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 Καηά γεληθή νκνινγία , όιεο νη Ιεξέο Γξαθέο πεξηέρνπλ έλα εμσηεξηθό θαί έλα εζσηεξηθό 

λόεκα . Πίζσ από ην θπξηνιεθηηθό , θξύβεηαη έλα άιιν λόεκα , κηά άιιε κνξθή γλώζεσο.  

Σηα Δπαγγέιηα όπσο θαη ζηνλ Τεθηνληζκό ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο παξαβνιέο θαη κύζνη. 

Αλ ηηο πάξνπκε θαηά γξάκκα, είλαη θαλεξό πσο αλαθέξνληαη ζε ακπέιηα, ζε ηδηνθηήηεο, ζε 

επηζηάηεο, ζε άζσηνπο πηνύο, ζε ιάδη, ζε λεξό θαί ζε θξαζί, ζε ζπόξνπο θαί ζε ζπνξείο θαη 

ζηνλ Τεθηνληζκό ζε αρξείνπο δνινθόλνπο θαί ζε πνιιά άιια παξόκνηα απερζή. 

 Γηα παξάδεηγκα , θαηά ηελ κύεζε ηνύ καζεηή αθνύγνληαη θξάζεηο όπσο :  

               “ Αο δηέιζε δηά ησλ θινγώλ…αη θιόγεο αίηηλεο πεξηέβαινλ πκάο, είζε 

                 αύηαη λα ζεξκάλνπλ ηελ θαξδία πκώλ ελ ηε πξνο ηνλ πιεζίνλ Αγάπε ”. 

Απηό είλαη ην επίπεδν ηνύ « Κσριολεκτικού νοήματος ». 

Όια απηά , αλ ηα πάξνπκε θπξηνιεθηηθά , δελ αθνύγνληαη ζε θάπνηνλ ηειείσο παξάινγα ;  

Δίλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο ηελ γιώζζα ησλ παξαβνιώλ θαί ησλ αιιεγνξηώλ , όπσο 

άιισζηε θαί όισλ ηώλ Ιέξσλ Γξαθώλ . Απηό απνηειεί κηά αληηθεηκεληθή αιήζεηα ! 

Αλ ηηο πάξνπκε ζηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπο, ηόζν ε Παιαηά όζν θαί ε Καηλή Γηαζήθε 

δελ είλαη κόλν γεκάηεο αληηθάζεηο, αιιά επίζεο από ζθιεξά θαη απνθξνπζηηθά λνήκαηα .  

Όκσο νη πεξίεξγεο απηέο εηθόλεο είλαη εθείλεο πνπ ιόγσ ηνύ πεξηερνκέλνπ ηνπο εληππώλνλ-

ηαη θαιπηέξα ζην ππνζπλείδεην καο θαη ζπληζηνύλ έλα εληνλόηεξν πξνβιεκαηηζκό !  

Έπεηηα από ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο δηθαηνινγεκέλα λα δηαηππώζεη ηα εμήο εξσηήκαηα.  

Γηαηί καο δίδνληαη όια απηά κε κία παξαπιαλεηηθή κνξθή ;  

Γηαηί λα κελ ιέλε άκεζα απηό πνύ ζέινπλ λα πνύλ ;  

Αλ όιεο απηέο νη παξαβνιεο , νη αιιεγνξίεο , νη κύζνη θαί ηα ζύκβνια ελλννύλ θάηη άιιν, 

γηαηί απηό δελ ιέγεηαη θαζαξά από ηελ αξρή, ώζηε λα κπνξνύλ όινη λα ην θαηαιάβνπλ ;  

Γηαηί απηή ε ζπζθόηηζε, όιν απηό ην κπζηήξην, απηή ε ( δήζελ ) ζπγθάιπςε ; 

Γηαηί είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ νη παξαβνιέο ζηα Δπαγγέιηα , όπσο βέβαηα θάηη αλάινγν 

ζπκβαίλεη θαί κε ηνπο κύζνπο θαη ηηο αιιεγνξίεο ζηνλ Τεθηνληζκό ;   

Όιεο νη Ιεξέο γξαθέο , θαζώο θαη νη κπήζεηο ηνύ Τεθηνληζκνύ , έρνπλ ζαλ ζθνπό λα κεηα-

δώζνπλ έλα « νόημα σψηλόηερο » από εθείλν πνύ πεξηέρεηαη ζηηο ιέμεηο θαη ηηο εηθόλεο.  

Απηό ην πςειόηεξν λόεκα πξέπεη λα καηανοήζει ν άλζξσπνο Εζωηερικά !  

                   Ψο Δζσηεξηθή Δμέιημε ζεσξνύκε ηελ αλάπηπμε ηήο θαηαλόεζεο . 

Απηό ην αλώηεξν θξπκκέλν εζσηεξηθό λόεκα , δνζκέλν κε ιέμεηο θαη εηθόλεο θαζεκεξηλήο 

ρξήζεο , κπνξεί λα ην ζπιιάβεη θαλείο κόλν κε ηελ θαηαλόεζε . .. 
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Σε απηό αθξηβώο ην ζεκείν αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε πξώηε καο δπζθνιία .  

Γηόηη, Κατανοώ κσριολεκτικά είλαη έλα πξάγκα θαη Κατανοώ Εσωτερικά είλαη θάηη άιιν !  

Γηά παξάδεηγκα ε εληνιή ζηηο πιάθεο ηνύ Μσπζή, ην « Ού κνηρεύζεηο », είλαη θπξηνιεμία.  

Αιιά ε εζσηεξηθή έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάκημε δηαθόξσλ δνμαζηώλ θαί δηδαζθαιηώλ 

θαί δίδεηαη ζην Λεπηηηθό. Γηά απηό ζπλαληνύκε ζπρλά ηελ έθθξαζε όηη νη άλζξσπνη εθπνξ-

λεύνληαλ κε άιινπο Θενύο θαί άιια ηέηνηα παξόκνηα.  

Κακηά θνξά νη άλζξσπνη λνκίδνπλ όηη κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηα πάληα αξθεί λα ηνύο ηα 

πνύλ. Αιιά δελ είλαη θαζόινπ έηζη. 

Η αλάπηπμε ηήο θαηαλόεζεο θαη δηάθξηζε ησλ δηαθνξώλ πξνϋπνζέηεη καθξόρξνλε παηδεία.  

Όκσο ε πςειόηεξε γλώζε θαη ην πςειόηεξν λόεκα, αλ θαηεβεί ζην ζπλεζηζκέλν επίπεδν 

θαηαλόεζεο, θαίλεηαη αλνεζία ἢ θαηαλνείηαη ιαλζαζκέλα θαη ηόηε γίλεηαη άρξεζην, αλ όρη 

θάηη ρεηξόηεξν εμ νύ θαη νη παξαλνήζεηο πνπ έρνπκε ζηελ ακύεην θνηλσλία. 

