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 Μια Σύνοψη του έργου της 

Ε. Π. Μπλαβάτσκυ 

«Η Μυστική ∆οξασία» 
 

 
 
«Αυτό το έργο είναι γραµµένο για την ανθρωπότητα και από την ανθρωπότητα και από 

τις µελλοντικές γενιές πρέπει να κριθεί» 
Ε. Π. Μπλαβάτσκυ 

 
 
 
 
Χωρίς αµφιβολία, η παρουσία της µεγάλης αποκρυφίστριας Έλενας Πετρόβνα 
Μπλαβάτσκυ και του τεράστιου συγγραφικού της έργου πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στα σπουδαιότερα γεγονότα του 19ου αιώνα. Η Μυστική 
∆οξασία, δίτοµη συλλογή δεκάδων έξοχων αποσπασµάτων, θεωρείται ως το 
σηµαντικότερο κείµενο της συγγραφέως καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
σύγχρονης Θεοσοφίας.  
Πρωτοεκδόθηκε το 1888, περιέχει αποσπάσµατα από την Αρχαία Σοφία µε σχόλια 
και αναλύσεις που περιλαµβάνουν συγκριτικές αναφορές των παγκόσµιων 
µεταφυσικών φιλοσοφιών και θρησκειών και συµπληρώνεται µε επιστηµονικές 
απόψεις και θέσεις της εποχής της. Κυκλοφόρησε στο Λονδίνο σε 500 αντίτυπα που 
εξαντλήθηκαν πάραυτα.1 Μια δεύτερη έκδοση ακολούθησε αµέσως µετά. 
Πρόκειται για την απόκρυφη διδασκαλία, που είναι µια όψη της Αρχαίας Σοφίας, και 
η οποία µεταβιβάστηκε σε µας από τους ∆ιδασκάλους της Σοφίας µέσω της 
απεσταλµένης τους, Ε. Π. Μπλαβάτσκυ.   
Η απαρχή της Άχρονης Σοφίας ή Θεοσοφίας θεωρείται ότι συµπίπτει µε την έναρξη 
της ανθρώπινης παρουσίας πάνω στη Γη και εκφράζει τη συµπαντική σοφία που ως 
µίτος της Αριάδνης, µας οδηγεί από το λαβύρινθο του φυσικού κόσµου στο πεδίο του 
φωτός. 
 
«Η Μυστική ∆οξασία δεν είναι µια πραγµατεία ή κενές θεωρίες, αλλά περιλαµβάνει όλα 
όσα µπορούν να δοθούν στον κόσµο αυτού του αιώνα.»2  
 
«Μόνο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα αποδειχθούν αληθινά, τµήµατα αν όχι το 
σύνολο, του παρόντος έργου.» 3 
 

                                                 
1 Η Μυστική ∆οξασία θεωρείται το σπουδαιότερο έργο της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ. Ο πρώτος τόµος 
εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1888 από τους Άλεν, Σκοτ & Σία. Ο δεύτερος τόµος εκδόθηκε είτε τον 
∆εκέµβριο του 1888 είτε τον Ιανουάριο του 1889. 
2 Μ.∆. Ι, xxxviii 
3 Μ.∆. ΙΙ, 442 



 2 

Θεοσοφία 
 

 
Η Θεοσοφία είναι η Θεία Γνώση ή Θεία Επιστήµη και χρησιµοποιώντας τον όρο 
αυτό η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ εισήγαγε στη ∆ύση του 19ου αιώνα «τη σύνθεση της 
επιστήµης, της φιλοσοφίας και της θρησκείας». Είναι η Θεία Σοφία που κατέχουν οι 
θεοί.4 Ονοµάζεται επίσης «Σοφία – Θρησκεία» και αποτελεί κληρονοµιά όλων των 
εθνών. Είναι συνώνυµο της Αιώνιας Αλήθειας, που αποτελεί το υπόβαθρο όλων των 
παγκόσµιων θρησκειών και φιλοσοφιών, µυήσεων και απόκρυφων παραδόσεων που 
δίδαξαν και εφάρµοσαν λίγοι εκλεκτοί από τότε που ο άνθρωπος έγινε σκεπτόµενο 
ον. 
 
Σύµφωνα µε τον Γουίλιαµ Τζατζ, συνιδρυτή του Θεοσοφικού Κινήµατος, 
  
Η Θεοσοφία είναι ο ωκεανός της γνώσης που απλώνεται από την µια ακτή της εξέλιξης 
των αισθητικών όντων µέχρι την άλλη… ∆εν πρόκειται για διατύπωση πίστης ή 
δόγµατος ή για ανθρώπινη επινόηση, αλλά για γνώση των νόµων που διέπουν την 
εξέλιξη των φυσικών, αστρικών, υλικών και διανοητικών συστατικών της φύσης και 
του ανθρώπου… Είναι αφεαυτής πλήρης και δεν διακρίνει πουθενά αξεδιάλυτο 
µυστήριο. Βγάζει τη λέξη σύµπτωση από το λεξιλόγιό της και χαιρετίζει την κυριαρχία 
του νόµου σε καθετί και σε κάθε περίσταση.5  

 
Η Θεοσοφία είναι η Πνευµατική Πηγή από την οποία εκπορεύεται καθετί σχετικό µε 
τη Φύση και την προέλευση και εξέλιξη του ανθρώπου. Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ 
δανείστηκε τον όρο «Θεοσοφία» από τον Αµµώνιο Σακκά, ενώ η ίδια αναφέρει ότι, 
τουλάχιστον ιστορικά, ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο ήταν ο Αιγύπτιος ιερέας 
Ποτ- άµων. 
Αφορά στη Θεία Σοφία και είναι η πηγή της µύησης, της φιλοσοφίας, της θρησκείας, 
της επιστήµης, της τέχνης, του πολιτισµού καθώς και της απόκρυφης παράδοσης. 
Από τούτη την πηγή προέρχονται οι νόµοι και οι αρχές της παγκόσµιας ζωής για να 
γίνουν η µυστική Γνώση και η θεία ηθική στο φυσικό µας επίπεδο. 
 
Αυτή η Πηγή είναι η κοινή βάση των εκδηλωµένων και αυτό προσδιορίζει την 
ενότητα όλων όσα πηγάζουν από αυτήν. Όµως, κάθε όψη της εµφανίζεται κάτω από 
µια ειδική µορφή, προσαρµοσµένη στις εκάστοτε συνθήκες χώρου και χρόνου, στις 
ανάγκες κάθε φυλής, υποφυλής, έθνους και λαού. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της 
ζωής και της προόδου, οι µύστες της ανθρωπότητας, γαλουχηµένοι από τη Θεία 
Σοφία, τη ΘΕΟΣΟΦΙΑ, παρουσιάζουν στη γη όψεις της αιώνιας Αλήθειας, για να 
βοηθήσουν τον άνθρωπο να προχωρήσει προς την πνευµατικότητα και την 
κατάκτηση της θείας αυτοσυνειδητότητας. 
 
Η διδασκαλία που περιλαµβάνεται στη Μυστική ∆οξασία διακρίνεται από τo «fons et 
origo» της6, µε τον όρο «Σύγχρονη Θεοσοφία», ενώ η αλήθεια της διδασκαλίας 
υποστηρίζεται από τις µαρτυρίες προγενέστερων σοφών, µυστών και προφητών.  
 

                                                 
4
Το Κλειδί της Θεοσοφίας, κεφ. Ι, Η έννοια του Ονόµατος.  

5 Ο Ωκεανός της Θεοσοφίας, κεφ. Ι, του Γουίλιαµ Κ. Τζατζ 
6 πηγή και προέλευση 
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Είναι περιττό να αναφέρουµε ότι το σύστηµα αυτό δεν είναι φανταστικό δηµιούργηµα 
ενός ή αρκετών αποµονωµένων ατόµων. Αλλά ότι είναι η αδιάσπαστη καταγραφή που 
καλύπτει χιλιάδες γενιές Ενορατικών οι οποίοι µε τις αντίστοιχες εµπειρίες τους 
έλεγξαν και επιβεβαίωσαν τις παραδόσεις – που πέρασαν προφορικά από την 
προηγούµενη φυλή στην επόµενη – των διδασκαλιών ανωτέρων και εξελιγµένων όντων 
τα οποία επέβλεπαν την παιδική ηλικία της Ανθρωπότητας…. Κανένα όραµα µυηµένου 
δεν γινόταν αποδεκτό, αν δεν ελεγχόταν και δεν επιβεβαιωνόταν από τα οράµατα – που 
πετυχαίνονταν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να στέκονται σαν ανεξάρτητες µαρτυρίες – άλλων 
µυηµένων και από αιώνες εµπειρίας.7 
 
Το Μήνυµα που αρθρώθηκε από το Σύγχρονο Θεοσοφικό Κίνηµα, µέσω της Ε. Π. 
Μπλαβάτσκυ, στο κατώφλι της Νέας Εποχής, το 1875, αναδύει την εσωτερική 
ενότητα που επαναπροσδιορίζει την «αγάπη», την πραγµατική σηµασία της και την 
έµπρακτη εφαρµογή της. Όλη η διδασκαλία που υπάρχει στη Μυστική ∆οξασία  
επιβεβαιώνει την ενότητα της ζωής ως το « ΕΝΑ που γίνεται ΠΟΛΛΑ». Προσδιορίζει 
την αδελφότητα των ανθρώπων που, όταν εφαρµοστεί, απελευθερώνει το άτοµο από 
τον ανταγωνισµό και τον φανατισµό, ενώ προωθεί τη συνύπαρξη, την ανοχή και την 
ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη, τον αλτρουισµό και κάθε πράξη που µπορεί να 
συµβάλει στην παγκόσµια συνεργασία και οµόνοια. Επίσης, απαιτεί σεβασµό και 
συµπόνια απέναντι σε κάθε είδος ζωής.  
Θεοσοφία είναι η πνευµατική επιστήµη που υπάρχει στη γη παράλληλα µε την 
ανθρωπότητα και εκφράζεται µέσω των Εκλεκτών της Εξέλιξης, που είναι γνωστοί 
ως σοφοί, µύστες, ιεροφάντες, προφήτες και σωτήρες. Η θεοσοφική γνώση  µπορεί να 
στρέψει τον άνθρωπο προς την ενδοσκόπηση του εαυτού του και την έρευνα των 
νόµων του σύµπαντος. Η γνώση και η κατανόηση των απόκρυφων νόµων της ζωής, 
διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης  και αµβλύνει προστριβές και αντιθέσεις 
που οφείλονται σε προσκολλήσεις, δεισιδαιµονίες και προλήψεις. Η µεταφυσική 
πραγµατικότητα δίνοντας το όραµα του αιώνιου και θεωρώντας ψευδαίσθηση το 
πεπερασµένο, βοηθάει το άτοµο να επαναπροσδιορίζει τις τάσεις του και να ελέγχει 
τις επιλογές του. Τελικός σκοπός είναι ο εξευγενισµός του ανθρώπου, η αυτογνωσία 
του και η ανάπτυξη θείας αυτοσυνειδητότητας. 
 Η σύγχρονη Θεοσοφία δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα των απόψεών της ούτε 
την εφαρµογή τους µέσω ενός δόγµατος. Αυτό στο οποίο αποσκοπεί είναι να 
κατανοήσει ο άνθρωπος την αδελφική του συγγένεια µε τους συνανθρώπους και να 
καταλάβει ότι κάθε τυφλή πίστη και γνώµη αντιπροσωπεύει µια από τις ποικίλες 
όψεις της µεγάλης Πλάνης. Γιατί, όπως αναφέρει ο Πλάτωνας, «η εγκυρότητα της 
γνώµης µας είναι ανάλογη µε την οντολογική τάξη του αντικειµένου της: η σχέση του 
Είναι προς το γίγνεσθαι είναι ανάλογη προς την σχέση της αλήθειας µε την πλάνη». 
 
Σύµφωνα µε τη Θεοσοφική διδασκαλία η εσώτερη Φύση, που προηγείται του κόσµου 
των φαινοµένων, είναι η ρίζα από την οποία η πλανητική µας ζωή εξαπλώνεται σε 
όλες τις διαστάσεις της, ορατές και αόρατες. Μας µιλά για την προέλευση και το 
πεπρωµένο του ανθρώπου, για την παρούσα εξέλιξή του αλλά και για τις 
παρελθούσες και τις µελλοντικές όψεις της ανθρώπινης ζωής. 
∆έχεται την ύπαρξη Μίας Παγκόσµιας Αρχής, της οποίας η ανθρωπότητα και η γη 
αποτελούν ένα µόνο µέρος, και, παράλληλα, πραγµατεύεται τον Ένα Νόµο που 
ρυθµίζει τους υπόλοιπους νόµους του σύµπαντος. 

                                                 
7 M.∆. Ι, 273 
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 Στη συνέχεια, µας αποκαλύπτει τις αρχές της ζωής που αποτελούν το θεµέλιο της 
ανθρώπινης ύπαρξης και συµπεριφοράς και θεωρεί τη γέννηση και τον θάνατο απλό 
στιγµιαίο γεγονός στην αλυσίδα των διαδοχικών εµπειριών της ψυχής. Επίσης, 
φανερώνοντας τις κρυµµένες αιτίες της ζωής, ωθεί τον άνθρωπο στο να κατανοήσει 
τη φύση του, να την ελέγξει και κυρίως να αποκτήσει επίγνωση της απόκρυφης 
προέλευσής της και του πνευµατικού της σκοπού. 
 
Με τις διδασκαλίες της Θεοσοφίας ο δυτικός άνθρωπος έµαθε ότι υπάρχει ένας 
αιώνιος νόµος εξέλιξης που ωθεί κάθε ον να κατακτήσει την πνευµατική τελείωση 
µέσα από αυτοθέλητες επιλογές και πράξεις. Ο άνθρωπος έµαθε για την Αδελφότητα 
των Αντέπτ8, τους νόµους του Κάρµα και της Μετενσάρκωσης, για τον κύκλο της 
γέννησης και του θανάτου καθώς και για τη µετά θάνατο συνέχεια της ζωής. Έµαθε, 
επιπλέον, για τη θεία προέλευση του ανθρώπου, την επταπλή σύσταση του σύµπαντος 
και του ατόµου, για τις λανθάνουσες ψυχικές δυνάµεις του και τον προκάλεσε 
πράγµατι να ερευνήσει τόσο αυτές όσο και την απόκρυφη ιστορία της ανθρωπότητας 
και της γης. 
 
Για τη Θεοσοφία ο άνθρωπος είναι ο προσκυνητής του σύµπαντος που, προερχόµενος 
από την Παγκόσµια Υπερ-Ψυχή, περιπλανιέται στα διάφορα επίπεδα του Σύµπαντος, 
αποκτά αναρίθµητες εµπειρίες µέσω των οποίων κατακτά όλες τις νοητικές βαθµίδες 
και τελικά τη θεία αυτοσυνειδητότητα. Το ταξίδι της ψυχής επαναλαµβάνεται 
διαδοχικά µέσα από πολλαπλές επαναγεννήσεις που διέπονται από το νόµο του 
Κάρµα έως ότου ο άνθρωπος αντιληφθεί τον πνευµατικό σκοπό της ζωής και 
αποφασίσει να τον εκπληρώσει. 
 Κατά τη διάρκεια του προσκυνήµατος αυτού, οι λιγότερο πεπειραµένες µονάδες 
υποστηρίζονται και βοηθούνται από τις πιο έµπειρες, τους Πρεσβύτερους Αδελφούς 
µας, γνωστούς ως ∆ιδάσκαλοι της Σοφίας, Μαχάτµα και Βούδες.  
 
Η εσωτερική διδασκαλία, δηλαδή η Θεοσοφία, υπάρχει ανέκαθεν και διατηρείται 
µέσα στην Ιερή Σιωπή των Μυστών. Οι εκδηλωµένες όψεις της όπως είναι η 
θρησκεία, η φιλοσοφία, η µύηση και η απόκρυφη παράδοση εξυψώνουν τον άνθρωπο 
προς την πνευµατική πρόοδο. Εµφανίζεται και διαδίδεται, σύµφωνα µε το νόµο της 
περιοδικότητας και την εξελικτική ανάγκη της ανθρωπότητας και η επιρροή της 
καθώς εξαπλώνεται σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα διαµορφώνει πέραν από τη 
θρησκεία και την εσωτερική παράδοση, τον πολιτισµό της κάθε εποχής. 
 
 

Οι  Πρεσβύτεροι  Αδελφοί 
 

 
Η εκδηλωµένη ζωή είναι ένα σύνολο µονάδων που, εκπορευόµενο από το ΕΝΑ, 
σχηµατίζει έναν ιστό ζωής. Χαρακτηριστικό των µονάδων είναι α) η κοινή θεία ουσία 
τους, και β) το διαφορετικό τους επίπεδο συνειδητότητας που καταλήγει σε µια 
ιεραρχική κατάταξη. 
 Η πρώτη κατάσταση οδηγεί στην ενότητα της ζωής και στην αδελφότητα των 
µονάδων, ενώ η δεύτερη έχει σαν αποτέλεσµα την Εξελικτική Κλίµακα, την 
ιεραρχική κατηγοριοποίηση των µονάδων και την ιεραρχία των Ανώτερων Όντων. 

                                                 
8 Αντέπτ: είναι ο Μυηµένος που έχει κατακτήσει την εσωτερική γνώση και ανεβαίνει την πνευµατική 
κλίµακα. Είναι ο αποδεχτός µαθητής των ∆ιδασκάλων της Συµπόνιας και της Σοφίας. 
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Στο Εξελικτικό σχέδιο οι λιγότερο εξελιγµένες µονάδες που είναι µέρος των 
ανώτερων βοηθούνται από τις τελευταίες. Κάθε µονάδα αποτελώντας µέρος του 
προσωρινού συνόλου της θα πρέπει να περάσει βαθµηδόν από τα επόµενα στάδια της 
εξελικτικής κλίµακας και από ανόργανη και φυτική  µονάδα να γίνει µια αγγελική, 
αρχαγγελική και θεία µονάδα.  
 
Το βασικό δόγµα της Εσωτερικής φιλοσοφίας δεν δέχεται προνόµια ή ειδικά χαρίσµατα 
στον άνθρωπο, εκτός από εκείνα που κέρδισε µε το Εγώ του µέσω προσωπικής 
προσπάθειας και χάρης µέσα από µια µακρά σειρά µετεµψυχώσεων και 
µετενσαρκώσεων.9  
  
Υπάρχουν Όντα στην εξελικτική κλίµακα που προηγούνται του ανθρώπινου είδους, 
διότι έχουν φτάσει σε ανώτερα νοητικά και πνευµατικά στάδια  διαµέσου ατοµικών 
προσπαθειών. 
Αυτό έχει επιτευχθεί σε προγενέστερα πλανητικά, συµπαντικά ή ακόµα και κοσµικά 
µανβαντάρα.10 Η εκδηλωµένη ζωή είναι ένα αέναο ταξίδι εµπειρίας, που διακόπτεται 
µόνο από διαλείµµατα ανάπαυσης και αφοµοίωσης. Η πρόοδος κάθε µονάδας 
εξαρτάται από τη δική της ελεύθερη βούληση και από τον τρόπο µε τον οποίον θα 
εφαρµόσει τους θείους νόµους.  
Ποτέ ο άνθρωπος δεν ήταν µόνος του πάνω στη γη. Πάντα τον βοηθούσαν οι 
Πρεσβύτεροι Αδελφοί. Η παράδοση τους ονοµάζει προφήτες, µάντεις, ιεροφάντες, 
θεούς και ηµίθεους, θρησκευτικούς ταγούς, Αρχαγγέλους, ιδιαίτερα δε στην Ανατολή 
ονοµάζονται ∆ιδάσκαλοι της Σοφίας, Μαχάτµα, Μποντισάτβα και Βούδες. 
 
