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Πρόλογος 

Εάν κάποιος βρεθεί σε οποιαδήποτε σχεδόν συνάθροιση αν

θρώπων και ερωτώμενος για τα ενδιαφέροντά του, απαντήσει 

ότι τον ενδιαφέρει η Θεοσοφία είναι περίπου βέβαιο ότι θα του 

πουν αμέσως: Τί είναι αυτό; 

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων κανείς δεν έχει ακούσει γι αυ

τήν και φυσικά κανείς δεν την γνωρίζει. Ελπίζουμε πως όταν 

διαβάσετε αυτό το μικρό βιβλίο θα σας φανεί αδιανόητο κά-

τι τετοιο. 

Η Θεοσοφία είναι πιθανώς το πιο σημαντικό θέμα που θα 

μπορούσε ή θα έπρεπε να γνωρίζει η ανθρωπότητα. Πραγμα

τεύεται αυτή καθεαυτή τη φύση της ύπαρξης του ανθρώπου 

από κάθε άποψη και σε κάθε επίπεδο. Και ο άνθρωπος θα δια

πιστώσει πως υπάρχουν περισσότερα επίπεδα από όσα κα

νονικά φαντάζεται. Το να τα γνωρίζει είναι βασικό για τη σω

στή κατανόηση της φύσης του ανθρώπου και του Κόσμου. 

Σήμερα έχουμε όλοι τηλεοράσεις. Πότε-πότε δείχνουν προ

γράμματα σχετικά με Ε. S. Ρ. (παραψυχικά φαινόμενα), με φα-
, , Ι , 

ντασματα με τα παραφυσικα φαινομενα yενικα, με μετεν-

σαρκώσεις και με το τί συμβαίνει μετά θάνατον. Παρά τις γνώ

μες που διατυπώνονται μερικές από τις οποίες είναι εμβριθείς 

και παρά τα πιστεύω τους σχηματίζουμε τελικά την εντύπω

ση πως οι κοινοί άνθρωποι ή και οι «ειδήμονες» ξέρουν 

-πραγματικά- τί λένε; Εκτός από τα ίδια τα φαινόμενα όλα
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τα άλλα δεν είναι εικασίες; Αυτά που συμβαίνουν μοιάζουν 

πραγματικά, αλλά είναι οι ερμηνείες τους, πράγματι αξιόπι

στες; 

Υπάρχουν, επίσης, οι τομείς της ψυχολογίας και της θρη

σκείας. Στην ψυχολογία χάρις στην εργασία ανθρώπων που 

διαθέτουν ασυνήθιστη εμπειρία και ενόραση, παρατηρείται 

πρόοδος σε ορισμένους τομείς στο επίπεδο της νοητικής δρα

στηριότητας και των διανοητικών διαταραχών. Όμως, παρά τις 

θαυμάσιες διαπιστώσεις των νευρολόγων και των νευροχει

ρουργών ως προς τις λειτουργίες των επί μέρους τμημάτων του 

εγκεφάλου, έχουμε προοδεύσει στο να ανακαλύψουμε ποιός δί

νει εντολές για τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες και ποιός 

καθορίζει τ{ θα σκεφτούμε· Γνωρίζει κανείς πώς συμβαίνει ένα 

μη σωματικό ερέθισμα να ενεργοποιεί τον εγκέφαλο να δώσει 

εντολή στους κατάλληλους μυς για να κινήσουμε για παρά

δειγμα, ένα μέλος του σώματός μας; 

Όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο οφθαλμός και πώς με

ταβιβάζονται μηνύματα σε ένα ειδικό τμήμα του εγκεφάλου 

που μετατρέπονται σε εικόνες τις οποίες συνειδητοποιούμε. 

Όμως ποιό είναι, στα αλήθεια το όργανο της αντίληψης ποιά 

είναι αυτή η συνειδητότητα που καταγράφει αυτές τις οπτικές 

εντυπώσεις; Ποιός το ξέρει; Τί είναι μια συγκίνηση; Είναι 

κάτι που αισθανόμαστε σαν αποτέλεσμα κάποιου πλεονά

σματος ή ανεπάρκειας ενός χημικού στοιχείου που επηρεάζει 

κάπ ιο ·μέρος του εγκεφάλου μας Είναι γνωστ πως συγκι

νησιακές καταστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν κατ αυτόν 

τον τρόπο αλλά δεν θα μπορούσε μια συγκινησιακή παρόρμηση 

απ τον εσώτερο εαυτ μας φυσιολογικά να παράξει τη χημική 

μεταβολή π υ νιώθουμε στα σώματά μας 

Παρομοίως είναι, άραγε η σκέψη και η μνήμη λειτουργίες 

του φυσικού εγκεφάλου μας Δεν μπορεί ο φυσικός μας εγκέ

φαλος να καταγράφει κάποιες ανεπαίσθητες παρ ρμήσεις απ 

ένα εσώτερο επίπεδο του ντος και να τι μεταβιβά ει στην εν 

εγρηγόρσει φυσική συνειδητ τητα · 

Εξάλλου τί είναι η ζωή· Ποιά είναι η βασική ιαφο ά ανά
μεσα σε ένα π σφατα νεκρ σώμα και ένα ωνταν · Δεν εί
ναι, ά αγε, το γεγ ν ς τι τίπ τα δεν συντ νί ει πια τη ρα-
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στηριότητα των διαφόρων οργάνων ότι τίποτα δεν ρυθμίζει τη 

λειτουργία των ενδοκρινών αδένων ώστε να αλληλεπιδρούν; 

Τί σταματά την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου φυτού ή ζώ

ου και δεν του επιτρέπει να γίνει διπλάσιο από το φυσικό μέ

γεθος του είδους; Τί προγραμματίζει τα γονίδια των ζώντων ορ

γανισμών ούτως ώστε μέσα σε στενά πλαίσια τα φυσικά χαρα

κτηριστικά τους να μένουν αναλλοίωτα; Και, μια που μιλάμε για 

χαρακτηριστικά, από πού προέρχεται ο διακριτός ατομικός χα

ραχτήρας ακόμα και του πιο μικρού παιδιού; Επιπλέον, είναι 

άραγε, ο άνθρωπος μόνο ένας γυμνός αλλά έξυπνος πίθηκος; 

Από πού προέρχεται η δύναμη της ζωής που φαίνεται να 

διέπει και να εκδηλώνεται μέσα από όλους τους ζώντες ορ

γανισμούς; Πώς γίνεται και οι πλανήτες περιστρέφονται περί 

τους άξονές τους; Πώς προσδιορίζονται οι θέσεις των ουρανίων 

σωμάτων; Υπάρχει Θεός στον οποίον μπορούμε ή και πρέπει να 

προσευχόμαστε; 

Γνωρίζει κανείς τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα; 

Πάντως ο μέσος σπουδαστής της Θεοσοφίας πολύ γρήγορα μα

θαίνει ότι υπάρχουν απαντήσεις. Και ότι όλες οι απαντήσεις συ

ναποτελούν ένα σταθερό σχήμα γνώσης έτσι που κάθε άποψη 

συνδέεται αρμονικά με όλες τις υπόλοιπες. Το Σύμπαν είναι ένα 

ζωντανό σύνολο μαζί και ο άνθρωπος, όπου όλα τα ποικίλα συ

στατικά του είναι διατεταγμένα κατά θαυμαστό τρόπο. Η συ

νολική διαδικασία εκδηλώνει ένα ΟΜΟ που χι ο ίδιος είναι 

προϊόν βιωμένης ευφυίας χωρίς τη μικρότερη ή μεγαλύτερη 

συμμετοχή του οποίου δεν υπάρχει τίποτα σε όλη τη Φύση. 

Πώς μας επηρεάζουν όλα αυτά; Μας χάνουν να καταλα

βαίνουμε πράγματα που πριν ήταν σκοτεινά και μυστήρια. Κα

ταλαβαίνουμε τις διαδικασίες της ζωής και τον ρόλο το δικό μας 

μέσα στη διαδικασία. Α ναχαλύπτοuμε ακόμα και εις βάθος, τη 

σχέση μας με τον Κόσμο. Μαθαίνουμε τα «μυστήρια» της ζω

ής και του θανάτου και για ποιό λόγο βρισκόμαστε εδώ. Μα

θαίνουμε τον μεγαλειώδη σκοπό της καθολικής ύπαρξης. 

Δεν έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα 

ζητήματα σε τούτο το μικρό βιβλίο. Πρόθεσή μας είναι να ει

σαγάγουμε μερικές ιδέες που θα διευρύνουν γενικά την άπο

ψή μας. Ελπίζουμε να πούμε αρκετά, ώστε να σας ανοίξουμε 
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την ρεξη για περισσότερα. πάρχουν κάποια «μυστικά στην 

εκμάθηση της Θε σ φίας. Ένα από αυτά είναι ότι η πραγμα

τική γνώση της γεννιέται με προσπά εια, προσπάθεια για να 

απ χτήσει κανείς τα εδομένα κατά κάποιο τρόπο, προσπά-

εια για να καταλάβει και προσπά εια για να συνεχίσει. Όλα 

αυτά αλλάζουν τον ί ιο μας τον εαυτό τις ιδι τητές μας. 

Μοιάζει, κάπως, σωστ τερα σαν να βγαίνουμε από τον εαυ

τ μας. Η συνει ητ τητα απελευθερώνεται απ τα όρια του 

πρ σωπιχ ύ μας εγώ και των άμεσων ενδιαφερόντων μας. 

Αχ μα καλύτερα, αρχίζουμε να αισθανόμαστε την εν τητα 

λης της ζωής και ιδιαίτερα της ανθρωπότητας, νιώθουμε ου

σιαστική αδελφοσύνη τ υς κοινούς στόχους της τα κοινά βά

σανα την εγγενή της ικανότητα για στοργή, αγάπη αλλά 

επίσης, αναχαλύπτ υμε την ανωριμότητά της, τις ανοησίες 

και την ωμότητά της, την άγνοια και τις προκαταλήψεις της 

π υ ηy ύν σε ανείπωτες συyχρ ύσεις και υστυχία. 

Αχ μα, νιώθ υμε το α ιέξοδ της και τ τε μας δημιουρ

γείται η επι υμία να βοη ήσουμε. Τέλος αντιλαμβαν μαστε πως 

αχ μα και ένα μιχρ μέρ ς απ τις αιώνιες αλήθειες της Θε

σ φίας θα μπ ρ ύσε, πράγματι να αποτελέσει παyχ σμια πα

νάκεια, ως βάση τ υλάχιστον, για μια μαχρ χρονη αγωγή που, 

ελιχά, σίγουρα θα β ηθούσε. Μετά την ανάγνωση αυτού του 

βιβλ( υ, ίσως να μ ιραστείτε λίγο τ αμα, να θελήσετε να ξε

κινήσετε τ ταξί ι της ανακάλυψης και να νιώσετε ότι μπορε -

τε να παίξετε χάπ ι ρ λ β ηθώντας και άλλους να τ δουν. 

χ π ς αυτ ύ τ υ βιβλίου είναι να γίνει γνωστή η ύπαρξη 

της Θε σ φίας και να εξηγήσουμε εν συντομία περί τίνος πρό

κειται. 

Τ.Α.Φ. 2 . .

1 



1 

Εισαγωγή στη Θεοσοφία 

Στις μέρες μας των ατομικών βομβών, των διαστημοπλοίων και 

της πυρηνικής ενέργειας της ολοένα μεγαλύτερης υλικής ευ

μάρειας και των σύγχρονων περισπασμών ψυχαγωγικών και 

άλλων είναι δύσκολο ακόμα και το να σταθεί κανείς για να 

σκεφτεί πού μας οδηγεί όλη αυτή η δραστηριότητα χι ο πλού

τος. Οι ευκαιρίες της απόκτησης όλο και περισσότερων αγα

θών φαίνονται να αυξάνονται καθημερινά με την πλημμυρίδα 

των τεχνολογικών εφευρέσεων που χάνουν την παραγωγικό

τητα του ανθρώπου διαρκώς μεγαλύτερη. Ήδη, σε κάποιες Δυ

τικές χώρες όχι μόνο οι βασικές ανάγκες για φαγητό ένδυση 

στέγη ηλεκτροδότηση και θέρμανση αντιμετωπίζονται με 

επάρκεια για την πλειοψηφία αλλά και οι πιο πολλοί άνθρω

ποι διαθέτουν όλο και περισσότερα αντικείμενα όπως ραδιό

φωνα τηλεοράσεις, πλυντήρια, αυτόματες κουζίνες αυτοκίνητα 

χ.ο.χ, όλα σχεδιασμένα να χάνουν τη ζωή ευκολότερη και 

πιο ευχάριστη. Συζητείται ακόμα και μικρότερος εβδομαδιαί

ος χρόνος εργασίας. Σε μια ή δύο γενεές υπό την προϋπόθε

ση ότι θα υπάρχει ειρήνη, όταν η μαζική παραγωγική δυνατό

τητα όσων ήδη απασχολούνται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί στον πολιτικό τομέα θα είναι δυνατό 

να εφαρμοσθεί εβδομάδα δεκάωρης απασχόλησης. Παράλλη

λα θα προέκυπταν στρατιές ανέργων. Αυτό που συμβαίνει στη 

Δύση είναι μια μόνο ένδειξη του τί θα μπορούσε να συμβεί και 

11 
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σ(γουρα θα συμβε( εν καιρώ και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλη

θεύει πως υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια ανθρώπων που δεν εί

ναι σε θέση να ιχαν ποιήσουν τr,ς βασικές βιοτικές ανάγκες τους 

αλλά δεν ε(ναι μόνο ζήτημα χρόνου μέχρι να διορθωθούν αυ

τά τα προβλήματα; 

Τί θα συμβεί τότε με την ανθρωπότητα; Θα έχει πράγμα

τι επιτευχθε( η Ουτοπία· Μπορούμε κατά τα άλλα να φα

νταστούμε τις πλεονάζουσες πηγές εργασίες να χρησιμοποι

ούνται για μεγάλα δημόσια μηχανικά έργα για σχολεία πα

νεπιστήμια δημόσια κτίρια, στεγαστικά προγράμματα χ.ο.χ 

όμως για ποιό τελικό σκοπό; Τί θα χάνουμε με όλες αυτές τις 

ανέσεις τα πλεονεκτήματα και τον ελεύθερο χρόνο μας Μια 

εύκολη απάντηση είναι ότι θα επιστρέψουμε στις τέχνες και 

αναμφ(βολα ο ελεύθερος χρόνος θα επαυξήσει τις ευαισθησίες 

μας και την αντίληψή μας. Η ιστορία όμως, μας λέει ότι μικρές 

ομάδες λαών βρέθηκαν σε αυτή την τυχερή θέση κατά το πα

ρελθόν αλλά, μολονότι μας κληροδότησαν αντικείμενα κάλλους 

και χε(μενα εξαίρετης λογοτεχνίας, οικονομικά συστήματα 

και παιδεία, πόσο ουσιαστικά ευτυχέστερη ή ηθικά καλύτερη 

άφησαν την ανθρωπότητα; 

Αυτή η ματιά στο μέλλον μπορεί να φανεί κυνική και απαι

σιόδοξη φαίνεται όμως πως μέχρι τώρα η ανθρωπότητα 

εκτός από τον βραχυπρόθεσμο χρόνο μιας ζωής και υπό την κα

θαρά υλική έννοια, δεν είχε πραγματικά ικανοποιητικό και ολο

κληρωμένο στ χο. Φαίνεται πως η απελευθέρωση από τις αγ

γαρείες της ζωής, τελικά, οδηγεί σε ανία, κακότητα και ηθική 

παρακμή. Αναμφισβήτητα έτσι έγινε στο παρελθόν. Μετά από 

περι ους ει ήνης και αφθονίας οι άνθρωποι, απλώς, δεν ήξε

ραν πώς να διαχειριστούν τον εαυτό τ υς. Άραγε, μήπως δεν 

υπάρχει κάτι υσιαστιχά πι σκ πιμο γνησιότερα σημαντικό 

στο π ίο να στρέψουμε την πρ σ χfι μας και να διοχετεύσουμε 

την ενέ γειά μας; Δεν υπάρχει μαχροπρ θεσμος στ χος, δεν 

υπάρχει ένα σπ υ α(ο σχέ ι εν εξελίξει στο οποίο ο καθένας 

μας μπορεί να παίξει χάποι ν αξι λ γ ρ λ · 

Άραγε, ι παγχ σμιες θρησκείες μας (νουν την απάντηση· 

Ο ιστιανισμ ς, για παρά ειγμα, πρεσβεύει τι θα ιδρύσει χά

π τε εδώ στη γη το Ουράνι Βασίλει τ υ και μας προσφέρει 

1 -
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ατομική αιώνια ζωή στον Ουρανό ως ανταμοιβή για την ενά

ρετη ζωή που διάγουμε τώρα. Ακόμα κι αν το πιστεύουμε, αυ

τό για μας είναι κάπως υποθετικό και νεφελώδες. Πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε το γεγονός, ότι στη σύγχρονη κοινωνία αυ

τή η τελείωση δεν αποτελεί κινητήριο παράγοντα της ζωής μας. 

