
Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 

Στο ελλθνικό τυπικό τοφ 32ου βακμοφ, που παλαιότερα αποτελοφςε τον 25ο και 

τελευταίο βακμό τοφ Δόγματοσ τισ Τελειοποίθςθσ, διαβάηουμε τα εξισ : 

« Η Αλχημεία και η Καμπαλά ςυνζπραξαν και εισ αυτάσ οφείλουμε την άλληγορία 

τοφ Απολεςθζντοσ Λόγου, ο οποίοσ θα παράςχει εισ ημάσ την Γνώςιν ». 

Κα πρζπει ίςωσ να τεκεί θ ερϊτθςθ, γιατί ςτισ απαρχζσ τοφ 21ο αιϊνα επικυμοφμε 

να ξαναςτρζψουμε τθν προςοχι μασ ςτθν Αλχθμεία, θ οποία από τθν πλειονότθτα 

τισ ανκρωπότθτασ κεωρείται ωσ μια ςειρά από φανταςιοπλθξίεσ, υπερβολζσ και 

δειςιδαιμονίεσ, ζχοντασ  επανειλθμμζνα κεωρθκεί από ζδρασ, από τισ ςφγχρονεσ 

επιςτθμονικζσ αρχζσ, ωσ τζτοια. 

 Σε εκείνουσ που ζχουν μια ανεπιφφλακτθ πίςτθ ςτο αλάκθτο τισ ςφγχρονθσ 

επιςτιμθσ δεν ζχουμε να προςφζρουμε τίποτε ωσ απάντθςθ. 

Αλλά ςτον μθ προκατειλθμμζνο ερευνθτι απαντάμε ότι θ Αλχθμεία, εάν κατανοθκεί 

πλιρωσ, είναι μια επιςτιμθ που ενςωματϊνει τισ υψθλότερεσ αλικειεσ που ζνασ 

πνευματικά φωτιςμζνοσ άνκρωποσ μπορεί ενδεχομζνωσ να προςεγγίςει και ότι μια 

πρακτικι γνϊςθ τουσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν αιϊνια ευθμερία του και 

τθν πρόοδο τισ ανκρωπότθτασ.  

Πντασ μια Ρνευματικι επιςτιμθ είναι επίςθσ και μια “ κρθςκεία ”.  

Διότι επιςτιμθ ςθμαίνει γνϊςθ γεγονότων. Και δεν μπορεί να υπάρξει κανζνα υψθ-

λότερο γεγονόσ από εκείνο που αφορά τθν υψθλότερθ κατάςταςθ που ζνα άτομο 

ενδεχομζνωσ μπορεί να επιτφχει, με το οποίο επίςθσ αςχολείται και θ κρθςκεία.  

• Στθν πρϊτθ και υψθλότερθ κεϊρθςθ τθσ, θ λζξθ κρθςκεία ςθμαίνει τθν πρακτικι 

εφαρμογι τισ ςοφίασ, μζςω τισ οποίασ το κείο ςτοιχείο που εν δυνάμει εμπεριζ-

χεται ςτθν ςφςταςθ τοφ ανκρϊπου, αφυπνίηεται ςε Αυτοεπίγνωςθ ( το Γνϊκι Σ’ 

Αυτόν ) και ξαναενϊνεται ωσ ςυνειδθτι πλζον δφναμθ ςτθν Κεία Λςχφ από τθν 

οποία αρχικά απζρρευςε.  

Διότι θ κεωρθτικι γνϊςθ δεν μπορεί να γίνει ποτζ πραγματικι γνϊςθ χωρίσ τθν 

φπαρξθ και μια ανάλογθσ πρακτικισ εμπειρίασ.   

• Στθν δεφτερθ ςθμαςία τθσ ςθμαίνει τθν κεωρθτικι γνϊςθ τισ ουςιαςτικισ ςφς-

ταςθσ τοφ ανκρϊπου, τισ ςχζςθσ που υπάρχει μεταξφ τοφ ανκρϊπου και τισ πθγισ 

από τθν οποία αυτόσ και κάκε άλλο τι ςτθν Φφςθ ζλκει τθν αρχικι καταγωγι και τον 

τελικό προοριςμό του. Εδϊ είναι το πεδίο μάχθσ τϊν φιλοςόφων, τϊν κεολόγων και 

άλλων κεωρθτικϊν, όπου επιδιϊκεται θ κυριαρχία διαφορετικϊν και αντικρουόμε-

νων αντιλιψεων, θ οποία προκλικθκε από μια αντανάκλαςθ και μια διαςτροφι τισ 

Αλικειασ ςτον νοφ τϊν ατόμων.  

• Στθν τρίτθ ςθμαςία τθσ, θ κρθςκεία είναι ζνα ςφςτθμα τφπων, τελετϊν και πρακτι-

κϊν με τισ οποίεσ κάποια υποτικζμενθ εξωτερικι κεότθτα λατρεφεται ἢ κατευνά-

ηεται.  

Εδϊ εδράηεται θ ςφαίρα επιρροισ τϊν ςχιςματικϊν διαφορϊν, τϊν φανατικϊν 

οπαδϊν τισ προλιψεωσ, τισ τυφλισ πίςτεωσ, κακϊσ και τισ αγνοίασ.  

Εδϊ λατρεφεται θ Μορφι, θ οποία διατθρείται ωσ ιερι, ενϊ θ Αρχι τθσ αγνοείται.  



Αυτοί που είναι οπαδοί μιασ τζτοιου είδουσ κρθςκείασ απευκφνονται ςτα ανκρϊ-

πινα πάκθ και δθμιουργοφν αντιπαλότθτεσ και διαμάχεσ.  

Αυτό το είδοσ δεν ζχει να κάνει ςε τίποτε με τθν πραγματικι κρθςκεία αλλά ςτθν 

πραγματικότθτα αντιτίκεται ςε αυτιν.  

Σε αυτιν τθν παρανόθςθ τισ Μορφισ ζναντι τισ Αρχισ ( δθλαδι τισ ιδζασ ) εκ 

μζρουσ εκείνων που τθν ακολουκοφν, οφείλεται ςε μεγάλο μζροσ θ αιτία τοφ 

υλιςμοφ τισ εποχισ μασ.  

Διότι οι τάξεισ τϊν όςων ςκζπτονται, ενϊ είναι αρκετά ζξυπνεσ ϊςτε να δουν ότι οι 

μορφζσ είναι κενζσ, δεν ςκζπτονται αρκετά ςοφά ϊςτε να ςυλλάβουν τθν Αρχι τθν 

άνευ Μορφισ. 

Δεν μπορεί να υπάρξει κρθςκεία και υψθλότερθ επιςτιμθ από εκείνθ που ςχετίηε-

ται με τθν Αλικεια τϊν υψθλοτζρων Μυςτθρίων τοφ Κείου Στοιχείου ςτθν Φφςθ, 

που ζνασ τρόποσ για να γίνουν οι αλικειεσ αυτζσ γνωςτζσ είναι μζςω τισ Αλχθμείασ 

και εν μζρει μζςω τισ Τεκτονικισ Μυςταγωγίασ - [ 18οσ βακμόσ, θ Αλθκισ Επιςτιμθ 

τϊν οδοςταφρων ].  