Όπσο έρνπκε πεη ζηελ αξρή, όιεο νη Ιεξέο Γξαθέο πεξηέρνπλ ηόζν έλα θπξηνιεθηηθό όζν θαη 

έλα ςπρνινγηθό λόεκα θαη κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ ζην λνύ καο κε δύν ηξόπνπο .  

Απηό δελ ζα είρε λόεκα αλ ν άλζξσπνο δελ ήηαλ ηθαλόο γηα κηα αλώηεξε αλάπηπμε ἢ αύμεζε 

Φσηόο, όπσο ιέγεηαη ζηνλ Τεθηνληζκό, θαη επεηδή είλαη ηθαλόο θαη πξννξηζκέλνο γηα απηήλ 

ηελ αλώηεξε αηνκηθή εμέιημε, γηα απηό ππάξρνπλ ηα ζύκβνια, νη κύζνη θαη νη αιιεγνξίεο. 

Η θεληξηθή ηδέα είλαη όηη, ν άλζξσπνο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ έλα αρξεζηκνπνίεην αλώηεξν 

επίπεδν θαηαλόεζεο θαη όηη ε πξαγκαηηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη ην λα κπνξέζεη λα θζάζεη ζε 

απηό ην εθηθηό πςειόηεξν επίπεδν.   

Έηζη, όιεο νη Ιεξέο Γξαθέο θπξίσο κε ηελ κνξθή ηώλ παξαβνιώλ, έρνπλ δηπιό λόεκα γηαηί 

πεξηέρνπλ έλα θπξηνιεθηηθό λόεκα πξννξηζκέλν λα δξάζεη ζην επίπεδν ηνύ αλζξώπνπ, έηζη  

όπσο είλαη, θαη ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα θζάζνπλ πςειά, ζην αλώηεξν επίπεδν πνύ ππάξρεη 

ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε κέζα ηνπ θαη πνύ ηνλ αλακέλεη.  

Γπζηπρώο όκσο ηόζν νη παξαβνιέο ησλ Δπαγγειίσλ όζν θαη νη κύζνη θαη αιιεγνξίεο ηώλ 

Μπζηαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνύ Τεθηνληζκνύ είλαη δνζκέλεο κε ηελ ηερληθή 

νξνινγία ελόο παλάξραηνπ θώδηθα, κηαο λνεκαηηθήο γιώζζαο πνύ έρεη πηα ιεζκνλεζεί. 

Κάπνηε ε γιώζζα ηώλ παξαβνιώλ ήηαλ θαηαλνεηή.  

Απηή όκσο ε ηδηαίηεξε γιώζζα ηώλ παξαβνιώλ, ηήο αιιεγνξίαο ηώλ κύζσλ θαη ηεο πεξη-

γξαθήο ζαπκαηνπξγηθώλ πξάμεσλ  ἢ « ζεκείσλ » ράζεθε γηα ηελ ζεκεξηλή αλζξσπόηεηα .  
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Αιιά ππάξρνπλ αθόκα πεγέο πνύ, ράξε ζε απηέο, κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θάηη από ην 

αξραίν εθείλν λόεκα, αξθεί ε πεξηγξαθή θαη ηα ζύκβνια απηά λα κελ έρνπλ αιινησζεί.  

Αθνύ ν ζθνπόο ηήο παξαβνιήο είλαη λα ζπλδέζεη ηα αλώηεξα κε ηα θαηώηεξα λνήκαηα, κπ-

νξνύκε λα πνύκε πώο απνηειεί κηα γέθπξα αλάκεζα ζε δύν επίπεδα, έλα ζύλδεζκν αλάκεζα 

ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαηαλόεζε. 

Όπσο θαίλεηαη, νη άλζξσπνη θάπνηε γλώξηδαλ ην θιεηδί κηαο θαζνξηζκέλεο γιώζζαο πνύ 

έθαλε θαηαλνεηή απηήλ ηελ δηπιή έλλνηα θαη έηζη ρξεζηκνπνηνύζαλ ζθόπηκα νξηζκέλεο 

ιέμεηο θαη όξνπο κε δηπιή ζεκαζία. 

Με απηή ηελ γιώζζα γηλόηαλ κηά ζύλδεζε αλάκεζα ζην πςειόηεξν θαί ζην θαηώηεξν λόε-

κα ἢ πξάγκα ηαπηόζεκν αλάκεζα ζηελ ςειόηεξε θαη ηελ θαηώηεξε πιεπξά ηνύ αλζξώπνπ. 

Η πξώηε καο γέλλεζε, θπζηθά, ζπληειείηαη κέζα ζηνλ θόζκν ηήο ύιεο.  

Γελληέκαη γηα δεύηεξε θνξά ἢ μαλαγελληέκαη, ζεκαίλεη εμειίζζνκαη κε κηα αλώηεξε ςπρν-

ινγία, ζε έλα ςειόηεξν επίπεδν θαηαλόεζεο. 

Σύκθσλα κε ηηο δηδαζθαιίεο όισλ ησλ αξραίσλ Γξαθώλ, πνύ βιέπνπλ ηνλ άλζξσπν ςπρνι-

νγηθά ζαλ έλα ζπόξν πνύ δελ έρεη αλαπηπρηεί, απηόο είλαη ν ύςηζηνο ζηόρνο ηνύ άλζξσπνπ. 

Απηή είλαη ε εζσηεξηθή δηδαζθαιία. 

 Καη κόλν όηαλ ληώζεη θαλείο θαη εθαξκόζεη ηηο αξρέο απηνύ ηνύ επηπέδνπ ζηελ πξάμε, ππά-

ξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλεβεί κόληκα ζε απηό, αθνύ πξώηα δηδαρηεί ηηο αιήζεηεο ηνπ.  

Σηελ Βίβιν ε λέα απηή γλώζε, ε νπνία είλαη ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ δίνδν ζε απηήλ ηελ 

δπλαηόηεηα, άιινηε νλνκάδεηαη Αιήζεηα θαη άιινηε Λόγνο ελώ ζηνλ Τεθη αιιεγνξείηαη 

κε ηελ αλάζηαζε ηνύ Φηξάκ κέζα καο θαη ηελ αλεύξεζε ηνύ Απνιεζζέληνο Λόγνπ.  