Οι Ανατολικές θρησκείες μιλούν για μια κορυφαία κατάσταση 

απελευθέρωσης και αιώνιας μακαριότητας στην οποία πρέπει 

να στοχεύει κανείς μέσα από πολλές ζωές ατομικής προσπά

θειας. Τί σημαίνει για μας μια τέτοια απελευθέρωση και μα

καριότητα; Είναι αυτό το δέλεαρ για την ωραία ζωή ικανο

ποιητικός, μακροπρόθεσμος στόχος είτε για τον καθένα από 

μας χωριστά είτε συνολικά για την ανθρωπότητα; 

Ακόμα κι αν οι θρησκείες μας δίνουν απαντήσεις σε αυτό το 

πρόβλημα τί απήχηση έχουν στον σημερινό κόσμο ιδιαίτερα στη 

Δύση; Δεν ξεπερνιέται με τον καιρό η θρησκεία, προσελκύοντας 

όλο και λιγότερους ανθρώπους; Δεν αναπτύσσονται διανοητικά 

οι άνθρωποι σε βαθμό ώστε ό,τι δεν ικανοποιεί τη λογική να μην 

ενισχύει την πίστη ή να μην εμπνέει εμπιστοσύνη; Τα ήθη και 

οι κώδικες ηθικής συμπεριφοράς των θρησκειών μας, ίσως 

επειδή η θρησκευτική ενίσχυση φαίνεται στον κοινό ανθρώπινο 

νου ακατανόητο μυστήριο, θεωρούνται από μερικούς δεδομέ

να ενώ άλλοι τα περιφρονούν και τα αγνοούν. 

Η κοινή λογική απαιτεί να τηρείται κάποιος κώδικας ηθών 

και εθίμων για να μπορεί να διαιωνίζεται η οργανωμένη κοι

νωνία και πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι θρησκείες μας 

πράγματι, μας παρέχουν αυτούς τους απαραίτητους βασι

κούς περιορισμούς. Επίσης μας υπενθυμίζουν τις πιο εκλε

πτυσμένες ιδιότητες της φύσης μας και μας λένε πώς εάν τις 

εκφράζαμε η ζωή μας θα ήταν πληρέστερη και ευτυχέστερη. 

Εμείς, όμως δεν ανταποκρινόμαστε. Δεν μας εξάπτεται το εν

διαφέρον. Δεν διεγείρεται η φαντασία μας. Η αυταρχική φύση 

της θεωρίας και του δόγματος που βασίζεται σε καθιερωμέ

νες και συμβατικές ερμηνείες πολυμεταφρασμένων ιερών κει

μένων σε πολλές περιπτώσεις σκοτεινής προέλευσης, είναι για 

τη σύγχρονη εποχή απαράδεκτη. Δεν είναι αλήθεια ότι όπου 

πράγματι υπάρχει πίστη τούτο συμβαίνει παρά τις επιταγές 

και τις πρακτικές των θρησκειών και όχι εξ αιτίας των; Οι εκ-
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φ αστές των θρησκειών μας δεν έχουν καταφέρει να μας χά

ν v να ιατηρήσ υμε τ v σεβασμ μας σε αυτούς. Γιατί νοι

ώ υμε έτσι· Μήπως γιατ( εν μπορούμε να αχολ υ ήσουμε τα 

θε λογικά τ υς επιχειρήματα και τις ερμηνείες τους; Ίσως, κρυ

φά μέσα μας, σχηματίζουμε τη γνώμη πως οι δάσκαλοί μας δεν 

χατέχ: υv τ αvτιχείμεν της ιοασκαλίας τους. Τί ποσοστό του 

ιστιανιχού όγματος εν βασίζεται σε εικασίες και προκα

ταλήψεις 

ια πληρ φορίες σχετικά με τ σο θεμελιώδη θέματα όπως 

π.χ. τί είναι η ζωή ποιά η πρ έλευση των πραγμάτων, ποιά η 

φύση της συνει ητ τητας χ . .  χ. στρεφόμαστε στην επιστήμη 

και χι στις θρησκείες. τρεφ μαστε στη θρησκεία για να 

μά υμε τί είναι το πνεύμα, ο Θε ς, τί συμβαίνει μετά τον θά

νατ , αλλά παίρνουμε πραγματικά ικανοποιητικές απαντήσεις 

και γιατί, έλος πάντων, υπάρχει αυτή η διάσπαση στη γνώση· 

Γιατί παραδεχ: μαστε τι η επιστήμη παρέχει γνώση αλλά 

χι η θρησκεία, τουλάχιστον χι υπό την ίδια έννοια; Μοιάζει 

σαv vα πρέπει να προσφεύγ υμε στη θρησκεία και να αποδε

χ μαστε κατά πολύ ις ιδιομορφίες της πίστης. Δεv ασχολείται, 

μως και η ρησχεία με φυσικά γεγον τα· Εάν ναι τ τε για

τί τ σ λίγ ι απ τους εκφραστές της φαίνονται να τα γνωρί

υν- Θα έπρεπε αλήθεια, να υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα 

στα απ χαλ ύμενα επιστημονικά γεγον τα και στα ρησκευ

τιχά · Οφείλεται, άραγε αυτή η διάκριση μόνο στην άγνοιά μας 

υτά · α ζητήματα τί ενται για να προκαλέσουν ερωτήμα-

τα σε θέματα π υ ι περισσ τεροι από μας έχουν, πιθανότα-

α, θεω ήσει περβολιχά ιερά για να υποστούν γενναία, χι αν

χ ειαστεί, καταλυτική διερεύνηση. Τί εvται γιατί ριν σημει

ω εί ια ήπ τε πρ δος, πρέπει να χα αρθεί τ έδαφος από 

τα σχ υπ( ια ο χι αν αυτά έχουν εξωραϊστεί στη φαντασία 

μα . Η έ ευνα αυτή έχει ή η αρχίσει σε μερικά τμήματα της 

Δυτικής Χ ισ ιαν σύνης. Ο μεγάλος φ β ς που ελλοχεύει σε 

π λλές χα διέ ταν α χ( ει αυτή η ια ιχασ α βαθιάς διε

ρεύνησης είναι τ τί θα απέμενε, αν απομακρύναμε αυτά τα 

ο η ίγματα τη π ο η με α π ία μεγαλώσαμε και που 

έχ υμε συνη ίσει. ε αυ τ σημε συνήθως παρ μητιχά χα

ταφάσχ υμε: Μα π έπει να υπά χει ΘΕΟΣ! . Τ ήτημα εί-
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ναι εξαιρετικά σημαντικό για όσους έχουν βρει ικανοποίηση, 

βοήθεια, ανακούφιση ή έχουν κατ' άλλο τρόπο ευεργετηθεί ου

σιαστικά από τη θρησκεία τους ή για όσους μέσω αυτής 

κατάφεραν να συνδράμουν άλλους ανθρώπους. Έχοντας τέτοια 

εμπειρία πιστεύουν ότι η θρησκεία τους είναι βάσιμη. Έχει, 

όμως, μεγάλη σημασία τί θεωρούμε βάσιμο. Φαίνεται πως 

συχνότατα οεν ψάχνουμε την αλήθεια αλλά μόνο μια επιβε

βαίωση της ενδόμυχης πίστης. Μήπως αυτό οεν συμβαίνει 

κατ' εξοχήν, δυστυχώς, με πολλούς επαγγελματίες εκφρα

στές της θρησκείας προς τους οποίους θα έπρεπε να απευθυ

νόμαστε για καθοδήγηση και διαφώτιση; Ορισμένοι τολμηρό

τεροι και τιμιότεροι κληρικοί παραδέχονται τώρα κάποια ανε

πάρκεια - οείτε τα θέτοντα ερωτήματα και «αγνωστικά» βι

βλία των κληρικών. 

Πολλοί άνθρωποι στη Δύση όπου μας αφορά ιδιαίτερα η

πρακτική κι όχι η μυστικιστική ή η βαθιά μεταφυσική σκέψη 

σχηματίζουν την εντύπωση ότι η θρησκευτική οιοασκαλία βα

σίζεται σε θεμελιώδη άγνοια. Για παράδειγμα, μπορούμε ελά

χιστα έως και καθόλου να κατανοήσουμε το οόγμα της έμ

μεσης εξιλέωσης ( της θυσίας του Ιησού στη θέση του ανθρώ

που). Η νοητική εκγύμναση που απαιτείται για να αιτιολο

γήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό μέρος της λογικής της Χρι

στιανικής Εκκλησίας μας είναι δυσβάσταχτη. Ποιός μπορεί να 

μας σώσει μια ερμηνεία του Βιβλίου της Γένεσης που να μην 

μας μπερδέψει τελείως; Τα ούο αυτά παραδείγματα προέρ

χονται από Χριστιανικές πηγές, όμως άλλα παρεμφερή, είτε 

στο οόγμα είτε στην πρακτική εφαρμογή υπάρχουν και σε άλ

λες θρησκείες υπό τη σημερινή τους μορφή. 

Ακόμα και γενικά ανάμεσα στους μη κληρικούς η άγνοια 

των πνευματικών αρχη-γών είναι αισθητή έστω και υποσυνείδητα 

με αποτέλεσμα η θρησκεία με τον τρόπο που οιοάσχεται να 

αμφισβητείται, έτσι που να μη λαμβάνεται υπ' όψη ακόμα και 

ό τι είναι πολύτιμο στη οιοασχαλία και στο σύστημα κανόνων. 

Δεν είναι άραγε αυτή η αιτία για την όλο και ασθενέστερη 

επιρροή που ασκεί η θρησκεία σήμερα σε όλο τον κόσμο; 

Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να μαγέψει κάποτε τον 

διαρκώς αναπτυσσόμενο νου μας; Δεν υπάρχει ίχνος πραγμα-
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τιχής αλήθειας πίσω από τους λόγους των θρησκειών μας; Δεν 

υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το νόημα που μπορούν να βρί

σκουν στην πίστη και στα συναισθήματά τους όσοι έχουν τέ

τοια τάση; Εάν υπάρχει κάποια τέτοια ουσία πώς μπορούμε 

να τη γνωρίσ υμε · Την γνώρισε ποτέ κανείς Την γνωρίζει 

πράγματι κανείς στις μέρες μας; Εάν υπάρχει τέτοια γνώση, 

τί επίδραση ασκεί επάνω μας και πώς εναρμονίζεται με τους 

θεσμ ύς μας και τα επιστημονικά γεγονότα; Πώς θα μπορού

σε να εναρμονίζεται με τη συνολική υγεία και την ευημερία 

μας, με τις προσωπικές ομαδικές και εθνικές μας σχέσεις; 

Περιλαμβάνει άραγε η διάταξη των πραγμάτων κάποιο συ

γκροτημένο μεγαλειώδες σχέδιο για την ανάπτυξη εξέλιξη ή 

αχ μα και για το μέλλον αυτού ή πιθανώς και άλλων κόσμων 

που μας αφορούν- Εάν υπάρχει σχέδιο, θα μας προσφέρει τον 

μακροπρόθεσμο στόχο μας αλλά πώς μπορούμε εμείς να το 

προωθήσουμε· Ποιές είναι οι δυνάμεις και οι ευκαιρίες που δια

θέτουμε γι' αυτ ν τον σκοπό; 

Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Όμως η 

ίδια η φύση των ερωτήσεων απαιτεί μεγάλη ευρύτητα πνεύ

ματος και προθυμία εκ μέρους του αναγνώστη για να τις 

αντιμετωπίσει απελευθερωμένος από προκαταλήψεις εάν πρό

κειται να δοθούν αξιόλογες απαντήσεις. Πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι να μην απορρίπτουμε πρόχειρα οτιδήποτε συ

γκρούεται ή μοιάζει να συγκρούεται με όσες προκατασκευ

ασμένες ιδέες πιθανώς έχουμε ακόμα χι αν αυτές μοιάζουν 

κατ' αρχήν ιερές και απαραβίαστες. 

Μια αμερόληπτη εξέταση αυτών των πραγμάτων θα δώσει 

σίγουρα τ έναυσμα σε μεγάλη συζήτηση και διάσταση από

ψεων αλλά τούτο είναι χαλ . Η άσκηση θα υποβάλλει σε δο

κιμασία και πρ χληση μερικές απ ψεις ίσως παγιωμένες οι 

οποίες, εντούτοις μπορεί να μην είναι τόσο πολύτιμες ή τόσο 

βάσιμες σ τις θεωρούσαμε. 

Θα μπ ρούσε να ρωτήσει κανείς γιατί αν είναι δυνατόν να 

γνωρίζ υμε τα θεμελιώδη γεγον τα και μυστικά της Φύσης 

πως υποδηλώνεται ε ώ, αυτά δεν είναι ήδη ευρέως γνωστά· 

Θα μπορούσε, εν συντομία. να απαντήσει κάποιος λέγοντας ότι 

πολλά είναι γνωστά αλλά παραβλέπ νται. Πολλά άλλα. μως, 

1 
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έχουν κυρίως σχέση με πεδία του Όντος που δεν είναι προσι

τά στις πέντε αισθήσεις μας, με πεδία, η ύπαρξη των οποίων 

δεν μπορεί να κατανοηθεί μέσα από τη διαδικασία της κοινής 

λογικής. Η ανώτερη ιδιότητα της ενόρασης πρέπει να καλ

λιεργηθεί ούτως ώστε μια διαφορετική μορφή «όρασης» και 

«ακοής» να μας γίνει προσιτή αλλά για όλα αυτά θα μιλή

σουμε λεπτόμερέστερα αργότερα. 

Μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια γνώση μόνοι μας άμεσα, 

μόνο εάν το θελήσουμε πραγματικά. Ακόμα χι αν όσα ακο

λουθούν δεν εμπνεύσουν τον αναγνώστη να προσπαθήσει μό

νος του τουλάχιστον, ελπίζουμε ότι θα του προσφέρουν τρο

φή για υγιείς σκέψεις. Οι ιδέες που παρουσιάζονται αν και 

υποθετικές, δίνουν ένα πλαίσιο όπου περικλείονται όλες οι 

εμπειρίες που προέρχονται από την καθημερινή ζωή και πα

ρατήρηση. Αυτό και μόνο πρέπει να δώσει κάποια εγκυρότη

τα στις παρούσες προτάσεις. 

