριβισ διδαςκαλία 
που είναι ζμφυτθ μζςα ςε όλεσ τισ εργαςίεσ τουσ. αν να υπιρχε κάποιο κοςμικό 
ςχζδιο, ςε όλεσ τισ φυλζσ και τισ εποχζσ, να ςταλοφν αυτοί οι φωτιςμζνοι αγγελιο-
φόροι ϊςτε να εργαςτοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ αποςτολζσ όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ 
ανκρωπότθτασ.  

το βιβλίο του, «Αδελφότθτεσ τθσ Αναηιτθςθσ» ο Manly P. Hall αναφζρει: 

«Υπάρχει ζνασ αναμφιςβιτθτοσ όγκοσ αποδείξεων που υποδεικνφει τθν φπαρξθ 
μυθμζνων φιλοςόφων οι οποίοι κατζχουν μια ανϊτερθ γνϊςθ των κεϊκϊν και 
φυςικϊν νόμων. Υπάρχουν ακόμα επαρκισ αποδείξεισ ότι αυτοί οι μυθμζνοι ιταν 
αντιπρόςωποι μιασ Παγκόςμιασ Αδελφότθτασ Μυςτϊν θ οποία υπάρχει από τισ πιο 
μακρινζσ εποχζσ. Αυτι θ υπεραδελφότθτα ζχει πάρει ονομαςίεσ όπωσ : Φιλοςοφικι 
Αυτοκρατορία, Μεγάλθ Σχολι, Κολλζγιο του Αγίου Πνεφματοσ και Αόρατθ 
Κυβζρνθςθ του Κόςμου. Αναφορζσ για αυτό το ανεξάρτθτο ςϊμα των «αρχαίων τθσ 
γθσ» απαντϊνται ςε ιερζσ γραφζσ, φιλοςοφικι λογοτεχνία, και ςτισ μυςτικζσ 
διδαςκαλίεσ όλων των φυλϊν και εκνϊν τθσ ανκρωπότθτασ». 
 



υναντοφμε ςτθν ροι τθσ μυςτικισ διδαςκαλίασ τον όρο Ανκρωπιςμόσ. Αυτόσ ο 
όροσ δεν χρθςιμοποιείται με το δθμοφιλζσ νόθμά του, αλλά περιγράφει το κυρίωσ 
πρόγραμμα των Μυςτθριακϊν χολϊν για τθν απελευκζρωςθ του ανκρϊπου από 
τθν δουλεία, τθν άγνοια, πρόλθψθ, και φόβο. 
Για να ξεκινιςει θ παραπάνω απελευκζρωςθ, ο Γνωςτικόσ μακθτισ επιηθτεί να 
προάγει και να εξελίξει τθν διαιςκθτικι αρχι μζςα του, αυτιν τθν δφναμθ που 
προκαλεί κάποιον να αναηθτά τθν Αλικεια, αυτι τθν αρχι που μασ ωκεί να 
γνωρίςουμε τουσ εαυτοφσ μασ. Αυτι θ αρχι είναι θ υνείδθςθ μζςα ςε κάκε άτομο, 
και είναι ο λόγοσ και θ αιτία κάκε μυςτικιςτικισ εμπειρίασ. Θ ςυνείδθςθ είναι ο 
τρόποσ ι το υλικό που χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ πράξεισ τθσ Θεουργίασ, του 
μυςτικιςμοφ ι τθσ λευκισ Μαγείασ. Ο Ελιφάσ Λεβί άλλοτε ζγραψε, «Μαγεία είναι 
το κεϊκό ςτον άνκρωπο, αποτελοφμενθ από επιςτιμθ ςε ζνωςθ με Πίςτθ». 