Στο «Αποκαλυµµένη Ίσις» αναφέρεται ότι τα Όντα αυτά  
… διαφυλάσσουν την αποκτηθείσα γνώση των νόµων της φύσης σε όλους τους τοµείς 
και είναι έτοιµοι όταν το επιτρέπει ο κυκλικός νόµος να την χρησιµοποιούν προς 
όφελος της ανθρωπότητας. Πάντα υπήρχαν µε φυσικά σώµατα, γνωρίζοντας ο ένας τον 
άλλον, σε όποιο µέρος του κόσµου και να βρίσκονται, και όλοι εργάζονται για το καλό 
της φυλής κατά διαφορετικούς τρόπους.11  
 
Σύµφωνα µε την Ε.Π. Μπλαβάτσκυ  
Μαχάτµα είναι ένα πρόσωπο, που, µε ειδική εκπαίδευση και παιδεία, έχει εξελίξει τις 
ανώτερες ιδιότητες και έχει κατακτήσει την πνευµατική γνώση, που οι συνηθισµένοι 
άνθρωποι θα αποκτήσουν αφού πρώτα περάσουν από αναρίθµητες µετενσαρκώσεις 
κατά τη διάρκεια της κοσµικής εξέλιξης, υπό τον όρο, βεβαίως, ότι, εν τω µεταξύ, δεν 
θα βαδίσουν αντίθετα προς τους σκοπούς της Φύσης προκαλώντας έτσι τη δική τους 
εκµηδένιση.12 
 
Η ίδρυση του Θεοσοφικού Κινήµατος ήταν θέληµα των Πρεσβύτερων Αδελφών και 
η διάδοσή του έγινε µε τη βοήθεια και την προστασία τους. 
 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τέταρτου του 19ου αι., δύο Μαχάτµα ένιωσαν ότι ο 
καιρός ήταν πρόσφορος για να επιχειρήσουν να διαθέσουν ένα µέρος της γνώσης τους 

                                                 
9 Μ.∆. Ι,17 
10 Μανβαντάρα η περίοδος κατά την οποία εµφανίζεται ο Κόσµος. Είναι η αφύπνιση της Κοσµικής 
Ζωής, ενώ η εξαφάνιση του σύµπαντος ονοµάζεται Πραλάγια. Είναι το δεύτερο αξίωµα της Μυστικής 
∆οξασίας που ονοµάζεται Νόµος της Περιοδικότητας. «Η εµφάνιση και εξαφάνιση των Κόσµων είναι 
σαν µια κανονική ροή και απόσυρση» (Μ.∆. Ι,17) 
11 Αποκαλυµµένη Ίσις, τόµος 2, σ.σ. 98-103 
12 Μαχάτµας και Τσέλας, άρθρο της Ε.Π..Μ. 
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για τη φύση και τις εσωτερικές διεργασίες της. Αυτή η γνώση ανήκει παραδοσιακά στη 
γνώση των εσωτερικών ή απόκρυφων επιστηµών. Οι ∆ιδάσκαλοι δεν ήταν µόνο Αντέπτ 
αυτής της γνώσης αλλά και θεµατοφύλακές της… Έβλεπαν τον σχεδόν αποκλειστικά 
ιδιοτελή υλισµό της ανθρωπότητας σαν ένα µεγάλο κίνδυνο για τη µελλοντική της 
ευηµερία. Το µήνυµά τους ήταν να εξοικειώσουν τον άνθρωπο µε την ουσιαστική 
πνευµατική του φύση και µε την ταύτισή του µε την ίδια τη Φύση και εποµένως µε 
όλους τους συνανθρώπους του. Το µήνυµά τους, κυρίως, ήταν να προωθήσουν µια 
παγκόσµια αδελφότητα….. Γι’ αυτό τον σκοπό χρειάζονταν έναν κατάλληλο 
αντιπρόσωπο στον φυσικό κόσµο. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος θα έπρεπε να διαθέτει τις 
αναγκαίες ικανότητες και ιδιότητες για να µπορεί να αναλάβει να διαδώσει γραπτά τις 
πληροφορίες που επρόκειτο να µεταβιβάσουν.  Τέτοιος αντιπρόσωπος υπήρξε η Ε. Π. 
Μπλαβάτσκυ (Ε.Π.Μ)…. Είναι σηµαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι ∆ιδάσκαλοι της 
Ε.Π.Μ. ήταν άνθρωποι που ζούσαν στον κόσµο, σε φυσικά σώµατα. Όµως, κατείχαν 
θαυµαστές δυνάµεις όπως µπορούµε να συναγάγουµε από όσα ακολουθούν. Για 
παράδειγµα, είχαν την ικανότητα να προβάλουν «σώµατα απατηλά» και να µεταφέρουν 
τη συνειδητότητά τους σε αυτά. Σε τέτοια σώµατα µπορούσαν να επισκέπτονται και να 
συνοµιλούν µε ανθρώπους, σαν να ήταν πράγµατι παρόντες µε σάρκα και οστά…13 
 
Ας θυµηθούµε την άµεση παρέµβαση των ∆ιδασκάλων στα δύο κλασικά έργα 
Αποκαλυµµένη Ίσις και Μυστική ∆οξασία  που καθιστά µοναδική την αυθεντικότητά 
τους. Και τα δύο περιέχουν εσωτερική γνώση που αποτελεί τη βάση για όλες τις 
µεταγενέστερες θεοσοφικές θεωρίες.  
 
Σε µία από τις Επιστολές των Μαχάτµα, ο Μαχάτµα Μ. αναφέρει ότι η Μυστική 
∆οξασία είναι από κοινού έργο των δύο Αντέπτ14 και της Ε.Π.Μ15.: 
….βεβαιώνω ότι «η Μυστική ∆οξασία» υπαγορεύεται στην Ουπασίκα16 εν µέρει από 
εµένα και εν µέρει από τον Αδελφό µου Κ. Χ.                                                   Μ. 
 
Σε µια άλλη επιστολή ο Μαχάτµα Κ. Χ. γράφει:  
 Ο υπογράφων είναι ευτυχής να τον διαβεβαιώσει ότι όταν η Μυστική ∆οξασία θα είναι 
έτοιµη, θα οφείλεται σε τρεις παράγοντες, στον Μ, στην Ουπασίκα και στον ταπεινότατο 
υπηρέτη του Doctor.                                                                 Κ.Χ. 
 

                                                 
13 Τριλογία, Σύγχρονη Θεοσοφία, προέλευση και προθέσεις, του Τζ.Α. Φάρδινγκ, σ.σ. 2-3 
14 Οι δύο Αντέπτ είναι οι Μαχάτµα Μορύα και Κουτχούµι 
15 Ε.Π.Μ.: είναι η σύντµηση του Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ 
16 Ουπασίκα σηµαίνει τη µαθήτρια 
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Ελενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ 

Η Απεσταλµένη 
 

 
 
Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ υπήρξε ο εκφραστής της σύγχρονης Θεοσοφίας και η 
απεσταλµένη που, παρουσιάζοντας το µήνυµα της αόρατης ζωής, εγκαινίασε τη 
µεταφυσική κουλτούρα της επόµενης χιλιετίας στη ∆ύση. 
Θεωρείται ως η πιο διακεκριµένη αποκρυφίστρια στην ιστορία του δυτικού κόσµου. 
Αναφορικά µε την προσωπική της ζωή οι πληροφορίες που φτάνουν µέχρι τις µέρες 
µας είναι αποσπασµατικές και πολύ συχνά παραποιηµένες από υποκειµενικές 
εικασίες. 
Το γεγονός είναι ότι η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ υπήρξε µια γυναίκα µε ισχυρή θέληση, 
εξαιρετικά ανεξάρτητη και απολύτως ασυµβίβαστη. Ήταν ένας άνθρωπος µε 
παράξενο χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρίσµατα, προικισµένη µε ενορατικότητα και 
απόκρυφες δυνάµεις. Κατά τη διάρκεια της ζωής της αντιµετώπισε µεγάλες 
δυσκολίες, αντιπαλότητες, υφιστάµενη απηνή διωγµό και κατηγορούµενη από τους 
εχθρούς της και την κοινωνία. Προκάλεσε έντονα το κατεστηµένο του αιώνα της, 
παρουσιάζοντας τις ιδέες της που ανέτρεψαν τη νοοτροπία και προκατάληψη της 
εποχής της. 
 
 Τότε δεν υπήρχαν άλλοι που να διαθέτουν τα προσόντα της και είναι προφανές πως 
ακόµα δεν υπάρχουν. Αυτό µπορεί να µοιάζει αυθαίρετο, όµως, καθώς οι σπουδαστές 
εξοικειώνονται µε τα έργα της, δεν είναι δυνατόν παρά να αντιλαµβάνονται πόσο 
µοναδική ήταν.17 
 
Όπως αναφέρει ο ερµηνευτής και σχολιαστής της Θεοσοφικής διδασκαλίας Γκ. Ντε 
Πουρούκερ,  
… ήταν ένα µεγάλο ψυχολογικό µυστήριο για τον κόσµο του µέσου ανθρώπου … και 
για τους οπαδούς της…. Ακόµα και για όσους θεωρούσαν ότι την ήξεραν καλά. Οι 
ενορατικοί τη θεωρούσαν παγκόσµιο ∆άσκαλο, απεσταλµένη άλλων παγκόσµιων 
∆ασκάλων – ανώτερών της, που είχε σταλεί για να αναγγείλει την κυρίαρχη ιδέα της 
νέας εποχής. Όµως, οι ανθρώπινες προσδοκίες τους έφταναν µόνο µέχρι του σηµείου 
να ζητούν εκ µέρους της να επιδεικνύει αδιάκοπα την απόκρυφή της δύναµη. 
Εντούτοις, αντί να είναι µάρτυρες του συνεχούς θαύµατος, οι πιο πολλοί αντέπτ και 
µαθητές της έβλεπαν µια προσωπικότητα της οποίας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ήταν 
τουλάχιστον ανθρώπινα: ήταν έξυπνη, είχε φαντασία, χιούµορ, καλοσύνη αλλά ήταν και 
ευέξαπτη. ∆ιαπίστωναν ότι διέθετε έναν οξυδερκή ακέραιο νου, διανοητική δύναµη και 
πνευµατική διαίσθηση που δεν περιοριζόταν στα όρια της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Οι απόψεις της για την έρευνα και την αυτό- αποκάλυψη µέσα από 
ατοµική προσπάθεια και εµπειρία δεν γίνονταν πάντα θερµά δεκτές. Οι περισσότεροι 
µεταξύ των σπουδαστών της αποδείχτηκαν ανίκανοι να το εκτιµήσουν γιατί ακόµα ήσαν 
προσκολληµένοι σε ιδέες, πρόσωπα και πράγµατα. Το γεγονός είναι ότι συγκέντρωσε 
γύρω της έναν µεγάλο αριθµό ευφυών ανθρώπων που αποτέλεσαν τα µέλη της 
Θεοσοφικής Εταιρείας και έβαλαν τα δυνατά τους για να διαδοθεί το Μήνυµα και να 
                                                 
17 Τριλογία, του Τζ.Α. Φάρδινγκ, σ. 3 
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καταστεί ζωντανή δύναµη ενότητας και παγκοσµιότητας µεταξύ των κοινών ανθρώπων. 
Εκτός του ότι ήταν ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ ήταν και 
εµψυχώτρια. Καθάρισε τον ανθρώπινο νου από παγιωµένες προκαταλήψεις και 
αποκάλυψε πνευµατικές όψεις που ήταν βαθιά κρυµµένες στο παρελθόν. Χωρίς 
αµφιβολία, κατείχε ιδιαίτερη θέση γιατί η φύση της ήταν διαφορετική από τη φύση των 
ανθρώπων.18 
 
 Ήταν ο ενδιάµεσος κρίκος, η διαλογιζόµενη ψυχή, που µετέφερε την πνευµατική 
αλήθεια από τους Μαχάτµα στον κόσµο µε τη θέλησή της, πρόθυµα και µε πλήρη 
επίγνωση:  
 
…. βρήκαµε µια γυναίκα προικισµένη µε εξαιρετικά και θαυµάσια χαρίσµατα. 
Συγχρόνως, είχε έντονα προσωπικά ελαττώµατα, αλλά ακριβώς έτσι όπως ήταν, δεν 
υπήρχε άλλος σαν κι αυτή τόσο κατάλληλος για τούτο το έργο.19   
 
Όπως αναφέρει, επίσης, ο Γκόντφρεϋ ντε Πουρούκερ, η επικοινωνία του ανθρώπου 
µε την εσωτερική του φύση προκαλεί ένα αποτέλεσµα που θεωρείται σωστό ή λάθος 
κι έτσι καθορίζεται το είδος και η ποιότητα της επικοινωνίας. Έτσι 
κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι ανάλογα µε την προσωπική τους ικανότητα επαφής 
µε τις ανώτερες δυνάµεις ως: 
 
(α) συνηθισµένοι άνθρωποι ή διάµεσα, (β) ειδικοί άνθρωποι ή απεσταλµένοι, µαθητές 
των Σοφών και αυθεντικοί Σοφοί και (γ) ξεχωριστοί άνθρωποι ή αβατάρ.20 
 
Η διαφορά µεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών έγκειται στην ελάχιστη ή µέγιστη 
έλξη πνευµατικού φωτός πάνω στην ανθρώπινη ψυχή και στη σταθερότητα αυτής της 
µεταβίβασης φωτός προς τα έξω µέσω της προσωπικότητας. 
 
Στην πρώτη περίπτωση, εµφανίζονται τα φαινόµενα της µη συνειδητής διαµεσότητας 
µε όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα της ανεπαρκούς έλξης. 
 Πράγµατι, διάµεσο είναι κάποιος, οι αρχές της ιδιοσυστασίας του οποίου δεν 
ελέγχονται από την ανώτερη πνευµατική θέληση και νου ή ελέγχονται µόνο εν µέρει.21 
 
Στη δεύτερη περίπτωση, εκείνη του Απεσταλµένου, το πρόσωπο έχει συνειδητότητα 
της κατάστασης και η έλξη γίνεται αντιληπτή και αποδεκτή µέσα από την έκβασή της 
που είναι λογική, υγιής και δεν χρωµατίζεται από κακότητα, πόθο, πανουργία και 
ιδιοτέλεια. 
 
Ο Ενδιάµεσος ή το Αποστολικό ∆ιάµεσο είναι µια ιδιαίτερα εξελιγµένη ανθρώπινη 
οντότητα που έχει πάντα µια δυνατή και σθεναρή ατοµικότητα και συνήθως µια έντονη 
και θετική προσωπικότητα και είναι ο Απεσταλµένος ή ∆ιαβιβαστής µεταξύ των 
ανώτερων από αυτόν ή αυτήν και των άλλων ανθρώπινων όντων.22 
  

                                                 
18 Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, «το Μυστήριο» του Τζ. Ντε Πουρούκερ, κεφ. Ι «Ένα πνευµατο-ψυχολογικό 
Μυστήριο» σ. 1 
19 Οι Επιστολές των Μαχάτµας προς τον Α. Σίννεττ, µεταγραφή και συλλογή από τον Α. Τ. Μπάρκερ, 
Επιστολή, αριθµ. 44, σ. 259 
20 Η Εσωτερική Παράδοση, του Γκ. Ντε Πουρούκερ, τόµος ΙΙ, κεφ. XXXIII, σ. 981  
21 Η Εσωτερική Παράδοση του Γκ. Ντε Πουρούκερ, τόµος ΙΙ, κεφ. XXXIII, σ. 996   
22 Η Εσωτερική Παράδοση του Γκ. Ντε Πουρούκερ, τόµος ΙΙ, κεφ. XXXIII, σ. 997 
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Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν άνθρωποι που έχουν αναπτύξει την πνευµατική 
βούληση και αυτοσυνειδητότητα και είναι ικανοί, µέσα από µακροχρόνια µύηση και 
ατοµικές προσπάθειες, να ελέγχουν την ενδιάµεση φύση τους, δηλαδή το κάµα- 
µάνας και να επηρεάζουν την εγκεφαλική τους λειτουργία κατ΄ευθείαν από τον 
Πνευµατικό Εαυτό. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, που απαιτεί µακροπρόθεσµο ηθικό 
περιορισµό, ο άνθρωπος µετατρέπεται σε γνήσιο  µεταρρυθµιστή  που απορρίπτει 
κάθε επιρροή από παράσιτα ιδιοτελούς εντύπωσης. Τότε εµφανίζεται ένας 
Απεσταλµένος, κάποιος που έχει κατορθώσει να ελέγχει το ατοµικό του κατώτερο 
όχηµα. Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ υπήρξε µια τέτοια απεσταλµένη που κατάφερε να φέρει 
εις πέρας την αποστολή που της ανατέθηκε από την αδελφότητα των Αντέπτ. 
 
Μολονότι η ίδια συνήθιζε να λέει ότι η Θεοσοφία, που περιλαµβάνεται στις σελίδες 
της Μυστικής ∆οξασίας, ύψωσε «µόνο ένα µικρό τµήµα του σκοτεινού καλύµµατος και 
αυτό µετά από χιλιάδες χρόνια σιωπής και µυστικότητας» εντούτοις, όσο κι αν 
φαίνεται παράξενο, δεν υπάρχει διδασκαλία που να θεωρείται εν δυνάµει θεοσοφική 
αν δεν  µελετηθεί και συγκριθεί µε  τα κείµενα αυτής της µεγάλης αποκρυφίστριας 
για να εντοπιστούν τα κοινά σηµεία µεταξύ τους. Και τούτο συµβαίνει, διότι τα 
κείµενά της φέρουν τη σφραγίδα της συνέπειας µε όλα όσα έχουν ήδη διατυπωθεί και 
εφαρµοστεί από µεγάλους σοφούς και ενορατικούς της αρχαιότητας. 
 
Έγραψε, επίσης, «Το Κλειδί της Θεοσοφίας» που θεωρείται το βιβλίο που δίνει µια 
γενική άποψη των Θεοσοφικών ιδεών. Ίδρυσε το Θεοσοφικό Κίνηµα µαζί µε τον 
Χένρι Σ. Όλκοτ και τον Γουίλιαµ Κ. Τζατζ, πρώτο παρακλάδι του οποίου ήταν η 
Θεοσοφική Εταιρεία, φορέας των Θεοσοφικών ιδεών, και δεύτερο η Εσωτερική 
Σχολή της Θεοσοφίας. 
Έγραφε άρθρα για τρία περιοδικά: «Θεοσοφιστής», «Λούσιφερ» και «Η Ατραπός». 
Επιπλέον, τα άρθρα και τα κείµενά της είναι συγκεντρωµένα σε 14 τόµους µε τίτλο 
«Επιλογές Κειµένων»23. Επίσης, υπάρχουν: το πρώτο σπουδαίο έργο της, 
«Αποκαλυµµένη Ίσις», που εκδόθηκε το 1879, «Η Φωνή της Σιγής» που εκδόθηκε το 
1890 και το «Από τα Σπήλαια και τη Ζούγκλα του Ινδουιστάν» που µεταφράστηκε 
από τα Ρωσικά µεταξύ 1883 και 1886.  
 
Εγκατέλειψε το φυσικό της σώµα στις 8 Μαΐου του 1891 – είχε γεννηθεί το 1831- 
ενώ δίπλα της βρισκόταν η Κα Ιζαµπέλ Κούπερ – Όουκλι, στην οποίαν και είπε: 
«Ιζαµπέλ, Ιζαµπέλ, διατηρείστε τον δεσµό αρραγή. Μην αφήσετε την τελευταία µου 
ενσάρκωση να αποτύχει». 
Η διατήρηση της γνήσιας διδασκαλίας φαίνεται να είχε απασχολήσει έντονα την Ε. 
Π. Μπλαβάτσκυ, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες µέρες της. ∆ύο µέρες πριν από τον 
θάνατό της, η µεγάλη Θεόσοφος, αν και βαριά άρρωστη, έδωσε το προαναφερθέν 
µήνυµα στη φίλη της που παραστεκόταν στο κρεβάτι της.  
Κατά µια δεύτερη εκδοχή επανέλαβε τη δήλωση που είχε γίνει σε µια συγκέντρωση 
που διοργανώθηκε στις 27 Μαΐου 1891, στην «Ανατολική Σχολή της Θεοσοφίας» στο 
Λονδίνο. Κατά την εκδοχή αυτή, τούτα τα λόγια αποτελούν τις «τελευταίες λέξεις» 
της Ε.Π.Μ. αναφορικά µε τη Σχολή, δηλαδή µε τη διδασκαλία. Μέλη της Σχολής 
µαρτυρούν ότι αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της αναφορικά µε το έργο της. 
Για να διατηρηθεί αρραγής ο δεσµός ανάµεσα στην εσωτερική σοφία και την 
εξωτερική της έκφραση, για να διατηρηθεί η επικοινωνία και η ροή της εσωτερικής 

                                                 
23 Collected Writings, ονοµάζονται επίσης ‘Άπαντα’ 
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πραγµατικότητας προς τα έξω, πρέπει να διατηρηθεί η πνευµατική αλήθεια στη 
γνήσια µορφή της, ακριβώς όπως δόθηκε από την Πηγή της Σοφίας. 
 