Το θεμελιώδες υλικό για τη γενική θέση που υποβάλλεται 

περιέχεται στα «βασικά» κείμενα της αρχικής Θεοσοφιχής 

Εταιρείας κατά κύριο λόγο στο «Κλειδί της Θεοσοφίας» και 

στη «Μυστική Διδασκαλία» της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ. Αυτά τα έρ

γα γράφτηκαν κατά το τέλος του προηγούμενου αιώνα και με 

αφορμή το περιεχόμενό τους προέκυψαν πολλά κινήματα «θε

οσοφιχής» φύσης. Το βασικό τους περιεχόμενο δεν ήταν κα

θόλου καινούριο καθώς ευθέως δηλώνει η συγγραφέας τους: 

υπάρχει παράδοση της γνώσης των μυστικών της Φύσης, «Γνώ

σης» που έρχεται σε μας από το βάθος του χρόνου. Επίσης έχει 

δημιουργηθεί πολύ πλούσια λογοτεχνία που πραγματεύεται τη 

φύση της ύπαρξης και τη σχέση του ανθρώπου προς το Σύμπαν 

η οποία όμως έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί. Ό,τι δια

σώθηκε προέρχεται χυrL·.ι>ς από τον Μεσαίωνα και έχει διατυ

πωθεί με σκοτεινούς συμβολικούς όρους. Χωρίς τις προφορικές 

εξηγήσεις που γνωρίζουν οι δάσκαλοι των διαφόρων συστη

μάτων είναι σχεδόν ακατανόητο στον μέσο άνθρωπο. 

Τα γραπτά κείμενα της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ και των Μυστών 

Διδασκάλων της εισηγούνται. αυτές τις αρχαίες διδασκαλίες με 

έναν λίγο-πολύ σύγχρονο τρόπο έκφρασης και προσθέτουν πο

λύ υλικό, αρκετά σαφές που μέχρι τότε δεν ήταν διαθέσιμο 

1 
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στ ν χ σμο. Επίσης αναφέρ υν αποσπάσματα απ τα αρχαία 

και πα α σιαχά σ στήματα και σύμβολα για σύγκριση και 

πα α ειγματισμ και συσχετ(ζ υν την ον μαζόμενη μυστική δο

ξασία με τις ανακαλύψεις και τις επιστημονικές θεωρίες όπως 

ιατυπώ ηχαν περί τ τέλος τ υ πρ ηγούμενου αιώνα. Είναι 

αξι σημείωτ τι παρά τη φ βερή εξάπλωση της επιστημονι

κής γνώσης κατά τον τρέχοντα αιώνα η Μυστική Διδασκα

λία , σε σχετικά ζητήματα δικαιώνεται πλήρως. Συχνότατα 

π λλά απ αυτά π υ ειπώθηκαν τότε τώρα μοιάζουν εχπλη-

ωμένες π φητείες. 

Μεγάλ μέρ ς της Μυστικής Διδασκαλίας> είναι δύσκολο 

και εν απευθύνεται σε άπειρους ανθρώπους. Τούτο δεν ση

μαίνει τι η βασική ιδασχαλία δεν είναι κατανοητή αλλά ότι 

ι ευ ύτερες και βαθύτερες έννοιές της διατυπώνονται κατ 

ανάγκη σε γλώσσα και ύφ ς π υ απαιτούν προσήλωση και 

π μ νή και πως, για να γίνει πλήρως αντιληπτό το νόημά 

τ υς πρέπει ι εσώτερες αντιληπτικές μας ιδιότητες να επι

ταχυν ύν και να αναπτυχθ ύν. υμβ υλεύουμε γι αυτό τον 

λ y , τ υς α χάριους επί τ υ θέματος να ξεκινούν τη μελέτη 

τ υς με πι απλά και περιληπτικού τύπου βιβλία εκ των 

π ων Τ Κλειδί της Θεοσοφίας είναι μάλλον το καλύτερο 

αλλά αχ μα χι αυτ θα απαιτήσει πρ σεχτιχή ανάγνωση και 

μαχ χ νη μελέτη. 

Η λ γιχή τ υ να μ πορέσ υμε κάποτε να αντιληφθούμε 

μέ ς των βα ιών παγχ σμιων ιεργασιών ης Φύσης και των 

μ στιχών τ υ Όντ ς είναι τι ί ιος άν ρωπ ς είναι μια μι

χ σχ πιχή αντανάκλαση τ υ συνολικού Κ σμ υ. Η βασική 

φ 'ση και σ 'στασή τ υ είναι ί ια με τη φύση και τη σύσ αση 

τ ύμπαντ ς. Απ χτώντας γνώση τ υ υσιώδ υ Εαυτ ύ τ υ 

μα α(νει για τ ν αυτ λων των ντων και ων εκ ηλώσεων. 

τή η γνώση απ τελεί τη Θε σ φία. 

Η Θε σ φία π αγματεύεται λη η ωή ω ύνολ . Η 

1 αλ σ 'νη και η φιά υπάγ νται στη φύση φ -
σ ωση και Μυστιχισμ ς ε ναι ι τ ποι της. Ι αι μ ν η επα

φή με ις πα υφέ η υσιώ υς εσωτερικής ύπα ξη τ υ αν-

ώπ ιβή γνώση μέ υ η ιστη ατ -

μ νης καθ λιχή y πης, η Μία ωή π υ μ ιρα μαστε. 
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Η Θεοσοφία έχει περιγραφεί ως η «επιστήμη των επιστη

μών> . Ως πνευματική επιστήμη είναι θρησκεία ανώτατης βαθ

μίδας αλλά δεν εκφράζεται αποκλειστικά με τους όρους οποι

ασδήποτε συγκεκριμένης θρησκείας. Δεν είναι μία θρησκεία αλ

λά είναι η ίδια η θρησκεία από την οποία όλες οι θρησκείες, κα

τά την αρχέγονη γνησιότητά τους έχουν προέλθει προέρχονται 

και θα προέρχονται. 

Η συγγραφέας της «Μυστικής Διδασκαλίας» έχει πει ότι 

«περιλαμβάνει ακριβώς όσα μπορεί να δεχτεί η Ανθρωπότητα 

κατά τον επερχόμενο (200) αιώνα» .... «αυτή η «Ανθρωπότη

τα» (δηλαδή, ο άνθρωπος που ζει ως φυσικό πρόσωπο) θα βρει 

στους δύο τόμους της «Μυστικής Διδασκαλίας» ό,τι μπορεί να 

συλλάβει η αντίληψή του». Οποία πρόκληση! 



Κ ΦΑΛΑJ 11 

Θεμελιώδεις αρχές και προέλευση 

Όπ ιες χι αν ε(ναι οι απ ψεις μας ή τα πιστεύω μας πάνω στην 

προέλευση ε(ναι προφανές και αναμφ(βολο ότι υπάρχει ένα 

φυσιχ σύμπαν μέρος του οποίου είμαστε εμε(ς με τη σωμα-

ιχή μας διάσταση και ο χ σμος μας. Είναι, επίσης προφανές 

πως τι ήποτε υπάρχει πρέπει κάποτε να είχε μια αρχή. Όλα 

τα πράγματα μένουν σταθερά για κάποιο διάστημα. ε σύ

γχ ιση με τ ν διχ μας χρόνο μπορεί αυτ το διάστημα να εί

ναι σύντομ ή και ανυπολόγιστο. Επίσης, τα πάντα μεταβάλ

λ νται. Τα σώματα των ζώντων ντων π.χ. αλλάζουν με τη 

ιαδιχασία του μεταβολισμού. Ο γανιχές και ανόργανες ουσίες 

αλλάζ υν με τον χρ νο και ανάλογα με τις συνθήκες που τις 

περιβάλλ υν. Αχ μα και οι βράχοι αλλοιώνονται από τις χαι

ιχές συν ήχες. ε αυτές τις αλλαγές βλέπουμε την προσωρι

ν τητα λων των πραγμάτων και το αναπ φευχτο ου απώ

ατου τέλ υς των. 

χεπτ μεν ι αυτή τη ιαδιχασία συνεχ ύς αλλαγής, οδη

γ ύμαστε στη συνειδητ π ίηση πως η κίνηση είναι παγχ σμια 

α χή. ε λη τη Φύση υπά χει κίνηση και μεταβολή. Στα 

μεγαλειώ η φυσικά φαιν μενα π.χ. στ ν άνεμο στη β χή και 

στ υς ωχεαν ύς αυτ είναι π φανές. π ην άλλη πλευρά 

υπά χει κίνηση μέσα και σ α μ ια τη ια τη ύλης. Τ π -

τα εν β ίσχεται σε απ λυτη ηρεμία 'τε και για μια στιγμή. 

Α τή η α ιάχ πη κίνηση μέσα και έξω απ α π άγματα 
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εισάγει μια άλλη ιδέα την ιδέα της ενέργειας. Γνωρίζουμε για 

τα μεγάλα ποσά ενέργειας που είναι εγκλωβισμένα στα άτο

μα. Γνωρίζουμε πώς να αποδεσμεύουμε μέρος αυτής της 

ενέργειας. Η ενέργεια είναι η πρωταρχική αιτία της ύπαρξης 

όλων των εκδηλωμένων πραγμάτων. Χωρίς αυτή δεν θα υπήρ

χε τίποτα .. Γνωρίζουμε, λοιπόν ότι ενέργεια και ύλη είναι 

μορφές του ιδίου πράγματος. 

Έτσι η κίνηση, όπως την αντιλαμβανόμαστε κατ' ανάγκη 

σχετίζεται με τον χρόνο. Μόνο όταν κάτι μεταβάλλεται, αντι

λαμβανόμαστε ότι περνά ο χρόνος. Με την κίνηση των δειχτών 

των ρολογιών ή με την κίνηση του ήλιου στον ουρανό μετρού

με τον χρόνο για να ταξινομήσουμε τα γεγονότα του βίου μας. 

Υπάρχουν μερικοί ενδιαφέροντες συσχετισμοί μεταξύ κίνησης 

και χρόνου. Ένας τέτοιος συσχετισμός είναι η σχετικότητα του 

χρόνου ως προς την κίνηση. Για παράδειγμα αν μπορούσαμε 

να κινηθούμε με την ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου, η ταχύτητα 

άλλων ηλεκτρονίων που κινούνται προς την ίδια με εμάς κα

τεύθυνση, θα μας φαινόταν πολύ μικρή αν υποθέσουμε ότι 

ήσαν ορατά, μολονότι και εμείς και αυτά ως προς έναν ακίνητο 

παρατηρητή θα κινούμασταν με ταχύτητα που πλησιάζει την 
Ι Ι 

ταχυτητα του φωτος. 

Κάνοντας αυτές τις σκέψεις πρέπει επίσης να λάβουμε υπ' 

όψη μας ότι η κίνηση και ο χώρος είναι αδιαχώριστα μεγέθη. 

Ο χώρος είναι απαραίτητος για την ύπαρξη και την κίνηση των 

πραγμάτων. Επομένως, ο χώρος είναι προϋπόθεση της ύπαρ

ξης. Αργότερα θα δώσουμε κάποιες ιδέες πάνω στη φύση του 

χώρου και από αυτές θα δούμε ότι ίσως χρειαστεί να αναθε

ωρήσουμε τις κοινώς παραδεδεγμένες απόψεις μας σύμφωνα 

με τις οποίες ο χώρος πρέπει πάντα να θεωρείται ως απλή κε

νή προέκταση του μηδενός σε τρεις διαστάσεις. 

Έχοντας εισάγει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές της κίνησης, 

ενέργειας, του χώρου και του χρόνου, ας δούμε εν συντομία, 

πώς μπορεί η Θεοσοφία να τις χρησιμοποιήσει. 

Κατ' αρχήν, ως προς την προέλευση. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή εξ αιτίας των σχετικών 

απόψεων με τις οποίες οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 

ανατραφεί και οι οποίες μας διέπουν. Θα πρέπει να είμαστε 
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π λ ' π σεχτιχ ί να μην αφήσουμε τις προκαταλήψεις μας να 

πεισέλθ ν εάν θέλ υμε να αντιληφθούμε το ακριβές νόημα. 

Μια επιπ λαιη ανάγνωση, πως όταν ιαβάζουμε ένα άρθρο ει-

ήσεων π.χ. εν α φέρει κανένα αποτέλεσμα. τοχαστείτε πο

λ' πάνω σε αυτ π ιαβάζετε. Δεν απαιτείται πίστη. Απαι

τείται μ ν αν ιχτ και τολμηρ βλέμμα πάνω σε αυτά που λέ

γ νται και ειλιχ ινής π ό εση για να καταλάβει κανείς. Κατ 

α χήν, για τ ς περισσ τερ υς απ εμάς, οι ιδέες που πα-

σιάζ νται α είναι απλές εωρίες υπ θέσεις αλλά ας 

ύμε αν μπ ρ ύν ή χι να εξηγήσουν ή να συμφωνήσουν με 

τα γνωστά σε εμάς γεγ ν τα της ύπαρξής μας ούτως ώστε να 

α απ εχτεί η λ γιχή μας. 

Η .. ε σ φία χάνει Τ εις Θεμελιώδεις Πρ τάσεις. Η πρώτη 

ίζει, ως π ϋπ εση, τι το σύμπαν είναι μία ενότητα που 

πηγάζει και υπά χει μέσα σε ένα ασύλληπτο απερίγραπτο 

π λυτ , εξ λ χλήρ υ απερι ριστ . υτ το πόλυτο είναι 

πάντα ανεχ ήλωτ , αιώνι άπειρο χωρίς χατηγ ρήματα. 

Ίσως τ μ ν ετιχ π άγμα π υ μπ ρεί να λεχθεί γι αυτό εί

ναι τι Ι Ι και τι είναι Παντ ύναμ . Το πόλυτο είναι 

n αγματιχ τητα. ίναι ' παν. Δεν είναι μια ντότητα και εί-

ναι ελείως απ σωπ ίναι και πάν α θα είναι τελείως 

α ιάγνωστ πέρα απ σκέψη και εωρία. 

Η πρ ταση αυτή λέει αχ μα τι η ύψιστη σύλληψη, μ νο 

υπ ην ένν ια τι μπ ρ με να πά υμε μια ιδέα γι αυ ήν 

για να σχεφτ ύμε και να μιλήσ με σχε ιχά βρίσκεται μια 

βα μ α απ τ π λυ στην αλυσίδα αι ίας - αιτιατού ης 

εχ ηλωμένης 'πα ξη , πράγμα π υ απ τελεί συμβ λιχή Δυα-

ιχ η α, μία ν τητα αυτή χαθεα τή, 

Οι ύ ψεις αυτής της Δυα ιχ τητας είναι απολύτως 

αφη ημέν ς ώ ς και η απ λύτως αφηρημένη Κ νηση. ίναι 

' εξαι ετιχά μεταφυσικέ συλλήψεις π υ μας είναι σχεδ ν 

αχαταν η ες, αλλά ν ω βάση άνω σ ην ποία χτί εται 

ενα χαταν ητ ιχ μημα. 

Ο αφη ημέν ς Χώ π εν μπ ύμε να 

πα αλε ψ υμε απ π ια ήπ τε ένν ια ή να τ ενν ήσ υμε μ -

ν . Είναι η παγχ σμια μ τ α μέσα χι ξω απ ην 

π ία μπ εί να π χ' πτει αυτ απ χαλ ύμε ύλη. ναι 
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η χωρίς ρίζες ρίζα> της παθητικής περιοριστικής αρχής στο 

σύμπαν που καθιστά δυνατή την ύπαρξη σε οποιαδήποτε 

μορφή. Αυτός ο αφηρημένος Χώρος δεν είναι η τρισδιάστατη 

προέκταση που γνωρίζουμε αλλά τρόπον τινα, η «ουσία> του. 

Είναι μια πολύ δύσκολη σύλληψη όμως μπορούμε να την κα

ταλάβουμε �άν θεωρήσουμε τον ίδιο τον χώρο ως κάτι. Που

θενά δεν υπάρχει το απόλυτο τίποτα. 