Αλλά φυςικά, μπορεί κανείσ να κζςει εφλογα ζνα ερϊτθμα.  

Γιατί οι « φιλόςοφοι », οι κεολόγοι και οι επιςτιμονεσ δεν γνωρίηουν τίποτε για 

αυτό ;  

Θ απάντθςθ είναι ότι ο Φφλαξ τοφ Κατωφλίου φυλά τθν πόρτα τοφ Ναοφ τισ 

Αλθκείασ και πρζπει κανείσ να τον κατακτιςει ἢ εξουδετερϊςει πριν να μπορζςει 

να ειςζλκει εντόσ !  Ο  Φφλακασ επίςθσ είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο, ιδίωσ για τθν 

ερμθνεία τοφ 15ου και 16ου βακμοφ του ΑΑΣΤ.  

Υπάρχει μια περιγραφι του ςε ζνα οδοςταυρικό διιγθμα, ςτο Ηανόνι, όπου ζνασ 

αμφθτοσ κατά τθν προςωρινι απουςία τοφ Μφςτθ ειςβάλει ςτο εργαςτιριο του και 

ωκοφμενοσ από τθν περιζργεια του να μάκει τα απαγορευμζνα μυςτιρια τοφ 

τελευταίου λαμβάνει ζνα ελιξίριο και τρομοκρατείται από τθν εμφάνιςθ ενόσ φοβε-

ροφ οράματοσ, το οποίο από τότε ζγινε ζνασ ανεπικφμθτοσ ςφντροφοσ ςτθ ηωι του. 

Πταν όμωσ αυτόσ ενδίδει ςτισ απαιτιςεισ τισ κατϊτερθσ του ηωισ και ςε αιςκθςια-

κζσ απολαφςεισ τότε ο « δαίμονασ » εξαφανίηεται.  

Αλλά οποτεδιποτε επιχειρεί να ανυψωκεί και πάλι πάνω από αυτό το επίπεδο τότε 

ο Δαίμων αυτόσ βαδίηει μπροςτά του και με τα γεμάτα μίςοσ μάτια του και αναηθτά 

να τον ςφρει με τα μακριά του δάκτυλα ςτθν κρφα αγκαλιά του. 

Ροιόσ όμωσ είναι ἢ τι κρφβεται ςε αυτιν τθν αλλθγορία τοφ « Φφλακα τοφ  

Κατωφλίου » ; 

Ο Φφλακασ εμφανίηεται ςε εμάσ με πολλζσ μορφζσ. Είναι ο Κζρβεροσ που φυλά τθν 

είςοδο ςτον Άδθ. Ο δράκοντασ που ο Αρχάγγελοσ Μιχαιλ ( δθλαδι θ πνευματικι 

δφναμθ τισ Βοφλθςθσ ) ςκοτϊνει. Ο όφισ που ζβαλε ςε πειραςμό τθν Εφα και τοφ 

οποίου το κεφάλι κα ςυντριβεί από τθν Ουράνια Λερουςαλιμ που κατζρχεται, κ.λ.π. 

- [ 19οσ  βακμόσ ΑΑΣΤ ]. 



Είναι, ςυμβολικά, ο « Βαςιλιάσ τοφ κακοφ » που δεν κα επιτρζψει μζςα ςτο βαςί-

λειο του να μεγαλϊςει ζνα « παιδί », ζνα αγόρι, το οποίο μπορεί να τον ξεπεράςει 

ςε Λςχφ.  

Είναι ο Θρϊδθσ μπροςτά ςτθν οργι τοφ οποίου το κείο βρζφοσ Λθςοφσ ( θ Ψυχι ) 

πρζπει να καταφφγει ςε μια ξζνθ χϊρα ( θ Αίγυπτοσ ) και δεν επιτρζπεται να γυρίςει 

ςτον οίκο του ζωσ ότου ο Βαςιλιάσ ( θ φιλοδοξία, υπερθφάνεια, ματαιοδοξία, κ.λ.π ) 

εκκρονίηεται ἢ πεκαίνει. Ρολλζσ φορζσ ο Λθςοφσ φεφγει μακριά από τον Θρϊδθ 

αλλά δεν μπορεί ποτζ να επανζλκει, επειδι ο Θρϊδθσ ηει και κυβερνά ζωσ ότου “ ο 

οίκοσ τισ ηωισ ” ἢ ο 3οσ ναόσ, καταςτραφεί. 

Αν ανατρζξουμε ςτθν Βίβλο κα βροφμε ότι και ο Λεροβοάμ, τθσ αλλθγορίασ τοφ 4ου 

βακμοφ, καταφεφγει ςτθν Αίγυπτο προκειμζνου να ςωκεί από τθν οργι τοφ βαςιλιά 

Σολομϊντα !  

Ρολλοί εορτάηουν τθν γζννθςθ ενόσ εξωτερικοφ Χριςτοφ, ςαν ζνα γεγονόσ που 

λζγεται ότι ζλαβε χϊρα πριν από 20 περίπου αιϊνεσ, ενϊ ςυνεχϊσ διϊχνουν τον 

ηϊντα Χριςτό από τισ καρδιζσ τουσ με τθν δφναμθ τοφ Θρϊδθ ! Λίγοι μόνον αναγνω-

ρίηουν τον Αλθκινό Χριςτό και τοφ επιτρζπουν να ειςζλκει. Οι προθγοφμενοι κολα-

κεφουν τουσ εαυτοφσ των ότι εκείνα που πιςτεφουν είναι ορκά, ενϊ οι τελευταίοι 

απολαμβάνουν τθν ορκι Ρίςτθ και Γνϊςθ. 

 Πλεσ αυτζσ οι αφθγιςεισ είναι αλλθγορίεσ, που αντιπροςωπεφουν μια πραγματικι 

Αλικεια, τισ οποίασ θ Γνϊςθ είναι μζγιςτθσ ςπουδαιότθτασ γιατί είναι θ αρχι τοφ 

Μεγάλου Ζργου. Και εκείνοσ που δεν ξζρει πϊσ να αρχίςει το Ζργο αυτό δεν πρό-

κειται να επιτφχει πολλά.  

Ο Φφλακασ τοφ Κατωφλίου, ο Δράκοσ τοφ μεςαιωνικοφ ςυμβολιςμοφ, δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά μόνο ο δικόσ μασ χαμθλότεροσ θμιηωϊδθσ, κτθνϊδθσ ἢ ίςωσ 

ακαλλιζργθτοσ εαυτόσ μασ, εκείνοσ ο ςυνδυαςμόσ υλικϊν και θμιυλικϊν αρχϊν 

που διαμορφϊνουν το κατϊτερο εγϊ, το οποίο θ μεγάλθ πλειοψθφία τϊν ατόμων 

τυφλά και ςτοργικά αγκαλιάηει και χαϊδεφει επειδι αυτά όλα αυτά τα άτομα 

αγαποφν τον εαυτοφλθ τουσ. 

Το άτομο εφόςον προςκολλάται ςε αυτζσ δεν βλζπει τισ αλθκινζσ του ποιότθτεσ 

που αλλιϊσ, εάν ζχει θκικι ςυνείδθςθ, όλα αυτά ίςωσ κα τον ζκαναν να ντρζπεται 

και να αθδιάηει !  