Ο αλθκινόσ Θεουργόσ, μυςτικιςτισ ι προφιτθσ, είναι θ όψθ τθσ κεϊκότθτασ μζςα ςε 
κάκε ξεχωριςτό άνκρωπο, είναι το Εςωτερικό Είναι, ο Εςϊτεροσ. Αυτόσ είναι το 
ιδιαίτερο Εςωτερικό Είναι ενόσ μυθμζνου το οποίο εκφράηεται μζςα από τα λόγια 
και τισ ενζργειεσ του μυθμζνου μζςα από τθν ουςία ι τθν αιτιατι αρχι. Δεν λζμε 
πωσ κάκε ατομικι προςωπικότθτα είναι κεϊκι, όχι, ο αμαζλ αναφζρει: «Ο 
Θεουργόσ είναι περιςςότερο μζςα, βακφτερα, πιο πλιρθσ». (ςτο βιβλίο του «Λόγοσ 
Μάντραμ Θεουργία»). Δεν είναι, όπωσ πολφ φανατικοί πιςτεφουν, θ προςωπικό-
τθτα ενόσ αγίου που είναι κεϊκι, είναι θ κεϊκότθτα μζςα ςτον άγιο που είναι ιερι. 
Και εδϊ είναι που οι μυθμζνοι τθσ Οικουμενικισ Αδελφότθτασ βρίςκουν αλθκινι 
μαγεία. τεροφμενοσ τθσ κακοδιγθςθσ από τον κεό εςωτερικά, μπορεί κάποιοσ να 
βρει εγωιςμό, και ζτςι όλθ θ μαγεία κα γίνει μαφρθ όπωσ εκφυλίηεται ςε ςκοτάδι. 
Δυςτυχϊσ αυτό ςυμβαίνει ςε πολλζσ από τισ ψευδο-εςωτερικζσ ςχολζσ και κρθς-
κείεσ τθσ ςφγχρονθσ ανκρωπότθτασ. Επομζνωσ, για κάποιον που επικυμεί να διε-
ρευνιςει ςτα εςωτερικά ι απόκρυφα μυςτιρια, πρζπει να επιηθτιςει ςφνδεςθ και 
κακοδιγθςθ μόνο από τον «Κφριο Θεό τθσ Αλικειασ Εςωτερικά». Και αυτό είναι το 
πραγματικό νόθμα τθσ Θρθςκείασ, θ οποία ςτα Λατινικά είναι Religare, που 
ςθμαίνει «να ενϊςω ( με το κεϊκό )». Σο ίδιο νόθμα βρίςκουμε και ςτθν ανςκριτικι 
λζξθ Yoga ( δεσ ςτο βιβλίο με τίτλο « Σα Μυςτήρια τησ Φωτιάσ, Κουνταλίνη Yoga » 
του αμαέλ Αοφν Βεόρ ► ), θ οποία είναι θ ίδια διαδικαςία κάτω από το φωσ του 
ανατολικοφ μυςτικιςμοφ. 
υνεπϊσ, οι μακθτζσ του Γνωςτικιςμοφ δεν ακολουκοφν κανζνα Γκουροφ ι δάςκα-
λο, εκτόσ από τον εςωτερικό Γκουροφ, με το να καλλιεργοφν τθν ςχζςθ μεταξφ 
αυτϊν και τθσ κεϊκότθτασ.  
Οι αλθκινζσ διδαςκαλίεσ των Δαςκάλων, οι οποίοι ιρκαν για να υπθρετιςουν τθν 
ανκρωπότθτα, ςτοχεφουν μόνο να μασ δϊςουν τουσ τρόπουσ ϊςτε να κρζψουμε 
αυτιν τθν ςχζςθ.  
Ο Ελιφάσ Λεβί ζγραψε ςτο βιβλίο του « Σα Παράδοξα τθσ Ανϊτατθσ Επιςτιμθσ » :  
«Η Θρθςκεία είναι Μαγεία κάτω από τθν ζγκριςθ τθσ εξουςίασ». 