Παράλληλα, η Αφηρημένη Κίνηση είναι η «χωρίς ρίζες ρίζα» 

της ενέργειας η ενεργητική γενεσιουργός δύναμη της δημι

ουργίας. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η ενέργεια αλλά αυτό από 

το οποίο προέρχεται ή εκδηλώνεται η ενέργεια όπως την 

γνωρίζουμε. 

Αυτές οι δύο όψεις λοιπόν της αφηρημένης Κίνησης και του 

αφηρημένου Χώρου μας δίνουν τα στοιχεία της πρωταρχικής 

δυαδικότητας της υποκειμενικότητας και αντιχ_ιμενιχότητας 

που είναι απαραίτητες όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με 

όρους της αρχικής Συνειδητότητας πράγμα που πρέπει να χά

νουμε τώρα. 

Η Συνειδητότητα, όπως τη γνωρίζουμε δεν υπάρχει σε 

αυτό το «ανώτατο» επίπεδο του Όντος υπάρχουν όμως, τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη δυαδι

κότητα γνώστη - γνωστικού αντικειμένου. Η απόλυτη αφη

ρημένη Κίνηση μπορεί να θεωρηθεί «Απεριόριστη Συνειδητό

τητα». Είναι η αφετηρία αυτού που θα ονομάσουμε Πνεύμα. 

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούμε να μιλά

με για μια Ενότητα, για το Ε Α. Η Κίνηση και ο Χώρος το 

υποκείμενο και το αντικείμενο το Πνεύμα και η 'Υλη είναι 

αδιάσπαστες δυαδικές όψεις μόνο του Ε ΟΣ. Καμία πλευρά 

καθεμιάς από αυτές τις δυαδικότητες δεν μπορεί να υπάρχει 

απομονωμένη όπως δεν είναι απομονωμένο το εσωτερικό 

ενός δοχείου από το εξωτερικό του. Δεν μπορεί να υπάρχει το 

ένα (δηλ. η κίνηση) χωρίς το άλλο (δηλ. τον κενό χώρο). Μα

ζί σχηματίζουν «τη βάση του εξαρτώμενου Όντος», για να θυ

μηθούμε τα λόγια της «Μυστικής Διδασκαλίας»: «Αυτό το 

Απόλυτο και οι πτυχές του· Χώρου και της Κίνησης ως Τριά

δα (που συμβολίζεται από πεπερασμένη διάνοια ως η θεολο

γική Τριάδα) .... » είναι η αφετηρία «της δύναμης και πάσης 
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ατ μιχής συνει ητ τητας και τρ φ δοτεί την καθ δηγούσα 

ιάν ια στο ευ ύ σχέ ι της κοσμικής Εξέλιξης... ακριβώς 

πως ι αντιθετοι π λοι του υποκειμένου και του αντικειμένου 

του πνεύματ ς και της ύλης εν είναι παρά μόνο όψεις της 

Μ(ας Εν τητας στην π ία συντιθενται έτσι και στο εχδηλω

μέν Σύμπαν υπά χει αυτ » π υ συνδέει το πνεύμα με την 

ύλη, τ υποκείμενο με τ αντιχε(μεν . Αυτός ο <σύνδεσμος» 

π υ ον μάζεται Φ χάτ στα κείμενα είναι η δυναμική ενέργεια 

τ Κ σμιχ ύ I εατού ή απ την άλλη ψη, είναι το ευφυές μέ

σ η ύναμη π υ κατευθύνει χά ε εκδήλωση. Είναι το μέσο με 

τ ποί ι χα πο( τ υ παρελθόντος αποτυπώνονται σαν σπό-

ι - σφ αγί ες στην εν τω γίγνεσθαι ύλη των μελλοντικών 

π αγμάτων σαν αρχετυπιχές μ ρφές και σαν ν μοι της Φύσης. 

τσι, απ τ Πνεύμα πρ έρχεται η συνειδητότητα και από 

τη ρ(ζα - Ύλη πρ έρχ νται τα διάφορα οχήματα στα οποία 

αυτή η συνει ητ τητα εξατομικεύεται και επιτυγχάνει την 

αυτ συνει ητ τητα ή την εξ αντανακλάσεως συνειδητότητα» 

και σαν μυστηριώ ης σύνδεσμος ανάμεσα στον ου και στην 

' λη, πρ κύπτει η κινητήρια αρχή που ηλεκτρίζει κάθε άτομο 

με ζωή . Αυτή η α χή λειτουργε σε λα τα επίπεδα της 

ύπα ξης και στην π αγματιχ τητα εκδηλώνεται στον φυσικό 

χ σμ ως ηλεχτρισμ ς. 

Απ αυτή τη θεμελιώδη τριάδα Πνεύματος - Ύλης - Ενέρ

γειας πρ έ χεται άπαν τ εκδηλωμένο σύμπαν με λη την ποι

κιλία συν ηχών υλιχ ύ ργανισμών και μορφής. 

Αυτές ι ιδέες αναμφίβ λα θα φανούν δυσν ητες σε ποι-

ν εν ις έχει ξαναχ ύσει. Πιθανώς να φανεί ότι δεν έχουν με

γάλη σχέση με τη ζωή πως την γνωρίζουμε σ ις τρέχουσες 

συν ήχες αλλά αν μελετηθούν προσεχτικά για ένα διάστημα 

και υπ τ φως σων ακολουθούν θα μας οδηγήσουν σε μια 

αντίληψη π υ χωρίς αυτές θα ήταν απίθαν να προκύψει από 

μ νη της. Η επιμ νή φέρνει θαυμάσια αποτελέσματα. Τώρα 

π υ ιαθέτουμε χάποι υς αχρογωνιαί υ λίθους , ας δούμε 

αν μπορούμε να πρ σγειωθ ύμε λίγο πε ισσ τερ μολονότι 

η π ρε(α μπ ρεί να είναι αχ μα δύσβατη. 

Μια απ τις μεγάλες δυσκολίες σε αυτ τ ευρύ σλλά θαυ

μάσι θέμα της Θε σ φία , είναι τ γεγ ν ς τι πραγματευ -
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μαστε ένα ζήτημα που δεν έχει αρχή και τέλος. Πρέπει να ξε

κινήσουμε από τη μέση. Οι μεγάλες, βασικές ιδέες που έχου

με θίξει, μέχρι στιγμής, είναι κυριολεκτικά παγκόσμιες. Ισχύ

ουν σε όλο το Σύμπαν και είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις 

δύο εναπομένουσες παγκόσμιες Προτάσεις πριν επιχειρήσου

με να μιλήσουμε για πιο γνώριμα σε μας θέματα. 

Η μία από αυτές τις Προτάσεις ορίζει ότι όλη η ύπαρξη δη

λαδή παν το εκδηλωμένο λειτουργεί κατά τον παγκόσμιο όμο 

και υπόκειται σε αυτόν. Ο όμος αυτός είναι πολυσχιδής. Αφε

νός, ορίζει ότι καθετί προχωρεί σε κύκλους περιόδους ανάπαυ

σης και δραστηριότητας, όπως απεικονίζονται στο δίδυμο μέρας 

- νύχτας, θέρους - χειμώνα αφύπνισης -ύπνου, εισπνοής - εκ

πνοής χ.ο.χ. Υπάρχουν μικροί κύκλοι μέσα σε μεγάλους και

μεγάλοι κύκλοι μέσα σε μεγαλύτερους. Η αναπνοή είναι ένας μι

κρός κύκλος μέσα στον μεγαλύτερο κύκλο της αφύπνισης -

ύπνου. Η αφύπνιση και ο ύπνος είναι μικροί κύκλοι μέσα στον με

γαλύτερο κύκλο της γέννησης - θανάτου. Μέσα στις ανθρώπινες

φυλές υπάρχουν οι ζωές των ατόμων των γενεών των οικογενειών

που έρχονται και παρέρχονται. Υπάρχουν οι γεννήσεις και οι θά

νατοι των φύλων των εθνών ακόμα δε και των φυλών. Κατά τον

ίδιο Νόμο αφετέρου καθετί υφίσταται με τον τρόπο ακριβώς

που υφίσταται σαν αποτέλεσμα αυτού που προηγήθηκε.

Η Τρίτη Πρόταση προέρχεται από τη θέση μας «Πνεύμα -

Ύλη» και από την πρώτη μας Πρόταση, την Παγκόσμια Ενό

τητα. Ορίζει ότι, όπως το Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς 

την Ύλη, έτσι και η συνειδητότητα δεν μπορεί να υπάρχει χω

ρίς ένα όχημα ή ένα δοχείο ύλης σε κάποια κατάσταση, εντός 

του οποίου λειτουργεί. Η ενεργή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

Πνεύμα και στην Ύλη είναι η Ζωή. Υπάρχουν επίπεδα ύπαρξης 

που θα συζητήσουμε αργότερα σε καθένα από τα οποία η συ

νειδητότητα μπορεί να λειτουργεί εάν έχει ένα «σώμα» υπό

στασης κατάλληλο για το συγκεκριμένο επίπεδο. Ένα φυσικό 

σώμα της είναι απαραίτητο για την καθημερινή μας ζωή. 

Η συνειδητότητα όπως εκδηλώνεται στα άτομα είναι μια σπί

θα που προέρχεται από την Παγκόσμια Συνειδητότητα και πο

τέ δεν είναι τελείως ανεξάρτητη από αυτήν. Επιπλέον τα οχή

ματα ή σώματα που η ατομική συνειδητότητα χρησιμοποιεί, υπό-
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κεινται στ ν κ κλικ ν μ του ντ ς και μη ντος. Γι αυτό κα

τά περι υς η ατ μιχή συνειδητ τητα πρέπει να αποσύρεται 

απ τ χημα που χρησιμ π ίησε και για την επόμενη περίοδο 

ραστηρι τητας, να χ ησιμ ποιεί ένα καινούριο όχημα. 

υν υασμένη με αυτήν την αλλεπάλληλη κατοίκηση σε 

νέα χήματα είναι και μια άλλη πτυχή του όμου της περιο-

ιχ τητας, της πλημμυρίδας και της άμπωτης χ.λ. π. η πτυχή 

της εξέλιξης, της ανάπτυξης της ιεύρυνσης της εκδίπλωσης. 

Κανένας φυσιχ ς κύκλος εν επιστρέφει ακριβώς στο σημείο 

εκκίνησης. Πρ χω εί κατά μήκ ς του άξονα του μεγαλύτερου 

χύχλ υ τ πο( υ είναι μέρ ς. Έτσι κατά τη διάρκεια της ζω

ής μιας σφαίρας π υ κατ ιχείται απ μια ανθρωπότητα, η

σ νει ητ τητα μπ εί να κατ ιχεί σε οχήματα όλων των πε

ι χών ης φύσης, ιευρυν μενη μέχρι να εξατομικευθεί στον 

' ν ωπο, π τε γεννιέται η ιδι τητα της αυτο-συνειδητότητας. 

Κατ πιν ύτ υ, ανάλ γα με τις προσπάθειες που χάνει ο 

' ν ρωπ ς κατά την ενσά κωσή του, μπ ρεί να προωθήσει την 

εξέλιξή τ υ και να περάσει σε υπεράνθρωπες καταστάσεις 

ύπα ξης. λλά, θα π ύμε περισσ τερα γι αυτ αρy τερα. 

Ι α ώς η συνει ητότητα ιευρύνεται ξετυλίγονται οι ιδιό

τη ες. Ι ι τητα είναι η ιχαν τητα να λειτουργεί κανείς κατά 

έναν συyχεχ ιμέν τρ π . Ι αθεμία απ τις αισθήσεις μας 

απ τελεί μια ιδι τητα, τα συναισ ήματα, ι σκέψεις και οι άλ

λες ιαν ητιχές λειτ υρyίες είναι ιδι τη ες το ίδιο, δε ισχύει 

για τη ιάίσ ηση και η έληση. 

Καθεμία απ αυτές τις ι ι τητες είναι εφικτή μ νο εξ αι

τίας ισμένων χαρακτηριστικών τη φύσης. Οι ιδι ητες αυ-

τές είναι, α π ύμε 
, , , 

υναμει η ραστηρι τητες του πνευμα-

ς για ις π ίε έχ υν αναπτυχθεί ρ ποι δράση και αντί

ασης. . υ ί ι ασης είναι εφικτοί χάρις εις και 

ανάλ γα προς την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τ υ υλικού 

τη μής, τη μ ρφή και τ υ σώματ ς π υ έχει ήδη επιτευ

χ ε στην π ρε α ης εξέλιξη . υτέ οι υνάμεις και τα χα-

αχ η ιστικά είναι ,τι έχει μέχρι ώρα πραyματω εί α 

ην Παντ υναμία κατά τη ιά χεια της ωή υ ηλιαχ ύ μας 

συστήμα ς τ π ί βεβα ως θα χει κατά μέγα μέρ πρ -

χύψει απ άλλα π ηyη έντα σ σ ήμα α. 
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Αυτές οι δυνάμεις και τα χαρακτηριστικά «εξαχτινώνονται» 

από τη ΜΙΑ ΖΩΗ κατά ρεύματα όπως οι ποικιλόχρωμες 

αχτίνες του φωτός προκύπτουν από την ανάλυση του λευκού 

φωτός μέσω ενός πρίσματος. Κάθε αχτίνα περνά από όλα τα 

επίπεδα της ύπαρξης, από το ανώτερο μέχρι το κατώτερο και 

η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της ορίζονται από την κυ

ρίαρχη φύση της. Για παράδειγμα, κάθε αχτίνα έχει ένα αντι

προσωπευτικό χρώμα στο φυσικό επίπεδο. Μπορεί να έχει 

διαφορετικά χρώματα σε άλλα επίπεδα, αλλά αυτά τα χρώ

ματα είναι μοναδικά για αυτήν την αχτίνα σε ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο. Καθεμιά από τις αισθήσεις μας και τις άλλες μας ιδιό

τητες έχει αντίστοιχη αχτίνα αντίστοιχο χρώμα και «ήχο». Κά

θε αχτίνα έχει τη βασική νότα της. Διαφορετικά επίπεδα 

ύπαρξης έχουν αντίστοιχες νότες σε διαφορετικές <Οχτάβες». 

Οι ποικίλες ιδιότητες της προσωπικότητας που έχουν ακροθι

γώς χατηγοριοποιηθεί από τους αρχαίους φιλοσόφους ως αι

μα ώδεις θυμοειδείς μελαγχολικές και φλεγματικές είναι 

ιδιότητες των αχτίνων ή αναμίξεις αυτών. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά αχτίνων διαπνέουν όλη τη Φύση 

και καθετί είναι πρόσμειξή τους. Όλα τα φυσικά στοιχεία τα 

φυτά και τα ζώα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν και να τα

ξινομηθούν κατ αναλογία εάν είχαμε επαρκείς γνώσεις για τις 

βασικές τους ιδιότητες. 

Κάθε «δύναμη» αχτίνας συμβολίζει μια συγκεκριμένη όψη 

της ζωής ή δύναμης και κάθε ιδιότητα μια αντίστοιχη υλική ή 

μορφική ποιότητα. Για παράδειγμα, η όραση είναι δύναμη ή 

ικανότητα που λειτουργεί μέσα από έναν υλικό αλλά ζωντανό 

οφθαλμό. 

Οι διαφόρων βαθμών παραλλαγές και συνδυασμοί αυτών 

των χαρακτηριστικών δυνάμεων και ιδιοτήτων μας δίνουν την 

απεριόριστη ποικιλία ειδών συνθηκών και ικανοτήτων του 

συνόλου που συνιστά τη Φύση που αντιλαμβανόμαστε. 