Αλλά όταν προςπακεί να διαπεράςει τισ πφλεσ τοφ Ραραδείςου τισ Ψυχισ, δθλαδι 

το δρφφακτο που οδθγεί ςτον τάφο τοφ Χιράμ ἢ Ρνεφματοσ και θ ςυνείδθςθ του 

αρχίηει να επικεντρϊνεται ςτον Ανϊτερο Εαυτό του ( Νεςαμάχ ), τότε ο Φφλακασ 

τοφ Κατωφλίου γίνεται αντικειμενικόσ για αυτόν και τότε - ωσ κατϊτεροσ εαυτόσ - 

μπορεί να τρομοκρατθκεί με τθν αςχιμια και με τθ διαςτροφι τισ προςωπικότθτασ 

του που αντικατοπτρίηεται ςτον Δράκο.   

Για να υπερβεί κανείσ το δρφφακτο που τον κράτα προςωρινά απομονωμζνο από 

τον τάφο τοφ Χιράμ, ϊςτε να αναςτθκοφν ςε αυτόν οι λειτουργίεσ τοφ Ρνεφματοσ 

που προσ το παρόν είναι νεκρζσ διότι υπολανκάνουν ἢ υπολειτουργοφν, πρζπει να 

επιλεγεί ωσ άξιοσ ϊςτε να τοφ δοκεί το λευκό κλειδί από ελεφαντοςτό για να 



ανοίξει. Θ προςζγγιςθ επιτυγχάνεται με τθν ςταδιακι μυθτικι εξζλιξθ, εξ οφ και οι 

περιοδικζσ επιςκζψεισ τοφ τάφου από τον Λεροβοάμ και τουσ υπολοίπουσ ζξθ 

επιλεγμζνουσ διδαςκάλουσ τισ αλλθγορίασ τοφ 4ου βακμοφ του ΑΑΣΤ. 

Ππωσ γίνεται κατανοθτό ο Φφλακασ και το δρφφακτο ςυμβολίηουν ζνα και το αυτό 

πράγμα. 

Αν εξετάςουμε το περιεχόμενο τοφ θμιηωϊδουσ αυτοφ εαυτοφ μασ, που εδρεφει 

ςτο υποςυνείδθτο, κα δουμε ότι είναι θ ζδρα τϊν ηωικϊν ενςτίκτων και πακϊν τα 

οποία είναι εξωτερι-κζσ εκφράςεισ εςωτερικϊν ψυχικϊν δραςτθριοτιτων που θ 

κάκε μια από αυτζσ παραγάγει ςτθν Εςωτερικι όραςθ και μια αντίςτοιχθ μορφι - [ 

άρκρο : ΤΑ ΕΛΔΩΛΑ, θμιηωϊδεισ μορφζσ ]. 

 Εδϊ κατοικοφν οι ηωϊδεισ αιςκιςεισ και θ μακθματικι διάνοια, με όλθ τθν παν-

ουργία, τθν ςοφιςτεία και τθν επιτθδειότθτα τθσ, κακϊσ και οι προςωπικζσ μασ επι-

κυμίεσ και θ αγάπθ τϊν παραιςκιςεων, χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τοφ Εωςφο-

ρικοφ ςτοιχείου μζςα μασ. 

Σφμφωνα με τα δόγματα τϊν οδοςταφρων θ προςωπικι διάνοια και θ βοφλθςθ 

τοφ ατόμου είναι μόνον μια αντανάκλαςθ τοφ αιϊνιου και κακολικοφ Ρνευματικοφ 

Θλίου τισ Σοφίασ ( τισ Ρνευματικισ Συνείδθςθσ ), που ενεργεί μζςα ςτθν περι-

οριςμζνθ ςφαίρα τοφ Εαυτοφ μασ με τθν ρίψθ, ασ ποφμε, μιασ ακτίνασ φωτόσ ςτον 

κακρζφτθ τοφ νοφ τϊν ανκρϊπων.  

Σαν το φωσ τοφ Θλίου που τροποποιείται με τθν αντανάκλαςθ του επάνω ςτο φεγ-

γάρι, ζτςι και θ Γθ κατά τθν διάρκεια τισ νφχτασ αντί τισ κερμισ και ηωογόνου 

θλιακισ ακτινοβολίασ δζχεται μόνον το κρφο και απατθλισ προζλευςθσ φωσ τισ 

Σελινθσ.  

Ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο, ο υλικόσ και επιφανειακά φυλακιςμζνοσ άνκρωποσ 

βλζπει κατά τθν περίοδο τισ νφχτασ ( δθλαδι τισ άγνοιασ του ) μόνον το κρφο 

λακραίο φεγγαρόφωσ τισ διαςτρεβλωμζνθσ διάνοιασ του και το ςυγχζει με τον  

Ιλιο τισ αιϊνιασ Αλικειασ. 

Ρεριφανοσ για τθν υποτικζμενθ κατοχι από αυτόν τοφ αλθκινοφ φωτόσ παραμελεί 

να επιδιϊξει να ερευνιςει βακφτερα και κακϊσ αναπαφεται ικανοποιθμζνοσ ςτθν 

επίκτθτθ και ψεφτικθ μάκθςθ του και πζφτει κιραμα ςτον Δράκο, τον Φφλακα τοφ 

Κατωφλίου. 

Δεν μπορεί να υποτάξει τον Φφλακα τοφ Κατωφλίου και οφτε επικυμεί να πραγμα-

τοποιιςει κάτι τζτοιο, επειδι ςτθν πραγματικότθτα αυτόσ ο ίδιοσ είναι ο Φφλακασ 

και είναι ερωτευμζνοσ με αυτόν, δθλαδι με τον μικροφλθ και κατ’ ουςίαν αςιμαντο 

εαυτό του.    

Δεν κζλει να ειςζρκει ςτο ναό και το πικανότερο είναι ότι δεν ξζρει καν ότι ο ναόσ 

υπάρχει. 

Για να γίνουμε όμωσ καλφτερα κατανοθτοί, ασ καλζςουμε ενόραςθ το Φωσ που 

προζρχεται άμεςα από τον Λόγο, τον Μεγάλο Ρνευματικό  Ιλιο τισ Σοφίασ, και το 

οποίο εμφανίηεται ςτθν Συνείδθςθ μασ μζςω μιασ κάποιου είδουσ διανοθτικισ 

λειτουργίασ τοφ εγκεφάλου μασ.  



Ρροκαλείται αρχικά μόνο από μια ακτίνα Ρνευματικοφ Φωτόσ ςτο ςκοτάδι τισ 

άγνοιασ. 