Αιιά απηή ε αιήζεηα θαη απηή ε γλώζε δελ είλαη ε ζπλεζηζκέλε ηνύ θπζηθνύ επηπέδνπ, γηαηί 

έρεη ζρέζε κε απηήλ ηελ αλώηεξε βαζκίδα ηήο αλάπηπμεο ηήο θαηαλόεζεο ηνύ αλζξώπνπ.  

Θα πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα εθζέζνπκε κεξηθέο πξνθαηαξθηηθέο ηδέεο γηα απηή ηελ αξραία 

δηπιή γιώζζα ησλ παξαβνιώλ, ησλ κύζσλ θαη ησλ αιιεγνξηώλ, εμεηάδνληαο πώο αληηπξν- 

ζσπεύεηαη ε Αιήζεηα.  

Σε απηήλ ηελ αξραία γιώζζα ηα νξαηά πξάγκαηα, ηνπ ζπλήζνπο βίνπ, αληηπξνζσπεύνπλ 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνύ αλζξώπνπ. 

 Δηζη ε εμσηεξηθή δσή, όπσο ηελ θαηαγξάθνπλ νη αηζζήζεηο, κεηακνξθώλεηαη ζε έλα άιιν 

επίπεδν λνήκαηνο . Η Αιήζεηα, όκσο, δελ είλαη έλα νξαηό αληηθείκελν.  

Παξόια απηά, ζε απηήλ ηελ γιώζζα αληηπξνζσπεύεηαη από έλα νξαηό αληηθείκελν. 
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  Μηα παξαβνιή είλαη γεκάηε από νξαηά αληηθείκελα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνύ εμσηεξηθνύ  

θόζκνπ. Αιιά θάζε νπηηθή εηθόλα αληηπξνζσπεύεη θάηη πνύ αλήθεη ζε έλα ςπρνινγηθό επί-

πεδν λνήκαηνο, άζρεην πξνο ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε εηθόλα.  

Σπρλά ζπλαληνύκε ηε ιέμε « ύδσξ » ζηα Δπαγγέιηα όπσο θαη ζηηο κπήζεηο ηνύ Τεθηνληζκνύ. 

Τη ζεκαίλεη απηή ε ιέμε ζηελ αξραία γιώζζα ;  

Σηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, ζεκαίλεη ηελ θπζηθή νπζία πνύ ηελ ιέκε λεξό.  

Αιιά ςπρνινγηθά, ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν λνήκαηνο, έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία .  

Τν ύδσξ δελ ζεκαίλεη απιά θαη κόλν ην λεξό ηήο θαζεκεξηλήο ρξήζεο.   

 Ο Ιεζνύο Φξηζηόο, κηιώληαο ζην Νηθόδεκν γηά ηελ δεύηεξε γέλλεζε, είπε όηη ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα γελλεζεί εμ ύδαηνο θαη Πλεύκαηνο : « ἐὰλ κή ηηο γελλεζῇ ἐμ ὕδαηνο θαὶ Πλεύκαηνο, 

νὐ δύλαηαη εἰζειζεῖλ εἰο ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ » (  Ισάλλεο θεθ. 3, 5 ). 

Θα πξέπεη ινηπόλ, ην λεξό λα έρεη έλα άιιν λόεκα, έλα ςπρνινγηθό, έλα εζσηεξηθό ἢ πηό 

πςειό λόεκα.  Μπνξνύκε ίζσο λα ζπκπεξάλνπκε όηη « Πλεύκα » ζεκαίλεη « βνύιεζε » ἢ 

ην πην εζώηεξν θαη αιεζηλό κέξνο κέζα ζηνλ άλζξσπν.  

Καη ην λα γελλεζεί θαλείο μαλά δελ ζεκαίλεη λα κπεί μαλά ζηελ κήηξα ηήο κεηέξαο ηνπ, όπ-

σο λόκηζε ν Νηθόδεκνο, πνύ αληηπξνζσπεύεη ηνλ άλζξσπν ηήο θπξηνιεθηηθήο θαηαλόεζεο.  

Όηη θαη λα ζθεθηνύκε γηα ηελ έλλνηα ηήο ιέμεσο « πλεύκα », δελ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε, 

κε ηελ ζπλήζε θαηαλόεζε καο, ηη ζεκαίλεη ην « ύδσξ » ζε απηήλ ηελ αξραία δηπιή γιώζζα 

γηαηί, ζε απηήλ, ηα πξάγκαηα ησλ αηζζήζεσλ κεηαδίδνπλ έλα άιιν εηδηθό λόεκα.  

Γελ ππάξρεη κίηνο. Τν λα ιέεη θαλείο όηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα μαλαγελλεζεί από ην πιηθό 

λεξό, είλαη θαζαξή αλνεζία. Τη ζεκαίλεη, ινηπόλ, ην λεξό ςπρνινγηθά ;  

Φάξε ζε άιια απνζπάζκαηα ηήο Βίβινπ, κπνξνύκε λα βξνύκε ην ηη αληηπξνζσπεύεη απηή ε 

πιηθή εηθόλα ζην Δπαγγειηθό επίπεδν. Μπνξνύκε λα παξαζέζνπκε πνιιά παξαδείγκαηα.  

Σηελ Παιαηά Γηαζήθε, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ην παξαθάησ εδάθην :  

« Δηόηη δύν θαθά έπξαμελ ν ιαόο κνπ. Εκέ εγθαηέιηπνλ, ηελ πεγήλ ησλ δώλησλ πδάησλ, θαί  

   έζθαςαλ εηο εαπηνύο ιάθθνπο ζπληεηξηκκέλνπο, νίηηλεο δελ δύλαληαη λα θξαηήζσζηλ ύδσξ »  

( πξνθήηεο Ιεξεκίαο - θεθ. 2, 13 ). Τη είλαη ινηπόλ απηό ην λεξό, απηό ην ζών ύδωρ ; 

Σηελ αξραία γιώζζα ην « ύδωρ » ζεκαίλεη ηελ Αιήζεηα. 

Αιιά κηάλ νξηζκέλε Αιήζεηα, κηά εηδηθή κνξθή γλώζεο, πνύ νλνκάδεηαη « δώζα Αιήζεηα ». 

Δίλαη δώζα γηαηί δσληαλεύεη ην εζσηεξηθό ηνύ αλζξώπνπ.  