Έχουμε, λοιπόν παρουσιάσει μερικές σκέψεις και ιδέες πά

νω στα θεμελιώδη και στην προέλευση. Ίσως να έχει γίνει ήδη 

φανερό πως όχι μόνο το σταδιο της Ανθρώπινης ζωής είναι πο

λύ μεγάλο αλλά και ότι με αυτές τις σκέψεις και ιδέες μας δί

νεται ένας ορίζοντας ύπαρξης που ανταποκρίνεται στον πιο μα-
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κρ χρ νο, μακροπρόθεσμ σχ πιμ στόχο για τον ατομικό άν

ωπ αλλά και για την ανθρωπότητα συν λικά. Το τί ενν -

ύμε με τη λέξη σκ πιμος , θα προσπαθήσουμε να το εξη

γήσ με στη συνέχεια. 

Μ π εί να πρ κύφει η ένσταση ότι έχουμε φιλοσοφήσει 

υπε β λικά πάνω σε ένα ζήτημα που πρέπει να περικλείει όλες 

τις πτυχές της ζωής και να συμπεριλαμβάνει την έντονα αν

ρώπι νη κατάσταση τ υ ατόμου. Μέχρι στιγμής δεν ασχολη

θήκαμε με ι ι τητές μας σαν την αγάπη και την αφοσίωση που 

ταν ιαπραγματευόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη είναι οι 

μ νες, τελικά πραγματικά αξιοσημείωτες. Ξεκινήσαμε όμως 

απευ ν μεν ι στ ν σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο και προ

σπα 'με να τ υ δώσουμε μερικές εξηγήσεις. Θα ασχοληθούμε 

ή τ υλάχιστον θα θίξ υμε αυτές τις «συναισθηματικές» πλευ

ρές της ζωής σε ανάλογα εδάφια αργ τερα. 

Για να συνοψίσουμε έχουμε ρίσει ως προϋπόθεση ένα 

π λυτ , την Αναίτια Αιτία την Παντοδυναμία το Αδιάγνωστο 

το Τέλει , τ Αιώνιο. Χ: υμε αναφέρει ότι το ανώτερο που μπο

ρούμε να συλλάβουμε αναφορικά με την αλυσίδα της εκδήλω

σης, είναι τ Ε Α ως μια πρωταρχική Δυαδικότητα που δημι-

υργεί τ πνεύμα - ύλη, υποκείμενο - αντικείμενο συνδυασμοί 

π υ, ιερχ: μεν ι όλα τα επίπεδα της ύπαρξης, μας φέρνουν τε

λικά στις υαδιχότητες της δύναμης και μορφής στο εκδηλωμένο 

Σύμπαν με τη αυμαστή π ικιλία που γνωρίζουμε. 

' χούμε ιατυπώσει την Πρ ταση του μου των Κύκλων 

της περι δικ τητας, της αιτίας και του αποτελέσματος το 

μ της βασικής ταυτότητας λ 'γω της υπέρτατης Ενότητας , 

τον μ σύμφωνα με τον οπ ίο κάθε α ομική συνειδητότη

τα, χρησιμοπ ιώντας τα κατάλληλα οχήματα μέσω των πε

ρι ικών αλληλ διά χων ενσαρκώσεων ταυτί εται με τη 

Μία υνειδητ τητα. ναφερθήκαμε στον ν μο της ανάπτυξης 

της πρ ου κ.λ.π. που βρίσκεται πίσω απ κάθε εξελικτική 

δια ικασία. .Μιλήσαμε για τη φύση και τις ποι τητες των 

π αγμάτων, πως έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια 

αυτών των διαδικασιών στον πλανήτη. 

Είπαμε νωρίτερα πως αυτή η μεγάλη ιστορία δεν έχει αρχή 

και τέλ ς. Τούτ σημαίνει τι ο κ σμος μα και το ηλιακ μας 
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σύστημα είναι αποτέλεσμα αυτού που προηγήθηκε. Όταν συνέβη 

η μεγάλη αφύπνιση μετά από μια μακρά περίοδο ανάπαυσης 

υπήρχε εν σπέρματι αυτό που επρόκειτο να δημιουργηθεί. 

Έτσι και οι καρποί της παρούσας ύπαρξης και ζωής του πα

γκόσμιου σχεδίου μας θα συγκεντρωθούν στο Ανεκδήλωτο για 

μια μακρά περίοδο ανάπαυσης για να απορρεύσουν εκ νέου σαν 

σπόροι σε ο τι θα υπάρξει στην επόμενη μεγάλη αφύπνιση. 

Σε αυτή τη φιλοσοφία δεν έχει θέση η δημιουργία όπως συ

νήθως την αντιλαμβανόμαστε. Επομένως δεν υπάρχει Δημι

ουργός με την γενικώς παραδεδεγμένη έννοια. 



Ο Σκοπός της Ζωής· 

. ι ι ι ι 

Τ να πρ σπαθήσει να δώσει χανεLς απάντηση σε αυτό το ερώ

τημα θα φαιν ταν αλαζονιχ . Πρέπει όμως, να ερευνήσουμε 

αυτ τ ζήτημα αν βεβαίως πρόκειται αυτ το βιβλίο να έχει 

χάπ ι ν ημα. 

Όλ ι yνωρ(ζ υμε τις συνήθεις δραστηρι τητες των ζώντων 
' , � , 

πραyματων και η μ νιμη απαντηση, ως προς τον σχοπο αυτων 

των αστηριοτήτων, είναι η π φανώς, θεμελιώδης διατήρη

ση της ζωής των ατ μων και ων ει ών που περιλαμβάνει. Εάν 

εμβαθύνουμε περισσ τερο στο ερώτημα, άλλη μια, προφανώς 

εμελιώ ης απάντηση θα 'ριζε ι α άτομα ενός είδους πρέ

πει να ιατη ηθ ύν για να παρέχ υν τ οφή στα άτομα εν ς άλ

λ υ εί υς, συνή ως ανώτερ υ στην εξελικτική κλίμακα. Είναι 

λ φάνερ τι χα ετί στη φύση απ τελείται ή ποσ ηρίζεται 

απ κάτι άλλ 

Όμως, α υμ μαστε απ ις τρει εμελιώδει Προτάσεις 

ης - ε σ φ ας ι η ν τητα απ ελεί η βάση λ χλη υ ου 

ύμ παντ ς και τι αυ ή η Εν τητα εμφανί εται στην αλυσίδα 

αι ί υ - απ τελέσματ ς ως δυα ιχ τητα. με ι ψει τ υ αφη-

ημέν υ υ και ης αφη ημένη I ίνηση . την εκδήλωση

ανταναχλών αι ω υα ιχ τη α ύλη - πνεύμα ο και, τελικά, 

στ επ(π ιχή μας 'πα ξης. ω μ φή - ωή και ω 

ύλη - ν υ ή σ τα. Οι α ιχ τητε αυ έ συν έ νται 

με τ απ χαλ ύμεν Φ χά ην ενε y ι α χή π υ εχ η-



ΦΙ 

λώνεται ποικιλοτρόπως σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης, εμ

φανίζεται δε ως ηλεκτρισμός σε κάθε φυσική ύλη. Είναι αυτή 

που σαν παράγωγο της Δύναμης όψης του Πνεύματος, γίνεται 

η δυναμική αρχή του Σύμπαντος και, δρώντας σε συνδυασμό 

με το υλικό (που τελικά αποτελεί την ύλη), προκαλεί αυτό που 

γνωρίζουμε σαν ζωή υπό τη βιολογική έννοια, δηλαδή την πε

ριοχή όπου υπάρχει κινητικότητα ή συνειδητότητα. 

Η κίνηση είναι συμφυής με κάθε μορφή ύλης. Μέσα στα 

στοιχεία της φυσικής ύλης υπάρχει κίνηση. Μέσα στα άτομα 

υπάρχει η κίνηση των ηλεκτρονίων και άλλων ποσοτήτων 

ενέργειας, γνωστών με διάφορους όρους. Στους μονοκύπαρους 

οργανισμούς η κίνηση εκδηλώνεται ως φυγόκεντρη ανάπτυξη. 

Στους ανώτερους οργανισμούς μπορεί να συνιστά την κίνηση 

όλου του οργανισμού. Η έκταση και πολυπλοκότητα της με

τατόπισης αυξάνεται καθώς ανερχόμαστε την κλίμακα της 

ύπαρξης, από το επίπεδο της απλής κίνησης σε πράξεις με 

σκοπό την εξεύρεση και αφομοίωση της τροφής τη γέννηση 

ζώων και ανθρώπων μέχρι την επίτευξη εξαιρετικά εκλεπτυ

σμένων ικανοτήτων πολλών ειδών. 

Στις βασικές Προτάσεις της Θεοσοφίας βρίσκονται οι απα

ντήσεις πολλών ερωτημάτων που μέχρι τώρα μπορεί να μας 

έχουν μπερδέψει. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει νεκρή ύλη. Η 

ζωή είναι εγγενής στα πάντα. Έτσι δεν χρειάζεται να ψάξει κα

νείς να βρει την προέλευση των ζώντων πραγμάτων. Απαλ

λασσόμαστε λοιπόν, από το να αναζητάμε εκείνο το μυστη

ριώδες «κάτι» που μετατρέπει ένα σωρό μορίων σε κύπαρα και 

τα κύπαρα σε εξατομικευμένες μορφές, ζώντα πράγματα. Τώ

ρα, προκύπτει ως πρόβλημα η ανάγκη συμφιλίωσης του γεγο

νότος των πολυάριθμων ζωών των ατομικών κυττάρων σε έναν 

οργανισμό με την ατομική ζωή του οργανισμού ως συνόλου. 

Όπως είδαμε η αλληλεπίδραση που επετεύχθη από το 

Φοχάτ ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη είναι ζωή, δηλαδή 

μαζί και συνειδητότητα διαφορετική από την ανθρώπινη συ

νειδητότητα όπου στα κατώτερα βασίλεια της Φύσης το ζω

ικό, το φυτικό και το ορυ�τό, ισχύει συνεχώς ελαττούμενη επί

γνωση και ανταπόκριση. 'Ύ'στερα πάλι κατευθύνεται ανοδικά 

μέσα από το ανθρώπινο είδος και εφόσον οι εξελικτικές δια-
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ΣΚ 11 Σ ΤΗΣ ΖΩΗΣ; 

ιχασ(ες ε(ναι συνεχ μενες, προχωρε( πέραν της ανθρώπινης 

κατάστασης π ς υπεράνθρωπες καταστάσεις όπου η συνει

ητ τητα ια χώς ιευρύνεται μέχρι να φτάσουμε τη < Συνει

δητ τητα που έχει χ ρμό της όλο το Σύμπαν και περικλείει 

τα παντα. 

Έχ; υμε ει επίσης ότι η συνειδητότητα προέρχεται από τη 

θεμελιώ η υα ιχ τητα πνεύματος - ύλης. Αυτές οι δύο όψεις 

της ίδιας ύπαρξης δεν βρίσκονται χωριστά - τόσο η ύλη όσο και

τ πνεύμα είναι αναγκαία για τη συνειδητότητα. Δηλαδή το 

πνεύμα χρειάζεται το χημα της ύλης για να εκδηλωθεί η συ

νειδητότητα. Κατερχόμενη τα επίπεδα της ύπαρξης η ύλη 

εδραιώνεται λο και περισσότερο μέχρις ότου πάρει τη γνω

στή σε μας μορφή της στον φυσικό κόσμο. Κατ αυτή την προ-

δευτιχή εδραίωση, αντίστοιχα περιστέλλει και περιορίζει 

την πνευματική συνειδητ τητα ή απλώς το πνεύμα που εμπε

ριέχει. Ακριβώς, μως, πως υπάρχουν επίπεδα συνειδητότη

τας απ την υποτυπώδη ανταπ χριση του ορυκτού μέχρι την 

αφάνταστη απ λυτα εξελιγμένη απερι ριστη συνειδητότητα της 

Μίας Ζωής του ύμπαντος έτσι υπάρχουν ισάριθμες αντί

στοιχες καταστάσεις υπ στασης στα διάφορα επίπεδα της 

ύπα ξης. Ποικίλλουν απ τα πιο πυκνά ορατά σε μας στερεά 

του χ σμου μας μέχρι την απ λυτη λεπτότητα της προαιώνιας 

ομοιγενούς ρίζας Ουσίας που είναι συνώνυμη με τον Χώρο από 
την ποίαν λα απ ρρέουν. 

Μια άλλη σύλληψη που εμπλουτίζει την χαταν ησή μας εί

ναι αυτή της Μίας Ζωής που εκδηλώνεται μέσα στην ποικιλία 
των π λυάριθμων ζωών τ υ φυσικού επιπέδου. Έχουμε επί
σης, εω ήσει ως δε μένα επίπε α ύπαρξης σε αυτή την χα-

οδική πορεία απ τ Ένα, απ την καθολική Εν τητα, που 
χαθετ( τελικά υπάρχει, μέχρι τ ν κόσμο π υ γνωρίζουμε. Η 
εξελικτική ια ιχασία στον φυσιχ ' χ σμο με την ανάπτυξη των 
μ φών απ την απλ ύστερη στη συνθετ τερη αντανακλά 
την χά της ύπα ξης απ τ υψηλ στο χαμηλ . Σε 
αυτή την χά υπά χει αχ μα μεγαλύτε η συνθετ τητα με 
την αυξαν μενη π ιχιλία λειτ υ γιών π άγμα π υ αντανα
κλάται στη μ φή με τις απε ι ιχιλίε η , σχήματα, 
μεγέθη συνθέσεις, ιχαν τητε χ .. χ. 
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Αυτή η κάθοδος μπορεί συμβολικά να παρασταθεί σαν 

κώνος στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Μία Ζωή και κά

τω από αυτήν σειρά επιπέδων όπου κάθε επίπεδο καταδεικνύει 

μια πληρέστερη εχδίπλωση των δυνατοτήτων της ζωής, εμφα

νίζοντας ιεραρχία ευφυών οντοτήτων, ενώ κάθε ιεραρχία αυ

ξάνεται αριθμητικά από τις μονάδες που τη συνιστούν καθώς 

ο κώνος διευρύνεται προς τη βάση του. Όμως υπάρχει μόνο 

Μία Ζωή που την μοιράζονται όλοι ανάλογα με την ικανότη

τα που έχει ο καθένας. Υπάρχει μόνο ένας ους που τον μοι

ράζονται όλοι, ανάλογα με τη δύναμη ανταπόκρισης που 

έχουν. Αυτός ο Ένας ους μπορεί να παρασταθεί ως Θείο Ιδε

ατό όπου βρίσκονται τα αρχέτυπα αυτού που υπήρξε υπάρ

χει ή θα υπάρχει στο σύμπαν. Οι μονάδες συνειδητότητας τα 

άτομα που συναποτελούν τις ιεραρχίες απαιτούν όπως ήδη 

εξηγήσαμε οχήματα ή οργανισμούς ύλης λιγότερο ή περισσό

τερο εξελιγμένους και επεξεργασμένους, ανάλογα με τον βαθ

μό τους μέσα στους οποίους να λειτουργούν στο αντίστοιχο 

πεδίο της ύπαρξης. Μία από αυτές τις ιεραρχίες είναι η 

Ανθρωπότητα, ως σύνολο. Το όχημα συνειδητότητας του 

Ανθρώπου στη φυσική ύπαρξη είναι το σώμα του. Σε όντα 

ανώτερα από τον Άνθρωπο στην εξελικτική κλίμακα η ανάγκη 

για ένα όχημα συνειδητότητας στο φυσικό επίπεδο έχει ξεπε

ραστεί. Η ανάγκη για ένα τέτοιο όχημα έχει υπερπηδηθεί. Αυ

τά τα όντα είναι οι υπεράνθρωπες πνευματικές οντότητες 

στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, που αποτελούν τις ιε

ραρχίες των όντων που βρίσκονται υψηλότερα από τον Ά νθρω

πο στον κώνο της ύπαρξης. Χαμηλότερα από τον Άνθρωπο, 

στην καθοδική κλίμακα η πνευματική ζωή δεν εξατομικεύεται, 

υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει λειτουργική μονάδα αυτο - συ

νειδητότητας για κάθε μορφή, όπως υπάρχει στον Άνθρωπο. 