Οι οφοί καταλαβαίνουν τι είναι αλθκινι κρθςκεία, θ οποία είναι αιϊνια ανάγκθ. 
Για διεφκαρμζνεσ ψυχζσ, κρθςκεία είναι ζνασ δεςμόσ που επιβάλλεται από τουσ 
παραλογιςμοφσ του φόβου και τισ ανοθςίεσ τθσ ελπίδασ. Για προαχκείςεσ ψυχζσ, 
κρθςκεία είναι μια δφναμθ, θ οποία ανκίηει από μια όλο και πιο ζντονθ αγάπθ για 
το Θεό και τθν ανκρωπότθτα. 
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ΙΙ. Επιςτήμη 
 
Για χιλιάδεσ χρόνια, ο Γνωςτικιςμόσ πρόςφερε τα κλειδιά για να ξεκλειδϊςει κανείσ 
τα μυςτιρια που απλϊνονται βακιά κρυμμζνα μζςα ςτθν ψυχι και υποςχζκθκε ζνα 
πράγμα: αντικειμενικι γνϊςθ. Δεν ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να πιςτζψουν ςε 
κάποιο ςυγκεκριμζνο δόγμα. Γιατί να πιςτζψεισ όταν κα μποροφςεσ να γνωρίηεισ; 
Για αυτό λζγεται πωσ θ βακιά Αυτοπραγμάτωςθ του Είναι αποτελεί τον ςτόχο μασ, 
αλλά θ επιςτιμθ είναι θ μζκοδοσ μασ. 
Πρζπει να είμαςτε κριτικοί, προςεκτικοί και αποφαςιςμζνοι αν είναι να φτάςουμε 
ζναν τόςο ευγενι ςτόχο. Επομζνωσ, υπάρχουν τρεισ εςωτερικζσ επιςτιμεσ οι οποίεσ 
ζχουν μελετθκεί από τθν αυγι τθσ ανκρωπότθτασ οι οποίεσ προςφζρουν τουσ 
τρόπουσ για να φτάςουμε ςτο ςτόχο μασ. 
 
Α. Ψυχολογία 
Όλοι οι μορφωμζνοι κακθγθτζσ και εκπαιδευτζσ ςυμφωνοφν ςτο ότι τα παιδιά δεν 
ξζρουν τον λόγο των επικυμιϊν τουσ. Αλλά το ότι οι ενιλικεσ επίςθσ ςφάλλουν 
όπωσ τα παιδιά ςε αυτιν τθν γθ, χωρίσ να γνωρίηουν από ποφ ζρχονται ι που 
πθγαίνουν, ενεργϊντασ ςαν παιδιά ςε ςχζςθ με τουσ αλθκινοφσ ςκοποφσ, εξουςια-
ηόμενοι από γλυκίςματα και ξφλινεσ βζργεσ, κανείσ δε κζλει να το πιςτζψει, εν 
τοφτοισ ςε εμζνα φαίνεται εντελϊσ προφανζσ. 
Ασ παρακολουκιςουμε ζναν άνκρωπο ςτθν περιοριςμζνθ ςφαίρα του και ασ δοφμε 
πωσ τον επθρεάηουν οι εντυπϊςεισ, πωσ είναι πακιαςμζνοσ με τισ ιδζεσ του, μζχρι 
τελικϊσ που το αναπτυςςόμενο πάκοσ του κα κλζψει κάκε πικανι θρεμία του νου 
και κα γίνει θ καταςτροφι του». Johannes von Goethe, αποςπάςματα από το « Οι 
Θλίψεισ του Νεαροφ Werther ». 