Γελ ην λεθξώλεη, όηαλ ηελ δερηεί θαλείο θαί ηελ εθαξκόζεη πξαθηηθά.  
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Σηελ Δζσηεξηθή Γηδαζθαιία, δειαδή ζηελ δηδαζθαιία γηα ηελ εζσηεξηθή καο αλάπηπμε, ν 

άλζξσπνο πνύ δελ γλσξίδε ηίπνηα γηα απηήλ ηελ Αιήζεηα ραξαθηεξηδόηαλ σο « λεθξόο » :  

                            « ἄθεο ηνὺο λεθξνὺο ζάςαη ηνὺο ἑαπηῶλ λεθξνύο » ( Μαηζαίνο - θεθ. 8-22 ) 

Δίλαη κηα γλώζε πνύ ηζρύεη κόλν γηά ηελ επίηεπμε απηνύ ηνύ πςειόηεξνπ επίπεδνπ ηήο εζσ-

ηεξηθήο εμέιημεο ηνύ άλζξσπνπ θαί ζε απηό νδεγεί.  

Έρεη ζρέζε κε απηό πνύ ν άλζξσπνο ζα  πξέπεη λα γλσξίδεη, λα ζθέπηεηαη, λα αηζζάλεηαη, 

λα θαηαλνεί θαί λα ελεξγεί γηά λα θηάζεη ζην επόκελν ζηάδην ηήο εμέιημεο.  

Γελ είλαη εμσηεξηθή αιήζεηα, αιήζεηα πνύ έρεη ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα, κε εμσηε-

ξηθά αληηθείκελα, αιιά ε εζσηεξηθή αιήζεηα γηά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, δειαδή ην ηη είλαη 

θαη πσο κπνξεί λα αιιάμεη θαη κε δπν ιόγηα πεξηθιείεηαη ζηελ θξάζε Γνώθι Σ’ Ασηόν.  

Η Δζσηεξηθή αιήζεηα, ινηπόλ, είλαη ε αιήζεηα πνύ έρεη ζρέζε κε απηήλ ηελ εζσηεξηθή αλά-

πηπμε θαί ηελ λέα νξγάλσζε ηνύ αλζξώπνπ πνύ βαδίδεη γηά ην επόκελν ζηάδην ηήο πξαγκα-

ηηθήο ηνπ εμέιημεο.  

Γηαηί θαλείο δελ κπνξεί νύηε λα αιιάμεη, νύηε λα γίλεη δηαθνξεηηθόο, νύηε  λα εμειηρηεί θαη 

λα θηάζεη ζε απηό ην αλώηεξν επίπεδν θαη λα μαλαγελλεζεί, εάλ δελ γλσξίζεη, δελ αθνύζεη 

θαη δελ αθνινπζήζεη κηα θαηάιιειε δηδαζθαιία.  

Αλ λνκίδεη όηη γλσξίδεη απηνύ ηνύ είδνπο ηελ Αιήζεηα από κόλνο ηνπ, ηόηε είλαη ζαλ απηνύο 

πνύ « άθεζαλ ην δώλ ύδσξ θαί έθηηαμαλ κόλνη ηνπο ζηέξλεο, ζπαζκέλεο ζηέξλεο, πνύ δελ κπν-

ξνύλ λα θξαηήζνπλ λεξό ». Η Ιδέα είλαη πνιύ απιή.  

Αλέθαζελ ππήξρε κηα εζσηεξηθή δηδαζθαιία πνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλώηεξε αλάπηπμε. 

Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ηελ επηλνήζεη κόλνο ηνπ θαη είλαη ε Αιεζηλή Χπρνινγηθή Γηδαζ-

θαιία πνπ αθνξά ηελ πηζαλή αλάπηπμε ηνύ Νένπ Αλζξώπνπ κέζα ηνπ.  Μπνξεί βέβαηα λα 

ρηίζεη ζηέξλεο, αιιά δελ ζα κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ην λεξό, δειαδή ηελ Αιήζεηα.  

Όηαλ δελ ππάξρεη ε Αιήζεηα απηνύ ηνύ είδνπο κέζα ζηνλ άλζξσπν, ε θαηάζηαζε απηή ζπγ-

θξίλεηαη θακηά θνξά κε ηελ δίςα : « Όηαλ νη πησρνί θαη ελδεείο δεηήζσζηλ ύδσξ θαί δελ 

ππάξρεη, ε γιώζζα δε απηώλ μεξαίλεηαη ππό δίςεο » ( πξνθήηεο Ηζαΐαο, θεθ. 31-17 ).  

Έηζη γηά εθείλνπο δε νη νπνίνη αθνινπζνύλ ιαλζαζκέλεο αιήζεηεο, ιέγεηαη θακηά θνξά όηη 

πίλνπλ πικρό ἢ κνιπζκέλν θαη κε πόζηκν λεξό όπσο γίλεηαη θαηά ηελ κύεζε ηνπ καζεηή. 

Αο κεηαθεξζνύκε ηώξα ζε έλα από απηά πνύ είπε ν Ιεζνύο, δειαδή ζηελ ηδέα όηη, ζε απηή 

ηελ αξραία ζπκβνιηθή γιώζζα ην λεξό ζεκαίλεη ηελ Αιήζεηα, γηά λα κπνξέζνπκε λα αληη- 

ιεθζνύκε ηη είλαη ην ςπρνινγηθό λόεκα ζε αληίζεζε κε ην θπξηνιεθηηθό. Ο Ιεζνύο είπε : 
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« Καί όζηηο πνηίζε έλα ησλ κηθξώλ ηνύησλ πνηήξηνλ κόλνλ ςπρξνύ ύδαηνο εηο όλνκα καζεηνύ,  

 αιεζώο ζαο ιέγσ, δελ ζέιεη ράζεη ηνλ κηζζόλ απηνύ » ( Μαηζαίνο θεθ. 10, 42 ). 

Ο άλζξσπνο πνύ ζθέπηεηαη θπξηνιεθηηθά, ζα λνκίζεη ίζσο όηη απηό πνύ ρξεηάδεηαη είλαη λα 

δώζεη έλα πνηήξη θξύν λεξό ζε έλα παηδί.  

Αιιά αλ ην λεξό ζεκαίλεη ηελ Αιήζεηα, ηόηε ε θξάζε ελλνεί ηελ κεηαβίβαζε ηήο Αιήζεηαο. 

Καη ν ειάρηζηνο, εδώ, δελ ζεκαίλεη έλα παηδί, αιιά έλαλ άλζξσπν κε κηθξή θαηαλόεζε.  

Αο πξνζέμνπκε επίζεο όηη, γηα λα δερηεί ν λνύο ηελ Αιήζεηα, πξέπεη λα είλαη ζαλ έλα δνρείν 

πνύ δέρεηαη απηό πνύ ρύλεηαη κέζα ηνπ. Θα πξέπεη δειαδή ν άλζξσπνο λα είλαη έηνηκνο θαη 

πξόζπκνο λα δηδαρζεί, ώζηε ν λνύο ηνπ λα είλαη ζαλ έλα δνρείν έηνηκν λα δερηεί ην λεξό. 