Αυτές όψεις της Ζωής που μερικές φορές αναφέρονται ως Μο

νάδες κερδίζουν κατά κάποιο τρόπο εμπειρίες σε σώματα λε

όντων, ποντικών και σε σώματα διαφόρων άλλων ειδών ζώων 

καθώς και στα διάφορα είδη φυτών χ.ο.χ. Η ζωή που υπάρχει 

σε οποιαδήποτε μορφή, καθ' Όιανδήποτε χρονική στιγμή, εστιά

ζεται σε αυτή τη μορφή κατά τη διάρκεια της ζωής της. Όταν 

η ζωή αποσύρεται η μορφή χάνει τη συνεκτική λειτουργική δύ-
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ναμή της και απ σ ντί εται. Είναι αξι σημείωτο πως κάθε 

πράγμα, ζωνταν ή μη έχει τα ιχά τ υ διακριτά συστατικά 

'πα ξης στις εσώτερες περι χές. Βλέπε Κεφ. IV . 

Έτσι, διαπιστών υμε πως η Ζωή λειτουργεί από δ.ύο χα

τε θύνσεις ή μέσα σε ύ κατευθύνσεις. Η μία βρίσκεται στη 

βάση της κλίμακας της ύπαρξης, σε κάθε μεμονωμένο άτομο 

και μ ι της ύλης π τε α μπορ ύσε να χαρακτηρισθεί ως 

στ ιχειαχή ύναμη. Η άλλη τ σώμα που χρησιμοποιεί λιyό

τε ή πε ισσ τερ σύνθετους οργανισμούς επίσης αποτε

λ ύμενους απ απλ ύστερες μονά ες ζωής, κύτταρα και όρ

γανα κερδίζει εμπει ία κατά τη διάρκεια της ζωής του ορyα-
, ι ' ι , 

νισμ υ. υτη η εμπειρια τροποποιει και τη μορφη και την εσω-

τε ιχή ζωή. Αρχίζει να αναπτύσσεται ικανότητα ανταπόκριση. 

ναπτύσσεται η συνει ητ τητα. Καθώς εκτυλίσσεται η συνει

ητ τητα η ζωή απαιτεί ορyανισμ ύς οχήματα ή σώματα 

αυξαν μενης ευαισ ησίας και επι εξι τητας. Αυτή η διαδικα

σία εξέλιξης εξαχ λ υθεί μέχρι τη δημιουργία των ανώτερων 

μέχ ι στιγμής εξελιγμένων σωμάτων στη Φύση των ανθρώ

πινων σωμάτων, π υ ζ υν οι ' νθρωπ ι με τη μοναδική τους 
ν ητιχή ιχαν τητα, ι μ ν ι που έχουν επιτύχει την αυτο-συ-
νει ητ τητα και την αυτο ιάθεση. 

Έχουμε λ ιπ ν, πλέ ν αρκετά δεδομένα ώστε μπορούμε να 

ίξ με μια ματιά στ ν σχοπ της ζωής με έναν καινούριο 
τρ π . Φαίνε αι πως αυτ ς σχ π ς μπ ρεί να συνοψισθεί στη 
λέξη: Εξέλιξη. Είναι μως απαραίτητ τώρα να πρ σ έσουμε 

στην ένν ια αυτής της λέξης δύ σημαντικές ιδέες που δεν της 
αποδ νται συνήθως. Η μία είναι η π οδευτιχή εχδίπλωση της 
συνει ητ τητας χα ώς η Ζωή ταξιδεύει κατά μεγάλες χρονικές 
περι δους μέσα απ τα βασικά στ ιχεία της ύλης, μέσα από το 

υχτ βασίλειο και στη συνέχεια μέσα απ τις εξελισσ μενες 
μ φέ των yανιχών, φυτικών και ζωικών βασιλείων κατα
λήy ντας , σε ,τι αφ ά αυτ ν τ ν φυσιχ χ σμο, στ ν Άνθρω
π . Η άλλη ι έα, συνέπεια της π ηy 'μενης είναι αυτή της 

εχπα δευσης της ύλης π υ πε ιλαμβάνει το χημα ή σώμα 
π υ χ ησιμ π ιείται προς τ πα ν, απ την ενυπάρl υσα σε 
αυτ ωή. Όσ ανώτε ς είναι yανισμ ς τ σ εντ νώτερη εί

αστη ι τητα της ωής και. κατά συν πεια. και η εμπει-

4 
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ρία. Το αποτέλεσμα αυτής της εκπαίδευσης παίρνει τη μορφή 

αυξανόμενης εκλέπτυνσης και δεκτικότητας προς το κίνητρο. 

Κατ' αρχήν, η ανταπόκριση είναι απλή αντίδραση αλλά, με τον 

χρόνο, υπεισέρχεται το στοιχείο της μνήμης γεννιέται η επιθυ

μία και τότε η ανταπόκριση διέπεται από την επιθυμία. Η 

ικανότητα της πραγμάτωσης αυτών των μεταμορφώσεων σε ποι

ότητες της ύλης αναπτύσσεται καθώς η ζωή εκδιπλώνει τις δυ

νάμεις της. Ο άνθρωπος με τις δημιουργικές δυνάμεις του μπο

ρεί συνειδητά να αναλαμβάνει και να επιταχύνει αυτή τη με

ταμόρφωση για λογαριασμό του εάν το επιθυμεί. Όλη αυτή η 

σημαντική διαδικασία αφορμάται από τον δυναμισμό της «ευ

φυούς» ενέργειας ( Φοχάτ) που είναι εγγενής στο καθετί. Είναι 

απευθείας συνδεδεμένη με τη συνειοητότητά του ως Παγκόσμιος 

ους και είναι λειτουργία της Μίας Ζωής. 

Επομένως, ο σκοπός της ζωής είναι το να ζε. κανείς. Η ζωή 

συνεπάγεται αλλαγές και οι αλλαγές αυτές, όπως θα δούμε αρ

γότερα είναι κυκλικές αλλά πάντα σε μία διευρυνόμενη προ

οδευτική κλίμακα, σε εξέλιξη. Αφενός το πνεύμα ή η ζωή κα

τέρχεται σε εκδήλωση στον φυσικό κόσμο και αφετέρου 

ανέρχεται με βαθμιαία βελτιούμενες μορφές μέσα από τη συ

νεχώς εκδιπλούμενη συνειδητότητα μέχρι το στάδιο όπου ο 

Άνθρωπος ο προικισμένος με νου κατακτήσει την αληθινή αυ

το-συνειδητότητα. Οι δραστηριότητες του Πνεύματος σε φυ

σικές μορφές προκαλούν την παραγωγή και τον πολλαπλα

σιασμό εξατομικευμένων αυτο -συνειδητών μονάδων Του αν

θρώπινων και τελικά υπεράνθρωπων όντων όπου καθένα τε

λικά, επιστρέφει στην πηγή του έχοντας συλλέξει μοναδικές 

εμπειρίες γνωρίσματα και δύναμη. Εν ολίγοις, η ζωή είναι τα

ξίδι προς την τελείωση. 

Αυτή η προοδευτική εκδίπλωση της συνειδητότητας με εξε

λικτική ανάπτυξη η πραγμάτωση της αυτο-συνειδητότητας και 

αυτοδιάθεσης μέσω της θέλησης ο πολλαπλασιασμός τέτοιων 

αυτοσυνείδητων οντοτήτων και η βαθμιαία τελείωσή τους είναι 

αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε το Σχέδιο για τη Γη μας. 

Σε ένα ευρύτερο σχέδιο . περιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος και 

σπουδαιότερος κύκλος ανάπτυξης των οντοτήτων, όπου περι

λαμβάνονται οι υπεράνθρωπες περιοχές. Με την εξέλιξη των αν-
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θ ώπων, ως υπο εέστερων μονάδων στην εξελικτική αλυσίδα 

αναπτύσσονται και αυτά τα υπεράνθρωπα όντα σε συνειδητό

τητα και δύναμη. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε, τρόπον τινα τα 

κύτταρα της ευρύτερης ύπαρξής τους. Καθώς προοδεύουμε, 

μοιραζ μαστε την πληρέστερη ζωή τους. Αυτή η διαδικασία εί

ναι ατέ μ νη και απερίγραπτα θαυμάσια σε μεγαλοπρέπεια και 

δύναμη. Η επιστ φή αυτή στο Ε Α σε αυτή τη συνθετική δια-

ιχασία που δηγεί τη ζωή από την υποτυπώδη συνειδητότητα 

των μ ίων των ίδιων των στοιχείων της ύλης μέχρι μια τελική 

επιστροφή, πλήρως αυτ -συνειδητή με όλη την εμπειρία του τα

ξιδι ύ αμέτρητων χρ νων μέσα από όλα τα βασίλεια της Φύσης 

πίσω στην πηγή της ΜΙΑ Ζωής, από την οποία ξεκίνησε στην 

αυγή τ υ χ νου είναι σο μπ ρούμε να το δούμε με ανθρώ

πιν υς ρ υς, σκοπός της ζωής. 

Πρ φανώς δεν αναπτύξαμε όλα τα ερωτήματα που προ

χύπτ υν ως πρ ς τον τελιχ σκοπό της ζωής, αλλά έχουν δο

θεί μερικές απαντήσεις που μπορ ύν να ικανοποιήσουν τους 

περισσ τερους απ εμάς για π λλές επερχόμενες ζωές. Το να 

πρ χωρήσουμε περαιτέρω, σε αυτό το στάδιο ακόμα χι αν 

μπ ύσαμε, θα ήταν για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του 

Β ύδα, ανώφελη εικασία . 

Ο ιδιαίτερ ς ρ λος τ υ ανθρώπου σε αυτή τη σημαντική 

ια ικασία εχδίπλωσης των δυνάμεων της Φύσης καθόσον τον 

αφ ύν ατ μικά, και πώς αυτό επιτυγχάνεται αναπτύσσεται 

στο Κεφάλαι ΠΙ. Όμως, η Α νθρωπ τητα ως Βασίλειο και 

χα εμιά απ ις υπεράνω αυτής ιεραρχίες, έχει μια δημιουρ

γική απ στ λή. Οι ανώτερες τάξεις κατευθύνουν τη μορφή οι

χ μώντας ψεις της φύσης, σύμφωνα με ο σχέδιο και τον 

Παγχ σμι μ τ υ π ίου είναι οι άμεσοι εκπρ σωποι. Εί

ναι ι Δημι υ γ ί υ χ σμ υ μας. Οι ιεραρχίες της ωής, 

π υ β ίσχ νται κάτω απ τον άνθρωπ . ας π ύμε εκτελούν τις 

εντ λές τ υ . Π χειται για ένα επίπεδ ωής ου ανταπο

χ ίνεται, ανάλ γα με τη υνατ τητά τ υ. στις πιο εξελιγμένες 

ντ τητες των ψηλ τερων επιπέδων. 1. άθε πράγμα και δη

μιού γημα επιτελεί και στην εσώτε η και σ ην εξώτερη πε

ι χή τ υ ντ ς κάπ ια απ στ λή μέσα στ πλαίσι του με

γαλειώ υς σχεδ( υ των π αγμάτων. 

Ι 



ΚΕΦ ΑΙΟ IV 

Η Συνολική Σύνθεση του Ανθρώπου 

Γνωρίζουμε τη σύσταση του ανθρώπου από τον Απόστολο 

Παύλο: σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η Θεοσοφία επεξεργάζεται 

αυτό το βασικό πλαίσιο και ορίζει ποιά είναι η ακριβής έννοια 

αυτών των όρων. Λέει ότι ο άνθρωπος είναι επταδικός κατά τη 

σύστασή του. Διαθέτει το φυσικό του σώμα και άλλες έξι αρ

χές η καθεμιά από τις οποίες έχει συγκεκριμένη φύση και συ

γκεκριμένη λειτουργία. 

Εδώ εμφανίζεται η ιδέα των επιπέδων της ύπαρξης και η

ανάγκη του πνεύματος να έχει ένα όχημα με το οποίο να λει

τουργεί σε κάθε επίπεδο. Επίσης έχουμε πάρει μια ιδέα για 

τη σχέση ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη και πώς, σε τελι

κή ανάλυση δεν μπορούν να χωριστούν, αν και σε μας, στο φυ

σικό επίπεδο, μοιάζουν να είναι και, πράγματι είναι αντιδια

μετρικοί πόλοι της ύπαρξης. Η μία είναι η θετική αρχή και η

άλλη η αρνητική, η δεσμευτική η περιοριστική αρχή. Η ύλη που 

περιέχει πνεύμα σε κάθε μορφή ή σε καθετί που υπάρχει πε

ριορίζει τις δραστηριότητες του πνεύματος στον βαθμό που οι 

μορφές δεν έχουν ακόμα εξελιχθεί ή εκπαιδευτεί ώστε να 

ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του. Τα οχήματα που είναι 

απαραίτητα για να λειτουργεί εντός τους το πνεύμα ονομά

ζονται «σώματα» μερικές φορές σε κάποια θεοσοφικά κείμε

να. Μόνο όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διακριτά. 

Είναι καλύτερο να τα θεωρεί κανείς αλληλοεξαρτώμενα στοι-
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χεία ή αρχές της συν λιχής ύπαρξης του ανθρώπου δια των 

π ίων λειτ γεί στα ιάφ ρα εσώτερα επίπεδα της ύπαρξης. 

Είναι, τώ α απαραίτητ να αναφερθούμε στα επίπεδα 

για τα οπ ία μιλήσαμε προηγουμένως. Κατά πρώτον, ας δού

με εάν στην χα ημε ινή ζωή υπάρχει κάτι που θα μας οδη

γο 'σε στ να υπ ψιαστ ύμε την ύπαρξή τους κάτι από το 

π ί θα μπ ρ ύσαμε να αντλήσ υμε γνώσεις για αυτά. Γνω

ίζ με τ φυσι λ γιχ χαθημεριν περιβάλλον μας στο οποίο 

αυτ π υ χαν νικά θεωρ ύμε ως εαυτούς μας παίζει το ρό

λ τ υ χαι π υ περιλαμβάνει χαι άλλους ανθρώπους. 

Γνωρίζ υμε τι λα τα πράγματα σε αυτ το περιβάλλον 

απ τελ 'νται απ φ σιχή ύλη στις τρεις καταστάσεις της του 

στε ε ύ, υγ ύ χαι αερίου. Γνωρίζουμε τ περιβάλλον μας μό

ν μέσα απ τις φυσικές αισθήσεις μας, με τα μάτια μας τα 

αυτιά μας, δέ μα μας την αφή το στόμα χαι τη μύτη μας. 

αμβάν υμε μηνύματα απ τ ν εξωτεριχ κ σμο από οτιδή

π τε στ π ί αισ ητήρια ργανα μπορούν να ανταποκριθούν, 

μηνύματα π υ μεταβιβάζ νται μέσω του τηλεγραφικού νευρι

χ ύ συστήματ ς σε αυτ ν τον υπέροχ σταθμ την έδρα της 

αφυπνισμένης σ νει ητ τητάς μας τ ν εγκέφαλο. 

' χ υμε συνη ίσει τ πρώτ επίπε ο της ύπαρξης, το φυ

σικ . Τα άλλα, μως 

ς πα ατη ήσ υμε πως ταν αντιλαμβαν μασ ε τα πράγ

μα α πε ιλαμβανομένων χι άλλων ανθρώπων, συχνά αφυπνί-

νται τα συναισ ήματά μας. Αυτά ποικίλλ υν από απλή αρέ

σκεια χαι απα έσχεια μέχ ι έντ νη αγάπη και μίσος, απ απλή 

έλξη μέχ ι πά ς χ. . χ. 1 ιν ύνται ηλα ή, μέσα σε μια ευρεία 

γκάμα συναισ ημάτων. υτά τα συναισθήματα εντυπώνονται 

στη μνήμη μας. Η ανάμνηση πραγμάτων π έχουμε χάνει και 

π υ ε χα ιστη ήκαμε μας π ξενεί την επιθυμία να τα επα

ναλάβ με. � άν κάτι μας έχει π καλέσει π νο ή δεν μας άρε

σε. τ απ σ εφ μασ ε και θέλ υμε να απ φύγ υμε επανά

ληψη τη εμπει ία . 