Άλλωςτε τι άλλο κα μποροφςε να υποδθλϊνει θ κατά τα άλλα παράλογθ φράςθ ςτο 

ελλθνικό τυπικό τοφ 28ου βακμοφ ςφμφωνα με τθν οποία «θ καταλλθλότερθ ϊρα 

για τισ εργαςίεσ μασ είναι θ νφκτα κακότι ο Ήλιοσ είναι τότε εν πλιρθ Μεςθμβρία » ;  

 Τθν θμζρα, όταν λάμπει ο ιλιοσ, δεν απαιτείται φυςικά το τεχνθτό φωσ τοφ 

φεγγαριοφ. Το πρϊτο Φωσ, που είναι το λευκό φωσ, αντιπροςωπεφει αυτιν τθν 

ακτίνα ςτθν αγνότθτα τθσ ενϊ το τελευταίο, ζτςι όπωσ ζχει γίνει χρωματιςμζνο 

μζςα από το πρίςμα τοφ ψυχιςμοφ μασ, είναι διαςτρεβλωμζνο ἢ αντεςτραμμζνο 

μζςα ςτθν ατομικι ςφαίρα τοφ εαυτοφ μασ.  

Εάν ιταν ςυνεχϊσ θμζρα ςτθν ψυχι μασ, αν θ ατμόςφαιρά τθσ δεν ιταν καλυμμζνθ 

με ςφννεφα, αν ηοφςαμε ςε εκείνθ τθν κακαρι αικζρια κατάςταςθ ςτθν οποία 

κάποιοσ είναι ςε κζςθ να δει το φωσ τισ Σοφίασ με πλθρότθτά και χωρίσ καμιά 

αμφιβολία, δεν κα χρειαηόταν να χρθςιμοποιοφμε τθν διάνοια μασ με ςκοπό τθν 

εφρεςθ και γνϊςθ τισ Αλικειασ.  

Θ « φωνι τισ ενόραςθσ » κα ιταν τόςο ςαφισ ϊςτε κα ιταν αδφνατο να παρα-

νοθκεί και κα γνωρίηαμε ότι επικυμοφμε γιατί κα το αντιλαμβανόμαςταν άμεςα 

χωρίσ να χρειάηεται να κάνουμε υποκζςεισ για αυτό.  

Αλλά δυςτυχϊσ ο Ρατιρ Αδάμ και κατ’ επζκταςθ  ο άνκρωποσ, ζχει βυκιςτεί ςτθν 

φλθ. 

Ζνα μζροσ εκείνθσ τισ Κείασ ακτίνασ που διαμορφϊνει το άτομο, ζχει διαφορο-

ποιθκεί τόςο πολφ ϊςτε να είναι χοντροειδζσ υλικό και να ζχει χάςει τθν ικανότθτα 

του να δει το κακαρό Φωσ τοφ Ρνευματικοφ Θλίου, τοφ Ορκοφ Λόγου.  

Θ ςυνζπεια είναι ότι πρζπει απαραίτθτα να προςφεφγουμε ςτο αδφναμο ςελθνό-

φωσ τισ υλικισ λογικισ μασ, για να μασ βοθκιςει να ψθλαφιςουμε προσ τα μπρόσ 

ςτο ςκοτάδι που μασ περιβάλλει. Πμωσ ζνα μζροσ μασ που δεν ζχει γίνει ακόμα 

ολοκλθρωτικά υλικό, ο ανϊτεροσ  

Εαυτόσ μασ, βλζπει ακόμα το φωσ τοφ Θλίου, ακοφει τον Λόγο και μπορεί να τον 

διαβιβάςει ςτον κατϊτερο εαυτό μασ, εάν φυςικά ο τελευταίοσ είναι διατεκειμζνοσ 

να τον ακοφςει.  

« Ωσ το Φϊσ, το οποίoν δεν βλζπετε ει μι ατελϊσ, οφτω και θ Αλικεια είναι το Φωσ, 

    το οποίον είναι προςιτό εισ πάντα άνκρωπο, εφϋ όςον κζλει να ανοίξει τοφσ 

    ψυχικοφσ και πνευματικοφσ οφκαλμοφσ και να παρατθριςει » - [ 4οσ βακμόσ ].     

Ο Ιλιοσ κα είναι πάντα για εμάσ ςε πλιρθ μεςθμβρία όταν αντιλθφτοφμε μζςα μασ 

το βακφ ςκοτάδι τισ άγνοιασ και τϊν ιδιοτελϊν πακϊν από όπου πρζπει να ξεκινι-

ςει θ εργαςία μασ. 

Αλλά όςο περιςςότερο ο κατϊτεροσ εαυτόσ μασ προςκολλάται ςτθ ςφαίρα τϊν 

φαινομζνων και τοφ αιςκθςιαςμοφ, τόςο περιςςότερο κα χωρίηεται από τον ανϊ-

τερο Εαυτό μασ και όλο και περιςςότερο το φωσ τισ διαίςκθςθσ και ενόραςθσ κα 

γίνεται δυςδιάκριτο και αβζβαιο.  



Για αυτό όλο και περιςςότερο θ επιφανειακι κρίςθ μασ κα γίνεται πιο εξαρτϊμενθ 

από τθν ατομικι λογικι τισ διάνοιασ μασ που κα είναι υπεριφανθ τισ απατθλισ 

τθσ δφναμθσ, που φυςικά δεν ζχει καμία ςχζςθ με τον Ορκό Λόγο, ζωσ ότου πζςει 

ωσ κιραμα ςτον Δράκο.  

Στον 28ο βακμό θ ιερι λζξθ είναι Stibium που ςθμαίνει Αντιμόνιο και για τουσ 

αλχθμιςτζσ αποτελοφςε τθν πρϊτθ φλθ κακϊσ ςυμβόλιηε τθν ηωικι φφςθ ἢ άγριο 

πνεφμα τοφ ατόμου. 

Το αντιμόνιο, ζνα γκρίηο μζταλλο, δθμιουργεί ςκλθρζσ ενϊςεισ όταν είναι ενωμζνο 

με τον μόλυβδο ( θ τραχιά πνευματικι φφςθ ἢ ακατζργαςτοσ Λίκοσ ) και τον κας-

ςίτερο ( θ νόθςθ καί ιδίωσ θ μνιμθ ).  

Το ςυμβόλιηαν ςυνικωσ με ζνα γκρίηο Λφκο και ςε αλχθμικζσ εικόνεσ τον ςυναν-

τοφμε να καταβροχκίηει ζναν Βαςιλιά που ςυμβολίηει τον ανϊτερο Εαυτό μασ. 

Είναι μια άλλου είδουσ απεικόνιςθ τοφ τρομεροφ Δράκου - Φφλακα τοφ Κατωφλίου, 

τθσ τραχιάσ εκείνθσ πρϊτθσ φλθσ τοφ υποςυνείδθτου μασ που πρζπει να υποςτεί 

επεξεργαςία. 

Ζνασ άλλοσ ςυμβολιςμόσ τοφ Φφλακα αυτοφ είναι τα Χερουβίμ ςτθν μφθςθ του 28ου 

βακμοφ. 

Επομζνωσ θ ςφγχρονθ υλιςτικι επιςτιμθ δεν μπορεί ποτζ να γίνει Ρνευματικι 

Επιςτιμθ, διότι είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν ςφαίρα τϊν φαινομζνων και αςχολείται 

μόνον με αυτά.  

Για να εξοικειωκεί ουςιαςτικά το άτομο με τθν δεφτερθ, τθν Ρνευματικι Επιςτιμθ, 

πρζπει πρϊτα να αναπτφξει τισ εςωτερικζσ αιςκιςεισ του ( κζντρα ) - [ 4οσ βακμόσ ].  