Η Μυστική ∆οξασία είναι το πρώτο µείζον έργο µετά από αρκετές χιλιάδες χρόνια που 
έχει σκοπό να περιγράψει, και πράγµατι το κάνει, µε έναν συνεπή και συνεκτικό τρόπο, 
τις βασικές αρχές αυτής της παγκόσµιας απόκρυφης διδασκαλίας – της Μπράχµα – 
Βίντια, της Γκούπτα- Βίντια, της Πνευµατικής Γνώσης – που ήταν η πρωτογενής γνώση 
των Μανασαπούτρα οι οποίοι την έφεραν στην ανθρωπότητα που σχηµατίστηκε σε 
τούτο τον Γύρο(4ο) και την άφησαν στη φροντίδα των υψηλότερων εκείνη την εποχή 
εκφραστών της σαν µια αιώνια πηγή πνευµατικών αληθειών….24  
 
Έργο της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ ήταν:  
«Να ενθαρρύνει τη µελέτη της Θεοσοφίας και να διαδώσει τη γνώση της σε όλο τον 
κόσµο». 
Γι’ αυτό και στο «Κλειδί της Θεοσοφίας» λέει:  
«Αφιερώνεται από την Ε.Π.Μ. σε όλους τους µαθητές της για να µπορέσουν να µάθουν 
και να διδάξουν µε τη σειρά τους». 
Στην επιστολή που απηύθυνε η Ε.Π.Μ. στο Αµερικανικό Συνέδριο στο Σικάγο, τον 
Απρίλιο του 1888, προσθέτει:  
Ανάλογα µε το πόσο έτοιµοι είναι οι άνθρωποι να τις δεχτούν, θα δοθούν οι νέες 
θεοσοφικές διδασκαλίες. Όµως δεν θα δοθούν περισσότερες από όσες ο κόσµος, στο 
παρόν επίπεδο πνευµατικότητας, µπορεί να δεχτεί προς όφελός του. Εξαρτάται από τη 
διάδοση της Θεοσοφίας – από την αφοµοίωση αυτού που ήδη έχει δοθεί – το πόσο 
περισσότερες θα αποκαλυφθούν και πόσο σύντοµα. 
 
Στον πρόλογο της Μυστικής ∆οξασίας, η συγγραφέας αναφέρει: «Στον Εικοστό 
Αιώνα κάποιος µαθητής πιο καλά πληροφορηµένος και πολύ καταλληλότερος ίσως 
αποσταλεί από τους ∆ιδασκάλους της Σοφίας για να δώσει τελικές και αδιάσειστες  
αποδείξεις ότι υπάρχει µια γνώση που ονοµάζεται Γκούπτα –Βίντια». 
Με αυτά τα λόγια η συγγραφέας άφηνε ένα άνοιγµα ως προς την ανανέωση της 
Θεοσοφικής ∆ιδασκαλίας. 

                                                 
24 Ιστορική Εισαγωγή στην Έκδοση Collected Writings της «Μυστικής ∆οξασίας» του Μπόρις ντε 
Ζίρκοφ 
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Το Θεοσοφικό Κίνηµα 
 
 
Το Θεοσοφικό Κίνηµα είναι το εξωτερικό σώµα της Θεοσοφικής διδασκαλίας. Είναι 
το Κίνηµα που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 17 Νοεµβρίου του 1875, από την 
Ελένα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, τον  Χένρυ Στιλ Όλκοτ και τον Γουίλιαµ Κουάν 
Τζατζ. 
Το Θεοσοφικό Κίνηµα συστάθηκε µε σκοπό να διαδώσει τις Θεοσοφικές διδασκαλίες 
και για να προωθήσει τη Θεοσοφική ζωή. Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επελέγη να είναι 
το όχηµα για την εκ νέου διατύπωση της Θεοσοφίας. Έκτοτε, έχουν ιδρυθεί πολλές 
«Εταιρείες» που µπορεί και να έχουν πάρει στραβό δρόµο. Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ, όµως, 
παραµένει αναλλοίωτη. 
 
Οι τρεις κύριοι στόχοι του Θεοσοφικού Κινήµατος είναι: 

1. Ο σχηµατισµός του πυρήνα µιας Παγκόσµιας Αδελφότητας της Ανθρωπότητας 
χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώµα ή την πίστη. 

2. Η προώθηση της µελέτης των αρχαίων και σύγχρονων θρησκειών, φιλοσοφιών 
και επιστηµών και η έµφαση στη σπουδαιότητα αυτής της µελέτης. 

3. Η έρευνα των κρυµµένων µυστηρίων της Φύσης από κάθε δυνατή άποψη και 
των ψυχικών και πνευµατικών δυνάµεων που ληθαργούν ιδιαίτερα στον 
άνθρωπο. 

Αυτοί είναι, σε αδρές γραµµές, οι τρεις κύριοι στόχοι του Κινήµατος.  
 
Ο Πρώτος Στόχος είναι ένα ιδεώδες ριζωµένο στην παγκόσµια εσωτερική ενότητα 
που γίνεται ανάµνηση της Μονάδας και η διαισθητική της αντίληψη του συνόλου της 
ζωής που συναδελφώνει όλα τα όντα του σύµπαντος µεταξύ τους. 
Ο ∆εύτερος Στόχος αφορά στη συγκριτική µελέτη που οδηγεί στο να γίνει κατανοητό 
ότι όλες οι εκδηλωµένες θρησκείες, φιλοσοφίες, µυήσεις και απόκρυφες παραδόσεις 
δεν είναι παρά όψεις της Μίας Αιώνιας Σοφίας – Θρησκείας. 
Ο Τρίτος Στόχος, που αφορά στην έρευνα των ανεξήγητων νόµων της Φύσης και των 
ψυχικών δυνάµεων του ανθρώπου, προωθεί την κατανόηση των παγκόσµιων νόµων, 
της εσωτερικής επικοινωνίας του ανθρώπου και της φύσης καθώς και της θέσης του 
ανθρώπου και της ιεραρχικής του κατάταξης στο εξελικτικό σχέδιο. 
 
Λίγα χρόνια µετά τον θάνατο της Ε.Π.Μ., η αρχική οργάνωση διαιρέθηκε σε δύο: 
στην Εταιρεία που ακολούθησε τον Χ. Σ. Όλκοτ και την Άνι Μπέζαντ διατηρώντας 
την έδρα στο Αντυάρ του Μαντράς της Ινδίας (το Αµερικανικό Τµήµα της έγινε 
γνωστό ως Θεοσοφική Εταιρεία της Αµερικής) και στην Εταιρεία που ακολούθησε 
τον Γ. Κ. Τζατζ, αντιπρόεδρο της Θεοσοφικής Εταιρείας και Γενικό Γραµµατέα του 
Αµερικανικού της Τµήµατος, µε διεθνή έδρα αρχικά στη Νέα Υόρκη και αργότερα 
στην Πασαντένα της Καλιφόρνια. Όταν, το 1896, ο Τζατζ πέθανε, η Κάθρην 
Τίνγκλεϋ αναγνωρίστηκε ως διάδοχός του. Το 1909 µια οµάδα µε επί κεφαλής τον 
Ρόµπερτ Κρόσµπι σύστησε άλλη µια µεγάλη θεοσοφική οργάνωση, την Ενωµένη 
Στοά Θεοσόφων25 µε έδρα στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. 
 

                                                 
25 United Lodge of Theosophists, U.L.T. 
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Ο Ρόµπερτ Κρόσµπι και το U.L.Τ. 
 
Λίγα χρόνια µετά την απουσία της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, ο ιδρυτής του United Lodge of 
Theosophists, Ρόµπερτ Κρόσµπι, έχοντας διαπιστώσει παραποιήσεις εις βάρος της  
διδασκαλίας, οφειλόµενες σε ανταγωνισµούς µεταξύ των µελών της Θεοσοφικής 
Εταιρείας, θεώρησε ότι έπρεπε οι Θεόσοφοι να επικεντρωθούν στη γνήσια 
διδασκαλία όπως αυτή παραδόθηκε από τους ∆ιδασκάλους του Κινήµατος. Έτσι 
ιδρύθηκε η Ενωµένη Στοά των Θεοσόφων, µια πιο πρόσφατη έκφραση του 
Θεοσοφικού Κινήµατος, που είχε σκοπό τη µελέτη των γνήσιων Θεοσοφικών 
κειµένων. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η κίνηση έσωσε τόσο τη διδασκαλία 
όσο και τον στόχο του Θεοσοφικού Κινήµατος. 
Είναι δικό µας χρέος να διατηρηθεί και να εξαπλωθεί µια πνευµατική διδασκαλία που 
συνοψίζει όλες τις διδασκαλίες που έχουν δοθεί προηγουµένως κατά διαστήµατα  από 
σπουδαίους Ανθρώπους και των οποίων οι µαρτυρίες και ιδέες συµπίπτουν µε εκείνες 
όλων των προηγηθέντων µεγάλων πνευµατικών διδασκάλων του πλανήτη µας. ∆ικό 
µας καθήκον είναι επίσης να διατηρήσουµε τον δεσµό µε την Αιώνια Σοφία αρραγή 
και αδιάσπαστο, ερευνώντας, µελετώντας και διαδίδοντας την καθαρή πνευµατική 
γνώση χωρίς παρεµβολή προσωπικών απόψεων.26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
26 «Ας διατηρήσουµε τον ∆εσµό αρραγή», άρθρο που παρουσιάστηκε κατά την Ηµέρα του Λευκού 
Λωτού που οργάνωσε το Θεοσοφικό Κίνηµα – Αθήνα, ULT, στις 14 Μαΐου του 2006, προς τιµή της Ε. 
Π. Μπλαβάτσκυ εις ανάµνηση του έργου και της συνεισφοράς της στη διάδοση της πνευµατικότητας 
στη ∆ύση. Βλέπε www.blavatsky.gr  
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Η Μυστική ∆οξασία 
 

 
 
Η Μυστική ∆οξασία είναι κοινό κτήµα αναρίθµητων εκατοµµυρίων ανθρώπων που 
γεννήθηκαν σε διαφορετικά κλίµατα, σε εποχές µε τις οποίες η ιστορία αρνείται να 
ασχοληθεί και στις οποίες οι εσωτερικές διδασκαλίες αποδίδουν χρονολογίες που δεν 
συµβαδίζουν µε τις θεωρίες της Γεωλογίας και της Ανθρωπολογίας… Μόνο µε την 
παρουσίαση ενώπιον του αναγνώστη ενός πλήθους αποδείξεων, που τείνουν όλες να 
καταδείξουν ότι σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτισµική κατάσταση και γνώση, οι 
µορφωµένες τάξεις κάθε έθνους έγιναν κατά το µάλλον ή ήττον πιστές απηχήσεις ενός 
ταυτόσηµου συστήµατος και των βασικών παραδόσεών του – µπορεί να διαπιστώσει ο 
αναγνώστης ότι πολλά ρεύµατα από το ίδιο νερό πρέπει να έχουν µια κοινή πηγή από 
την οποία εκπορεύτηκαν. Ποιά ήταν αυτή η πηγή; Εάν τα επερχόµενα γεγονότα 
θεωρούνται ότι προβάλλουν την σκιά τους, τα παρελθόντα γεγονότα δεν είναι δυνατόν 
να µην αφήνουν το αποτύπωµά τους. Έτσι, λοιπόν, µε αυτές τις σκιές του απώτατου 
Παρελθόντος και τις φανταστικές σιλουέτες τους στην εξωτερική οθόνη κάθε θρησκείας 
και φιλοσοφίας, µπορούµε, ελέγχοντάς τες καθώς προχωρούµε, και συγκρίνοντάς τες, 
να ανιχνεύσουµε τελικά τον κορµό που τις δηµιούργησε. Πρέπει να υπάρχει αλήθεια και 
στοιχεία σε καθετί που όλοι οι αρχαίοι λαοί δέχονταν και που αποτέλεσαν τη βάση της 
θρησκείας και της πίστης τους.27  
 
Λέγεται ότι αυτή η καθαρά αποκρυφιστική διδασκαλία παρέχει στον ερευνητή  
αρκετά κλειδιά και ότι – εάν τα χρησιµοποιήσει – θα µπορέσει να ανακαλύψει τα 
µυστικά των µυστηρίων και να αντιληφθεί την εσωτερική γνώση στο σύνολό της. 
Επίσης, λέγεται ότι η Μυστική ∆οξασία υπήρξε η διαδεδοµένη θρησκεία του αρχαίου 
και του προϊστορικού κόσµου. Είναι γραµµένη µε µορφή Στροφών (Στάντζας), σε 
σύντοµους στίχους. Η συγγραφέας  ανέλαβε την ευθύνη να τους αναλύσει 
παραθέτοντας συγκριτικές αναφορές από παγκόσµια φιλοσοφικά και θρησκευτικά 
κείµενα και να τους τεκµηριώσει µε επιστηµονικές µαρτυρίες της εποχής της. 
«Είναι περιττό να επισηµάνουµε ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι η Μυστική ∆οξασία στο 
σύνολό της, αλλά ένας επίλεκτος αριθµός αποσπασµάτων από τα θεµελιώδη αξιώµατά 
της». 
Ο πρώτος τόµος πραγµατεύεται την Κοσµογένεση – την εµφάνιση του Κόσµου – και 
ο δεύτερος την Ανθρωπογένεση – την εµφάνιση του Ανθρώπου – όπου αναφέρονται 
τα επτά µείζονα στάδια της πλανητικής µας ζωής και του ανθρώπινου είδους που 
ονοµάζονται Σφαίρες, Γύροι και Φυλές. Αρχικά το έργο αναγγέλθηκε σαν µια 
αναθεωρηµένη εκδοχή του προηγούµενου δίτοµου έργου της, «Αποκαλυµµένη Ίσις», 
αλλά αργότερα, απετέλεσε ένα τελείως διαφορετικό έργο.  
Και τα δύο έργα αποκαλύπτουν,  
 
…την αδιάκοπη σειρά γενεαλογιών από την πρώτη Ουράνια µέχρι τον γήινο άνθρωπο. 
Και, παραθέτοντας την τάξη των Όντων, αποκαλύπτουν τη σειρά µε την οποίαν 
εξελίχτηκε ο κόσµος, η γη µας και τα αρχέγονα στοιχεία από τα οποία προήλθε η 

                                                 
27 Μ.∆. ΙΙ, 794 
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τελευταία. 28 
  
Στην Ιστορική Εισαγωγή της Έκδοσης των «Επιλογών Κειµένων» της Μυστικής 
∆οξασίας, ο Μπόρις ντε Ζίρκοφ γράφει: 
Η καταπληκτική Κοσµογένεση και Ανθρωπογένεση που παρουσιάστηκαν για να τις 
εξετάσουµε και να τις µελετήσουµε είναι τελείως ιδιόµορφες. ∆εν πρόκειται για  
αντιγραφή ή συρραφή κειµένων από τις παγκόσµιες ιερές γραφές. Προκαλούν την 
έρευνα σαν το πιο ασυνήθιστο συγγραφικό πρόβληµα της εποχής µας. Εάν δεν δεχτούµε 
την εξήγηση που δίνει η ίδια η Ε.Π.Μ. ως προς την πηγή τους, καµιά άλλη εξήγηση δεν 
έχει έστω και την ελαχιστότερη αξία….. 
 …..η κύρια πηγή της Μυστικής ∆οξασίας – και αυτό ισχύει και για πολλά άλλα τµήµατα 
του συγγραφικού έργου της Ε.Π.Μ. – είναι από κοινού η Αδελφότητα των Αντέπτ των 
οποίων υπήρξε άµεση Απεσταλµένη και ξεχωριστά δύο ή περισσότεροι από τους 
Μύστες που ανήκαν σε αυτή την Αδελφότητα και που επέλεξαν να εµφανίσουν στην 
εποχή µας ένα ορισµένο τµήµα της παραδοσιακής κρυµµένης γνώσης προς όφελος 
εκείνων που ήταν έτοιµοι να τη δεχτούν.29 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο γράφτηκε Η Μυστική ∆οξασία προκάλεσε τον θαυµασµό των 
βιογράφων της Ε.Π.Μ. Μαζί της δεν είχε παρά λίγα µόνο βιβλία και όµως, χωρίς να 
βγει από το δωµάτιό της, έµοιαζε να έχει άµεση πρόσβαση στα πιο δυσνόητα έργα 
διαφόρων τοµέων µελέτης. 
 

Οι Θεµελιώδεις Ιδέες της «Μυστικής ∆οξασίας» 
 

 
Η Αρχαία Σοφία παραδέχεται την ύπαρξη Μίας Πανταχού Παρούσας, Αιώνιας, 
Απεριόριστης και Αµετάβλητης Αρχής που αποτελεί τον πυρήνα του εκδηλωµένου 
σύµπαντος. Κάθε εκδήλωση έλκεται προς το κέντρο αυτής της Αρχής, ως απορροή 
της. Αυτή η Αρχή είναι απρόσωπη µέσα στον αφηρηµένο Χώρο, αλλά αενάως 
Παρούσα στο Εκδηλωµένο Σύµπαν, γιατί εµπεριέχει τα πάντα και εµπεριέχεται σε 
καθετί. Το απρόσωπο στοιχείο της είναι η θεµελιώδης ιδέα της Θεοσοφικής 
διδασκαλίας.  
 