Ο όροσ ψυχολογία είναι μια ςφνκετθ λζξθ που προζρχεται από τισ ελλθνικζσ λζξεισ 
Ψυχι και Λόγοσ. Θ μοντζρνα ψυχολογία προχωράει μζχρι τθν μελζτθ του νου και 
του εγωιςτικοφ εαυτοφ. Ο Γνωςτικιςμόσ διερευνά βακιά μζςα ςτθν εςωτερικι 
άποψθ τθσ ψυχολογίασ, επιηθτϊντασ να ςυγχωνεφςει τθν κατανόθςθ του πνεφμα-
τοσ και τθσ ψυχισ ςε ςχζςθ με τον νου και τα διάφορα εγϊ. 
Εςωτερικόσ : ( Ελλθν. ) Κρυμμζνοσ, μυςτικόσ. Ελλθνικι λζξθ, «ενδόμυχοσ», αυτό 
που κρφβεται.  
( Από το «Θεοςοφικό Λεξικό» τθσ Ε.Π. Μπλαβάτςκυ ) 
Θ εςωτερικι ψυχολογία επιηθτεί να κατανοιςει και να εξαλείψει τον λόγο τθσ 
δυςτυχίασ όπωσ ακριβϊσ ο Βοφδασ Shakyamuni δίδαξε πριν από 2500 χρόνια. ε 
ςχζςθ με αυτιν τθν όψθ τθσ ψυχολογίασ, ο Βοφδασ ζδωςε ςτουσ μακθτζσ του τισ 
Σζςςερισ Ευγενείσ Αλικειεσ. Εν ςυντομία, θ πρϊτθ ευγενισ αλικεια είναι ότι όλθ θ 
Εγωκεντρικι ηωι είναι δυςτυχία. Θ δεφτερθ ευγενισ αλικεια είναι ότι θ επικυμία 
είναι θ αιτία όλθσ τθσ δυςτυχίασ. Θ τρίτθ ευγενισ αλικεια είναι ότι για να 
εξαλειφκεί θ δυςτυχία, κάποιοσ πρζπει να εξαλείψει όλθ τθν επικυμία από μζςα 
του. Θ τζταρτθ ευγενισ αλικεια λζει πϊσ το να ακολουκείσ αυτό που καλείται ςτο 
Βουδιςμό « το Οκτάπτυχο Μονοπάτι », αυτοί είναι οι τρόποι με τουσ οποίουσ 
κάποιοσ μπορεί να εξαλείψει τθν επικυμία και τθν δυςτυχία. 
Μζςα από πολλζσ γεννιςεισ αναηιτθςα άςκοπα 
τον οικοδόμο αυτοφ του Σπιτιοφ του Πόνου. 
Τϊρα, Οικοδόμε, ςε βλζπω κακαρά! 
Αυτι είναι θ τελευταία κατοικία για εμζνα. 



Τθσ ςκεπισ ςου το ςτιριγμα και τα δοκάρια ζςπαςαν, θ καρδιά μου ζχει ειρινθ. 
Όλο το πάκοσ κα παφςθ. 
Βοφδασ Shakyamuni 
Ζτςι ςτθν Γνϊςθ πθγαίνουμε μακρφτερα, ςτθν ψυχι του κζματοσ. τθν εςωτερικι 
ψυχολογία, πρζπει να καταλά-βουμε ότι οι επικυμίεσ και τα ελαττϊματα του νου 
παγιδεφουν και προςαρμόηουν τθν ςυνείδθςθ τθσ Ανκρϊπινθσ Ψυχισ. Επομζνωσ, 
κάτω από το φωσ των διδαςκαλιϊν του αμαζλ Αοφν Βεόρ, μελετάμε τισ τρεισ 
κφριεσ όψεισ τθσ ψυχολογίασ : το εγϊ, τθν ουςία, και τθν προςωπικότθτα. 