Έτσι, ένα μεγάλ μέ ς τη ωή μας απ τελε ται απ σ -

ναισ ήματα χαι υπ χει αι σε αυτά εσώτε α συναισθήματα χα

ώς χαι φ σική αίσθηση και εν υπώσει π υ π έ χ νται 
απ ι αισθήσεις μα . 



ΦΙΑ 

Η μνήμη καταγράφει την εμπειρία μας, μέρος της οποίας 

μπορούμε να ανακαλούμε κατά βούληση. Υπάρχει, επίσης, 

ένα άλλο στοιχείο στη ζωής μας, το στοιχείο της νοητικής 

δραστηριότητας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η μνήμη, η ανά

μνηση η φαντασία και η σκέψη όπου όλες ανήκουν σε μια τά

ξη εσώτερης δραστηριότητας διαφορετικής από το συναίσθη

μα αλλά στενά συνδεδεμένης με αυτό. 

Αυτές οι εσώτερες δραστηριότητες συγκίνησης και νου απο

τελούν διακριτές περιοχές συνειοητότητας και μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν ως βάση κατηγοριοποίησης για δύο από τα επί

πεδα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τώρα λοιπόν, μπορούμε να 

πούμε ότι έχουμε το συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο ύπαρ

ξης επιπροσθέτως του φυσικού. Εξ ορισμού έχουμε πει ότι για 

να αφυπνισθεί η συνειδητότητα ή για να δημιουργηθεί οποια

δήποτε ανταπόκριση, πρέπει να υπάρχει ένα · χημα που να 

ανταποκρίνεται στο σωστό επίπεδο της ύπαρξης ώστε να λει

τουργεί η ζωή ή το πνεύμα. Πρέπει επομένως να έχουμε ένα 

συναισθηματικό όχημα ή σώμα και ένα νοητικό όχημα που κα

τά κάποιο τρόπο, να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά να συ

νεργάζονται και με το φυσικό μας σώμα για να μπορέσει ο εγκέ

φαλός μας να καταγράψει τη δραστηριότητά τους. Έτσι μπο

ρούμε να έχουμε συνείδηση της δραστηριότητας και στα τρία 

επίπεδα. Στην αφυπνιζόμενη συνειδητότητα η επίγνωση εκ 

μέρους μας της αίσθησης της συγκίνησης ή της νόησης αναφέ

ρεται στον φυσικό εγκέφαλο. Είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε αυ

τή τη λειτουργία ώστε είναι πράγματι πολύ δύσκολο ακόμα και 

το να συλλάβουμε την ιοέα της συνειοητότητας χωρίς τον φυσικό 

εγκέφαλο. Αυτή η μεγάλη δυσκολία προξενεί τις ιδέες του υλι

σμού δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνειδητή ύπαρξη χω

ρίς ένα φυσικό σώμα. Μια ιοέα στην οποία κάποιοι από εμάς πι

στεύουν πολύ σθεναρά και προφανώς δικαιολογημένα. 

Σχετικά με το νοητικό επίπεδο έχουμε αναφέρει τις βασι

κές λειτουργίες του της μνήμης, φαντασίας και σκέψης, μια νοη

τική δραστηριότητα που εμπεριέχει μνήμη και φαντασία καθώς 

και εμπειρική αλλά και γενική εκπαίδευση στη λογική. Αυτές 

είναι οι νοητικές δραστηριότητες με τις οποίες είμαστε εξοι

κειωμένοι στην καθημερινότητά μας αλλά υπάρχουν και άλλες 
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που υπερβα(ν υν τις προαναφερθε(σες τρεις. Χαρακτηρίζονται 

απ ευφυία απ αυθόρμητη <κοινή λογική προερχόμενη 

απ αρχές που έχ υν περάσει στην αντ(ληψη αλλά δεν έχουν 

υποστε( εκπα( ευση, και νοητικές λειτουργίες σχετικές με 

αφηρημένες ιδέες, ευρείες έννοιες και συνειδηση. Μπορούμε να 

απ καλ ύμε αυτές τις τελευταίες ανώτερες νοητικές λειτουρ

γίες και να τις διακρίνουμε από τις πρώτες που θα μπορού-
Ι , Ι Ι Ι 

σαμε να τις νομασουμε κατωτερες νοητικες που ειναι στενα 

συνδεδεμένες με το συναισθηματικό μας κόσμο. 

Τα φυσικά μας σώματα και οι συναισθηματικές και κατώ

τερες νοητικές μας αρχές έχουν προσωπική υφή και συνι

στούν λα αυτά που νομάζουμε <προσωπικότητα» στον άν

θρωπ . Αυτός είναι ένας σημαντικός ορισμός που θα χρησι

μ ποι ύμε ακριβώς υπό αυτήν την έννοια. 

Οι δραστηρι τητες του ανώτερου νου, εξ ορισμού έχουν 

σχέση με ευρε(ες αρχές και αφαιρέσεις και συνεπώς δεν μπο

ρ ύν να ε(ναι της ίδιας προσωπικής φύσης όπως εκείνες του 

κατώτερ υ νου. Δεν φανερώνουν προσωπικά χαρακτηριστικά 

ή περιεχ μενο. Εξακολουθούν μως να είναι μοναδικές και 

ατ μικές κατ άνθρωπο είναι δε πως και οι άλλες νοητικές 

ραστηρι τητες. Η νοητική αρχή έχει επομένως δύο όψεις την 

ανώτε η και την κατώτερη. Η κατώτερη είναι εξ ορισμού συ

στατικ της ανθρώπινης προσωπιχ τητας και η άλλη αντιπρο

σωπεύει τη μ ναδιχή του ατομιχdτητα, όπως αυτή διακρίνεται 

απ τηy π σωπικότητά τ υ. 
Ι Ι Ι 

υτη η ιαχριση αναμεσα στην πρ σωπιχ τητα και την 

ατ μιχ τητα είναι π λύ σημαντική και πρέπει να μην τη λη

σμ ν ύμε. 

Υπάρχουν και άλλες εσώτε ες δ αστηριότητες που, κατά το 

μάλλ ν ή ήττον βιών υμε ι περισσ τερ ι απ μας κατά τη 

ιά χεια της ζωής μας. Μπορ ύν να περιγραφ ύν ως άμεση 

γνώση, χα αρή εν αση συνήθως ξαφνική πράγματι βαθιά χα

ταν ηση με ένα εί ς απ στασι π ιημέν υ αλλά συμπάσχοντος 

συναισθήματ ς. υτ ν μάζεται διαίσθηση* intuiti η , αγγλ. 

την ελληνικ 

νει ην μεση γνώση για κάτι. έγεται και 

4 
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αποδίδοντας τη λέξη με την ακριβή της έννοια «tuition» που 

σημαίνει «μάθηση» και «in», δηλαδή «εκ των έσω». { Βλέπε 

υποσημείωση τέλους κεφαλαίου} Η διαίσθηση πρέπει να αντι

διαστέλλεται από τα προαισθήματα τα προμηνύματα και τα 

συναφή, που είναι ψυχικές εμπειρίες - δηλαδή, εμπειρίες που 

δημιουργούνται στον κατώτερο νου μας και στις συγκινησια

κές αρχές μας. Η διαίσθηση μπορεί να γίνει αντιληπτή από την 

ποιότητά της, τη χαρά της φώτισης, της συμπόνιας που μας γε

μίζει ή και από το συνδυασμό όλων αυτών που συνοδεύουν την 

εμπειρία. Άλλη μια σημαντική διάκριση ανάμεσα σε μια διαι

σθητική εμπειρία και μια ψυχική εμπειρία είναι ότι η διαίσθη

ση μας διδάσκει με όρους αρχών και δεν είναι ποτέ προσωπική 

ενώ τα ψυχικά προαισθήματα έχουν πάντα προσωπικό χαρα

χτήρα, συνήθως συναισθηματικού περιεχομένου και αφορούν εί

τε σε μας τους ίδιους είτε σε άλλους ανθρώπ υς. 

Αυτές οι διαισθητικές δραστηριότητες θεωρούμε πως εμ

φανίζονται μέσα από ένα πνευματικό όχημα ή σώμα που δεν 

είναι πραγματικά δικό μας υπό την έννοια των φυσικών ή άλ

λων σωμάτων μας. Είναι το όχημα του Πνεύματος υπό τη γε

νική Κοσμική έννοια. Γίνεται δικό μας μόνο εξ αιτίας του συ

σχετισμού του με την ανώτερη νοητική αρχή μας όπου ανήκει 

η ατομική μας συνειδητότητα. Σε αυτά ακριβώς τα ανώτερα 

πεδία της ύπαρξής μας υπάρχει αυτό που λέμε Σοφία. 

Τελικά υπάρχει το βασίλειο του αγνού Πνεύματος, η Ενότητα 

σε εκδήλωση - η Πηγή της ύπαρξής μας και όλων των άλλων 

υπάρξεων. Αυτό το Θείο Πνεύμα δεν ανήκει ατομικά σε κανέ

ναν. Οι ατομικές ζωές είναι σπινθήρες από τη φλόγα του και τη 

φύση του. Γι' αυτό δεν είναι Ανθρώπινη αρχή αλλά παγκόσμια 

αρχή που λειτουργεί μέσα από όλες τις μονάδες της ζωής. 

Θεωρώντας τη νοητική αρχή ως μία παρά τη δυαδική φύ

ση της, και το Παγκόσμιο Πνεύμα ως μία από τις ανθρώπινες 

αρχές καθόσον είναι οπωσδήποτε η Πηγή και η μύχια Ουσία 

της ύπαρξής του, ο άνθρωπος διαθέτει επτά αρχές ή οχήματα 

συνειδητότητας που ταξινομούνται σαφέστατα στο «Κλειδί της 

Θεοσοφίας» και που είναι -:rα εξής: 

1. Το φυσικό σώμα. Είναι το όχημα για τη ζωή του στον

φυσικό κόσμο, μέσω του οποίου εκδηλώνονται όλες οι άλλες 
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α χές, στ ν βα μ π υ έl ν εξελιχθεί και λειτ υργούν και στον 

βαθμ π υ είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις δραστηριό

τητες των εσώτερων αρχών τ υ. Ε ώ, δεν μας ενδιαφέ(:>εt η

ανατομία και η φυσι λ γία τ σώματ ς του αλλά πρέπει να 

π σέξ υμε τι απ τελείται απ επιχ υριχές ζωές με τη μορ

φή χυττά ων και γάνων π υ λα δρουν αρμονικά για τη σω

στή λειτ γία της εσωτε ιχής ντ τητας και για τη συνολική 

της ευημε ία. Δύ επιπλέ ν αρχές συνδέουν, ούτως ειπείν 

α τ τ σώμα με τα εσώτε α επ(πε α της ύπαρξης. Ευθύνο

νται, επίσης για τ ν συντ νισμ της ζωτικότητάς του. Είναι οι 

α χές 2 και πως εξηγ ύνται πα αχάτω . 

. Τ ασ ιχ ιπλ . ίναι μια μη φυσική αρχή στο εσώτε-

επίπε της ύπα ξης πα άλληλη πρ ς τ υλικό σώμα. υ

νή ως είναι α ρατο αλλά χι και άυλ . υτ το διπλό θεωρείται 

ι αντιστ ιχεί π ος τ φυσιχ σώμα και ι έχει παρόμοια διάρ

ωση και ργανα π υ αντιστ ιχ ύν στα ργανα του σώματός 

μας. ίναι υπ ειγμα ή πρ πλασμα καλούπι πάνω στο 

μημέν ο φυσιχ σώμα και έχει αισθήσεις που 

αν ιστ ιχ ύν σ ις πέντε αισ ήσεις μας. υτές δρουν ως σύν-

εσμ ι ανάμεσα στα εξωτε ιχά αισ ητήρια ργανά μας και το 

γαν της σ νειοητ τητάς μας για να μ π ύμε να γνωρίζουμε 

ί βλέπ υμε, τί αχ ύμε χ. . χ. Όταν αυτές ι εσώτερες αισθή

σεις μας εξελιχθ ύν ύτως ώστε να μπο ούν να λειτουργούν 

ανεξά τητα απ ις εξωτε ιχέ χάτ χ ς τους γίνεται διο

α ιχ ς ή' ιαχ ϊστής ή άλλως φυχιχ ς . Η α χή αυτή, επίσης 

α ως εξαμενή για την παγχ σμια ύναμη-ζωής. 

ύναμη- ωής ή ζωτιχ τη α. Είναι η φυσική δύναμη που 

πα έχει συντ νισμένη ωή σε έναν 

ια p. χή χω ς την π ία τ χύττα 

γανισμ . Είναι η κινητή-

τ γαν ή τ σώμα εί-

ναι νεχ ά. Π έπει μω , να μην εω είται ενέ γεια παρά τη 

ναμιχή λειτ υ γία τη . Η φυσική ενέ γεια των ωvτων 

π αγμάτων π έ χεται απ την ,,.n.,n.,nή π σλαμβάνουν και 

τ ν αέ α,π υ αναπνέ υν. Η ω ιχή α χή Π άνα έχει μω . 

σ χνά αναφε ε ως πν ή ωή . Όλε ι α χέ μα , εχ 'ς απ 
, , , ις ανω ε ε , επι αχυν ν αι απ αυτην. 

4. Τ χημα η επι υμία ή σ yχίνηση

α χή π υ αντανακλά την εν γεια τη Μ α 

4 

, , 
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των συναισθημάτων που μας ωθούν σε δράση και της θυμώδους 

φύσης μας. Ως όχημα των επιθυμιών μας κ.λ. π. δημιουργείται 

από τον καθένα μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας αλλά δεν 

καθίσταται ξεχωριστή οντότητα παρά μόνο μετά το θάνατό 

μας. Το συναίσθημα και η επιθυμία αναφέρονται στα κείμενα 

ως Κάμα (Προσοχή, όχι Κάρμα . 

5. Η νοητική αρχή. Είναι η αρχή όπου όπως και το όνομά

της υποδηλώνει προξενούνται όλες εκείνες οι ιδιότητές μας 

που θεωρούμε νοητικές. Είναι μια δυαδική αρχή με κατώτερη 

και ανώτερη όψη. Η κατώτερη σvμπράττει τόσο στενά με 

την συγκινησιακή αρχή ώστε συχνά θεωρούνται μαζί νοητικο

συyκινησιακό σύμπλεγμα. Αυτός ο συνδυασμός είναι η προ

σωπική ψυχή που καμιά φορά την θεωρούμε ζωική ψυχή και 

που όπως θα δούμε, είναι θνητή. 

Η ανώτερη όψη του νου θεωρείται ως εκείνη η ανθρώπινη 

αρχή από την οποία απορρέει η μονάδα της συνειδητότητας. 

Μέσα σε αυτήν ο άνθρωπος συναισθάνεται το «Εγώ Είμαι 

Εγώ». Μαζί με τις δύο εναπομένουσες αρχές αυτός ο ανώτε

ρος νους όπως έχει ήδη λεχθεί είναι γνωστός ως ατομικότη

τα κατ' αντιδιαστολή προς την προσωπικότητα που αποτε-

λείται από τον κατώτερο νου του και άλλες αρχές. Αυτή η διά

κριση τονίζεται στη Θεοσοφία. Οι τρεις ανώτερες αρχές συνι

στούν τη βασική ανθρώπινη θεότητα. Είναι αθάνατες. Α ναφέ

ρονται ως Εγώ (συνήθως με κεφαλαίο Ε) και ενίοτε ως Ανώ

τερος Εαυτός. Η αρχή του νου είναι γνωστή στα βιβλία ως Μά

νας, μια Σανσχριτιχή λέξη από την οποία προέρχεται η αγγλική 

λέξη man (άνθρωπος). Υπό αυτή την έννοια η λέξη man ση-
, ,

μαινει στοχαστης. 