 Έηζη, ε θξάζε « δίδσ έλα πνηήξη λεξό » ζεκαίλεη όηη όρη κόλν δέρνκαη ηελ Αιήζεηα, αιιά 

θαη όηη ηελ κεηαδίδσ. 

Όια απηά δελ κπνξνύλ λα εθθξαζζνύλ ινγηθά, αιιά κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ ςπρνινγηθά. 

Καη απηή είλαη ε πξόζεζε ηήο αξραίαο γιώζζαο πνύ αξρίζακε δεηιά - δεηιά λα κειεηάκε. 

Τν ύδσξ όκσο δελ είλαη ε κόλε εηθόλα πνύ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηπξνζσπεύζεη ηελ 

Αιήζεηα πνύ κειεηάκε. Τόζν ε Παιαηά όζν θαη ε Καηλή Γηαζήθε, αιιά θαη ν Τεθηνληζκόο, 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιιεο ιέμεηο γηα λα ζπκβνιίζνπλ ηελ Αιήζεηα. 

 Σηελ αξραία γιώζζα, ηόζν ε ιέμε λίθος όζν θαη ε ιέμε οίνος ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο γηα 

λα εθθξάζνπλ απηήλ ηελ Αιήζεηα, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο λνήκαηνο.  

Ο ιίζνο αληηπξνζσπεύεη ηελ εμσηεξηθή θαη θπξηνιεθηηθή κνξθή ηήο εζσηεξηθήο Αιήζεηαο.  

Αληηπξνζσπεύεη ηελ εζσηεξηθή Αιήζεηα ζηελ πην άθακπηε κνξθή ηεο.  

Οη 10 εληνιέο, πνπ έιαβε ν Μσπζήο από ηνλ Γηαρβέ, ραξάρηεθαλ επάλσ ζε δπν ιίζηλεο πιά-

θεο θαη έλαο κπεκέλνο γλσξίδεη όηη ν ζπκβνιηζκόο αθνξά ηνπο δπν ινβνύο ηνύ εγθεθάινπ.  

Απηό είλαη αλαγθαίν, δηόηη ε Αιήζεηα πνύ έρεη ζρέζε κε κηα αλώηεξε εμέιημε πξέπεη λα ζηε-

ξίδεηαη ζε κηα ζηέξεα βάζε γηα εθείλνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα δνύλ ην βαζύηεξν λόεκα . 

Τν όιν δξάκα πνπ ιακβαλεη  ρώξα κπξνζηά ζηα κάηηα καο είλαη ε αλαπόθεπθηε ζηαύξσζε 

ελόο πςειόηεξνπ επηπέδνπ αιεζείαο ζηα ρέξηα εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα θαηώηεξν .  

Δίηε πνύκε πςειόηεξν, είηε εζσηεξηθόηεξν είλαη ην ίδην, αλ θαηαιάβνπκε όηη κέζα ζηνλ άλζ-

ξσπν ππάξρεη κηα ιαλζάλνπζα, κηα πςειόηεξε ἢ κηα πην εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε. Γηα απηό ε Βαζηιεία ηώλ Οπξαλώλ ἢ ε πςειόηεξε θαηάζηαζε 

ηνύ αλζξώπνπ είλαη εζσηεξηθή , δειαδή κέζα ζηνλ άλζξσπν έηζη όπσο είλαη. 

Η θαηαζηξνθή ηήο ςπρνινγηθήο αιεζείαο από ηελ θπξηνιεθηηθή είλαη ην αηώλην δξάκα ηήο 
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αλζξώπηλεο δσήο θαη ζπληζηά κηα ζηαύξσζε ἢ ηελ δνινθνλία ηνύ Φηξάκ ζηνλ Τεθηνληζκό !  

Η ηδέα είλαη ε ίδηα. Ο άλζξσπνο ηώλ αηζζήζεσλ, ν άλζξσπνο πνύ παίξλεη ηα πξάγκαηα κε 

θπξηνιεθηηθό ηξόπν, ν άλζξσπνο ηήο γεο, είλαη έλαο άλζξσπνο πνύ ζθέπηεηαη εμσηεξηθά.  

Ο άλζξσπνο απηόο πξέπεη λα γελλεζεί εζσηεξηθά, ζε πηό βαζεηά ζηξώκαηα από απηά πνύ δεη.  

Η Βαζηιεία ηώλ Οπξαλώλ είλαη εζσηεξηθή, κέζα ηνπ θαη ηαπηόρξνλα είλαη πάλσ από απηόλ. 

Με άιια ιόγηα, γηά λα θηάζεη ν άλζξσπνο ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν, πξέπεη λα αθνινπζή-

ζεη κηαλ εζσηεξηθή θαηεύζπλζε κέζα ηνπ θαη κηα από ηηο κεζόδνπο είλαη δηα ηήο Μπήζεσο. 

Γηα λα εμειηρηεί ν άλζξσπνο πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηα έζσ, πξνο ην βάζνο ηήο ζπλείδεζεο.  

Ήδε θαηαιάβακε όηη ε θίλεζε πξνο ηα κέζα ζεκαίλεη θίλεζε πξνο έλα πςειόηεξν επίπεδν. 

Τη όκσο εκπνδίδεη ηνλ άλζξσπν λα θηλεζεί πξνο ηα κέζα, πξνο ην βάζνο ηήο Σπλείδεζεο ;  

Πνιιά κπνξνύλ λα ηνλ εκπνδίζνπλ, αιιά έλα από ηα θπξηόηεξα είλαη ν Φαξηζαίνο κέζα ηνπ. 

Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηα κέζα ρσξίο απηόο ν Φαξηζαίνο, λα πεζάλεη, γηαηί 

αλήθεη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνύ άλζξσπνπ θαη ηνύ αξέζεη ν έπαηλνο.  

Αλ ν άλζξσπνο ήηαλ πξνζθνιιεκέλνο ζην γξάκκα ηνύ λόκνπ, απηό ήηαλ αξθεηό γηα ηνύο 

Φαξηζαίνπο. Οη Φαξηζαίνη όκσο ηα έπαηξλαλ όια ζηξαβά.  

  Τν πλεπκαηηθό λόεκα ηνύ Νανύ, ζα έπξεπε λα ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξν γηα απηνύο από ηελ 

θπξηνιεθηηθή αμία ηνύ νξαηνύ ρξπζνύ πνύ πεξηείρε ν Ναόο. Η ςπρνινγηθή αίηηα είλαη απιή. 