Το Σύµπαν είναι η περιοδική εκδήλωση της Μίας Πραγµατικότητας, που αφυπνίζεται 
από το Ασύλληπτο – το Παρµαπράχµαν – και εµφανίζεται ως Πνεύµα και Ύλη. Το 
Πνεύµα παρέχει την ατοµική συνειδητότητα και την κατευθυντήρια διάνοια στην 
κοσµική εξέλιξη, ενώ η ύλη είναι το υπόστρωµα των διαφόρων βαθµίδων 
διαφοροποίησης, η προκοσµική ρίζα-ουσία που ονοµάζεται Μουλαπρακρίτι. Επειδή  
το Σύµπαν εκδηλώνεται περιοδικά, είναι πεπερασµένο και ως εκ τούτου ψευδαίσθηση 
ή µάγια. 
Οι δύο όψεις της εκδηλωµένης ζωής – το πνεύµα και η ύλη – είναι στενά 
συνδεδεµένες και αλληλοεξαρτώµενες, εφόσον το Πνεύµα µπορεί να εστιαστεί µόνο 
σε ένα υλικό όχηµα, ενώ η ύλη θα παρέµενε µια κενή περιεχοµένου αφαίρεση χωρίς 
αυτή την πνευµατική εστίαση. Ενωµένες οι δύο όψεις συνθέτουν τη ζωή. Σε κάθε 
άτοµο εστιάζεται ή αντανακλάται το πνεύµα.  
Είναι η Πανταχού Παρούσα Πραγµατικότητα. Απρόσωπη, διότι περιλαµβάνει τα 
                                                 
28 Μ.∆. Ι, 612 
29 Συλλογές Κειµένων σ.σ. 74-5 
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πάντα… Λανθάνει σε κάθε άτοµο στο Σύµπαν και είναι το ίδιο το Σύµπαν.30  
 
Στον Χώρο, κατά περιόδους, εµφανίζονται και εξαφανίζονται περιοδικά τα 
Σύµπαντα, που είναι οι Σκέψεις της Μίας Πραγµατικότητας ή του Παρµαπράχµαν. 
Η ύλη είναι αιώνια. Είναι η βάση πάνω στην οποία ο Παγκόσµιος Νους ή Μάχατ 
οικοδοµεί τα Νοούµενα ή το Θείο Σχέδιο που ενυπάρχει σε Αυτόν. Το Θείο Σχέδιο 
µεταφέρεται από µία προηγούµενη περίοδο εκδήλωσης ή µανβαντάρα. ∆εν υπήρξε 
ποτέ έναρξη των περιοδικών εκδηλώσεων του «ΕΝΟΣ» ούτε και θα υπάρξει τέλος, 
γιατί µέσα από αυτό το περιοδικό γίγνεσθαι αποκτά  η Ζωή τελειότητα. 
Το Σύµπαν εξελίσσεται επί τη βάσει του Ιδεατού Σχεδίου που διατηρείται στην 
Αιωνιότητα, µέσα σε αυτό που οι Βεδαντιστές αποκαλούν Παραµπράχµαν. «Καθετί 
που είναι, ήταν και θα είναι, υπάρχει αιώνια».31  
Καµία µορφή και κανένα σχήµα δεν δηµιουργήθηκε ποτέ. Είναι µόνο προβολές µέσα 
σε µια συγκεκριµένη αντικειµενική υλικότητα εκ των έσω προς τα έξω και από τη 
λεπτοφυέστερη προς την πυκνότερη κατάστασή τους.   
«Κάθε µορφή, µας λένε, χτίζεται σύµφωνα µε το µοντέλο που έχει σχεδιαστεί γι’ αυτήν 
στην Αιωνιότητα και που αντανακλάται στον ΘΕΙΟ ΝΟΥ».32   
 
Η Ύλη, που ονοµάζεται ακάσα, πρακρίτι ή αιθέρας, είναι το υλικό του κόσµου. Πριν 
από την Εκδήλωση, βρίσκεται στον Χώρο33 και τότε ονοµάζεται Αρχέγονη Ύλη ή 
Ρίζα- Ύλη. Πρόκειται για την Πραγµατική Ύλη που είναι πάντα αόρατη. Στο 
Βραχµανικό σύστηµα ονοµάζεται Μουλαπρακρίτι. Η Ύλη, εποµένως, δεν είναι αυτό 
που σήµερα παραδέχεται η Επιστήµη, γιατί εµείς βλέπουµε µόνο τα φαινόµενα που 
είναι δηµιουργήµατα της φυσικής ύλης. Η αρχαία διδασκαλία πάντα πρέσβευε ότι 
αντιλαµβανόµαστε µόνο τα φαινόµενα αλλά όχι και την ουσιαστική αιτία τους. 
 
Ο Ερµής ο Τρισµέγιστος λέει:  
Ω, γιέ µου, η ύλη γίνεται. Αρχικά υπήρχε, γιατί η ύλη είναι ο φορέας του γίγνεσθαι. Το 
γίγνεσθαι είναι ο τρόπος δράσης του αδηµιούργητου και προνοητικού Θεού. Έχοντας 
προικισθεί µε το σπέρµα του γίγνεσθαι η … ύλη έρχεται σε ύπαρξη, γιατί η δηµιουργική 
δύναµη τη διαµορφώνει σύµφωνα µε τις ιδεατές µορφές. Η ύλη που δεν έχει ακόµα 
γεννηθεί, δεν έχει µορφή. Γίνεται όταν τεθεί σε λειτουργία.34  
 
Το Σύµπαν εξελίσσεται από το Μέγα Άγνωστο, πάνω σε επτά επίπεδα και µε επτά 
τρόπους σε όλους τους κόσµους. Και αυτή η επταπλή διαφοροποίηση κάνει όλους 
τους κόσµους του σύµπαντος και τα όντα που βρίσκονται σε αυτούς, να έχουν µια 
επταδική σύσταση. Σύµφωνα µε τον νόµο της Επταπλής Νοηµοσύνης στη φύση και 
στον άνθρωπο, η Ύλη και το Πνεύµα καθώς και όλα τα εκδηλωµένα αντικείµενα και 
όντα υπόκεινται σε µια επταπλή διαφοροποίηση.   
«Καθετί στο µεταφυσικό όπως και στο φυσικό Σύµπαν είναι επταδικό».35  
Οι διαιρέσεις του επταπλού σύµπαντος µπορούν να ορισθούν ως: το Απόλυτο, το 
Πνεύµα, ο Νους, η Ύλη, η Βούληση, το Ακάσα ή Αιθέρας και η Ζωή. 
 

                                                 
30 Μ. ∆. ΙΙ, 487 
31 Μ.∆. Ι, 282 
32 Πρακτικά του Τµήµατος Μπλαβάτσκυ, σ.σ. 128-9 
33 Χώρος συνώνυµο του Απόλυτου 
34 Μ.∆. Ι, 281 
35 Μ.∆. Ι,158 
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Καθεµία από τις επτά αρχές του ανθρώπου προέρχεται από µία από τις µεγάλες επτά 
διαιρέσεις. Και καθεµία, κατ’ αναλογία, συνδέεται προς µια φάση εξέλιξης και προς 
µια φυλή στην οποία αυτή η εξέλιξη συντελέστηκε. Η πρώτη διαφοροποίηση – στη 
µεταφυσική διάσταση– είναι το Πνεύµα, µε το οποίο εµφανίζεται η Ύλη και ο Νους. 
Αυτή είναι η ονοµαζόµενη Μονάδα. Στην εκδήλωση είναι µία τρισυπόστατη 
Ενότητα, που αποτελείται από τα: ΑΤΜΑ – ΜΠΟΥΝΤΙ – ΜΑΝΑΣ ή Πνεύµα – Σοφία – 
Νου. Η Μονάδα θεωρείται ότι είναι αθάνατη σε όλη τη διάρκεια του µεγάλου κύκλου 
της ζωής και ότι είναι η βάση της ανθρώπινης ατοµικότητας. 
 
Είναι σηµαντικό, εποµένως, να µη λησµονούµε την πρώτη επταπλή διαφοροποίηση 
διότι είναι η βάση όλων όσες ακολουθούν. Ακριβώς όπως η παγκόσµια εξέλιξη είναι 
επταδική έτσι και η εξέλιξη της ανθρωπότητας, επταπλή στη σύστασή της, 
συντελείται σε µια επταδική Γη. Τούτο ονοµάζεται στα Θεοσοφικά κείµενα Επταπλή 
Πλανητική Άλυσος και είναι στενά συνδεδεµένη µε την εξέλιξη του ανθρώπου.36 
 
Για τον φιλόσοφο, το Σύµπαν είναι µια χίµαιρα, ενώ για τα συνειδητά όντα εντός του 
εκτός του ότι είναι και τα ίδια απατηλά, το Σύµπαν είναι µια αναγκαία 
πραγµατικότητα.  
Ό,τι υπάρχει στο Σύµπαν διαθέτει συνειδητότητα, δηλαδή, είναι προικισµένο µε µια 
δική του αντιληπτικότητα, στο δικό του πεδίο αντίληψης. ∆εν υπάρχει νεκρή ή τυφλή 
ύλη, όπως δεν υπάρχει τυφλός ή µη συνειδητός νόµος. 
  
Καθετί είναι αποτέλεσµα µιας αξιόλογης δηµιουργικής προσπάθειας…. Τίποτα δεν είναι 
νεκρό στη Φύση. Καθετί είναι οργανικό και ζωντανό. Εποµένως, ολόκληρο το σύµπαν 
µοιάζει να είναι ένας ζωντανός οργανισµός.37  
 
Η Μυστική ∆οξασία αναγνωρίζει έναν Λόγο – τον Τρίτο Λόγο ή Μάχατ – ως τον 
Συλλογικό ∆ηµιουργό του Σύµπαντος και τον θεωρεί τον Αρχιτέκτονα που σχεδιάζει 
το Κοσµικό Σχέδιο που ήδη υπάρχει ως Θείο Ιδεατό. Ο Αρχιτέκτονας αυτός δεν είναι 
µια προσωπική θεότητα, αλλά, στην πραγµατικότητα, το σύνολο των πνευµατικών 
και ευφυών ∆υνάµεων του Σύµπαντος. Ο Αρχιτέκτονας συλλαµβάνει το Σχέδιο και 
το εκφράζει, ενώ το σύνολο των συλλογικών του ∆υνάµεων το εκτελεί. 
 
 ….(αυτή είναι) η νοήµων ψυχή ή κοσµική συνειδητότητα που διευθύνει και καθοδηγεί 
αυτή την ενέργεια και η οποία είναι η σκέψη των Ντυάνι-Τσοχάν που αντανακλά την 
Ιδεοπλασία του Παγκόσµιου Νου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια διηνεκή σειρά 
φυσικών εκδηλώσεων και ηθικών επιδράσεων πάνω στη γη, κατά τη διάρκεια 
µανβανταρικών περιόδων…38  
 
Το σύµπαν διέπεται και κατευθύνεται εκ των έσω προς τα έξω – και αυτό το αξίωµα  
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους Παγκόσµιους Νόµους – µε µια ατέρµονη 
διαδοχή Ιεραρχιών Νοηµόνων Όντων που λέγονται Αρχάγγελοι ή Ντυάνι Τσοχάν. 
Είναι οι αντιπρόσωποι του Καρµικού και του Κοσµικού Νόµου. 
 ∆ιαφέρουν από τους ανθρώπους κατά το ότι δεν διαθέτουν προσωπικότητα, µε άλλα 
λόγια, δεν έχουν σώµατα από σάρκα και εποµένως το πνευµατικό στοιχείο είναι 

                                                 
36 Μ.∆. Ι, 570-4 
37 Μ.∆. Ι, 281 
38 Μ. ∆. Ι, 280 
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αδέσµευτο, πιο ελεύθερο και, συνεπώς, ανεπηρέαστο από τη µάγια.39 Αυτές οι 
Οντότητες αντανακλούν το Θείο Ιδεατό. 
Η Μυστική ∆οξασία απορρίπτει τα είδωλα αλλά δεν κηρύσσει τον αθεϊσµό. Για τους 
Αποκρυφιστές υπάρχει Μία µόνο ∆ύναµη πίσω από όλα τα φαινόµενα, Μία άπειρη 
και Αιώνια Πνοή που θέτει τα πάντα σε κίνηση. 
 

 
Οι Τρεις Θεµελιώδεις Προτάσεις 

Τρεις είναι οι θεµελιώδεις προτάσεις που ορίζουν τις βασικές Θεοσοφικές ιδέες ευθύς 
εξαρχής. Αυτές οι προτάσεις αναλύονται διεξοδικά στη Μυστική ∆οξασία 
αποτελώντας τη θαυµαστή απόκρυφη γνώση της. 
 
Η Πρώτη Θεµελιώδης Πρόταση. 
 
Η κεντρική ιδέα στη Μυστική ∆οξασία είναι ότι υπάρχει η Μία Πραγµατικότητα που 
µε την περιοδική της αφύπνιση από το Απόλυτο, εµφανίζεται ως Κόσµος. Το ΕΝΑ 
γίνεται Τριάδα –Πνεύµα, Ύλη, Νους. Η Τριάδα  γίνεται ο Μέγας Νόµος στον οποίο 
θα υπακούσει το Εκδηλωµένο Σύµπαν.  
Η περίληψη που ακολουθεί θα δώσει στον αναγνώστη µια σαφέστερη εικόνα: 
1. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ. Το Παραµπράχµαν των Βεδαντιστών ή η µία Πραγµατικότητα, το 
SAT (ΕΚΕΙΝΟ), που είναι, όπως λέει ο Χέγκελ, συγχρόνως Απόλυτο Είναι και Μη- 
Είναι. 
2. Η πρώτη εκδήλωση, και στη φιλοσοφία, ο απρόσωπος, ο ανεκδήλωτος Λόγος, ο 
πρόδροµος του «εκδηλωµένου». Είναι η «Πρώτη Αιτία», το «Ασυνείδητο» των 
Ευρωπαίων Πανθεϊστών.  
3. Πνεύµα – ύλη, ΖΩΗ. Το «Πνεύµα του Σύµπαντος», το Πουρούσα και Πρακρίτι ή ο 
δεύτερος Λόγος. 
4. Το Κοσµικό Ιδεατό, ΜΑΧΑΤ ή ∆ιάνοια, η Παγκόσµια Ψυχή, το Κοσµικό Νοούµενο 
της Ύλης, η βάση των ευφυών λειτουργιών της Φύσης και όσων περιέχει, που επίσης 
ονοµάζεται ΜΑΧΑ-ΜΠΟΥΝΤΙ. 
 Η ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η διττή της όψη είναι το εξαρτώµενο Σύµπαν.40 
 
Η ∆εύτερη Θεµελιώδης Πρόταση 
 
Η Μυστική ∆οξασία παραδέχεται ότι το Σύµπαν, συµπεριλαµβανοµένων και όλων 
όσα υπάρχουν εντός του, εµφανίζεται και εξαφανίζεται περιοδικά.  
Η εµφάνιση και εξαφάνιση των Κόσµων είναι σαν µία κανονική άµπωτη και 
παλίρροια.41 
Η εµφάνιση του Σύµπαντος λέγεται Μανβαντάρα ή Μέρα του Μπράχµα. Η 
απόσυρσή του ονοµάζεται Πραλάγια. Αυτή η παλινδροµική κίνηση του ΕΝΟΣ 
εγκαθιδρύει τον νόµο της περιοδικότητας καθώς και της πολικότητας που είναι ο 
νόµος των αντιθέτων και εµφανίζεται ως πνεύµα και ύλη, αιτία και αποτέλεσµα, φως 
και σκοτάδι, καλό και  κακό, αφύπνιση και  ύπνος, γέννηση και θάνατος. 

                                                 
39 Μάγια είναι η πλάνη 
40 Μ.∆. Ι, 16 
41 Μ.∆. Ι, 16 
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Η Περιοδικότητα αποτελεί τη βάση του κύκλου της αέναης επανάληψης και φτάνει 
στην ανθρώπινη ζωή ως νόµος της µετενσάρκωσης. Για µας τους ανθρώπους, είναι το 
αρχέτυπο της εγρήγορσης και του ύπνου, της παρουσίας µας σε ένα φυσικό σώµα και 
της απόσυρσής µας απ’αυτό εξαιτίας του θανάτου και προσδιορίζει την 
εξακολουθητική επιστροφή µας στο φυσικό πεδίο για λόγους εξελικτικούς. 
 
Η Τρίτη Θεµελιώδης Πρόταση 
 
Στη Μυστική ∆οξασία διαβάζουµε ότι υπάρχει  
… θεµελιώδης ταυτότητα όλων των ψυχών µε την Παγκόσµια Υπερ-ψυχή, η 
τελευταία όντας µια όψη της Άγνωστης Ρίζας. Και το αναγκαστικό προσκύνηµα κάθε 
ψυχής – ενός σπινθήρα της πρώτης – µέσω του Κύκλου της Ενσάρκωσης (ή της 
Αναγκαιότητας) σύµφωνα µε τον κυκλικό και καρµικό νόµο, κατά τη διάρκεια όλης 
της περιόδου….. καµιά καθαρά πνευµατική Μπούντι (θεία Ψυχή) δεν µπορεί να έχει 
ανεξάρτητη (συνειδητή) ύπαρξη, αν ο σπινθήρας που πρόβαλε από την καθαρή Ουσία 
της Παγκόσµιας Έκτης αρχής (ή Υπερ-Ψυχής): α) δεν περάσει µέσα από κάθε 
στοιχειακή µορφή του φαινοµενικού κόσµου αυτού του Μανβαντάρα και β) δεν 
αποκτήσει ατοµικότητα, πρώτα µέσω φυσικής ώθησης και ύστερα µέσω 
αυτοπροκαλούµενων και αυτο-εφευρισκόµενων προσπαθειών (ελεγχόµενων από το 
Κάρµα) ανεβαίνοντας έτσι όλες τις βαθµίδες της διάνοιας από το κατώτερο µέχρι το 
ανώτερο Μάνας, από το ορυκτό και το φυτό µέχρι τους αγνότερους των αρχαγγέλων 
(Ντυάνι – Μπούντα). Το βασικό δόγµα της Εσωτερικής φιλοσοφίας δεν δέχεται 
προνόµια ή ειδικά χαρίσµατα στον άνθρωπο, εκτός από εκείνα που κέρδισε µε το Εγώ 
του µέσω προσωπικής προσπάθειας και χάρης, µέσα από µια µακρά σειρά 
µετεµψυχώσεων και µετενσαρκώσεων.42 
 

Ο Κύκλος της Ανάγκης 
 

Ένα από τα πρωταρχικά αξιώµατα της ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ είναι ότι κάθε αθάνατη Μονάδα 
έρχεται αντιµέτωπη µε ένα αιώνιο πρόγραµµα τελικής πνευµατοποίησης του εαυτού 
της µέσα από κάθε είδος της επταπλής διαίρεσης του σύµπαντος. Σε ό,τι αφορά τον 
άνθρωπο τώρα πρέπει να δουλέψει µέσα από τις ανθρώπινες συνθήκες για την 
επίτευξη του δικού του θείου σκοπού ή της «κατάστασης του Μαχάτµα».43 
 
Στην Τρίτη πρόταση της Μυστικής ∆οξασίας – που είναι πολύ σηµαντική, 
αναφέρεται ότι από το λίκνο της Υπερ-Ψυχής απορρέουν κύµατα σπινθήρων φωτός ή 
µονάδες που εισέρχονται στη ροή της περιδινούµενης Πνοής. 
Σκοπός αυτής της περιπλάνησης, που ονοµάζεται ταξίδι της Ανάγκης, είναι η 
προοδευτική ενεργοποίηση των λανθανουσών θείων  δυνατοτήτων της µονάδας 
διαµέσου όλων των ειδών της ζωής µε σκοπό  την πνευµατική αφύπνιση και 
τελειοποίηση των ατόµων-µονάδων που αποτελούν τα περικαλύµµατά της.  
 
Για τη µονάδα αυτό το ταξίδι είναι το µονοπάτι της εµπειρίας, της µάθησης και της 
άµεσης γνώσης δια του οποίου η µονάδα, σύµφωνα µε τον νόµο της Εξέλιξης και της 
αυτοβελτίωσης, πρέπει να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε να 
ενεργοποιούνται και να εκφράζονται τα θεία στοιχεία της.  
                                                 
42 Μ.∆. Ι, 17 
43 Μαχάτµα: µάχα=το µεγάλο, άτµα=πνεύµα 
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Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η ψυχοµονάδα βοηθείται από τους νόµους της 
ελεύθερης βούλησης, του κάρµα και της µετενσάρκωσης καθώς και από τους 
Πρεσβύτερους Αδελφούς.  
 
Πράγµατι, το ταξίδι της ψυχής είναι ένας κύκλος µέσα από διαφοροποιηµένες 
καταστάσεις συνειδητότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η µονάδα περνά από διάφορα υλικά 
περιβλήµατα, ότι, κάθε φορά, κατέχει διάφορα εργαλεία αντίληψης και ανταπόκρισης 
και ότι η ατοµική της συνείδηση – δηλαδή, το πνεύµα της και η καθοδηγούσα διάνοιά 
της εξαρτάται και διαφέρει στην έκφρασή του ανάλογα µε το υλικό επίπεδο ή το 
σώµα µέσα στο οποίο κατοικεί. Το ταξίδι της αναγκαιότητας είναι ο κύκλος της  
µονάδας µέσα από όψεις που ονοµάζονται µη-συνειδητότητα,44

συνειδητότητα και 
αυτοσυνειδητότητα. Καθεµία από αυτές τις όψεις αποτελεί ένα στάδιο εµπειρίας που 
διαρκεί δισεκατοµµύρια χρόνια και εµφανίζει διάφορα είδη ζωής, γνωστά σε µας ως 
στοιχειακά, ορυκτά, φυτά, ζώα, άνθρωποι, άγγελοι και αρχάγγελοι, ηµίθεοι και θεοί. 
 