Χωρίσ όμωσ τθν απόκτθςθ τισ ικανότθτασ να μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ οι 

εςωτερικζσ καταςτάςεισ τοφ ανκρϊπου, μια τζτοια Επιςτιμθ, θ λεγόμενθ Αλθκισ 

Επιςτιμθ τϊν οδοςταφρων, κα ιταν απλά ζνα αντικείμενο μόνο για υποκζςεισ και 

κεωρίεσ. Θ ίδια γραμμι ςυλλογιςμοφ μπορεί να εφαρμοςτεί για τθν Βοφλθςθ. 

 Το άτομο φαντάηεται ότι ζχει μια δικι του βοφλθςθ. Αλλά θ ηωι του και θ βοφλθςθ 

του, που είναι μόνο μια ακτίνα τισ Κακολικισ Ηωισ και Βοφλθςθσ τοφ Αιωνίου, 

ενεργϊντασ μζςα ςτθν ςφαίρα τοφ εαυτοφ του διαςτρζφεται και διαςτρεβλϊνεται 

κακϊσ χρωματίηεται από τισ προςωπικζσ και εγωιςτικζσ επικυμίεσ και τα ςτοιχειακά 

με τα οποία ζχει περιβλθκεί. Θ ακτίνα τισ Βοφλθςθσ τοφ Αιϊνιου, ενεργϊντασ μζςα 

ςτθν εξολοκλιρου ανιδιοτελι ψυχι τοφ ατόμου, είναι ο νόμιμοσ υιόσ που γεννιζται 

από τον Αβραάμ ( εκ τοφ Αμπιράμ ), ο οποίοσ λάμπει ςτθν μιτρα τισ Σάρασ που 

ςθμαίνει τθν κακαρι και ανόκευτθ πθγι τισ αλικειασ.  

Θ ίδια όμωσ ακτίνα που ενεργεί και μζςα ςτθν άλλθ του γυναίκα τθν Αγάρ τθν οποία 

όμωσ μολφνουν εγωιςτικζσ επικυμίεσ ( Αγάρ ςθμαίνει ξζνθ - Γζνεςθ κεφ. 16 : 3 ), 

παράγει το υιό τισ παλλακίδασ, τον Λςμαιλ, ο οποίοσ πρζπει να ςταλεί μακριά ςτθν 

αγριότθτα για να λιμοκτονιςει και να χακεί ἢ όπωσ ςτα περί τοφ Κάϊν και τοφ Άβελ, 

ο Άβελ να φονευτεί.  

  



Μικρι πράγματι κα ιταν θ αξία τισ Βίβλου ἢ οποιουδιποτε άλλου ιεροφ κειμζνου, 

εάν οι ιςτορίεσ που περιλιφκθκαν εκεί ιταν μόνο οι απολογιςμοί γεγονότων ςτισ 

ηωζσ οριςμζνων προςϊπων άγνωςτων ςε εμάσ που ζηθςαν μερικζσ εκατοντάδεσ 

χρόνια πριν.  

Οι Βιβλικζσ προςωπικότθτεσ είναι αλλθγορίεσ, που αντιπροςωπεφουν οριςμζνεσ 

απόκρυφεσ δυνάμεισ και θ ιςτορία τουσ αντιπροςωπεφει οριςμζνεσ απόκρυφεσ/ 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ.  

Το Βιβλίο τισ Γζνεςθσ, αν κατανοθκεί πλιρωσ, είναι μια ιςτορία τισ πνευματικισ 

εξζλιξθσ. Θ ανκρϊπινθ εγωιςτικι αγάπθ, θ κζλθςθ, θ ςκζψθ, θ φανταςία, κ.λ.π., 

είναι όλα μόνο προςωρινά και απατθλά αποκτιματα, τα οποία κα ζπαυαν να υπά-

ρχουν άν ζπαυε να λάμπει ο αιϊνιοσ Ιλιοσ τοφ πνεφματοσ τον οποίον οι Τζκτονεσ 

αλλθγοροφν με τον Χιράμ Αμπίφ. 

Επιπλζον, ςτο τζλειο ςκοτάδι, όλα τα αντικείμενα είναι τοφ ίδιου χρϊματοσ. Μόνο 

όταν το φωσ λάμπει τότε το κακζνα από αυτά εμφανίηεται ςτο κατάλλθλο χρϊμα 

του αντανακλϊντασ το Ραγκόςμιο Φωσ, ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ ιδιότθτεσ που 

ανικουν ςτθν ςφςταςθ του. 

Αλλά ποιό κα είναι το όφελοσ μασ εάν κατακτιςουμε τον Δράκο - Φφλακα τοφ 

Κατωφλίου ; 

Πταν ο Αδάμ, το υλικό άτομο με όλεσ τα πάκθ και τισ επικυμίεσ του και τα ηωικά 

ζνςτικτα, πεκάνει και εξαφανιςτεί κατά τθν διάρκεια τισ φυςικισ ηωισ επάνω ςτθν 

γθ, το πνευματικό άτομο, ο Χιράμ, εμφανίηεται ςε όλθ του τθν δόξα. Αυτό το γεγο-

νόσ δεν πρζπει να αναμζνεται να πραγματοποιθκεί μετά από το φυςικό κάνατο, 

αλλά πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά τθν διάρκεια τισ ηωισ μασ. Το Ρνεφμα - 

Χιράμ χρειάηεται τθν κατϊτερθ ηωι, ςαν κλίμακα, για να αναρριχθκεί επάνω και να 

επιτφχει τθν ανϊτερθ ηωι - [ 30οσ βακμόσ ΑΑΣΤ ].  

Σε αυτιν τθν πνευματικι αρχι ςτθρίηεται θ πνευματικι ηωι, δθλαδι θ πνευματικι 

γνϊςθ,  θ πνευματικι δφναμθ και θ πνευματικι Συνείδθςθ. 

Θ κζλθςθ και θ φανταςία τθσ είναι ζνα με τθν Βοφλθςθ και τθν Φανταςία τισ 

Ραγκόςμιασ Δφναμθσ, θ οποία Δθμιοφργθςε όλεσ τισ μορφζσ τοφ κόςμου από τθν 

ίδια τθν ουςία τθσ. 

Θ λζξθ δθμιουργία, που ςθμαίνει κάτι που ζρχεται ςε φπαρξθ από το τίποτα, μπορεί 

να αναφζρεται μόνον ςτθν μορφι, θ οποία αυτι κακ' εαυτι δεν είναι τίποτα παρά 

ζνα ςχιμα από κάτι που προχπιρξε τισ μορφισ ( θ ιδζα ) θ οποία αποτελεί μια 

ψευδαίςκθςθ.  

Κακϊσ κα είναι, φφςει, ζνα με τθν Κεία δφναμθ και κα ζχει επιτφχει το Γνϊκι Σ’ 

Αυτόν, κα γνωρίηει όλα τα μυςτιρια τισ Φφςεωσ από άμεςθ αντίλθψθ και χωρίσ τθν 

αργι διανοθτικι διαδικαςία τισ Νόθςθσ και τισ Σκζψθσ.  