ΕΓΩ : Αυτά είναι τα διάφορα πάκθ, λάκθ, κζλω, επικυμίεσ, προχποκζςεισ, μθχανι-
κότθτεσ, κτλ ςτον νου, ςτθν καρδιά και ςτισ πράξεισ του κακενόσ. Με το να παρα-
τθροφμε τουσ εαυτοφσ μασ, κα δοφμε με κακαρό και φανερό τρόπο, ότι ζχουμε 
πολλζσ διαφορετικζσ επικυμίεσ, πολλζσ φορζσ ςυγκρουόμενεσ και αντιλεγόμενεσ 
μεταξφ τουσ, χωρίσ κανζναν ρυκμό ι αιτία. Λζγεται ότι ζχουμε πολλζσ χιλιάδεσ από 
αυτά τα εγϊ που κυριαρχοφν ςτον νου μασ, ςτα ςυναιςκιματα μασ και ςτισ πράξεισ 
μασ ςε κάκε δεδομζνθ ςτιγμι. Αυτά είναι τα ςτοιχεία, μζςα ςτθν ψυχι μασ, τα 
οποία προκαλοφν ςε εμάσ τθν ταφτιςθ με μια ςυγκεκριμζνθ ευχάριςτθ για εμάσ 
αίςκθςθ, αυτά επινοοφν τθν λανκαςμζνθ ταυτότθτα. Αυτά είναι τα ςτοιχεία που 
οδθγοφν ςτθν δυςτυχία τθσ ανκρωπότθτασ. Αυτά είναι τα ςτοιχεία, τα οποία 
καλοφνται ψυχικά επιπρόςκετα από τουσ Θιβετιανοφσ, προςαρμόηουν τθν ανκρϊ-
πινθ ψυχι με το να παγιδεφουν τθν Ουςία ι τθν Αιτιατι Αρχι ςτισ πολλζσ πλανε-
μζνεσ καταςτάςεισ τθσ επικυμίασ. Σο εγϊ είναι μια πολλαπλότθτα, το όνομα του 
είναι λεγεϊνα. 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ : ( ςτα Λατινικά Persona, που ςθμαίνει μάςκα ) : Αυτό είναι θ 
ορατι άποψθ του χαρακτιρα κάποιου, κακϊσ δθμιουργεί εντυπϊςεισ ςτουσ 
άλλουσ. Αυτι δθμιουργείται από τθν ςτιγμι τθσ γζννθςθσ ζωσ ςτθν θλικία των επτά 
ετϊν. Ζχει τρεισ ςθμαντικζσ επιδράςεισ οι οποίεσ μελετοφνται ςτθν ςειρά μακθμά-
των τθσ Γνϊςθσ. Θ προςωπικότθτά μασ μπορεί να μασ δϊςει τα κλειδιά για να κατα-
νοιςουμε τθν ψυχολογικι μασ ςφνκεςθ και τον εαυτό μασ. Εν τοφτοισ θ προςωπι-
κότθτα είναι απλϊσ μια μάςκα, μπορεί να φορεκεί από τα διάφορα Εγϊ ι μπορεί 
να είναι ζνα πακθτικό εργαλείο για τον Εςϊτερο ϊςτε να εκφραςτεί ςτον κόςμο. 