 

Καταστάσεις Συνειδητότητας 
 

Ό,τι εγκαταλείπει τη Λάγια (οµοιογενή) κατάσταση, γίνεται ενεργητική συνειδητή ζωή. 
Η ατοµική συνειδητότητα πηγάζει από και επιστρέφει στην Απόλυτη συνειδητότητα, που 
είναι η αιώνια ΚΙΝΗΣΗ. 45 
 
Η Μία Συνειδητότητα διαπερνά όλες τις καταστάσεις ή επίπεδα της Ύπαρξης και 
βοηθάει στη διατήρηση της µνήµης –  πλήρους ή µη πλήρους – της εµπειρίας κάθε 
κατάστασης. 
Καθετί στο Σύµπαν, σε όλα τα βασίλειά του, είναι ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟ, δηλαδή προικισµένο µε 
µια συνείδηση του δικού του είδους και πάνω στο δικό του πεδίο αντίληψης… δεν 
υπάρχει νεκρή ή τυφλή ύλη, όπως δεν υπάρχει τυφλός ή ασυνείδητος νόµος.46  
 
Η συνειδητότητα είναι µία κατάσταση της µονάδας ως αποτέλεσµα της ενσάρκωσης 
στην ύλη και της παραµονής σε υλική µορφή.47 
 
Η εσωτερική φιλοσοφία διδάσκει ότι καθετί ζει και είναι συνειδητό, αλλά όχι ότι κάθε 
ζωή και συνειδητότητα είναι παρόµοια µε τη ζωή και συνειδητότητα των ανθρώπινων 
όντων ή ακόµα και των ζώων.48 
Συνειδητότητα είναι ένας όρος αντίστοιχος της ψυχής. ∆ιαµέσου της εξελικτικής 
κλίµακας οι ψυχοµονάδες παίρνουν την εµπειρία από κάθε πεδίο της εκδήλωσης µε 
σκοπό να αφυπνίσουν θεία αυτοσυνειδητότητα, και έτσι να γίνουν αθάνατες 
Μονάδες.  
Σε αυτό το συγκεκριµένο στάδιο εξέλιξης, στο στάδιο του ανθρώπινου είδους, η 
ανθρώπινη ψυχή που έδρα της έχει το µάνας49 – και αυτό είναι που συνδέει τη φυσική 

                                                 
44 Μη-συνειδητότητα: παθητικότητα, παντελής έλλειψη θέλησης 
45 Κοσµικός Νους [Περιοδικό «Λούσιφερ», Τόµ. VI, αριθµ. 32, Απρίλιος 1890, σσ. 89-100. Επίσης,    
    «Ο Θεοσοφιστής», Τόµ. ΧΙ, Μάιος 1890, σσ. 414-24]  
46 Μ.∆. Ι, 274 
47 Άρθρα του Ου.Τζατζ Ι 29 
48 Μ.∆. Ι, 49 
49 τη νοητική αρχή 
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εξέλιξη µε την πνευµατική - σχηµατίζει κατάλληλα όργανα και προϋποθέσεις που θα 
τη διασυνδέσουν µε την πνευµατική της ατοµικότητα.  
 
Ο Προσκυνητής50 µετά από πολλές απόπειρες  κατά τη διάρκεια διαδοχικών κύκλων, 
αφυπνίζει τις λανθάνουσες πνευµατικές του δυνάµεις τις οποίες προοδευτικά 
επιβάλλει στην ύλη που τον περιβάλλει. Αυτό το επίτευγµα ονοµάζεται εξαγνισµός 
και κατάκτηση αρετής και δίνει αφενός σοφία και αφετέρου απελευθέρωση από τα 
δεσµά των υλικών περιβληµάτων στα οποία η µονάδα κατά το ταξίδι της 
εγκλωβίζεται αναγκαστικά. 
 
Το ταξίδι της ανάγκης που λέγεται επίσης ταξίδι του προσκυνητή, είναι ο κύκλος της 
ατοµικής εµπειρίας και µάθησης. Αυτός ο κύκλος απεικονίζεται σε µία κλίµακα 
εξέλιξης, κάθε αναβαθµίδα της οποίας αντιπροσωπεύει ένα στάδιο συνειδητότητας 
και αντιστοιχεί προς ένα και µόνο είδος ζωής. H ανθρωπότητα είναι το είδος της ζωής 
που συνδέει το φυσικό µε το νοητικό επίπεδο εξέλιξης. Κάθε κύκλος που αφορά σε 
ένα είδος ζωής αποτελεί ένα εξελικτικό γεγονός, που διαρκεί µια καθορισµένη 
χρονική περίοδο, υποβοηθείται από το σύνολο των Ντυάνι51, συντελείται σύµφωνα 
µε τους παγκόσµιους νόµους και παρέχει στη µονάδα την κατάλληλη εµπειρία 
καταλήγοντας σε ορισµένα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν το είδος της ζωής στο 
οποίο και ανήκει η µονάδα. 

 

Τα Τρία Σχέδια της Εξέλιξης  
 
Υπάρχουν τρία ξεχωριστά σχέδια εξέλιξης, που στο σύστηµά µας είναι άρρηκτα 
συνυφασµένα και αλληλοσυγκερασµένα σε κάθε σηµείο. Πρόκειται για την πορεία 
της Μονάδας διαµέσου όλων των επιπέδων της εκδήλωσης. 

1. Η εξέλιξη της Μονάδας αφορά, όπως υποδηλώνει και η ίδια η λέξη, στην 
εξέλιξη και ανάπτυξη προς ακόµα υψηλότερες φάσεις δραστηριότητας της 
Μονάδας σε συνδυασµό µε : 

2. Τη ∆ιανοητική εξέλιξη, που αντιπροσωπεύεται από τους Μανάσα- Ντυάνι που 
χάρισαν τη διάνοια και τη συνειδητότητα στον άνθρωπο. 

3. Τη Φυσική εξέλιξη, που αντιπροσωπεύεται από τις Σκιές(Τσαγιά) των 
Σεληνιακών Πατέρων, γύρω από τις οποίες η Φύση στερεοποίησε το παρόν 
φυσικό σώµα. Αυτό το σώµα λειτουργεί ως όχηµα για την «ανάπτυξη»…. και τη 
µεταµόρφωση µέσω του Μάνας και – χάρη στη συσσώρευση εµπειριών – του 
πεπερασµένου σε ΑΠΕΙΡΟ, του παροδικού σε Αιώνιο και Απόλυτο. 

 
Καθένα από αυτά τα τρία συστήµατα έχει τους δικούς του νόµους, διέπεται και 
κατευθύνεται από διαφορετικά σύνολα των ανωτάτων Ντυάνι ή «Λόγων». Καθένα 
αντιπροσωπεύεται στη σύσταση του ανθρώπου, που είναι ο Μικρόκοσµος του µεγάλου 
Μακρόκοσµου. Και είναι η ένωση αυτών των τριών ρευµάτων εντός του που τον 
καθιστά το σύνθετο ον που είναι τώρα.52 

                                                 
50 ∆ηλαδή η Μονάδα στο ταξίδι της Ανάγκης 
51 Ντυάνι Τσοχάν είναι τα Νοήµονα και Πνευµατικά Όντα που φέρουν σε πραγµάτωση τον Νόµο σε  
    όλα τα επίπεδα της αντικειµενικότητας. 
52 Μ.∆. Ι, 182 
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Η Ανθρωπότητα 

 
Ο άνθρωπος είναι ένα από τα είδη της Εξέλιξης και κατατάσσεται ανάµεσα στα άνοα, 
µη συνειδητά και ηµι-συνειδητά βασίλεια της Φύσης και τα ανώτερα βασίλεια, 
δηλαδή τα Ευφυή και Θεία Όντα. Το ανθρώπινο είδος αποτελεί ένα σηµαντικό 
σηµείο καµπής στην Εξελικτική Κλίµακα, καθώς διαθέτει έναν ενεργό σπινθήρα 
ευφυΐας, εποµένως διαθέτει το σπέρµα της αυτοσυνειδητότητας, στοιχεία που λείπουν 
από τα είδη της Φυσικής Εξέλιξης.  
Η αυτοσυνειδητότητα είναι το Ανώτερο Μάνας που φωτίζεται από το Μπούντι…. Ο 
αθάνατος άνθρωπος που περνά από τη µία ενσάρκωση στην άλλη.53  
 
Η ανθρώπινη ψυχή βρίσκεται στην αρχή µιας ανοδικής πορείας, στην ανάστροφη 
καµπή προς το ανοδικό της τόξο. Κάθε προηγούµενη λιγότερη νοητική και παθητική 
κατάσταση της ατοµικής συνειδητότητας, µετατρέπεται  σε αυτοσυνειδητή 
ανταπόκριση µέσα από την επαφή και τις ανάγκες  της φυσικής  ζωής αλλά κυρίως µε 
τη φώτιση του νου, που προέρχεται από την επαφή του µε το Μπούντι. 
 
Στο στάδιο «ανθρωπότητα» το σύνολο των ατόµων-µονάδων που αποτελούν το 
φυσικό σώµα εµψυχώνονται από µία Μονάδα του Νοητικού επιπέδου εξέλιξης, 
δηλαδή από έναν Μανασαπούτρα. Το Μάνας είναι η πέµπτη κοσµική αρχή, που δίνει 
τη διάνοια, δηλαδή τη σκέψη, την κρίση, τη µνήµη και τη λογική και τη θέληση, όλα 
χαρακτηριστικά της αυτοσυνειδητότητας. Είναι ο κρίκος που συνδέει τη ζωική µε την 
πνευµατική φύση. Παρέχει τη νοητική ιδιότητα που καθιστά τον άνθρωπο ευφυές και 
ηθικό ον. Όταν το Μάνας δεν διαθέτει ιδιότητες τότε αποτελεί την αισθαντική 
µετενσαρκωµένη Αρχή στον άνθρωπο και εκφράζει τη ζωώδη ψυχή.  Όταν έχει 
ιδιότητες τότε συνδέεται µε το Μπούντι και ονοµάζεται Πνευµατική Ψυχή. Οι 
Μανασαπούτρα ή Μανάσα Ντυάνι είναι οι Ηλιακοί Προπάτορες του ανθρώπου, 
εκείνοι που τον κατέστησαν έλλογο ον, µε το να ενσαρκωθούν στις άνοες ηµι-
αιθερικές µορφές των ανθρώπων της τρίτης φυλής. Είναι τα αθάνατα Εγώ των 
ανθρώπων.54 
 
Όπως λέει σε ελεύθερη απόδοση το Σχόλιο:  
 Κάθε µορφή πάνω στη γη, και κάθε µόριο (άτοµο) στο ∆ιάστηµα, αγωνίζεται στην 
προσπάθειά της προς τον αυτοσχηµατισµό να ακολουθήσει το µοντέλο που 
τοποθετήθηκε γι’αυτήν µέσα στον «Ουράνιο Άνθρωπο» …Η εισέλιξη και η ενέλιξη (του 
ατόµου), η εξωτερική και η εσωτερική του αύξηση και ανάπτυξη έχουν όλα τον ίδιο 
αντικειµενικό σκοπό: τον άνθρωπο, … σαν την ανώτερη φυσική και έσχατη µορφή 
πάνω σε αυτή τη γη. Τη ΜΟΝΑ∆Α , στην απόλυτη ολότητα και αφυπνισµένη κατάστασή 
της, σαν το αποκορύφωµα των θείων ενσαρκώσεων πάνω στη Γη.55 

 

                                                 
53 Πρακτικά του Τµήµατος Μπλαβάτσκυ, σ. 63 
54 Μ.∆. ΙΙ, 202-3 
55 Μ.∆. Ι, 183 
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Η Μητέρα Γη 
 

Η σύγχρονη Θεοσοφία ασχολείται µε τη γη µας και µε την ανθρωπότητα. Η γήινη 
σφαίρα, που είναι µία µεταξύ άλλων στο ηλιακό µας σύστηµα, συνδέεται, βεβαίως, 
µε άλλους πλανήτες αλλά η ανθρωπότητα πρέπει να παραµείνει στο δικό της όχηµα – 
τη γη – και οι ανθρώπινες ψυχές της πρέπει να εξακολουθήσουν το προσκύνηµα 
πάνω σε αυτήν, µέχρις ότου αποκτήσουν θεία αυτοσυνειδητότητα. Κάθε πλανήτης 
του ηλιακού µας συστήµατος είναι η ορατή σφαίρα µιας σειράς από έξι επιπλέον 
αόρατων αδελφών-σφαιρών όπου η καθεµία έχει το δικό της ρεύµα Μονάδων. Μια 
περιπλάνηση στις Σφαίρες ονοµάζεται Γήινη Άλυσος και διαρκεί 4.320.000.000 έτη 
και το πραλάγια που ακολουθεί είναι ισόχρονο. 
 
Η περιπλάνηση της δικής µας ανθρωπότητας διεξάγεται στον πλανήτη Γη, που είναι 
ένας ανάµεσα σε άλλους έξι αόρατους συντρόφους της. Η Γη, όπως καθετί στο 
Σύµπαν, υπόκειται σε µια επταπλή διαίρεση που έχει σαν αποτέλεσµα επτά αδελφές – 
σφαίρες εκ των οποίων οι έξι είναι σε «ΣΥΝΕΝΩΣΗ αλλά όχι σε ΟΜΟΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ».56  
 
Και οι επτά αδελφές σφαίρες – που ονοµάζονται σφαίρες λόγω του σφαιρικού τους 
σχήµατος – αποτελούν ένα σύνολο µε αλληλεπιδράσεις. Τούτο το σύνολο ονοµάζεται 
Γήινη ή Πλανητική Άλυσος κατά τη διάρκεια της οποίας η ανθρωπότητα µέσα από 
διαδοχικές ενσαρκώσεις, που όλες υποστηρίζονται από τον νόµο του κάρµα και της 
µετενσάρκωσης αλλά και από τους Πρεσβύτερους Αδελφούς, αναπτύσσει όλες 
εκείνες τις δυνατότητες που θα συνδέσουν την ανθρώπινη προσωπικότητα µε την 
πνευµατική της ατοµικότητα. Με άλλα λόγια, οι ανθρώπινες µονάδες προσπαθούν να 
κατακτήσουν αυτοσυνειδητότητα κατά τη διάρκεια της παρούσας Πλανητικής 
Αλύσου.  
Η επταπλή Γη είναι µια ζωντανή αισθανόµενη οντότητα της οποίας µόνο η φυσική 
σφαίρα είναι διακριτή στην ανθρώπινη αντίληψη. Αντιστοιχεί προς τον άνθρωπο που 
έχει επτά περιβλήµατα ή καταστάσεις συνειδητότητας από τις οποίες µόνο το φυσικό 
πλαίσιο συµβαδίζει µε τις παρούσες αισθήσεις του. Εφόσον υπάρχουν διαφορετικές 
καταστάσεις συνειδητότητας σύµφωνα µε τον νόµο της επταπλής διαφοροποίησης, 
κάθε σφαίρα της Γης εκφράζει µία από τις επτά καταστάσεις. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα την εξέλιξη της παρούσας γήινης αλύσου διαµέσου  των επτά κέντρων 
εξέλιξης µέσα από τα οποία πρέπει να περάσει η ανθρωπότητα για να αναπτύξει 
αντιστοίχως τις δικές της καταστάσεις συνειδητότητας ή κέντρα εξέλιξης. 
 
 

Γύροι και Φυλές 
 

Ο εξελικτικός στόχος επιτυγχάνεται διαµέσου µιας πορείας που προχωρεί 
προοδευτικά µέσα από κύκλους ζωής που ονοµάζονται Γύροι. Γύρος είναι µα 

                                                 
56 Μ.∆. Ι, 166 
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περιστροφή των επτά κέντρων (σφαιρών) της πλανητικής συνειδητότητας.57 
 
Κάθε Γύρος διαιρείται σε επτά περιόδους δραστηριότητας και κάθε περίοδος 
αντιστοιχεί σε µια κατάσταση πλανητικής Συνειδητότητας. Τούτο σηµαίνει ότι η 
πλανητική Συνειδητότητα διαθέτει επτά κέντρα Συνειδητότητας. Οι επτά διαιρέσεις  
του Γύρου ονοµάζονται Ρίζες-Φυλές και αντίστοιχα κάθε Ρίζα-Φυλή έχει µια επταπλή 
διαίρεση που ονοµάζεται Υποφυλή. 
 Η πνευµατική ώθηση εξελίσσεται σύµφωνα µε ένα επταπλό πρότυπο σε µια αλυσίδα 
7 σφαιρών, επανερχόµενη σε καθεµία 7 φορές. Το πέρασµά της στις 7 σφαίρες 
ονοµάζεται γύρος ή δακτύλιος και υποδηλώνει µια περίοδο δραστηριότητας. Επτά 
Γύροι σε επτά σφαίρες µε περιφορά κάθε σφαίρας επτά φορές αποτελεί µια 
πλανητική γήινη Άλυσο ή ένα πλανητικό Μανβαντάρα. Η δική µας εξέλιξη ανήκει  
στον Τέταρτο Γύρο58 κατά τον οποίο εµφανίζονται 7 Ρίζες-Φυλές, όπου κάθε Ρίζα 
εξελίσσεται µέσα από 7 υποφυλές.59 Επί του παρόντος, είµαστε στον Τέταρτο Γύρο 
και στην Πέµπτη Ρίζα-Φυλή.60 
 
Η Φυλή, όπως χρησιµοποιείται ο όρος στη Θεοσοφία, είναι µια χρονική περίοδος 
κατά την οποία κυριαρχεί ένα από τα επτά κέντρα εξέλιξης ή κατάσταση 
συνειδητότητας στην οποία ανήκει η ανθρωπότητα. Ο όρος Ρίζα-Φυλή προσδιορίζει 
µία από τις επτά µεγάλες Φυλές, η Υποφυλή µία από τα µεγάλα παρακλάδια της και η 
Οικογενειακή-Φυλή  µία από τις υποδιαιρέσεις που περιλαµβάνουν έθνη και µεγάλα 
φύλα.61  
Κάθε Ρίζα-Φυλή έχει επτά υποφυλές. Κάθε υποφυλή έχει, µε τη σειρά της, επτά 
διακλαδώσεις που µπορούν να ονοµαστούν παρακλάδια ή «οικογενειακές» φυλές. 
Τα µικρά φύλα, παρακλάδια της τελευταίας,  είναι αναρίθµητα και εξαρτώνται από 
την καρµική δράση. 
Μια νέα Ρίζα-Φυλή αρχίζει στο µέσο της προηγούµενης.62 Κάθε Ρίζα-Φυλή 
περιλαµβάνει τα ίδια Εγώ-ψυχές που εξελίσσονταν στην προηγούµενη.63 
 
Τα σπέρµατα της Πέµπτης (Άριας ή Ινδοευρωπαϊκής) Ρίζας-Φυλής άρχισαν να 
εµφανίζονται πριν από 7 ή 8 εκατοµµύρια χρόνια.64. Το Σάτια-Γιούγκα 65 της 
Πέµπτης φυλής άρχισε πριν από περίπου 4 -5 εκατοµµύρια χρόνια, όταν η Τέταρτη 
φυλή (Ατλάντια) τελείωνε το Κάλι Γιούγκα της. Η Πέµπτη φυλή έγινε ένα ξεχωριστό 
φυλετικό γένος πριν από περίπου 1 εκατοµµύριο χρόνια στην Κεντρική Ασία.66. Το 
Κάλι Γιούγκα της Πέµπτης φυλής άρχισε το 3102 π. Χ.67 
 