Ο άλζξσπνο πνύ δεη κε εμσηεξηθά λνήκαηα θαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ηώλ αηζζήζε- 

σλ, δελ κπνξεί λα κπεη ζην εζσηεξηθό ηνπ, όιν ζε πην βαζηά θαη πην ιεπηά λνήκαηα θαη έηζη 

λα απνθηήζεη πείξα λέσλ θαηαζηάζεσλ. Καζειώλεηαη ζηελ πην εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά, πνύ 

είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ πην ρακειή ηνπ πιεπξά θαη βαζίδεηαη κόλν ζηα αηζζεηήξηα όξγαλα.  

Σε απηό ην επίπεδν αηζζάλεηαη θαη θαηαλνεί κόλν κε έλαλ νξηζκέλν ηξόπν. 

Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζηηο κπήζεηο νξηζκέλσλ βαζκώλ ηνύ Τεθηνληζκνύ θαιύπ- 

ηνληαη ζε θάπνηα ζηάδηα νη νθζαικνί ηνύ ππνςήθηνπ κε πέπια ιηγόηεξν ἢ πεξηζζόηεξν δηα- 

θαλή γηα λα επηζεκάλνπλ ηνλ βαζκό ηήο θαηαλόεζεο όζνλ αθνξά ην επεξρόκελν ζηάδην. 

« Όηη πξάηηεη θάπνηνο γηα λα ηνλ δνύλ νη άλζξσπνη θαη γηα θαλέλα άιιν ιόγν, είλαη ν Φαξη-

ζαίνο κέζα ηνπ » θαη αλήθεη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ. 

Καη όηαλ ν άλζξσπνο ελεξγεί θαη θξίλεη από ηελ ζθνπηά ηήο εμσηεξηθήο Αιήζεηαο, από ην 

δόγκα, από ηνύο θαλόλεο θαη ηα θπξηνιεθηηθά λνήκαηα, είλαη ηξαρύο θαη ζπρλά αλειέεηνο.  

Αλ όινη νη άλζξσπνη ελεξγνύζαλ βαζηθά από ην Καιό, θαλέλα Γόγκα ἢ ζύζηεκα δελ ζα θα-

ηαδίσθε ηα άιια Γόγκαηα ἢ ζπζηήκαηα πνύ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηελ Αιήζεηα.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 Σθνπόο ηώλ παξαβνιώλ θαί αιιεγνξηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηνλ άλζξσπν έλα πςειόηε- 

ξν λόεκα κε ηελ νξνινγία ελόο θαησηέξνπ λνήκαηνο. Απνηεινύλ έλα ζπλδεηηθό θξίθν αλά-

κεζα ζε έλα θαηώηεξν θαί ζε έλα αλώηεξν επίπεδν. Βαζηθά ε θαηαλόεζε ηνύ αλζξώπνπ 

θηλείηαη ζην θαζνξηζκέλν θπζηθό ἢ πιηθό επίπεδν θαη γηα απηό νη παξαβνιέο είλαη επίηεδεο 

έηζη θηηαγκέλεο ώζηε λα απεπζύλνληαη πξώηα ζην ζπλεζηζκέλν επίπεδν ηνύ Ννύ . Έηζη ν 

άλζξσπνο ἢ ζα κπνξέζεη ἢ δελ ζα κπνξέζεη λα Σθεθηεί κόλνο ηνπ. Ταπηόρξνλα όκσο, επηδ-

ξνύλ ζηνλ Ννύ έηζη ώζηε λα αλπςώλεη ην θπζηθό επίπεδν θαηαλόεζεο ζε έλα άιιν επίπεδν  

λνήκαηνο . Απηό γίλεηαη δηόηη ν βαζηθόο ζθνπόο όισλ ηώλ κπεηηθώλ νξγαλώζεσλ είλαη λα 

βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηήο αλζξώπηλεο θύζεσο θαί λα ηελ θαηαζηήζνπλ ηθαλή λα δερηεί  

άκεζεο επηξξνέο από ηα αλώηεξα επίπεδα. Αλαπηύζζνπλ ηόζν ηελ λόεζε όζν θαί ηελ πλεπ- 

καηηθόηεηα, από όπνπ θαί ην βαζηθό αμίσκα όηη « ε κύεζε είλαη πάληνηε αηνκηθή » θαί ε νξ- 

γάλσζε απιώο ππνδεηθλύεη ηνλ δξόκν βνεζώληαο λα απνθύγνπκε ηα επηθίλδπλα κνλνπάηηα. 

Δδώ έγθεηηαη ε αηνκηθή εζσηεξηθή εξγαζία ηνύ θαζ’ ελόο κέζα από ηελ κέζνδν ηνύ Τεθην-

ληζκνύ, πνύ είλαη ε Μπζηαγσγία ( ζύζηεκα εζσηεξηζκνύ ).  Θεσξνύκε όηη ε Μπζηαγσγία :  

“ είλαη ε Δπηζηήκε πνύ κε ηελ κεζνδηθή λόεζε ( δειαδή ηνλ νξζό Λόγν ) θαί ηηο ππεξβαηηθ- 

  έο ζθέςεηο ( δειαδή κε ηελ θάζνδν ζην βάζνο ηήο Σπλεηδήζεσο  ), ζηεξηδόκελε ζηελ αληη-  

  θεηκεληθή παξαηήξεζε ( ηελ παξαηήξεζε ηήο Φύζεσο θαί κειέηε ηώλ Φαηλνκέλσλ ), αλα- 

  δεηά ηελ Αιήζεηα πνπ ππάξρεη ζηελ Φύζε θαί ηελ εμήγεζε ηνύ ζπλόινπ ησλ πξαγκάησλ.” 

Η κέζνδνο απηή απνθαιύπηεη βαζκηαία κέζα από ηηο κπήζεηο θαί θαηά θαλόλα κε ηα ζύκβν- 

ια θαί ηηο αιιεγνξίεο, ηνλ ηξόπν ηήο εζηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαί θάζαξζεο ζαλ απαξαίηε- 

ηεο πξνϋπόζεζεο γηά ηελ θαηαλνήζε ησλ αιεζεηώλ ηήο Φύζεσο θαί ηνύ Πλεύκαηνο. 