ΟΤΙΑ : Είναι θ ευφυΐα του δικοφ μασ Εςωτερικοφ Είναι, μζςα ςτον νου, ςτθν 
καρδιά και ςτο ςϊμα. Αυτι είναι αυτό που ονομάηουμε υνείδθςθ, Βουδικι Φφςθ, 
Μπουδάτα κτλ. Ο Εςϊτεροσ ζχει δφο ψυχζσ, μία κεϊκι και μία ανκρϊπινθ· αυτζσ οι 
τρεισ όψεισ ςυνκζτουν τθν δικι μασ ιδιαίτερθ Μονάδα. Ο Εςϊτεροσ ο οποίοσ είναι θ 
άποψθ του ανδρόγυνου εςωτερικοφ πνεφματοσ, ο Εςωτερικόσ Θεόσ, ςτζλνει τθν 
ουςία τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ ςτον κόςμο ϊςτε να δθμιουργιςει. Αυτό το κάνει, 
ϊςτε να αποκτιςει περιςςότερθ γνϊςθ όςον αφορά τα μυςτιρια τθσ φφςθσ. Ζτςι, 
με κεϊκι ευφυΐα, θ μονάδα ςτζλνει τθν ουςία μζςα ςτον κόςμο, τον δικό μασ 
ψυχολογικό-φυςικό κόςμο: νοθτικά, ςυναιςκθματικά ι Αςτρικά, ηωτικά και φυςικά 
ςϊματα. Αυτά τα ςϊματα, που υπάρχουν με ςκοπό να είναι τα οχιματα τθσ 
κοςμικισ νοθμοςφνθσ του Εςϊτερου ( Μονάδα ), ταυτίηονται και ο νουσ χάνεται 
μζςα ςτον κόςμο, εξαιτίασ τθσ ταφτιςθσ με τθν επικυμία για φυςικι αίςκθςθ. Ζτςι, 
πρζπει να καταλάβουμε τα Εγϊ, πωσ χρθςιμοποιοφν τθν προςωπικότθτα μασ και 
πωσ παγιδεφουν τθν Ουςία προκαλϊντασ τον εγκλωβιςμό μασ ςε ζνα χαμθλό και 
επιφανειακό Επίπεδο του Είναι, κάτι το οποίο είναι τόςο ςυνθκιςμζνο και φυςικό 
ςε αυτι τθν εποχι. Εν τοφτοισ, μόνο μζςα από τθν επαναςφνδεςι μασ με τθν Ουςία 
κα ιταν δυνατι μια τζτοια αποςτολι, γιατί ζνα Εγϊ δεν μπορεί να εργαςτεί πάνω 



ςε ζνα άλλο Εγϊ, θ δυςτυχία διαιωνίηει μόνο περιςςότερθ δυςτυχία. υνεπϊσ, θ 
Ουςία είναι αυτό με το οποίο οι μακθτζσ του Γνωςτικιςμοφ επιηθτοφν να επικοινω-
νιςουν, αυτό βιϊνεται μόνο ςτο παρόν, φζρνοντασ γνϊςθ, ευτυχία και κατανόθςθ. 
Είναι μζςα από τθν Ουςία που ο μακθτισ μπορεί να φτάςει ςτθν εμπειρία τθσ 
Γνϊςθσ (μια διαιςκθτικι και άμεςθ γνϊςθ), θ οποία μπορεί να βρεκεί ςε διάφορεσ 
μυςτικιςτικζσ καταςτάςεισ και ποικίλεσ διαςτάςεισ, κακϊσ θ Ουςία είναι πολυ-
διάςτατθ. 
 
Β. Αλχημεία 
Θ Αλχθμεία ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθ ςειρά μακθμάτων τθσ χολισ των Αγγζλων, 
τθν οποία παρακολοφκθςε ο Αδάμ ςτον Παράδειςο πριν από τθν Πτϊςθ. Ο Μωυςισ 
και ο Ααρϊν εκπαιδεφτθκαν ςτο μυςτιριο τθσ μετατροπισ από τον ίδιο τον Θεό, και 
ζγιναν μεγάλοι μφςτεσ ςτα μυςτικά τθσ Πζτρασ. Όταν οι άγγελοι κατιλκαν για να 
παντρευτοφν γυναίκεσ μεταξφ των κυγατζρων των ανκρϊπων ( Γζνεςθ κεφ. 6,2 ), 
όπωσ καταγράφθκε ςτο Βιβλίο του Ενϊχ, αποκάλυψαν ςτουσ κνθτοφσ τθν πολφτιμθ 
χθμεία για τθν αναγζννθςθ τϊν ςτοιχείων.  
Manly P. Hall ( Κανόνεσ για το Μζγα Ζργο ). 