Και κακϊσ κα είναι ζνα με τον Μ.Α.Τ.Σ.  κα μπορεί να δθμιουργιςει τισ μορφζσ ἢ 

και να τισ καταςτρζψει με τθν δφναμθ τισ Ρνευματικισ του Βοφλθςθσ, όπωσ για 

παράδειγμα ςτθν κεραπεία αςκενειϊν με διάλυςθ κακοικων όγκων κ.λ.π. 



Ζχουμε πει ότι το άτομο είναι ζνασ μικρόκοςμοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται εν 

δυνάμει ἢ εν ςπζρματι όλεσ οι δυνάμεισ, οι ουςίεσ και οι αρχζσ που περιλαμβά-

νονται ςτο μακρόκοςμο.  

Ζνα άτομο δεν μπορεί να γνωρίηει πραγματικά τίποτα άλλο εκτόσ από ότι υπάρχει 

μζςα του. Ο Ουρανόσ και θ κόλαςθ, ο Κεόσ, οι άγγελοι, τα ςτοιχειακά και οι 

διάβολοι είναι μζςα του και οτιδιποτε περιλαμβάνεται ςτθν ςφςταςθ του μπορεί 

να βελτιωκεί και να αναπτυχκεί.  

Θ επιςτιμθ τισ Αλχθμείασ διδάςκει ςτο πνευματικά φωτιςμζνο άτομο πϊσ να 

μεταχειριςτεί αυτζσ τισ αόρατεσ αρχζσ και δυνάμεισ οι οποίεσ εντοφτοισ, αν και 

είναι αόρατεσ, είναι ουςιαςτικζσ διότι θ  Φλθ και το Ρνεφμα είναι ζνα και το αυτό.  

Διότι και τα δφο είναι εκδθλϊςεισ μιασ και μοναδικισ αρχικισ Δφναμθσ.  

Τθν εκδιλωςθ αυτισ τισ Δφναμθσ ςτα εξωτερικά και ορατά αποτελζςματα τθσ απο-

καλοφμε Φλθ και τθν αόρατθ δραςτθριότθτα τθσ, ςαν αίτιο, αποκαλοφμε Ρνεφμα.  

Ζνα άτομο που γνωρίηει πλιρωσ τον εαυτό του, ξζρει όλθ τθν Φφςθ και ζνα άτομο 

που μπορεί να κυβερνιςει τον εαυτό του με Κεία Σοφία δεν υπόκειται ςε καμία 

άλλθ δφναμθ.  

Είναι κεόσ μζςα ςτθν ςφαίρα επιρροισ του και κακϊσ είναι ζνα με τθν δφναμθ που 

κυβερνά τον κόςμο, θ δφναμθ του μπορεί να επεκτακεί μζχρι τοφ ςθμείου αυτοφ.  

Επομζνωσ κα δοφμε ότι θ αλθκινι επιςτιμθ τισ Αλχθμείασ δεν απαιτεί για τθν 

πρακτικι τθσ μια ςειρά δαπανθρϊν χθμικϊν ουςιϊν, αποςτακτιρων, λίκων, φιαλϊν 

και δοχείων, αλλά τα υλικά με τα οποία αςχολείται μποροφν να υπάρξουν παντοφ 

και άνευ κόςτουσ και είναι προςιτά ςτον κακζνα, ακόμθ και ςτον φτωχότερο.  

Θ Δφναμθ που χρθςιμοποιείται ςτθν πρακτικι αλχθμεία είναι θ δφναμθ τοφ 

Ρνεφματοσ και μόνο εκείνοι που κατζχουν αυτι τθν δφναμθ μποροφν να αςκιςουν 

αυτιν τθν Τζχνθ.  

Για εκείνουσ που δεν τθν κατζχουν, θ μελζτθ τθσ κα είναι απλά και μόνον ζνα κζμα 

υποκζςεων, όπωσ ςυμβαίνει και για πλείςτα τόςα άλλα.  

  Είναι γνωςτόν ότι υπάρχουν διάφορα είδθ δυνάμεων προςιτά ςε πρακτικζσ 

εφαρμογζσ :  

1ον  Θ μθχανικι δφναμθ, που ενεργεί μόνο ςτθν επιφάνεια τϊν πραγμάτων είναι θ 

πιό αργι από όλεσ. Ο κακζνασ που δεν είναι παράλυτοσ κατζχει αυτιν τθν δφναμθ, 

διότι αλλιϊσ δεν κα μποροφςε να το ξζρει, οφτε κα μποροφςε να περιγραφεί 

ικανοποιθτικά ςε αυτόν.   

2ον  Θ χθμικι δράςθ είναι πολφ ιςχυρότερθ, επειδι διαπερνά το εςωτερικό τϊν 

αντικειμζνων και παράγει μοριακι αποςφνκεςθ. Οι οργανιςμοί, που αντιςτζκονται 

ςτθν μθχανικι δφναμθ, μποροφν να διαλυκοφν αν υποβλθκοφν ςε αυτιν.  

Εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν χθμεία ξζρουν πολφ λίγα όςον αφορά τα 

κζματα τθσ για αυτό και οι απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν τελευταία ςτεροφνται 

πρακτικισ ςθμαςίασ. 

3ον  Θ μοριακι δφναμθ, θ οποία δρα βραδζωσ κατά τθν μεταςτοιχείωςθ και πολφ 

ταχφτερα όταν επζμβει το χζρι τοφ ανκρϊπου.  



Ελάχιςτοι μποροφν να τθν χρθςιμοποιιςουν και ελζγξουν ςυνειδθτά και είναι ζνα 

από τα κζματα με τα οποία αςχολείται θ Ρνευματικι Αλχθμεία. 

Θ Ρνευματικι δραςτθριότθτα είναι θ ιςχυρότερθ όλων, επειδι διαπερνά το ίδιο το 

κζντρο και ςαν ουςία τϊν πραγμάτων αλλάηει τθν φφςθ τουσ και τα εμποτίηει με τθν 

ηωι. 

 Ππωσ και οι προθγοφμενεσ είναι μια δφναμθ που είναι γνωςτι πολφ καλά ςε 

εκείνουσ που τθν κατζχουν, αλλά άγνωςτθ ςε εκείνουσ που δεν τθν κατζχουν, όςο 

μορφωμζνοι και αν είναι οι τελευταίοι ςε άλλουσ τομείσ τισ επιςτιμθσ.  

Εντοφτοισ τθν ςτιγμι αυτιν, ςτθν υλιςτικι εποχι μασ, αυτοί που τθν κατζχουν είναι 

πολφ λίγοι επειδι είναι οι Ρνευματικά φωτιςμζνοι, εκείνοι που άνοιξαν τοφσ ψυχι-

κοφσ και πνευματικοφσ οφκαλμοφσ τουσ, δθλαδι οι Μφςτεσ ἢ άτομα κάκε κατθ-

γορίασ που ζχουν περάςει μζςω τισ διαδικαςίασ τισ Ρνευματικισ Αναγζννθςθσ. 