                                                 
57 Μ.∆. Ι, 200 
58 Γύρος µε κεφαλαίο Γ σηµαίνει την πλανητική άλυσο δηλαδή µια περιστροφή πάνω στις επτά  
    σφαίρες. Γύρος µε µικρό(γ) είναι η περιστροφή πάνω σε µία µόνο σφαίρα.  
59 ETG, Γκ. ντε Πουρούκερ Γκ. & άλλοι (Εκδ.) Εγκυκλοπαιδικό Θεοσοφικό Λεξικό: A Resource στη  
    Θεοσοφία. (Ηλεκτρονική εκδοχή of Current Writing Χειρογράφου). Theosophical University Press  
    Online, Έκδοση). http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss-hp.htm  
60 Μ.∆. ΙΙ, 434 
61 Μ.∆. ΙΙ, 198 υποσηµ. 
62 Απόκρυφο Λεξικό, 2η έκδοση 
63 Μ.∆. ΙΙ, 146, υποσηµ. 
64 Η Εσωτερική Παράδοση του Γκ. Ντε Πουρούκερ, σ.σ. 638-40 
65 Μια Μάχα – Γιούγκα διαρκεί 4.320.000 έτη (ένα χιλιοστό µιας µέρας του Μπράχµα) και  
    περιλαµβάνει 4 µικρότερες Γιούγκα. Η Σάτια ή Κρίτα Γιούγκα διαρκεί 1.728.000 έτη, η Τρέτα  
    Γιούγκα 1.296.000 έτη, η Ντβαπάρα Γιούγκα 864.000 έτη και η Κάλι Γιούγκα 432.000 έτη. 
66 Μ.∆. ΙΙ, 147 υποσηµ. , 435 
67 Μ.∆. Ι, 661-5, ΙΙ, 435 
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Το παρόν πλανητικό µανβαντάρα της γήινης αλύσου άρχισε πριν από περίπου 2 
δισεκατοµµύρια χρόνια68. Η ιζηµατογένεση αυτής της σφαίρας στον Τέταρτο Γύρο 
άρχισε πριν από περίπου 320 εκατοµµύρια χρόνια, αν και αυτό το χρονικό διάστηµα  
δεν περιλαµβάνει το σύνολο της εξέλιξης των τριών στοιχειακών βασιλείων. Η 
Πρώτη Ρίζα-Φυλή άρχισε µετά την αφύπνιση από τη συσκότιση του ορυκτού, του 
φυτικού και του ζωικού βασιλείου (εκτός των ανωτέρων θηλαστικών) που στον 
τέταρτο Γύρο ακολούθησαν τον άνθρωπο.69 
Κατά κανόνα, µια Ρίζα-Φυλή διαρκεί επί δύο Μάχα-Γιούγκα (8.64 εκατοµ. χρόνια). 
Κατά την πρώτη Μάχα-Γιούγκα, η φυλή φτάνει στο ζενίθ της. Τότε προκύπτει µια 
φυλετική καταστροφή και κατά τη δεύτερη Μάχα Γιούγκα η παλαιά φυλή σιγά –σιγά 
χάνεται, ενώ εµφανίζεται µια καινούρια και επιχειρεί την εξέλιξη της µέχρις ότου 
ωριµάσει. Η Πέµπτη φυλή συγκεκριµένα θα διαρκέσει δύο Μάχα-Γιούγκα.70 
 
Η Πρώτη Ρίζα-Φυλή πιθανώς χρονολογείται πριν από 130 µε 150 εκατοµµύρια 
χρόνια στη Σιλούρια ή ∆εβόνια περίοδο ή ίσως στην Λιθανθρακοφόρο περίοδο της 
Παλαιοζωικής εποχής και πήρε τέλος στην Πέρµια περίοδο.71 
 Η ∆εύτερη Ρίζα-Φυλή άρχισε στη Λιθανθρακοφόρο ή την Πέρµια και έλαβε τέλος 
στην ύστερη Τριασική ή πρώιµη Ιουρασική της Μεσοζωικής εποχής πριν από 
περίπου 25 µε 30 εκατοµµύρια χρόνια.72 
Η Τρίτη (Λεµουρία) Ρίζα-Φυλή έζησε κατά τη διάρκεια της Τριασικής, της 
Ιουρασικής και της Κρητιδικής της Μεσοζωικής περιόδου (Εποχή των Ερπετών). Το 
µέσο της Τρίτης Ρίζας-Φυλής τοποθετείται πριν από 18,5 εκατοµµύρια χρόνια (κοντά 
στο όριο της Ιουρασικής/ Κρητιδικής), όταν διαχωρίστηκαν τα φύλα σε αρσενικά και 
θηλυκά και επήλθε η αφύπνιση του νου.73 
Η έναρξη της Τέταρτης (Ατλάντιας) Ρίζας-Φυλής τοποθετείται στην ύστερη 
Κρητιδική (πριν από 10 µε 12 εκατοµµύρια χρόνια) 
Οι υποδιαιρέσεις µιας Ρίζας – Φυλής είναι οι εξής:74 

                                                 
68 Μ.∆. ΙΙ, 68 και Α.Ι. Ι, 32 
69 Μ.∆. ΙΙ, 68, 314, 395, 710, 715 υποσηµ. 
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός των γεωλογικών περιόδων, όπως αναφέρονται από την Ε.Π.Μ. Μ.∆. 
ΙΙ, 710, 314 υποσηµ 395): η Αρχέγονη Περίοδος (που περιλαµβάνει τη Λαυρεντία, την Κάµβρια και τη 
Σιλούρια) άρχισε πριν από 320 εκατοµµύρια χρόνια. Η Πρωτογενής Περίοδος (που περιλαµβάνει τη 
∆εβόνια, τη Λιθανθρακοφόρο και την Πέρµια) άρχισε πριν από περίπου 148 εκατοµµύρια χρόνια. Η 
∆ευτερογενής Περίοδος (που περιλαµβάνει την Τριασική, Ιουρασική και Κρητιδική) άρχισε πριν από 
περίπου 44 εκατοµµύρια χρόνια. Η Τριτογενής ( που περιλαµβάνει την Ηώκαινη, τη Μειόκαινη και 
την Πλειόκαινη) άρχισε πριν από περίπου 8 εκατοµµύρια χρόνια και η Τεταρτογενής άρχισε πριν από 
περίπου 870.000 χρόνια. Αυτές οι χρονολογήσεις διαφέρουν από τις αντίστοιχες «επιστηµονικές» που 
προκύπτουν µε ραδιοµετρική µέθοδο χρονολόγησης – µια µέθοδο που παραλείπει να λάβει υπόψη τη 
διαδικασία συµπύκνωσης και υλοποίησης που κυριάρχησε στο καθοδικό τόξο, µέχρι τα µέσα του 
τέταρτου γύρου, οπότε άρχισε το ανοδικό τόξο αιθεροποίησης (βλέπε ET 324-7, 453-4, 760). Για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπε: «Γεωχρονολόγηση: θεοσοφία και επιστήµη» (από το 
«Χρονολόγηση της Ρίζας – Φυλής» του Ντέιβιντ Πραττ) Exploring Theosophy David Pratt’s Home 
Page 
70 Η Εσωτερική Παράδοση του Γκ. Ντε Πουρούκερ, Έκδοση Θεοσοφικού Πανεπιστηµίου, Πασαντένα, 
Καλιφόρνια, σ.σ. 42-3 Επίσης «Χρονολόγηση της Ρίζας-Φυλής» του Ντέιβιντ Πραττ) Exploring 
Theosophy David Pratt’s Home Page 
71 Μ.∆. ΙΙ, 150, 312, 715 υποσηµ. Η πρώτη Φυλή όπως λέει η Ε.Π.Μ. διήρκεσε τόσο πολύ επειδή 
περιελάµβανε την αργή αφύπνιση των ανθρώπινων Σίστας, πριν γίνει διακριτή ως Πρώτη Φυλή. Οι 
Σίστας είναι αυτοί που διαφυλάσσουν τα αρχεία της προηγούµενης πλανητικής εξέλιξης και τα 
εµφανίζουν ως πρότυπα σπέρµατα στην επόµενη πλανητική άλυσο. 
72 Μ.∆. ΙΙ, 684  
73 Μ.∆. ΙΙ, 684 
74 Μ.∆. ΙΙ, 434-5 
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Ρίζα – Φυλή                   περίπου 8.640.000 χρόνια (2 µάχα γιούγκα) 
Υποφυλή                       περίπου 1 ¼ εκατοµµύρια χρόνια 
Οικογενειακή φυλή       περίπου 1.800.000 χρόνια 
Εθνική φυλή                  περίπου 25.920 χρόνια (ένας µεταπτωτικός  κύκλος) 
Φυλή                              περίπου 3.600 χρόνια 
Γενιά                              περίπου 500 χρόνια 
Άτοµο                            περίπου 72 χρόνια 
 
Ξεκινώντας από το «ιδανικό» προσδόκιµο ζωής ενός ανθρώπου – 72 χρόνια – κάθε 
επόµενος αριθµός είναι περίπου το 7πλάσιο του προηγούµενου.75 
Τα σπέρµατα της Έκτης Ρίζας-Φυλής θα εµφανιστούν ευρέως στην Αµερικανική 
Ήπειρο και θα είναι πολυάριθµα περί το τέλος του δικού µας Κάλι-Γιούγκα.76 
 

Κατακλυσµοί και Καταστροφές 
 

Όταν ένα κόσµος φτάνει στο τέλος του – σύµφωνα µε το νόµο της περιοδικότητας – 
οι άνθρωποι καταγράφουν έναν κατακλυσµό, µια καταστροφή. Υπάρχει µια διαρκής 
κίνηση περιοδικών καταστροφών και ανανεώσεων που αντανακλούν το παγκόσµιο 
αρχέτυπο εξέλιξης-εισέλιξης, ζενίθ-ναδίρ. Οι καταγραφές αναφέρουν ότι έχουν 
συµβεί κατά το παρελθόν τέσσερις κατακλυσµοί που οφείλονταν σε διαταράξεις της 
κλίσης του άξονα της γης. 
 
Κατά τον Σενέκα, ο Βηρωσσός δίδαξε βάσει του Ζωδιακού την προφητεία κάθε 
µελλοντικού συµβάντος και κατακλυσµού και ο ορισµένος απ’αυτόν χρόνος για το 
ολοκαύτωµα του κόσµου (πραλάγια)  και ένας άλλος για τον κατακλυσµό βρίσκεται ότι 
ανταποκρίνεται στον χρόνο που δίνεται σε ένα αρχαίο αιγυπτιακό πάπυρο. Συµβαίνει σε 
κάθε νέο κύκλο του αστρικού έτους που αποτελείται από 25.868 χρόνια.77  Οι 
προκατακλυσµιαίοι λαοί γνώριζαν πολύ καλά ότι είχαν συµβεί και άλλες γεωλογικές 
καταστροφές εκτός από τον κατακλυσµό που παρουσιάζεται στη Βίβλο σαν η πρώτη 
συµφορά που βρήκε την ανθρωπότητα και σαν τιµωρία.78  
 
Έτσι, από τότε που εµφανίστηκε σε αυτή τη Γη η Ανθρωπότητα του Βαϊβασβάτα Μάνου 
υπήρξαν ήδη τέσσερις τέτοιες διαταραχές του άξονα. Όταν οι παλιές ήπειροι – εκτός της 
πρώτης – βυθίζονταν στους ωκεανούς, άλλες χώρες εµφανίζονταν και τεράστιες 
οροσειρές υψώνονταν εκεί που πρώτα δεν υπήρχε τίποτα. Κάθε φορά η επιφάνεια της 
Σφαίρας άλλαζε τελείως. Η επιβίωση των καταλληλότερων εθνών και φυλών 
εξασφαλιζόταν µέσω έγκαιρης βοήθειας και οι ακατάλληλοι – οι αποτυχίες – 
απορρίπτονταν εξαφανιζόµενοι από τη γη. Ένα τέτοιο ξεκαθάρισµα και µετακίνηση δεν 
γίνεται µέσα σε µια µέρα, όπως µπορεί να νοµίζει κανείς, αλλά απαιτούνται αρκετές 
χιλιάδες χρόνια µέχρι να τακτοποιηθεί ο νέος οίκος.79  

                                                 
75 «Χρονολόγηση της Ρίζας – Φυλής» του Ντέιβιντ Πραττ, Exploring Theosophy David Pratt’s Home  
    Page 
76  Μ.∆. ΙΙ, 444-6 
77 Μ.∆. Ι, 650 
78 Α.Ι., κεφ. ΙΧ, σ. 423 
79 Μ.∆. ΙΙ 330 
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Οι Υποφυλές υπόκεινται στην ίδια εκκαθαριστική διαδικασία, όπως επίσης και οι 
πλευρικοί κλάδοι (οι οικογενειακές φυλές)… Κάθε Αστρικό Έτος οι τροπικοί 
αποµακρύνονται από τον πόλο τέσσερεις µοίρες σε κάθε περιστροφή από τα σηµεία 
ισηµερίας καθώς ο ισηµερινός γυρίζει µέσα στους αστερισµούς του Ζωδιακού. Τώρα, 
όπως γνωρίζει κάθε αστρονόµος, σήµερα ο τροπικός απέχει από τον ισηµερινό µόνο 
είκοσι τρεις µοίρες και ένα τέταρτο περίπου της µοίρας. Εποµένως πρέπει να διασχίσει 
ακόµα άλλες  2 ½ µοίρες πριν από το τέλος του Αστρικού Έτους. Πράγµα που δίνει στην 
ανθρωπότητα γενικά και στις πολιτισµένες φυλές ειδικότερα, µια αναστολή 16.000 ετών 
περίπου.80 

Η Εξέλιξη των Μορφών 
 
Στο απώτατο παρελθόν της πλανητικής Αλυσίδας, πρόβαλε βαθµηδόν το Σχέδιο του 
ορατού και ετερογενούς από το αόρατο και οµοιογενές. Το Σχέδιο έρχεται πρώτα 
στον Παγκόσµιο Νου, σύµφωνα µε τον οποίο διαµορφώνεται το αστρικό πρότυπο και 
όταν το αστρικό πρότυπο ολοκληρωθεί, η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται για να 
συµπυκνωθεί η ύλη µέχρι το µέσο του Τέταρτου Γύρου. 
Όπως διασαφηνίζεται στην Ανθρωπογένεση της Μυστικής ∆οξασίας σε αυτή τη γη,  
το αστρικό σώµα δηµιουργείται πριν από το φυσικό, έτσι το πρώτο αποτελεί ένα 
καλούπι για το δεύτερο.81 
 
Αναφέρεται ότι το ρεύµα των Μονάδων αρχίζει πρώτα να επεξεργάζεται τη µάζα της 
ύλης στις ονοµαζόµενες στοιχειακές συνθήκες, όταν όλα είναι αεριώδη ή διάπυρα. 
∆εν είναι εφικτή καµία εξέλιξη δίχως τις µονάδες που είναι οι αναρίθµητοι 
ζωοποιητικοί παράγοντες.  Σε αυτό το πρώτο στάδιο δεν υπάρχει ζώο ή φυτό. Στη 
συνέχεια έρχεται η ανόργανη ύλη, οπότε η µάζα στερεοποιείται και οι µονάδες 
αιχµαλωτίζονται µέσα της.  
Τότε οι πρώτες µονάδες εµφανίζονται σε φυτικές µορφές που αυτές οι ίδιες  
κατασκευάζουν χωρίς να εµφανίζονται ακόµα ζώα. Κατόπιν, κατασκευάζεται το 
ανθρώπινο αστρικό και σκιώδες πρότυπο και έχουµε ορυκτά, φυτά, ζώα και 
µελλοντικούς ανθρώπους.  
Οι εσωτερικές αρχές και δυνάµεις χρειάζονταν επεξεργασία µέσα από µια αργή και 
συνεχή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πριν να υπάρξει το 
φυσικό σώµα του ανθρώπου, η εξέλιξη συνέχιζε το έργο της τελειοποίησης διαφόρων 
δυνάµεων που τώρα έχουµε στην κατοχή µας. Αυτό συντελέστηκε µε το να περάσει 
το Εγώ ή ο Πραγµατικός Άνθρωπος από το στάδιο της εµπειρίας κάτω από  
αµέτρητες υλικές συνθήκες, όλες διαφορετικές µεταξύ τους.  
 
Επίσης στην Ανθρωπογένεση αναφέρεται ότι  
υπάρχει ταυτόχρονη εξέλιξη επτά ανθρωπίνων οµάδων, σε επτά διαφορετικές περιοχές 
της σφαίρας µας.82 
 
Στον πρώτο και σε µέρος του δεύτερου Γύρου συµβαίνει η εµφάνιση επτά φυλών 
συγχρόνως. Στον δεύτερο Γύρο οι επτά µάζες των όντων συγχωνεύονται και το 
πεπρωµένο τους, κατόπιν τούτου, είναι να διαφοροποιηθούν σιγά – σιγά στους 
επόµενους γύρους, έως ότου, στον έβδοµο γύρο, οι επτά πρώτες µεγάλες φυλές θα 
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 27 

γίνουν και πάλι διακριτές, ως τέλειοι τύποι της ανθρώπινης φυλής γι’ αυτή την 
εξελικτική περίοδο. Επί του παρόντος οι επτά φυλές είναι αναµιγµένες και 
εκπρόσωποι από όλες υπάρχουν στις αποκαλούµενες ανθρώπινες φυλές, όπως τις 
ταξινοµεί σήµερα η επιστήµη. Στόχος της συγχώνευσης είναι να δοθεί σε κάθε φυλή 
το πλεονέκτηµα της διαφοροποίησης που προκύπτει από προηγούµενα µανβαντάρα 
και τις ατοµικές τους εµπειρίες. 
Στο µέσο του Τέταρτου Γύρου δεν εµφανίζονται πλέον Μονάδες στο ανθρώπινο 
στάδιο. Αυτή είναι ακροθιγώς η διαδικασία, αλλά έχουν παραλειφθεί πολλές 
λεπτοµέρειες, γιατί σε έναν από τους Γύρους – τον Τέταρτο – ο άνθρωπος 
εµφανίζεται πριν από τα ζώα. 
 
 Όπως διατυπώνεται στην Τρίτη πρόταση της Ανθρωπογένεσης,  
σε αυτόν τον Γύρο, που χαρακτηρίζεται από την ανθρώπινη εξέλιξη, ο άνθρωπος 
εµφανίζεται πριν από κάθε άλλο θηλαστικό.83 
 
Όπως αναφέρεται σε αρχαία βιβλία, τα ανθρώπινα όντα υπήρξαν κάποτε σφαιρικά 
στο σχήµα. Και όταν ήταν κανόνας αυτό το σφαιρικό σχήµα, τα φύλα δεν είχαν 
ακόµα χωριστεί σε αρσενικό και θηλυκό. Αρχικά, η ανθρωπότητα δεν είχε φύλο, 
κατόπιν, έγινε ερµαφρόδιτη και αργότερα χωρίστηκε σε άνδρες και γυναίκες. Αυτό 
συνέβη πριν από πάνω από 18.000.000 χρόνια. Έκτοτε ο άνθρωπος απόκτησε το πυρ 
του Μάνας και έγινε επίσης αυτοσυνείδητο ον. Το ρεύµα της µάζας των Εγώ, που 
εξελίσσεται στις επτά Σφαίρες της Γήινης Αλυσίδας µας, περιορίζεται αριθµητικά, 
ωστόσο η πραγµατική ποσότητα είναι τεράστια. Υπάρχει, λοιπόν, ένα όριο στην 
έκταση της εκδήλωσης και στον αριθµό των Εγώ που περιλαµβάνονται σε αυτήν. 
Όταν η τελευταία, η Έβδοµη Φυλή εµφανιστεί και τελειοποιηθεί πλήρως, στον 7ο 
Γύρο και στην 7η Σφαίρα, επέρχεται µια µεγάλη διάλυση, παρόµοια µε εκείνη που 
προηγήθηκε της γέννησης της γήινης αλυσίδας. Τότε ο κόσµος εξαφανίζεται και 
παντού υπάρχει σιωπή. Κατόπιν τούτου, όλη η µάζα πνευµατοποιείται και όλο το 
σύνολο των σφαιρών υψώνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο εξέλιξης. 

 

Η Αφύπνιση της Νοητικής Αρχής 
 

Είναι σηµαντικό να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ της εξέλιξης της µορφής και της 
εξέλιξης του Σπινθήρα ή Μονάδας που χρησιµοποιεί τη µορφή. Όπως αναφέρθηκε 
ήδη, η Μονάδα είναι ο συνδυασµός του πνεύµατος, του νου και της ύλης. Η ύλη  
είναι η ουσία που δίνει τα σώµατα µέσα στα οποία θα επικεντρωθεί το πνεύµα. Η 
εξέλιξη της Μονάδας αντιπροσωπεύει την Εξέλιξη των Μονάδων, ενώ η εξέλιξη της 
µορφής – που λέγεται και ρούπα ή σώµα ή περίβληµα – δηλώνει τη Φυσική Εξέλιξη. 
 