Αυτι θ αρχαία μεταλλουργικι επιςτιμθ υποδθλϊνει ςε εμάσ τισ ιδζεσ αυτϊν που 
επιχείρθςαν να μετατρζψουν τα κατϊτερα μζταλλα ςε χρυςό. Θ λζξθ Αλχθμεία 
λζγεται πωσ ζρχεται από τθν αρχαία Αίγυπτο (θ χϊρα του Κεμ ι Χεμ ) και είναι μια 
ςφνκετθ λζξθ που περιζχει το Αλ, από το αραβικό Αλλάχ, και Χθμεία, ζνασ ελλθνικόσ 
όροσ που ςθμαίνει «ςυγχωνεφω ι ςχθματίηω ζνα μζταλλο». Ζτςι ο αλθκινόσ ςκοπόσ 
τθσ Αλχθμείασ είναι «θ ςυγχϊνευςθ με τον Θεό». Εδϊ πρζπει να καταλάβουμε 
επίςθσ ότι EL (ςτα εβραϊκά ο Θεόσ) και El*o+ah ( ςτα εβραϊκά θ Θεά ) είναι ανάλογοι 
όροι με τθν αραβικι λζξθ Αλλάχ. 
Αυτι θ επιςτιμθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι όπωσ φαίνεται. Σα φανταχτερά 
αλχθμικά εργαλεία ςτα εργαςτιρια τοφ μεςαίωνα μερικϊσ χρθςιμοποιοφνταν ωσ 
ςυμβολικά εργαλεία για να διδάξουν τθν μυςτικι διδαςκαλία ςτουσ μυθμζνουσ, 
ϊςτε να μθν μπορεί να καταςτραφεί από τθν ιερά εξζταςθ. Οι Φφλακεσ του 
Μεγάλου Αρκάνο φφλαξαν επίμονα αυτιν τθν επιςτιμθ. Αυτι είναι θ επιςτιμθ τισ 
δθμιουργίασ και τθσ τελειοποίθςθσ. Θυμθκείτε όταν ο Ιθςοφσ είπε, « τθν υπομονι 
κα κερδίςετε τισ ψυχζσ ςασ ». Και αλθκινά θ υπομονι είναι που χρειάηεται για να 
εκπλθρϊςει κανείσ αυτό το Μζγιςτο Ζργο. υμβολικά μιλϊντασ, αυτι θ επιςτιμθ 
είναι το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ του Καλοφ και του Κακοφ. 
«Θα είςαι μαηί με εμζνα αφριο ευχαριςτθμζνοσ, 
πιςτά να δεχτείσ το Ευλογθμζνο Μυςτιριο, 
πάνω ςτον Όρκο που κα δϊςω εδϊ, 
για κανζνα χρυςάφι, ι αςιμι, όςο κα ηεισ, 
οφτε για τθν αγάπθ που ζχεισ για τουσ ςυγγενείσ ςου, 
κι οφτε ακόμα για κανζναν ςπουδαίο άνκρωπο, 
τθν προτίμθςθ του για να κερδίςεισ, 
δεν κα αποκαλφψεισ το μυςτικό που κα ςου διδάξω, 
οφτε με γραφι, κι οφτε με επιδζξια λόγια, 
αλλά μόνο ςε αυτόν, ςτον οποίον μπορεί να είςαι ςίγουροσ, 
ο οποίοσ πάντα ζψαχνε πίςω από τα μυςτικά τθσ Φφςθσ, 
ςε αυτόν μόνο μπορείσ να αποκαλφψεισ τα μυςτικά αυτισ τθσ τζχνθσ, 
κάτω από το πζπλο τθσ φιλοςοφίασ, πριν από τον κόςμο, αναχωριςεισ». 