Είναι οι άνκρωποι ςτουσ οποίουσ θ Ρνευματικι ψυχι ζχει αυξθκεί και αναπτυχκεί, 

διαπερνϊντασ ολόκλθρο το φυςικό ςϊμα με τθν δφναμι τθσ, ϊςτε να επιτρζπει ςε 

αυτοφσ να κεραπεφουν τισ αςκζνειεσ με το άγγιγμα τϊν χεριϊν τουσ και να διαβι-

βάηουν τθν ηωι ςε αυτοφσ.  

Τουσ επιτρζπει επίςθσ να βυκίηουν τθν Συνείδθςι τουσ ςτον νοφ τϊν άλλων ατόμων 

και να διαβάηουν τισ ςκζψεισ τουσ, ϊςτε να αντιλθφκοφν με τθν διόραςθ πράγματα 

που είναι κρυμμζνα ςτθν εξωτερικι κζαςθ και να εκτελοφν πλείςτα φαινόμενα που 

οι ανίδεοι αποκαλοφν καφματα επειδι είναι καυμαςτά για αυτοφσ και πζραν από 

τθν δφναμθ τισ κατανόθςισ τουσ.  

Ξζρετε τι ςθμαίνει θ ζκφραςθ Ρνευματικι αναγζννθςθ ;  

Εάν δεν το ξζρετε και ρωτιςτε κάποιον ςφγχρονο επιςτιμονα, κα απαντιςει πικα-

νϊσ όπωσ και ο Νικόδθμοσ απάντθςε ςτον Λθςοφ για τον γζροντα ( Λωάν. κεφ. 3 : 4 ) :  

  « λέγει πρὸσ αὐτὸν ὁ Νικόδθμοσ· πῶσ δύναται ἄνκρωποσ γεννθκῆναι γέρων ὤν ;  

μὴ δύναται  εἰσ τὴν κοιλίαν τῆσ μθτρὸσ αὐτοῦ δεύτερον εἰςελκεῖν καὶ γεννθκῆναι ; » 

Μπορείτε να ρωτιςετε και ζναν ιερζα ο οποίοσ, εάν δεν ζχει περάςει μζςω εκείνθσ 

τισ διαδικαςίασ και δεν ζχει γίνει ειδικόσ, το πικανότερο είναι ότι κα ζχει μόνο μια 

πολφ αςαφι ιδζα.   

Εάν ανικει ςε κάποιο χριςτιανικό Δόγμα, πικανόν κα πει ότι θ πνευματικι αναγζν-

νθςθ ςυντελείται όταν τελοφνται οι τελετζσ τοφ βαπτίςματοσ και τοφ  Χρίςματοσ.   

Πτι με αυτόν τον τρόπο μια πνευματικι δφναμθ κατεβαίνει δια μζςου τϊν χεριϊν 

του πάνω ςτον υποψιφιο ο οποίοσ κατά ςυνζπεια αναγεννιζται.  

Κα μασ πει ότι θ δφναμθ για να παρζχει αυτό το πνεφμα, τοφ δόκθκε με τθν 

χειροτονία του. Αλλά ο ίδιοσ δεν γνωρίηει αυτιν τθν δφναμθ, οφτε ζχουμε δει ποτζ 

μασ καμία περίπτωςθ ςτθν οποία ζνα πρόςωπο, μετά από τθν υποβολι του ςε 

τζτοιεσ τελετζσ, να ζχει γίνει μφςτθσ και να προςφζρει τθν δφναμθ αυτι για κερα-

πείεσ ἢ για πραγματοποίθςθ καυμάτων.  

 

 



Οφτε είναι λογικό να υποτεκεί ότι το παγκόςμιο Ρνεφμα, γνωςτό ςαν Άγιο Ρνεφμα, 

κα μποροφςε να μονοπωλθκεί από οποιαδιποτε κατθγορία ανκρϊπων ἢ από τισ 

ποικιλόμορφεσ ανά τον κόςμο κρθςκείεσ και να γίνει ζνα είδοσ εμπορίου ἢ ότι θ 

ανκρϊπινθ πνευματικι εξζλιξθ κα μποροφςε να εξαρτθκεί από τθν βοφλθςθ και τθν 

ευαρζςκεια ενόσ άλλου ανκρϊπου.  

Διότι όλα ςτθν Φφςθ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τουσ φυςικοφσ νόμουσ.  

Τα δζντρα και τα ηϊα αυξάνονται όταν δίνονται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ.  

Θ Διανοθτικι ανάπτυξθ απαιτεί τα ανάλογθσ φφςθσ διανοθτικά τρόφιμα.  

Θ πνευματικι ανάπτυξθ απαιτεί τθν « αφξθςθ » και ςτερζωςθ τοφ Ρνεφματοσ.  

Κανζνασ δεν μπορεί να προςφζρει ςε ζναν άλλον κάτι που ο ίδιοσ δεν κατζχει.  

Ζνα αλθκινά κείο πρόςωπο πρζπει να κατζχει κείεσ δυνάμεισ και δεν μπορεί να 

κατζχει και να χρθςιμοποιεί τζτοιεσ δυνάμεισ χωρίσ να ζχει επίγνωςθ αυτϊν.  

Ζνασ φωτιςμζνοσ Λερωμζνοσ και πράγματι υπάρχουν τζτοιου είδουσ λειτουργοί ςε 

κάκε κρθςκεία και κάκε δόγμα, είναι πραγματικά κείοσ και είναι ζνασ αλθκινόσ 

Ρνευματικόσ οδθγόσ.  

Αλλά το να είςαι αλθκινόσ Ρνευματικόσ οδθγόσ απαιτεί περιςςότερο από τθν ςυηι-

τθςθ μόνο για τα πνευματικά πράγματα, τα οποία κάποιοσ ζχει μάκει μόνο διότι 

τοφ τα μετζδωςαν και δεν ξζρει ςχεδόν τίποτα πρακτικά.  

Ο γνωςτόσ Ραράκελςοσ αναφζρει ςχετικά τα εξισ : 

« Η ζνδυςθ με ζνα μαφρο παλτό (   αυτό που λζει ο λαόσ, ότι το ράςο δεν κάνει τον 

παπά ) ἢ θ κατοχι ενόσ κομματιοφ χαρτί που υπογράφεται από κάποια ανκρϊπινθ 

αρχι δεν κακιςτά ζνα άτομο κείο το οποίο κα ενεργεί ςοφά, επειδι θ Σοφία 

προζρχεται από τον Θεό.  

Η γνϊςθ που οι ιερείσ μασ κατζχουν δεν προζρχεται από τον Πατζρα, αλλά τθν 

μακαίνουν μεταξφ τουσ. Αυτόσ που επικυμεί να μάκει τθν αλικεια πρζπει να είναι 

ςε κζςθ  να τθν δεί και να μθν ικανοποιείται με τισ περιγραφζσ τθσ που ζχει δεχκεί 

από άλλουσ. Η υψθλότερθ δφναμθ τισ διάνοιασ, αν δεν φωτίηεται από τθν Σοφία, 

είναι μια μόνον αρίςτθσ ποιότθτασ ηωικι διάνοια που κα χακεί κατά τθν διάρκεια 

τοφ χρόνου. Αλλά θ διάνοια που ηωντανεφει από τθν Αγάπθ τοφ Υπζρτατου Όντοσ, 

είναι ο διάνοια τϊν Αγγζλων και κα ηιςει ςτθν αιωνιότθτα ».  