Φαίλεηαη λα απνπζηάδεη ε Γνγκαηηθή δηδαζθαιία, όρη δηόηη δελ πξεζβεύεη θάηη ην ζπγθεθξη-

κέλν, αιιά επεηδή νη ηδξπηέο ηνπ απεηθόληζαλ ηελ ηδενινγία ηνπ, ηελ δνμαζία ηνπ , κε ζύκβ-

νια, κε αιιεγνξίεο θαη κε ηειεηνπξγηθέο κπήζεηο, γηα ηνύο πην θάησ επηπξόζζεηνπο ιόγνπο : 

1 . Να απνθεπρζεί ην Γόγκα .Τν δόγκα είλαη ε ρξενθνπία θάζε πλεπκαηηθήο έξεπλαο θαη θά- 

    ζε δηαλνεηηθήο αληηιήςεσο. Τα δόγκαηα ζηεξνύλ ηνλ άλζξσπν από θάζε πλεπκαηηθή ακε- 

    ξνιεςία, είλαη ην αίηην ηεο πλεπκαηηθήο θαηαπηώζεο θαί αληηβαίλνπλ ζηελ ειεπζεξία ηνύ 

    αηόκνπ θαί ην ζπνπδαηόηεξν ζηελ Πλεπκαηηθή ηνπ θύζε. Σηνλ Τεθηνληζκό δελ ππάξρεη  

    ηίπνηε ην Γνγκαηηθό, ηίπνηε δελ δηδάζθεηαη, αιιά απνθαιύπηεηαη πξννδεπηηθά ζηα κέιε 

    ηνπ, εθόζνλ θπζηθά ηα άηνκα απηά είλαη επηδεθηηθά κηάο απνθαιύςεσο ηέηνηαο θύζεσο.  
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2 . Να πξνζηαηεύζνπλ ηηο αηώληεο αιήζεηεο από παξαλνήζεηο , από ηελ θζνξά ηνύ ρξόλνπ  

     θαί ηελ επέκβαζε ηώλ αλζξώπηλσλ δηαλνηώλ πξνο αιινίσζε ηνπο αιιά θαί γηά ηελ πξν-  

     ζηαζία ηνύ ίδηνπ ηνύ ζεζκνύ από ηηο επηζέζεηο ησλ δνγκαηηθώλ θαί ηνύ θαλαηηζκνύ. 

3 . Να εμαλαγθάζνπλ ηε δηάλνηα ησλ κπεκέλσλ ζε βαζύηεξε κειέηε κε ζθνπό ηνλ ζρεκαηη- 

    ζκό πξαγκαηηθώλ ηδεώλ. Η ιέμε ζύκβνιν απνηειείηαη από ηελ πξόζεζε ζπλ θαη ην ξήκα   

    βάιισ .Τνπνζεηώ δειαδή δύν πξάγκαηα καδί. Τν έλα είλαη ην νξαηό αληηθείκελν θαί ην 

    δεύηεξν ε ηδέα ἢ ε έλλνηα πνπ ππνθξύπηεηαη πίζσ από απηό. Απηά δε είλαη δε δύν εηδώλ :  

α. Δθείλα πνύ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο αληηιεπηέο κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ θαί ππόθεη-   

    ληαη ζε κέηξεζε ( πνζόηεηεο ),  θαί ηηο πεξηγξάθνπκε κε ηα ζπλήζε κέζα επηθνηλσλίαο . 

β. Δθείλα πνύ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηνύ ππεξαηζζεηνύ θόζκνπ θαζώο θαί ηνύ εζσηεξη- 

    θνύ θόζκνπ ηνύ αλζξώπνπ ( ζθέςεηο- ζπλαηζζήκαηα - κνξθέο ελεξγείαο θ.ι.π.), ηα νπνία  

    δελ ππόθεηληαη ζε κεηξήζεηο ( είλαη αζηάζκεηα - πνηόηεηεο ), γηά απηό θαί δελ είλαη αληη-  

    θείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο , κε ηελ ζηελή έλλνηα πνύ δίδνπκε ζηνλ όξν ζήκεξα, δε- 

    ιαδή λα βαζίδεηαη ζην πείξακα θαί ηελ αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε. Οη κύζνη νη αιιεγνξί-  

    εο, ηα ζύκβνια θαί νη κπήζεηο, πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηήο δεύηεξεο θαηεγνξίαο, δει- 

    αδή θαηαζηάζεηο ηνύ ππεξαηζζεηνύ  θόζκνπ  σο θαί ηήο κειινληηθήο εμειίμεσο ηνύ αλ- 

    ζξώπνπ . Δίλαη ε γιώζζα ηνύ Υπνζπλεηδήηνπ θαί ε κέζνδνο ηήο Μπζηαγσγίαο.  

Θεσξνύκε όηη ην ιεγόκελν ππνζπλείδεην απνηειεί ηκήκα ηήο Παγθνζκίνπ Μλήκεο όπνπ 

θαηαγξάθεηαη ε θάζε ζπλεηδεηή θαη αζπλείδεηε εκπεηξία πνύ πξνζιακβάλεη ην Δγώ θαηά 

ηελ δηαρξνληθή ζπλύπαξμε ηνπ κε ηνύο πιηθνύο θνξείο.  Η ζπλήζεο κλήκε ( ν ηάπεηαο ηνύ  

καζεηνύ ) απνηειεί έλα κεξηθό ππνζύλνιν ηνύ ππνζπλεηδήηνπ ην νπνίν ζεσξνύκε όρη κόλν 

σο απνζήθε εκπεηξηώλ αιιά θαη σο εμππεξεηηθήλ ηήο Σπλεηδήζεσο αξρή. 

Τα παιηά ρξόληα νη κύζηεο έδηλαλ ζηνύο καζεηέο ηνπο έλα ζύκβνιν θαη ηνύο παξαθηλνύζαλ 

λα δηαινγηζηνύλ επί κέξεο ώζηε λα βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα.  

Πξόθεηηαη γηά κία ηερληθή πνύ απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνλ ιεγόκελν ππνζπλείδεην Ννύ καο.  

Δδώ θξύβεηαη έλα κεγάιν κπζηηθό.  

Η ππνβνιή γίλεηαη από ηνλ ζπλεηδεηό Ννύ πξνο ηνλ ππνζπλείδεην Ννύ ηνύ αλζξώπνπ.  

Ο ππνζπλείδεηνο λνύο αλήθεη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο θαηά πνιύ αξραηόηεξν από ηνλ ζπλεη-

δεηό, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλήθεη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο αξραηόηεξν θαη από ηελ 

αλάπηπμε ηήο νκηιίαο. Τν λα απεπζπλόκαζηε ζηνλ ππνζπλείδεην λνύ κε θνηλά ιόγηα, είλαη 

ζαλ λα κηιάκε ζε έλα άλζξσπν ζε κηά γιώζζα πνύ δελ θαηαιαβαίλεη.  
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Γηά λα ζπλελλνεζνύκε καδί ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαθύγνπκε ζε ρεηξνλνκίεο ἢ λα ζρεδηάζνπκε 

εηθόλεο εθείλνπ ηνύ πξάγκαηνο πνύ ελλννύκε. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαί κε ην ππνζπλείδεην.  