Από το χειρόγραφο «Theatrum Chemicum Britannicum» 
 
Γ. Καμπάλα 
Αυτι θ λζξθ ζρχεται από τθν Εβραϊκι λζξθ Kibel, που ςθμαίνει «δζχομαι». Αυτι θ 
λιψθ, οι αρχαίοι Εβραίοι Ραβί κα ζλεγαν, πωσ αναφζρεται ςτθν λιψθ τθσ κρυμ-
μζνθσ διδαςκαλίασ. Κακϊσ οι μάηεσ κα ακολουκοφςαν γενικζσ αρχζσ τθσ εξωτερικισ 
κρθςκείασ και κα διάβαηαν το κυρίωσ ςϊμα τθσ διδαςκαλίασ, τθν Βίβλο, τον 
Εβραϊκό Νόμο, αυτά τα βιβλία ιταν μόνο βοθκθτικά για τθν μυςτικι διδαςκαλία 
που μελετοφνταν από τουσ Ραβί τθσ Καμπάλασ. Για τουσ Ραβί, ο μυςτικόσ ςυμβο-
λιςμόσ μζςα ςτα βιβλία του «Zohar» και του «Talmud» ιταν το κυρίωσ ςϊμα τθσ 
μυςτικισ διδαςκαλίασ. Ο Γνωςτικιςμόσ ζχει αποκαλφψει αυτι τθν πολφτιμθ παρά-
δοςθ κάτω από το φωσ του εςωτεριςμοφ. 
Εξωτερικόσ : ( Ελλθν. ) Προσ τα ζξω, δθμόςιοσ, το αντίκετο του εςωτερικοφ ι κρυμ-
μζνου.  
( Από το «Θεοςοφικό Λεξικό» τθσ Ε.Π. Μπλαβάτςκυ ) 
Θ Καμπάλα βαςίηεται πάνω ςτο ςφμβολο που ςτα εβραϊκά καλείται Otz Chiim ι Σο 
Δζντρο τθσ Ηωισ. Αυτό το ςφμβολο δείχνει όλεσ τισ διαφορετικζσ όψεισ του ςφμ-
παντοσ ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του ςε ςχζςθ με τον άνκρωπο, με τισ διαφορετικζσ 
όψεισ τθσ ψυχισ ςε ςχζςθ με το πνεφμα. Δείχνει τθν δθμιουργία του κόςμου, τθν 
δθμιουργία τθσ ατομικισ ηωισ, και τθ δθμιουργία τθσ ψυχισ. Δείχνει τον τρόπο με 
τον οποίο κάκε κοςμικι μονάδα λαμβάνει και διατθρείται από τισ κοςμικζσ 
δυνάμεισ. Αυτι είναι θ αλθκινι Καμπαλιςτικι αποδοχι. ε κάκε αρχαία κρθςκεία 
υπάρχει ζνα ςυμβολικό «Δζντρο τθσ Ηωισ». Είναι ςτθν μζςθ τθσ Εδζμ ςτισ Ιουδαιο-
χριςτιανικζσ παραδόςεισ· είναι το Bodhi, δζντρο του Βοφδα Shakyamuni· ςυμβολί-
ηεται με τα Κατοφμ τθσ Popul Vuh των Μάγιασ και τθν Βελανιδιά των ςκανδιναβικϊν 
μυςτθρίων.  
Οι μακθτζσ παροτρφνονται να διαβάηουν τζτοια βιβλία όπωσ θ Μυςτικι Καμπάλα 
τθσ Dion Fortune, Σαρϊ και Καμπάλα του αμαζλ Αοφν Βεόρ, και τθν Τπερβατικι 
Μαγεία του Ελίφασ Λζβι ϊςτε να καταλάβουν τισ βακιζσ ςυμβολικζσ δομζσ τθσ 
Καμπάλασ. Με το να ζχει κανείσ μια ξεκάκαρθ κατανόθςθ του Δζντρου τθσ Ηωισ, 
ςτισ βαςικζσ του εφαρμογζσ, μπορεί να ξεκλειδϊςει τισ πόρτεσ των μυςτθρίων όλων 
των εποχϊν. 
 

 
 