Λζει επίςθσ ο μεγάλοσ Χριςτιανόσ μυςτικιςτισ Λάκωβοσ Μπαίμε :  

« Προςποίθςθ και υποκριςία, φϊναηε, τραγοφδα, κιρυςςε και δίδαςκε όςο ςε 

ευχαριςτεί.  Αλλά εάν το πνεφμα μζςα ςου δεν είναι ηωντανό, όλοσ ο κόρυβοσ που 

κάνεισ κα καταλιξει   ςε ζνα τίποτα. Ένασ Χριςτόσ δεν ανικει ςε καμία ςζκτα και δεν 

χρειάηεται καμία τεχνθτι εκκλθςία. Φζρνει τθν εκκλθςία του μζςα ςτθν ψυχι του. 

Δεν μαλϊνει ἢ φιλονικεί με άλλουσ για οποιαδιποτε διαφορά γνϊμθσ, δεν επικυμεί 

τίποτε άλλο παρά μόνον τον Θεό του ». 

  Υπάρχουν εντοφτοισ ακόμθ, ςτθν υλιςτικι εποχι που ηοφμε, άτομα που ζχουν 

περάςει ἢ περνοφν μζςω αυτισ τισ πνευματικισ αναγζννθςθσ για τθν οποία θ 

Βίβλοσ λζει ότι κανείσ δεν μπορεί να ειςζρκει ςτθν Βαςιλεία τοφ Κεοφ εκτόσ και αν 

αναγεννθκεί εκ  Ρνεφματοσ.  



Λζγεται ότι θ Ρνευματικι αναγζννθςθ ἢ θ Μφθςθ ακολουκεί τρία ςτάδια.  

1ον Το ςπζρμα, για τθν ανάπτυξθ τοφ εςωτερικοφ πνευματικοφ ατόμου, δθμιουρ-

γείται με τον πρϊτο ςπινκιρα μιασ εςωτερικισ ςκζψθσ, θ οποία διαπερνά το κζντρο 

τισ ψυχισ και ξυπνά τθν Ρνευματικι Συνείδθςθ τοφ ατόμου. 

Εάν ο νεογζννθτοσ Λόγοσ ἢ αντίςτοιχα ο Χιράμ, μζςα μασ, τροφοδοτείται ςυνεχϊσ 

με τθν κατάλλθλθ ψυχικι τροφι και οδθγείται μακριά από τον Θρϊδθ ἢ τουσ 

αχρείουσ εταίρουσ κα αυξθκεί - [ 17οσ βακμόσ- το άρρεν τζκνο τοφ 12ου κεφαλαίου 

τισ Αποκάλυψθσ ].   

  Μια νζα εςωτερικι ηωι ( άγνωςτθ πιό πριν ) κα τεκεί ςε δράςθ και κα διαπεράςει 

όλα τα μζρθ τοφ φυςικοφ ςϊματοσ. Οριςμζνεσ μυςτθριακζσ διαδικαςίεσ, που δεν 

μποροφν να μεταβιβαςτοφν ςτον αμφθτο, πραγματοποιοφνται και ςε αυτό ςυνίς-

τανται το αλθκινό βάπτιςμα με το φδωρ τισ Αλικειασ ἢ τισ επίτευξθσ τισ Ρνευμα-

τικισ Συνείδθςθσ, που δεν ζχει καμία ςχζςθ με οποιαδιποτε εξωτερικι τελετι ἢ 

χοριγθςθ τοφ νεροφ με το ράντιςμα, το βφκιςμα ἢ άλλωσ πωσ. Συνίςταται ςτο ότι, 

το μθ φυςικό άτομο γίνεται πλζον φυςικό με το να φζρει τθν Βοφλθςθ και τθν 

Φανταςία του ( ςαν Σκζψθ ) ςε αρμονία με αυτιν τοφ Ραγκοςμίου Ρνεφματοσ και 

να γίνει ικανό να αναγνωρίςει τθν Αλικεια με άμεςθ εςωτερικι αντίλθψθ.  

2ον Γίνεται θ ςτερζωςθ τοφ Ρνεφματοσ όταν θ εςωτερικι ηωι γίνεται ςτακερι μζςω 

τισ Δφναμθσ τοφ Λόγου, μια διαδικαςία κατά τθν διάρκεια τισ οποίασ οριςμζνεσ 

φυςιολογικζσ αλλαγζσ πραγματοποιοφνται μζςα ςτον οργανιςμό τοφ ςϊματοσ.  

3ον Είναι το Βάπτιςμα τοφ Ρυρόσ μζςω τοφ οποίου ο υποψιφιοσ για τθν ακαναςία 

γίνεται ικανόσ να αςκιςει τθν Ρνευματικι Δφναμθ κατά Βοφλθςθ. Κατόπιν κα είναι 

ςε κζςθ να ελζγξει τισ οργανικζσ λειτουργίεσ τοφ ςϊματόσ του ( ακοφςιεσ λειτουρ-

γίεσ ), επειδι κα είναι ο Κφριοσ επάνω ςτισ λειτουργίεσ τισ ψυχισ του, ενϊ ο 

φυςικόσ οργανιςμόσ είναι απλά και μόνον μια εξωτερικι ζκφραςθ τϊν πρϊτων – 

 [ 2οσ βακμόσ  : « οι 5 αιςκιςεισ είναι όργανα τοφ ςϊματοσ και δυνάμεισ τισ ψυχισ. 

Θ ψυχι όμωσ δεν ζχει οριςμζνο αρικμό αιςκιςεων … » ].  

Κα είναι τότε ςε κζςθ να ενεργιςει από το εςωτερικό του προσ ςτο εξωτερικό, από 

το κζντρο προσ ςτθν περιφζρεια. Ενϊ, οι ανεκπαίδευτοι ςπαταλοφν τθν δφναμθ 

τουσ ςε άχρθςτεσ προςπάκειεσ για να αντιςτρζψουν αυτιν τθν διαδικαςία.  

Για να αςκιςει όμωσ κάποιοσ τθν Αλχθμεία και να εξαςκιςει τθν δφναμθ τοφ 

Ρνεφματοσ, πρζπει πρϊτα να αναπτυχκεί Ρνευματικά - [ 32οσ βακμόσ : Συνείδθςθ, 

Ελευκερία, Βαςιλικό Μυςτικό ].  

Το πρϊτο βιμα ςε αυτι τθν ανάπτυξθ είναι 

     θ κατάκτθςθ τοφ « Φφλακα τοφ Κατωφλίου ». 

Το κλειδί για αυτιν τθν κζςθ είναι να αντικαταςτιςουμε τθν αγάπθ για το Εαυτό 

μασ με εκείνθν τοφ Αιϊνιου Κεοφ, κάτι που βρίςκει τθν ζκφραςι του ςτθν κακολικι 

αδελφοςφνθ τισ ανκρωπότθτασ, θ κεμελιϊδθσ αρχι επάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται ι 

εν πάςει περιπτϊςει πρζπει να ςτθρίηεται θ κοινωνία τϊν Τεκτόνων. 

Ιόλαοσ 