Μέζσ ηώλ ζπκβόισλ θαί αιιεγνξηθώλ παξαζηάζεσλ ζρεκαηίδνληαη λνεξέο εηθόλεο ζην 

ζπλεηδεηό κέξνο ηνύ αλζξώπνπ, ώζπνπ αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη ζην ππνζπλείδεην.     

Ο ππνζπλείδεηνο Ννύο ζα « αληηιεθζεί » ππό πξνϋπνζέζεηο, ηηο εηθόλεο θαί ζπκβνιηζκνύο 

πνύ ππνθξύπηνληαη πίζσ από απηέο θαί αλαθέξνληαη ζε από αηώλεο θαηαγεγξακκέλεο Κνζ-

κηθέο αιήζεηεο πνύ αθνξνύλ ηελ εμέιημε ηνύ αλζξώπνπ θαί ηνύ ζύκπαληνο θαη ζα ελεξγήζεη 

αλάινγα κεηαβηβάδνληαο ηελ θαηαλόεζε ζην ζπλεηδεηό κέξνο ηνύ εαπηνύ καο.  

Ή ζύγρξνλε ςπρνινγία απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζθνηεηλή, βαζηά πεξηνρή ηνύ αλζξώ-

πνπ, όπνπ ζρεκαηίδνληαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Τν πιήζνο απηώλ ησλ εζσηεξηθώλ ςπρηθώλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρώξαλ ζην 

ππνζπλείδεην ( κόλν κηθξό κέξνο εμ απηώλ δηέξρεηαη ην θαηώθιη ηήο ζπλεηδήζεσο καο, δελ 

είλαη κόλνλ νη ελαπνπνζεθεπκέλεο εκπεηξίεο ηνύ αλζξσπίλνπ γέλνπο, αιιά θαη ν κπζηε-

ξηώδεο δεζκόο πνπ καο ζπλδέεη κε όια ηα άιια όληα θαη κε ηελ Φύζε.  

Σηελ πεξηνρή απηήλ βξίζθνληαη επίζεο νη ξίδεο ηώλ ζξεζθεπηηθώλ καο ζπλαηζζεκάησλ θαί 

ηεο πεξί ηνύ ηδεώδνπο αληηιήςεσο καο.  

Δπεηδή δε όια απηά είλαη απνηέιεζκα ηνπ έλζηηθηνπ καο, δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη ιόγνο 

πεξί Διεπζεξίαο. Η εηθόλα όκσο απηή κεηαβάιιεηαη επζύο κόιηο πξνζηεζεί ε Σπλείδεζε.  

Αλαθεξζήθακε ζηελ αηέιεηα ηήο γιώζζαο καο θαη ζηελ δπζθνιία ἢ θαη αδπλακία ηήο κεηα- 

βίβαζεο ηώλ “ αληηθεηκεληθώλ αιεζεηώλ ”.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηηο εθθξάζεηο “ αληηθεηκεληθό ” θαη “ ππνθεηκεληθό ” απηό πάληα έρεη 

ζρέζε κε “ αληηθεηκεληθέο ” ἢ “ ππνθεηκεληθέο ” θαηαζηάζεηο ηήο ζπλεηδήζεσο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηήο θαηαλόεζεο. 

Όιε ε ζπλεζηζκέλε καο γλώζε βαζίδεηαη ζηηο γλσζηέο κεζόδνπο ηήο παξαηήξεζεο θαη ηήο 

επαιήζεπζεο ηώλ παξαηεξήζεσλ. Θα νλνκάζνπκε « ππνθεηκεληθή » ηελ γλώζε απηή ηώλ 

πξαγκάησλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεσξηώλ δηόηη ζηεξίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο πνπ καο είλαη  

πξνζηηέο κέζσ ηήο ππνθεηκεληθήο ( ζπλήζνπο ζε εγξήγνξζε ) θαηάζηαζεο ηήο ζπλείδεζεο. 

Η γλώζε όκσο πνπ βαζίδεηαη ζε αξραίεο κεζόδνπο θαη αξρέο παξαηήξεζεο , ε γλώζε ηώλ  

πξαγκάησλ έηζη όπσο είλαη, δειαδή ηήο πξαγκαηηθόηεηαο , είλαη γλώζε πνπ ζπλνδεύεη κηα  

« ανηικειμενική » θαηάζηαζε ζπλεηδήζεσο πνπ αθνξά ηελ « Γνώζη ηνύ  Όλοσ ». 
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Μηά από ηηο θεληξηθέο ηδέεο ηήο αληηθεηκεληθήο γλώζεσο είλαη ε ηδέα ηήο ελόηεηαο ηώλ πάλ-

ησλ κέζα ζηελ πνιιαπιόηεηα.  

Από ηνύο αξραίνπο ρξόλνπο, νη άλζξσπνη πνπ είραλ θαηαιάβεη ην πεξηερόκελν θαη ην λόεκα 

απηήο ηήο ηδέαο, ηελ νπνία είραλ αλαθαιύςεη ζηε βάζε ηήο αληηθεηκεληθήο γλώζεσο, πξνζ-

πάζεζαλ λα βξνύλ έλα ηξόπν λα κεηαδώζνπλ ηελ ηδέα ζε κνξθή θαηαλνεηή ζηνύο άιινπο.  

Σρεηηθά ζύκβνια είλαη  ν Οπξνβόξνο όθηο θαη ν ζπζαλσηόο θόξπκβνο ζηνλ δηάθνζκν ηνύ 

Τεθηνληθνύ Νανύ.  

Η δηαδνρηθή κεηάδνζε ηώλ ηδεώλ ηήο αληηθεηκεληθήο γλώζεσο , ππήξμε αλέθαζελ κέξνο ηνύ 

έξγνπ εθείλσλ πνπ θαηείραλ ηελ γλώζε απηήλ θαη πνπ ηνύο απνθαινύκε Δθιεθηνύο Απε-

ζηαικέλνπο Γηδαζθάινπο. 

Ο Διεπζεξνηεθηνληζκόο, έρνληαο ππ' όςηλ ηνπ ηελ δηδαζθαιία ηώλ δηαθόξσλ ηδξπηώλ ζξε-

ζθεηώλ, θηινζόθσλ θαη δεκηνπξγώλ πνιηηηζκώλ, αληαπνδίδεη δηθαηνζύλε ζην θάζε ηη πνπ 

είλαη θαιό θαη αιεζέο νπνπδήπνηε θαη αλ ζπλαληήζεη απηό θαη ζέβεηαη ηηο ζξεζθείεο θαη 

ηνπο ηδξπηέο ησλ, εθόζνλ απηέο ρξεζηκεύνπλ ζηελ πξόνδν θαη επεκεξία ηήο αλζξσπόηεηαο.   
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