Η Μονάδα … είναι µια ακτίνα, µια πνοή του Απόλυτου…, που δεν έχει καµία σχέση µε 
την εξαρτηµένη και σχετική περατότητα και είναι µη συνειδητή στο δικό µας επίπεδο.84 
 
Για να αποκτήσει η Μονάδα αυτοσυνειδητότητα στο δικό µας επίπεδο, πρέπει να 
αφυπνισθεί η πέµπτη αρχή ή Μάνας. Και τούτο γίνεται µε την εµψύχωση των  
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άλογων µορφών που προετοιµάζονται µέσω της Φυσικής εξέλιξης από τους Κυρίους 
του Πυρός ή της Θέλησης που ονοµάζονται Μανασαπούτρα. 
 
Η Μονάδα κατ’ αρχήν προβάλλεται από τον Νόµο της Εξέλιξης στην κατώτερη 
µορφή ύλης που είναι ανόργανη. Μετά από µια επταπλή περιφορά εγκλωβίζεται στην 
πέτρα ή στα ορυκτά. Κατόπιν, γλιστρώντας έξω σαν λειχήνα, περνά από όλες τις 
µορφές φυτικών ειδών και προχωρεί στη συνέχεια στο ζωικό βασίλειο και τελικά 
προσλαµβάνει έναν φυσικό οργανισµό που είναι ικανός να περικλείσει µια ευφυή  
Μονάδα. 
 … δυσκολία της γλώσσας συναντάµε και στην περιγραφή των ‘σταδίων’ µέσα από τα 
οποία περνά η Μονάδα. Βέβαια, από µεταφυσική άποψη είναι ανόητο να µιλάµε για την 
‘ανάπτυξη’ της Μονάδας ή να λέµε ότι αυτή γίνεται ‘άνθρωπος’ …. Είναι λογικό ότι 
µια ΜΟΝΑ∆Α δεν µπορεί να προοδεύσει ή να αναπτυχθεί , ούτε καν να επηρεαστεί από 
τις αλλαγές καταστάσεων µέσα από τις οποίες περνάει. ∆εν ανήκει σε αυτόν τον κόσµο 
ή πεδίο και µπορεί να συγκριθεί µόνο µε ένα ακατάστρεφτο αστέρι θείου φωτός και 
πυρός, που έχει ριχθεί κάτω στη γη µας σαν σανίδα σωτηρίας για τις προσωπικότητες 
στις οποίες διαµένει. Η προσωπικότητα προσκολλάται σε αυτό και έτσι µετέχοντας της 
θείας του φύσης, κερδίζει την αθανασία. Αν αφεθεί µόνης της η Μονάδα δεν 
προσκολλάται πουθενά, αλλά όπως η ‘σανίδα’, παρασύρεται σε µια άλλη ενσάρκωση 
από το ασυγκράτητο ρεύµα της εξέλιξης.85  
 
Η ΜΟΝΑ∆Α αναδύεται από την κατάσταση πνευµατικής και νοητικής ασυνειδησίας και 
παραλείποντας τα δύο πρώτα πεδία – που βρίσκονται υπερβολικά κοντά στο ΑΠΟΛΥΤΟ, 
ώστε να επιτρέπουν οποιοδήποτε συσχετισµό µε κάτι σε κατώτερο πεδίο – πηγαίνει 
κατευθείαν στο πεδίο της Νοητικότητας. Αλλά σε ολόκληρο το σύµπαν δεν υπάρχει άλλο 
πεδίο µε ευρύτερο περιθώριο, ή µε ευρύτερο πεδίο δράσης στις σχεδόν ατέλειωτες 
διαβαθµίσεις των αντιληπτικών και ενορατικών ιδιοτήτων του, απ’αυτό το πεδίο, που 
έχει µε τη σειρά του ένα κατάλληλο µικρότερο πεδίο για κάθε µορφή, από την ορυκτή 
µονάδα µέχρι την εποχή που αυτή η µονάδα ανθίζει µέσω εξέλιξης σε µια ΘΕΙΑ 

ΜΟΝΑ∆Α. Αλλά όλον αυτό τον καιρό εξακολουθεί να είναι η ίδια Μονάδα, διαφέροντας 
µόνο στις ενσαρκώσεις της, µέσα στους διαδοχικούς κύκλους µερικής ή ολικής 
συσκότισης του πνεύµατος, ή µερικής ή ολικής συσκότισης της ύλης – δύο πολικές 
αντιθέσεις – καθώς ανέρχεται στις περιοχές της νοητικής πνευµατικότητας ή κατέρχεται 
στα βάθη της υλικότητας.86 
 
Η ύλη δίνει στις µονάδες τις µορφές που απαιτούν (α) ένα πνευµατικό πρότυπο ή 
αρχέτυπο για να λάβει µορφή το υλικό αυτό και (β) µια νοητική συνειδητότητα που θα 
οδηγήσει την εξέλιξη και πρόοδό της, τις οποίες δεν διαθέτει η οµοιογενής µονάδα ή η 
άλογη αν και ζωντανή ύλη.87 
 
Ο σπινθήρας εµψυχώνει κατά σειρά όλα τα βασίλεια, πριν εισέλθει και πληρώσει τον 
θείο άνθρωπο, µεταξύ του οποίου και του προκατόχου του, του ζωικού ανθρώπου, 
υπάρχει τεράστια διαφορά. 
Κάθε µορφή πάνω στη γη, και κάθε µόριο (άτοµο) στο ∆ιάστηµα, αγωνίζεται στην 
προσπάθειά της προς τον αυτοσχηµατισµό να ακολουθήσει το µοντέλο που 
τοποθετήθηκε γι’αυτήν µέσα στον «Ουράνιο Άνθρωπο» …Η εξέλιξη και η εισέλιξη (του 
ατόµου), η εξωτερική και η εσωτερική του αύξηση και ανάπτυξη έχουν όλα τον ίδιο 
                                                 
85 Μ.∆. Ι, 175, υποσηµ. 
86 Μ.∆. Ι, 175-6 
87 Μ.∆. Ι, 246-7 
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αντικειµενικό σκοπό: τον άνθρωπο, … σαν την ανώτερη φυσική και έσχατη µορφή 
πάνω σε αυτή τη γη. Τη ΜΟΝΑ∆Α , στην απόλυτη ολότητα και αφυπνισµένη κατάστασή 
της, σαν το αποκορύφωµα των θείων ενσαρκώσεων πάνω στη Γη.88    
 
Ο Νόµος που δρα µόνιµα και αλάνθαστα βυθίζει τον Σπινθήρα του Φωτός όλο και 
βαθύτερα στην υλικότητα και κατόπιν τον λυτρώνει µέσα από τη σάρκα και τον 
απελευθερώνει. Αυτός ο Νόµος σχηµατίζει µια «διπλή εξέλιξη σε δύο αντίθετες 
κατευθύνσεις» - την παθητικότητα του πνεύµατος και τη δραστηριότητα της ύλης στο 
καθοδικό ή κεντρόφυγο τόξο, και το αντίθετο, δηλαδή την παθητικότητα της ύλης και 
τη δραστηριότητα του πνεύµατος στο ανοδικό ή κεντροµόλο τόξο. Αυτός είναι ο 
κύκλος της εκδήλωσης από το Πνεύµα στην Ύλη και από την Ύλη στο Πνεύµα. 
 
«Η Μονάδα» γεννηµένη από τη φύση και την ίδια την Ουσία των «Επτά»….. πρέπει να 
εκτελέσει τον επταπλό γύρο της µέσα από τον Κύκλο των Όντων και των µορφών, από 
το ανώτερο µέχρι το κατώτερο και ύστερα ξανά από τον άνθρωπο στον Θεό. Στο 
κατώφλι του Παρανιρβάνα ξαναποκτά την πρωταρχική Ουσία της και γίνεται για άλλη 
µια φορά το Απόλυτο. 89  
 
Ο άνθρωπος ακολουθεί αυτόν τον νόµο στο προσκύνηµά του µέσα από τα 
διαφορετικά είδη της εξέλιξης. Η ανθρώπινη µονάδα ξεκίνησε ως ένα πνευµατικό µη 
αυτοσυνείδητο ον, διαρκώς στερεοποιώντας και υλοποιώντας τη µορφή του καθώς 
ακολουθούσε το Καθοδικό Τόξο µέχρι να φτάσει στην ακµή της υλικότητας. Όταν 
έφτασε στο κατώτατο σηµείο άρχισε να ανέρχεται την κλίµακα προς την Θεία Πηγή 
της, µια διαδικασία στην οποία µετέχει τώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανόδου, ο 
άνθρωπος κατακτά ενεργητική συνειδητότητα και τελικά αυτοσυνειδητότητα, που 
είναι και ο στόχος. 
 
Όντα από ανώτερα επίπεδα έρχονται να συνδράµουν την ανθρώπινη εξέλιξη. 
Υπάρχουν διαφορετικές ιεραρχίες αρωγών. Είναι οι ∆οµητές ή οι Σεληνιακοί 
Πατέρες που πέτυχαν τον στόχο της ωρίµανσης σε προηγούµενα µανβαντάρα σαν 
αυτό της Σεληνιακής Αλύσου – είχαν ολοκληρώσει Επτά Γύρους επί επτά γύρους ο 
καθένας - και ολοκλήρωσαν τον Κύκλο της Ανάγκης ή του Προσκυνήµατος 
κατορθώνοντας να ανέλθουν µια βαθµίδα την ιεραρχική κλίµακα της Ζωής. 
 
Αυτοί οι Πατέρες (Πίτρι) πρόβαλαν από το αιθερικό σώµα τους µερικά ακόµη πιο 
αιθερικά και σκιώδη αντίγραφα του εαυτού τους. Ή αυτά που τώρα ονοµάζουµε ‘διπλά’ 
ή ‘αστρικές µορφές’. Αυτά παρέχουν στη Μονάδα το πρώτο της ενδιαίτηµα και στην 
τυφλή ύλη ένα µοντέλο γύρω και πάνω στο οποίο να µπορεί να δοµήσει.90 
 
 Εποµένως, η αστρική µορφή προηγήθηκε της φυσικής και η τελευταία είναι έτοιµη 
να δεχτεί και να εκφράσει µια άλλη κατάσταση συνειδητότητας που τη διαφοροποιεί 
από τη φυσική εξέλιξη. Άλλη µία ιεραρχία καλείται να βοηθήσει καθώς «ο Άνθρωπος 
παρέµεινε µια άδεια  δίχως νου σκιά (Bhuta)».91  
 
Η εξέλιξη του εσωτερικού ή πραγµατικού ΑΝΘΡΩΠΟΥ είναι καθαρά πνευµατική. 
∆εν είναι πλέον ένα πέρασµα της απρόσωπης Μονάδας µέσα από πολλές και ποικίλες 

                                                 
88 Μ.∆. Ι, 183 
89 Μ.∆. Ι, 135 
90 Μ.∆. Ι, 248 
91
Μ.∆. ΙΙ, Ανθρωπογένεση, Στάντζα ΙV, σλόκα 17  
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µορφές ύλης – που στην καλύτερη περίπτωση είναι προικισµένες µε ένστικτο και 
συνειδητότητα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο – όπως στην περίπτωση της 
εξωτερικής εξέλιξης, αλλά ένα ταξίδι της «ψυχής –προσκυνητή» µέσα από ποικίλες 
καταστάσεις όχι µόνο ύλης αλλά αυτοσυνειδητότητας και αυτοαντίληψης ή 
αντίληψης µέσω διαίσθησης (ενόρασης).92 
Είναι η Ιεραρχία των Μανάσα Ντυάνι ή Ηλιακών Πατέρων ή οι Νόες που «έχουν 
χαρίσει ευφυΐα και συνειδητότητα στον άνθρωπο».93 
 
Το Μάνας είναι η Νοητική Αρχή –  µία από τις Επτά Αρχές.94 
Στην πραγµατικότητα, δεν είναι δώρο, καθώς ένα είδος νοηµοσύνης είναι παρόν στο 
ζωικό βασίλειο αν και αφορά περισσότερο στο ένστικτο παρά στη νοηµοσύνη. Κατά 
τη φυσική εξέλιξη, το µάνας-νους παραµένει λανθάνον, όπως ήταν και στις δύο 
πρώτες Ρίζες-Φυλές του ανθρώπινου είδους. Έτσι, οι δύο πρώτες Φυλές ονοµάζονται 
Αµανάσα ή Άνοες Φυλές.  
Αυτό το γεγονός, που έχει σχέση µε τη νοητική φώτιση της ανθρώπινης φυλής, είναι 
το πιο σηµαντικό σηµείο της ανθρώπινης εξέλιξης στη γήινη σφαίρα. 
 
Από το  Πλήθος των Ντυάνι, που είχαν σειρά να ενσαρκωθούν ως Εγώ των αθανάτων 
αλλά άνοων σε αυτό το πεδίο µονάδων – µερικοί «υπάκουσαν» (στον νόµο  της 
εξέλιξης) αµέσως, όταν οι άνθρωποι της 3ης Φυλής ήσαν έτοιµοι από φυσική άποψη, 
δηλαδή, όταν χωρίστηκαν σε αρσενικό και θηλυκό φύλο. Ωθούµενοι  από τον νόµο 
της εξέλιξης, οι Μανάσα Ντυάνι ενσαρκώθηκαν στα τότε ανθρώπινα σώµατα και 
έδωσαν  στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αυτοσυνειδητότητας. Η κάθοδος των 
Μανάσα συνέβη στο µέσο της 3ης Ρίζας-φυλής πριν από 18.500.000 χρόνια. 
 
Σύµφωνα µε τη Θεοσοφική ορολογία, η Πνευµατική Μονάδα ονοµάζεται Άτµα –
Μπούντι, όπου το Μπούντι είναι το πρώτο πέπλο του Πνεύµατος. Το Άτµα είναι µια 
ακτίνα από τον Παγκόσµιο Εαυτό. Είναι ο Πνευµατικός Εαυτός, η πρώτη παρουσία 
του Πνευµατικού Εγώ στην αντικειµενικότητα. Τόσο το Άτµα όσο και το Μπούντι 
συνθέτουν την αιώνια και αναλλοίωτη πνευµατική ρίζα κάθε εφήµερης προβολής του 
Εγώ στη σφαίρα των Όντων και των µορφών. 
 
Για να επικοινωνήσει η Πνευµατική Μονάδα µε το επίπεδο των φαινοµένων 
χρειάζεται άλλο ένα πέπλο που ονοµάζεται Μάνας – Νους. Αυτή η υπέρτατη τριάδα, 
άτµα-µπούντι-µάνας, είναι η ατοµικότητα, ο Ανώτερος Εαυτός, η πηγή της 
ανθρώπινης ψυχής. 
 Κατόπιν ακολουθεί το εφήµερο, προσωπικό Εγώ, η προσωπικότητα που είναι το 
κάλυµµα της ανθρώπινης ψυχής, ένα πέπλο  υλικών αισθήσεων και επιθυµιών. Στη 
συνέχεια, οι καµικές αισθήσεις ενδύουν τον άνθρωπο µε άλλο ένα πέπλο, αυτό των 
παθών και των ενστίκτων και τον συνδέουν µε το επίπεδο της φυσικής εξέλιξης. 
 
Η Θεοσοφική διδασκαλία δέχεται τρεις όψεις της Ψυχής (α) την Πνευµατική Ψυχή, 
(β) την ανθρώπινη ψυχή, που είναι ο κρίκος ανάµεσα στο πνευµατικό και το φυσικό 
εξελικτικό σχέδιο και γ) τη ζωική ψυχή ή ζωική φύση που είναι το όχηµα της φυσικής 
εξέλιξης και που δανείζεται η ανθρώπινη ψυχή για να εµφανιστεί ως άνθρωπος.  
 

                                                 
92 Μ.∆. Ι, 185 επίσης «Θεοί, Μονάδες, Άτοµα» Ι, 611 
93 Μ.∆. Ι, 181 
94 Οι αρχές του ανθρώπου είναι: άτµα, µπούντι, µάνας, κάµα, πράνα, λίνγκα σαρίρα ή αστρικό ή διπλό  
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Η ανθρώπινη ψυχή ονοµάζεται επίσης Μανασαπούτρα ή Θεός της Θέλησης. 
Μανασαπούτρα είναι το Ον που έχει γλυκαθεί από τη φωτιά της δυστυχίας και της 
εµπειρίας έχοντας υποστεί τον Κύκλο της Ανάγκης µέσα από προηγούµενα 
µανβαντάρα και έχει πετύχει τη διαβάθµισή του περνώντας επιτυχώς µέσα από την 
ανθρώπινη κατάσταση στο φυσικό επίπεδο. Ο Μανασαπούτρα εγκαταλείπει τα 
ανώτερα του φυσικού µας επίπεδα για να συµπληρώσει µε το Μάνας-Νου τον 
Άνθρωπο της πλάνης. Χωρίς  το Μάνας η Μονάδα δεν είναι ικανή να διατηρήσει µια 
φυσική µορφή και να µεταφέρει σε αυτήν την πνευµατική Πνοή. Το Μάνας «δίνει 
στον ανθρώπινο νου την  αυτοαντίληψη και αυτοσυνειδητότητά του».95 
 
Ανάµεσα στον άνθρωπο και το ζώο υπάρχει µια αχανής άβυσσος νοητικής 
ικανότητας και αυτοσυνειδητότητας. «Οι Μανάσα- Ντυάνι είναι αυτοί που 
γεφυρώνουν το χάσµα και αντιπροσωπεύουν την εξελικτική δύναµη της ∆ιάνοιας ή του 
Νου, τον κρίκο ανάµεσα στο «Πνεύµα» και την «Ύλη», σε αυτόν τον Γύρο».96 
 
Σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Παγκόσµιας Εξέλιξης, όπως έχει µεταβιβαστεί από 
τους σοφούς της Σοφίας – Θρησκείας, το Πνεύµα θεωρείται ότι πηγάζει από τον 
Μπράχµα και µέσα από τα ποικίλα υλικά σχήµατα που εξελίσσονται συγχρόνως,  
αρχίζει στον πνευµατικό κόσµο από το ύψιστο σηµείο και στον υλικό κόσµο από την 
κατώτατη µορφή…. Με αυτό τον τρόπο, ωστόσο, η ανόργανη, η φυτική και η ζωική 
µορφή δεσµεύουν έναν σπινθήρα, ένα µέρος του Πνεύµατος. 
Αυτοί οι σπινθήρες αγωνίζονται να «επιστρέψουν στον Πατέρα» ή, µε άλλα λόγια, να 
εξασφαλίσουν αυτοσυνειδητότητα και τελικά να φτάσουν στο υπέρτατο σχήµα που, 
στη Γη, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εντός του οποίου η αυτοσυνειδητότητα αρχίζει να 
γίνεται εφικτή για τη Μονάδα. ∆ηλαδή, η σπίθα που δεσµεύεται στο επίπεδο της 
Φυσικής εξέλιξης χωρίς τον κρίκο της ∆ιάνοιας ή Μάνας δεν έχει δυνατότητα να 
αποκτήσει αυτοσυνειδητότητα και αυτογνωσία. «Αυτό που ωθεί προς την εξέλιξη  και 
την επιβάλλει, δηλαδή, αναγκάζει σε ανάπτυξη και πρόοδο τον Άνθρωπο προς την 
τελειότητα είναι…. Η ΜΟΝΑ∆Α»97 
 
Ο άνθρωπος ως είδος ζωής είναι ο πιο σηµαντικός σταθµός στην παγκόσµια Εξέλιξη 
καθώς σε αυτόν η δεσµευµένη ζωική σπίθα εµψυχώνεται µε µάνας-νοηµοσύνη και η 
µονάδα προοδευτικά απελευθερώνεται από τις φυσικές και κατώτερες αισθήσεις. Η 
ζωική φύση εξαγνίζεται και εναρµονίζεται προς τις ποιότητες της ανθρώπινης ψυχής 
ή του ανώτερου Εγώ, που είναι οι άµεσες προβολές της αιώνιας φύσης, της αθάνατης 
πνευµατικής Μονάδας. Έτσι, κάθε πνευµατική Μονάδα περνά από το µανβαντάρα 
για τον εµπλουτισµό της ατοµικής της σοφίας καθώς και της σοφίας του Παγκόσµιου 
Συνόλου από το οποίο προέρχεται, στο οποίο ανήκει και στο οποίο επιστρέφει. 
Η πάλη της ανθρώπινης ψυχής βρίσκεται ανάµεσα σε αυτήν και στη ζωική φύση. Μια 
πάλη που µπορεί να συνεχίζεται επί εκατοµµύρια χρόνια, όσα χρόνια χρειάζεται µια 
πλανητική εξελικτική περίοδος µέσα από επτά Ρίζες – Φυλές και τις επταπλές 
υποδιαιρέσεις τους, έως ότου επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή, έως ότου το ανθρώπινο 
είδος περάσει  σε έναν ανώτερο βαθµό εξέλιξης και φτάσει στην πρώτη αναβαθµίδα 
των πνευµατικών και νοηµόνων Όντων.   
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για την κατάκτηση της αυτοσυνειδητότητας η 
ανθρώπινη µονάδα υποστηρίζεται από τους νόµους του Κάρµα και της 
Μετενσάρκωσης αλλά και από τους ∆ιδασκάλους της Σοφίας που προσεκτικά 
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παρακολουθούν και συντρέχουν συµπονετικά την εκπαίδευση και διεύρυνση της 
ανθρώπινης συνειδητότητας. 
Οι Μαχάτµα, οι Ρίσι και οι Βούδες – εµψυχωτές των Παγκόσµιων Νόµων και της 
Παγκόσµιας Εκπαίδευσης των λιγότερο εξελιγµένων µονάδων – κατέκτησαν την 
αυτοσυνειδητότητα κατά τη διάρκεια προηγούµενων µανβανταρικών εκδηλώσεων. 
 
Η ∆ιδασκαλία λέι ότι οι Πνευµατικές πρωταρχικές ∆ΙΑΝΟΙΕΣ – ακόµα και οι ανώτατες – 
προκειµένου να γίνουν ένας θείος, απόλυτα συνειδητός θεός πρέπει να περάσουν από το 
ανθρώπινο στάδιο. Ο Χέγκελ, ο µεγάλος Γερµανός στοχαστής, πρέπει να γνώριζε ή να 
ένιωθε διαισθητικά αυτή την αλήθεια όταν έλεγε πως το Ασυνείδητο ανέπτυξε το 
Σύµπαν µόνο «µε την ελπίδα να αποκτήσει καθαρή αυτοσυνειδητότητα» να γίνει, µε 
άλλα λόγια, ΑΝΘΡΩΠΟΣ.98 
 

Κάρµα και Μετενσάρκωση 
 

∆εν χρειάζεται να πούµε ότι οι σελίδες αυτής της εργασίας είναι ελάχιστες για να 
συµπεριλάβουν όλα τα αξιοσηµείωτα σηµεία της Μυστικής ∆οξασίας. Ωστόσο, θα 
ήταν ασυγχώρητη παράλειψη και πιθανώς λάθος να µην αναφερθούµε στον ρόλο που 
διαδραµάτισε στον δυτικό κόσµο η παρουσίαση των νόµων του κάρµα και της 
µετενσάρκωσης καθώς και στην επίδρασή τους στη συµπεριφορά του δυτικού 
ορθολογιστή.  
Θεωρείται πολύ σηµαντικό το να γίνουν αυτοί οι νόµοι γνωστοί και κατανοητοί γιατί 
διέπουν την ανθρώπινη φύση και την εξέλιξή της. Σύµφωνα µε τον πνευµατικό νόµο 
διαµορφώνεται η παγκόσµια πορεία και αυτή η διαδικασία γίνεται ο δρόµος µέσω του 
οποίου η εκδηλωµένη ζωή επιτυγχάνει τον τελεολογικό της σκοπό και επιστρέφει στο 
πνευµατικό της λίκνο. 
Η εφαρµογή του πνευµατικού νόµου καθορίζει την τάξη, την αρµονία και τις ηθικές 
αρχές στο ανθρώπινο στάδιο. 
Η γνώση του κάρµα και της µετενσάρκωσης είναι ένα εργαλείο στα χέρια του 
δυτικού ανθρώπου, ο οποίος, αποκτώντας επίγνωση των δυνατοτήτων του για 
επιλογή αλλά και των συνεπειών των επιλογών του, αναλαµβάνει την ευθύνη των 
αποφάσεων και των πράξεών του. 
∆ικαίως η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ έδινε τόσο µεγάλη προσοχή στην αποκάλυψη αυτών 
των νόµων στο ευρύ κοινό. Πίστευε ότι  ακόµα και µόνον αυτοί οι δύο νόµοι ήταν 
αρκετοί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καταλάβουν τις αιτίες της ύπαρξής 
τους, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη φύση και να καθορίσουν – µε 
τις δικές τους αποφάσεις – τους στόχους της προσωπικής τους ζωής καθώς και τις 
συνέπειες των επιλογών τους. 
 
Τον θεωρούµε ως τον Υπέρτατο Νόµο του Σύµπαντος, την πηγή, προέλευση και 
αφετηρία όλων των άλλων νόµων που υπάρχουν στη Φύση, Το Κάρµα είναι ο 
αλάνθαστος νόµος που προσαρµόζει το αποτέλεσµα στην αιτία του, στο φυσικό, νοητικό 
και πνευµατικό επίπεδο της ύπαρξης. Επειδή καµία αιτία δεν µένει χωρίς το ανάλογο 
αποτέλεσµα από την πιο σηµαντική έως την ελαχιστότερη, από τις κοσµικές διαταραχές 
µέχρι την κίνηση του χεριού σας, και καθώς το όµοιο παράγει το όµοιο, το Κάρµα είναι 
εκείνος ο αόρατος και άγνωστος νόµος που προσαρµόζει µε σοφία, µε ευφυΐα  και 

                                                 
98 Μ.∆. Ι, 107 



 33 

ακριβοδίκαια κάθε αποτέλεσµα µε την αιτία του, ανάγοντας την τελευταία στον 
δηµιουργό της. Αν και το ίδιο είναι ακατάληπτο, η δράση του γίνεται αντιληπτή».99  
 
Πολύ στενά, λοιπόν, ή µάλλον αξεδιάλυτα δεµένος µε το Κάρµα είναι ο νόµος της 
επαναγέννησης ή της επανενσάρκωσης της ίδιας πνευµατικής ατοµικότητας σε µια 
µακριά, σχεδόν ατέλειωτη, σειρά προσωπικοτήτων. Αυτές είναι σαν τα διάφορα 
κοστούµια και τους ρόλους που υποδύεται ένας ηθοποιός…100 

 

Η  Γνώση 
 
Η Θεοσοφία πρεσβεύει ότι το αόρατο είναι η αιτία και η πραγµατικότητα του ορατού. 
Και ότι, όπως στον φαινοµενικό κόσµο υπάρχει τρόπος µε τον οποίον µπορούµε να 
αντιλαµβανόµαστε, να κατανοούµε και να χρησιµοποιούµε τα πράγµατα, είναι εξίσου 
απαραίτητο να γνωρίσουµε και να µπορούµε, σιγά – σιγά, να χειριζόµαστε τα 
υπερφυσικά πράγµατα. Το υπερφυσικό δεν είναι κάτι µακρινό και απρόσιτο, είναι 
κάτι που βρίσκεται µέσα µας, κοντά µας, είναι µέρος της ίδιας µας της ύπαρξης, της 
σκέψης και των συναισθηµάτων µας, των ονείρων, της φαντασίας και της διαίσθησής 
µας. 
Η ερµηνεία των νόµων που εµείς τους γνωρίζουµε ως νόµους της φύσης, η περιγραφή 
αόρατων πεδίων ζωής, η αναφορά στις επταπλές αρχές της ζωής και στα διαφορετικά 
είδη ύπαρξης µέσα στο σύµπαν µας δίνει ένα όραµα.  Αυτό το όραµα  προοδευτικά 
καλλιεργεί ένα είδος υπερβατικής γνώσης που είναι το ίδιο απαραίτητη µε την 
εξωτερική γνώση. Η υπερβατική γνώση διευρύνει την ανθρώπινη συνειδητότητα και 
ανοίγει νέες προοπτικές. 
Η επιστηµονική γνώση είναι ένα µικρό µόνο τµήµα της Μεγάλης Γνώσης ή Σοφίας 
και ακριβώς όπως η εξωτερική γνώση και επιστήµη βοηθούν τον άνθρωπο να 
αντιλαµβάνεται και να χειρίζεται τις φυσικές δυνάµεις το ίδιο και η υπερβατική 
γνώση βοηθάει το άτοµο να κατανοεί και να χειρίζεται τις εσωτερικές του δυνάµεις 
και τελικά την ίδια τη φύση. Επίσης, ακριβώς όπως ένας καλός επιστήµονας 
χρησιµοποιεί τις φυσικές δυνάµεις για να βελτιώνει τη γήινη ζωή, το ίδιο και ο 
µυηµένος µπορεί να χρησιµοποιεί την εσωτερική σοφία τόσο για την πνευµατική του 
πρόοδο όσο και για την πρόοδο του συνόλου της ανθρωπότητας. 
 

Η Θεοσοφική Κουλτούρα 
 

 
Η εµφάνιση του Θεοσοφικού Κινήµατος κατά τον 19ο αιώνα δεν ήταν ένα τυχαίο 
γεγονός. Αντίθετα ήταν καθορισµένη από τον νόµο της περιοδικότητας που κυβερνά 
το σύµπαν και την εξέλιξή του. 
Εκείνη την εποχή προέκυψε τοµή τριών κύκλων: o κύκλος της περιόδου των πρώτων 
5.000 ετών του Κάλι-Γιούγκα, που άρχισε µε τον θάνατο του Κρίσνα και 
ολοκληρώθηκε το 1875. Ο εκατονταετής κύκλος ή αιώνας, στα τελευταία 25 χρόνια 
του οποίου οι ∆ιδάσκαλοι της Μεγάλης Στοάς καταβάλλουν προσπάθεια να 
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παρουσιάσουν Ιδέες στην ανθρωπότητα. Επίσης, ο ήλιος, κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, πέρασε από τον αστερισµό των Ιχθύων στον Υδροχόο, οπότε ο κύκλος του 
νέου ζωδίου συνέπεσε µε τους δύο προαναφερθέντες. 
 Λέγεται ότι ο Μέγας Κύκλος προβάλλει τη βασική Ιδέα. Ο κύκλος των τελευταίων 
25 ετών δίνει τη ευκαιρία στους Αντέπτ να δουν τις καλές ή κακές εφαρµογές της 
Ιδέας και να την αποκαταστήσουν στην αρχική της έκφραση. Ενώ ο Ζωδιακός κύκλος 
αντιπροσωπεύει την περίοδο της διάδοσης της Ιδέας στην κοινωνία και την 
προσαρµογή της  σε όλα τα επίπεδα της φυσικής ζωής, δηλαδή, θρησκεία, µύηση, 
ηθική, επιστήµη, παιδεία,  τέχνη και πολιτισµό δηµιουργώντας έτσι την κουλτούρα 
της εποχής. 
 
Η τοµή αυτών των τριών κύκλων, λοιπόν, είχε πολλές σηµασίες, µία από όλες , όµως, 
ήταν ότι κατ’ αυτή την περίοδο ή περίπου τότε θα εµφανιζόταν στη γη ένα Σηµαντικό 
Πρόσωπο, µε τόση γνώση όση ο πολιτισµός και η νοητική κατάσταση θα επέτρεπε αυτή 
τη χρονική στιγµή. Ο άνθρωπος που γνώρισε ο κόσµος ως Ε. Π. Μπλαβάτσκυ ήταν 
γνωστός στους ∆ασκάλους µε ένα τελείως άλλο όνοµα, όπως Εκείνοι δήλωσαν και η 
γνώση που παρουσίασε Εκείνη ή Εκείνος, είναι αυτό που γνωρίζουµε ως Θεοσοφία.101 
 
Ως σύνθεση φιλοσοφίας, θρησκείας και επιστήµης, η Μυστική ∆οξασία είναι η πιο 
πρόσφατη ανανέωση της Αρχαίας Σοφίας στη γη και έχει δοθεί γραπτώς από την 
Ε.Π.Μ. υπό την επιτήρηση των ∆ιδασκάλων της Λευκής Στοάς. Στα κείµενά της, που 
περιγράφουν τις εσωτερικές όψεις της ζωής και του ανθρώπου, προβάλλεται η γνώση 
και η ηθική που φυτεύουν τον σπόρο της κουλτούρας της Νέας Εποχής. 
Η Σύγχρονη Θεοσοφία έχει εγκαινιάσει νέους τρόπους σκέψης εκθέτοντας τις 
εσωτερικές αιτίες ένεκα των οποίων πρέπει οι λαοί και οι θρησκείες να συνυπάρχουν. 
Έχει φέρει το «εσωτερικό βιβλίο της Ζωής» κοντά στον άνθρωπο κάνοντάς τον 
περισσότερο αυτοσυνείδητο ως προς την εσωτερική του φύση και τους νόµους της. 
Έχει διακηρύξει εσωτερικούς νόµους µερικοί από τους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί 
από τη σύγχρονη επιστήµη. Η θεωρία του Αϊνστάιν για την ενέργεια, η αόρατη 
κυµατοειδής κίνηση των σωµατιδίων, οι µαύρες τρύπες και το Μπιγκ Μπανγκ, η 
θεωρία των υπερχορδών, το ολόγραµµα και οι δυνατότητές του, η γεωλογική και 
ανθρωπολογική χρονολόγηση της πλανητικής ζωής και του ανθρώπου που την 
µετρούν σε εκατοµµύρια χρόνια σήµερα, κατατάσσουν τη Μυστική ∆οξασία 
ανάµεσα στα µοναδικά µεταφυσικά κείµενα που τεκµηριώνονται από σύγχρονες 
επιστηµονικές µετρήσεις και θεωρήµατα. 
Η Θεοσοφική διδασκαλία αποτελεί µια προφητεία της οποίας η συνεχής επιβεβαίωση 
από τα τρέχοντα γεγονότα και τις επιστηµονικές τεκµηριώσεις, καθιστά έγκυρη τη 
γνησιότητά της αλλά και τη συµµετοχή των Αντέπτ που ανέλαβαν να την 
παρουσιάσουν. 
Όπως αναφέρεται στη Μυστική ∆οξασία, 
 
…..ένα-ένα τα γεγονότα και οι διαδικασίες στα εργαστήρια της Φύσης επιτρέπεται να 
βρουν τον δρόµο τους προς την ακριβή Επιστήµη, ενώ µυστηριώδης βοήθεια παρέχεται 
σε σπάνια άτοµα κατά την αποκάλυψη του µυστηρίου της. Τέτοια γεγονότα συµβαίνουν 
συνήθως κατά το κλείσιµο µεγάλων Κύκλων, σε συνδυασµό µε τη φυλετική ανάπτυξη. 
Βρισκόµαστε στο τέλος του κύκλου των 5.000 ετών του τωρινού Άριου Καλιγιουγκά, 
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και από τώρα µέχρι το 1897 ένα µεγάλο σχίσµα θα δηµιουργηθεί στο Πέπλο της Φύσης 
και η υλιστική επιστήµη θα δεχτεί ένα δυνατό κτύπηµα.102  
 
… στον εικοστό αιώνα οι µελετητές θα αρχίσουν να αναγνωρίζουν ότι η Μυστική 
∆οξασία δεν ήταν ούτε επινόηση ούτε υπερβολή, αλλά αντίθετα ότι ήταν απλώς µια 
περιγραφή της µεταφυσικής διαδικασίας και ότι τελικά οι διδασκαλίες της προηγούνται 
ακόµη και των Βέντα.103  
 
Η µοναδικότητα της Μυστικής ∆οξασίας οφείλεται στους εξής λόγους: 

1) Μετά από χιλιάδες χρόνων σκοταδισµού στη ∆ύση, κρυµµένες όψεις της 
απόκρυφης ιστορίας της πλανητικής ζωής και της ανθρωπότητας 
αποκαλύπτονται στο ευρύ κοινό. Το πέπλο της Ίσιδας ανασηκώνεται και οι 
κοινοί άνθρωποι έχουν πληροφορίες για νόµους που αφορούν στη µεταφυσική 
προέλευση της ζωής και στον πνευµατικό της σκοπό. 

2) Η ύπαρξη της Πνευµατικής Ιεραρχίας και η άµεση σχέση της µε την 
ανθρωπότητα αποκαλύπτονται στο κοινό. 

3) Ο Αποκρυφισµός αναγνωρίζεται επισήµως, καθώς φηµισµένοι επιστήµονες 
ασχολούνται µε το ζήτηµα, διεξάγοντας σχετικά πειράµατα και καταλήγουν 
σε συµπεράσµατα που επιβεβαιώνουν τα φαινόµενά του. 

4) Προβάλλεται η εσωτερική ενότητα της ζωής και προσδιορίζονται η 
αδελφότητα των ανθρώπων και ο σεβασµός προς όλα τα είδη ζωής. Αυτές οι 
αρχές γίνονται κοινωνικές και πολιτικές θέσεις που προετοιµάζουν το έδαφος   
για την αλληλεγγύη, τη συνύπαρξη και τη διεθνή συνεργασία. Η Ενότητα, που 
είναι θεµελιώδης αρχή της Θεοσοφίας, γίνεται η κοινωνική αρχή της 
παγκοσµιότητας ωθώντας τα άτοµα να υψωθούν πάνω από τις πολιτικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές και προσωπικές διαφορές τους µέσω µιας 
προοδευτικής αποστασιοποίησης από δόγµατα, φατρίες, µισαλλοδοξίες και 
φανατισµούς. 

5) Ανακοινώνονται στη ∆ύση, οι νόµοι του Κάρµα και της Μετενσάρκωσης, η 
επταπλή σύσταση του κόσµου και του ανθρώπου, η περιπέτεια της ψυχής 
µετά τον θάνατο και η εξέλιξη της πλανητικής ζωής µας µέσα από τους 
επταπλούς κύκλους που ονοµάζονται γύροι και άλυσοι. Ο άνθρωπος ακούει 
για το ποια είναι η θέση του στο σύµπαν και στην κλίµακα της εξέλιξης. Η 
µεταφυσική πραγµατικότητα αρχίζει να γίνεται καθηµερινή παρατήρηση και 
βίωµα των κοινών ανθρώπων και όλα αυτά χάρη στη διάδοση της σύγχρονης 
Θεοσοφίας. Με τη γνώση και την αυτοπαρατήρηση αναπτύσσεται η πίστη του 
ανθρώπου στις µεταφυσικές αιτίες της ζωής και µια σταθερή τάση προς την 
πνευµατικότητα. Εφόσον αναγνωρίσουµε ότι η ύπαρξή µας είναι ουσιαστικά 
µεταφυσική και ότι τίποτα δεν χάνεται µετά τον θάνατο, τότε µπορούµε να 
αντιληφθούµε τη σηµασία αυτής της απόκρυφης επιστήµης που µας 
παραδίδεται και ανανεώνεται κατά καιρούς από τους Πρεσβύτερους 
Αδελφούς. 

Αυτό το γεγονός έχει παρακινήσει πλήθη εµπνευσµένων ανθρώπων, που αρχικά είχαν 
µόνο αµυδρή ιδέα για το Εξελικτικό Σχέδιο, να εργάζονται διαρκώς µε αγνό 
αλτρουισµό για πνευµατική πρόοδο. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα κύµα 
συγγραφής και παρουσίασης µεταφυσικών θεµάτων που απλώνεται σε όλο τον 
πλανήτη αντικαθιστώντας τον υλισµό του προηγούµενου αιώνα.  
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Οι αρχές του κάρµα και της µετενσάρκωσης, το µεταθανάτιο ταξίδι, η αστρική φύση 
µε τις δυνάµεις της, τα ψυχικά φαινόµενα, η αλυσίδα της ζωής και η επικοινωνία µε 
το αόρατο από την απλούστερη µέχρι την πιο µυστική µορφή του, η µαγεία και η 
αστρολογία, η εσωτερική θεραπευτική, η οικολογία και η εργασία προς όφελος της 
ανθρωπότητας και του Θείου Σχεδίου έχουν γίνει τάσεις ενός κοινού που έχει αρχίσει 
να στρέφεται προς τη θεοσοφική κουλτούρα και να την εµπεδώνει .  
 
Ασπασία Παπαδοµιχελάκη 
Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2007 
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