6. Αυτή η αρχή είναι παγκόσμια και δεν μπορεί να θεω

ρείται αμιγώς ανθρώπινη, 

Αφού ως όχημα αυτού που δίνει έκφραση στο Ανώτατο 

Πνεύμα πρέπει να μετέχει στη σύσταση κάθε εκδηλωμένου 

πράγματος. Όπως και το πράνα όμως που χρειάζεται τη δεύ

τερη αρχή ενός ζώντος όντος για να λειτουργήσει εντός του και 

μέσω αυτού και επομένως μπορεί να θεωρείται σαν μια αρχή 

αυτού του όντος το όχημα του Παγκοσμίου Πνεύματος μπο

ρεί να θεωρηθεί ως ανθρώπινη αρχή όταν συσχετίζεται συ-
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yχεχριμένα με την ανώτερη νοητική αρχή του που, όπως εί

δαμε είναι ατομική στον άνθρωπο. Αυτή η έκτη αρχή συνήθως 

ονομάζεται Μπούντι που είναι και αυτή Σανσκριτική λέξη. 

7. Το Παγκόσμιο Πνεύμα. Η ύψιστη δυναμική από όπου πη

γάζει όλη η δύναμη και η συνειδητότητα στον εκδηλωμένο 

Κόσμο. Κι αυτό επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθαρά αν

θρώπινη αρχή σλλά χαι κανένα ον δεν θα μπορούσε να υπάρ

χει ας πούμε χωρίς αυτή η Πνευματική Ουσία να είναι στοιχείο 

της ύπαρξής του όσο χι αν μπορεί να συσκοτίζεται από τα οχfι

ματα δια μέσου των οποίων πρέπει να λειτουργεί στα διάφο

ρα επίπεδα της ύπαρξης. Το Πνεύμα κοινώς ονομάζεται Άτμα. 

Συσχετίζοντας αυτές τις επτά αρχές με την κατά τον Από

στολο Παύλο τριαδική ανθρώπινη σύσταση έχουμε, κατ' αρχήν, 

αντίστοιχη προς το σώμα μια κατώτερη τριά�α του φυσικού 

σώματος και τις ζωτικές αρχές του διπλού και της πράνα. Δεύ

τερον, αντίστοιχη προς την ψυχή, έχουμε μια μεσαία δυάδα της 
ι Ι ι , 

συyχινησιαχης αρχης και του χατωτερου νου που συνιστουν την 

ψυχή ή το, κατά την ψυχολογία κοινό εγώ τη θνητή ψυχή. Επί

σης, έχουμε την ανώτερη τριάδα του Ά τμα Μ πούντι χαι ανώ

τερου Μάνας ως πνεύμα. 

Είναι αξιοσημείωτο πως, σύμφωνα με τις αρχαίες διδα

σχσλίες καθεμία από αυτές τις ανθρώπινες αρχές αντιστοιχεί 

άμεσα προς μία διακριτή βαθμίδα ύπαρξης στο Σύμπαν κοι

νώς ονομαζόμενη πεδίο. Επιπλέον σε κάθε πεδίο υπάρχει 

ένα είδος ή μια κατάσταση συνειδητότητας χαι όπως ήδη

έχουμε αναφέρει, σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί μια ιεραρχία 

ντων όπου καθεμία βρίσκεται σε ένα αντίστοιχο πεδίο εξε

λικτικής ανάπτυξης. Αυτή η εξέλιξη έχει επιτευχθεί σε περα

σμένους αιώνες μερικοί εχ των οποίων ανάγονται καθώς μα

θαίνουμε, σε πρ ηγ ύμενα παyχ σμια συστήματα. Είναι όμως 

αυτές οι ιεραρχίες που, έχοντας αναπτύξει ορισμένες ιδι τητες 

μπορούν να τις προικοδοτούν στους επερ� μενους. Λέγεται ότι, 

κατ αυτ ν τον τρ πο έγινε ο άνθρωπος κάτοχος του νου. Δεν 

τ ν απ χτησε μέσα στην αργή ια ιχασία της εξέλιξης. 

Αυτή η επταπλή σύσταση του ανθρώπου είναι ένα ίσως το 

πιο σημαντιχ απ τα θέματα που μας ιδάσχει η Θε σοφία. 
Αυτ χαθαυτ συν ψίζει τα εμφανή σημεία λη τη διδα-
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σκαλίας και αντιστοίχως διατρέχει σαν νήμα το τεράστιο και 

υπέροχο οικοδόμημα της εσωτερικής επιστήμης. 

Υπάρχουν άλλες δύο όψεις σε αυτό το θέμα των ανθρώπι

νων αρχών. Η μία αφορά στον τρόπο με τον οποίον προέκυψαν 

κατά τον σχηματισμό του κόσμου. Η δε άλλη αφορά στην εξέ

λιξή τους μ�σα στην τεράστια ιστορική διαδρομή του. Έχου

με ήδη αναφέρει ότι οι φυσικές διαδικασίες προχωρούν από 

«μέσα προς τα έξω». Τούτο σημαίνει ότι η ώθηση προς τη 

δράση προέρχεται πάντα από ένα εσωτερικό υψηλότερο επί

πεδο ύπαρξης. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ωθείται προς τη 

δράση από τις επιθυμίες του. Αυτή η αρχή ισχύει και στην 

ανάπτυξη και στην εξέλιξη των μορφών. Ως προς τη φύση ή το 

σχήμα των μορφών υπάρχει, ας πούμε, ένα σχέδιο στο νοητι

κό και ένα μορφικό πρότυπο ή «μήτρα» (καλούπι) στους 

αστρικούς κόσμους προς το οποίο προσαρμόζε-cαι η οργανική 

ανάπτυξη. Αυτά τα σχέδια και πρότυπα είναι το αποτέλεσμα 

αυτού που έχει τύχει επεξεργασίας σε προηγούμενες εξελι

κτικές περιόδους σε αυτόν ή σε άλλους κόσμους σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο όμο που ορίζει ότι κάθε αιτιατό προκύπτει 

από ένα προηγηθέν αίτιο. Οι μορφές επηρεάζονται από το πε

ριβάλλον τους. Σε κάποιο βαθμό ανταποκρίνονται και αντι

δρούν σε αυτό. Αυτή η ανταπόκριση εντυπώνεται στη «μνήμη» 

του εσώτερου πεδίου της ύπαρξης που μπορεί να τροποποιεί 

το νοητικό υπόδειγμα (μοντέλο). Αυτό πάλι με τη σειρά του 

είναι σε θέση να τροποποιεί το «αστρικό» καλούπι που μπο

ρεί π. χ. να πραγματοποιεί μεταλλαγές στο σπερματικό πρω

τόπλασμα ( τα γονίδια) των ζώων και των φυτών. Έτσι οι μορ-
, Ι , , 

φες τροποποιουνται σε μεταγενεστερες γενεες. 

Η «Μυστική Διδασκαλία» ασχολείται συγκεκριμένα και 

λεπτομερειακά με την εξέλιξη των ανθρώπινων σωμάτων και 

συσχετίζει αυτή την εξέλιξη με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

του περιβάλλοντος κατά την ανάπτυξη του πλανήτη μας. Μας 

ομιλεί και για την τάξη των όντων που αναπτύχθηκαν και εξε

λίχθηκαν σε άλλες προγενέστερες σειρές πλανητών. Από αυ

τούς τους μακρινούς προγόνους έχουμε κληρονομήσει όχι μό

νο τα φυσικά σώματα αλλά και τις συναισθηματικές και νοη

τικές αρχές. Η «Μυστική Διδασκαλία» μας ομιλεί για διάφο-
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ες φ λές και υπ φυλές της ανθρωπ τητας π υ έχ υν υπάρ

ξει υπάρχουν και θα πάρχουν στη γη μας. Μας ομιλε( για την 

εξέλιξη των συγχεχ ιμένων χαρακτηριστικών και π ιοτήτων αυ

τών των πληθυσμών. Μας μιλεί επίσης για τ πώς στο τέλ ς 

αυτής της περι υ του χ σμ υ μας, τα άτ μα που έχουν ολο

χλη ώσει την π οσ ι ισμένη γι αυτούς εξέλιξη, οι επιτυχη

μένες ψυχές α γίν υν λ χληρωμέν ι άν ρωπ ι, ώριμοι, σε 

κάθε τ μέα της ύπα ξής τ υς. 

Πα άλληλα με την ανάπτυξη των οχημάτων μας στα συ

γχεχ ιμένα επ(πε ά τους αναπτύσσεται η συνειδητ τητα σε 

πλή η λειτ γ(α σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι με την επέκτα

ση της σ νει ητ τητας πρ κύπτει ύναμη, η δύναμη των ενερ

γειών και των π ιοτήτων της φύσης π υ είναι αποκλειστικές σε 

α τά τα επίπε α. Κατά συνέπεια άνθρωπος κινείται τελικά 

π ς μια νέα υπε άνθ ωπη κατάσταση. Τ ε έχει πλήρως επι

τελέσει τ πεπ ωμένο του σε αυτ ν τον πλανήτη. Οι χρονικές 

βα μί ες αυτής της δια ιχασίας είναι τεράστιες. Όμως ο άν-

ωπ ς μπ ρεί αν ελήσει, να επιταχύνει την πρόο του 

π ς αυτή τη σπου αία τελειοπ ίηση χι έτσι να καταφέρει να 

β η ήσει τ υς α ελφ ύς τ υ για τ ν μαχριν δρ μο της επι-
, , 

σ φης στην αφετηρια. 
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Η Μεταθανάτια Ζωή 

Κάποτε όλοι θα πεθάνουμε. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε για 

το τι πρόκειται να μας συμβεί «μετά θάνατον». 

Από ό,τι έχει γραφεί μέχρι στιγμής συνάγεται το συμπέ

ρασμα ότι πράγματι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει 

ζωή μετά τον θάνατο του φυσικού σώματος. Δεν υπάρχει κα

μία πιθανότητα! Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ο τρόπος 

αυτής της ζωής και με τί θα μοιάζει. 

Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι κατά τη διάρκεια της 

εν εyρηyόρσει ζωής μας, αλλά και μερικές φορές όταν ονει

ρευόμαστε συνεχώς προσλαμβάνουμε εντυπώσεις. Εάν μια 

σκηνή ένα γεγονός μία πράξη προφορικός ή γραπτός λόγος, 

ένας θόρυβος δεν μας χάνει εντύπωση δηλαδή δεν καταγρα

φεί στη συνειδητότητά μας, τότε για μας δεν υπάρχει ή δεν 

έχει συμβεί και επομένως δεν αποτελεί μέρος της ζωής μας αν 

και μερικές υποσυνείδητες εντυπώσεις είναι δυνατόν να επη

ρεάζουν τη συμπεριφορά μας. 

Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι υπάρχουν δύο διακριτά είδη 

εντυπώσεων. Είναι οι εντυπώσεις που τις προσλαμβάνουμε 

έξωθεν με τις αισθήσεις μας και εκείνες που προκαλούνται 

εντός μας ως συναισθήματα ή νοητικές εικόνες σαν αυτές που 

συμβαίνουν στα όνειρά μας. 

Αυτές οι εντυπώσεις είναι δυνατόν να μας ωθήσουν σε 

πράξεις. Στην εν εyρηyόρσει ζωή μας τέτοιες πράξεις συνήθως 
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επη εάζ ν τ περιβάλλ ν και έτσι άλλοι άνθρωποι μπορούν 

να βλέπ υν ,τι χάνουμε ή, τ υλάχιστον τ αποτέλεσμα των 

π άξεών μας. Αυτές οι πράξεις μπορεί να είναι αντανακλα

στικές ή ενστιχτώ εις, πως το ανοιγόκλεισμα των ματιών 

εάν χάπ ι ς ξαφνιχ ς χίν υν ς τα απειλεί ή μπορεί να είναι 

εθελ 'σιες και υπ τ ν έλεyχ μας. 

τα νεφα η ράση είναι συνήθως αναχ λουθη και παρά

λ γη. Δεν είναι ύτε ενστικτώδης ύτε ε ελούσια αλλά μοιά

ζ υμε να κινούμαστε κατά κάποιο τρ π απ αόριστ υς φόβους 

ή επι υμίες και ,τι χάν υμε στα νειρά μας δεν παρατηρείται 

απ κανέναν άλλ ν. Οι ονειρικές εμπειρίες είναι υποκειμενικές 

και οι πράξεις μας καν νικά δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Ως 

επί τ πλείστ ν, ταν νεφευ μαστε είμαστε παράλογοι. Για 

να μ π έσ υμε να επηρεάσ υμε την πορεία των ονείρων μας με 

τη θέλησή μας, πρέπει ας π ύμε, να ξυπνήσουμε ενώ τα βλέ

π υμε και να αντιληφθούμε ι νειρευ μαστε. Τότε καμιά φο-

ά, μπ ύμε να απ φασίσουμε να χάνουμε κάτι και να το χά-

ν υμε στον ύπν μας χωρίς να ξυπνήσ υμε. 

Αυτές οι π ιχίλες απ χρώσεις συνειδητ τητας και θέλησης 
, ,

ειναι σημαντιχες, ταν εξετάζουμε τις μεταθανάτιες χατα-

στάσεις μας. 

πάρχουν π λλές περιγραφές για τ ν άλλο χ σμο και τις 

μεταθανάτιες καταστάσεις. Κά ε θρησκεία έχει τα πιστεύω της 

και ι πνευματιστές μας έχ υν δώσει πολλές περιγραφές. 

πίσης, άτα αρχαία κείμενα έχουν γραφεί π λλά πάνω σε αυ

τ θέμα. Η πε ιy αφή π υ αχολ υθε , ε ειδή δίνει προσο

χή στη λαϊκή γνώση και επει ή πε ιέχει και συμφιλιώνει ι πιο 

μαρτ ίες , μ ιάζει να αξι ει την απ δ χή μας 

λες τις άλλες. 

ντιχειμενιχά, ι ια ιχασίες τ υ φυσικού ανάτου, σε 

αντί εση με ις τ υ φ ν υ είναι ι εξής: με ην κακή λει-

τ υ yία εν ς ωτιχ yάνου ή αχ 'μα και με τη θέληση τη 

έμψ χη ντ τητα ξεκινά η ια ιχασία τ υ θανάτ υ. Η ωή 

α χίζει να απ σ' εται απ σώμα ξεκινώντας απ τα 

άχ α. ποσύ εται σιγά - σιγά μέχ ι τ κεφάλι έω 

λιχά. έ σι μα λένε ι αματισ έ , η ψ χή αφήσει τ φυσικ 

σώμα. Η ψυχή είναι τ αστ ιχ ιπλ μα ( με λα τα άλλα 
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με τη ιχή τ υς π ιχίλη φύση. Μερικές φορές, όταν οι< φύσεις 

της ζωής εν ιαφέρ υν πάρα πολύ, είναι εφικτές διασταυ

ρώσεις ανάμεσα σε άτ μα ιαφορετιχού είδους και ο καρπός 

μπ ρεί να είναι η απα χή μιας καινούριας προσπάθειας αλλά 

ενί τε τ αποτέλεσμα είναι στείρο ή δεν είναι γνήσιο παρά

γωγ . 

Ειπώθηκε ότι μπ ρ ύμε να φανταστούμε πως στο αστρικό 

επίπεδο της ύπαρξης υπάρχει ένα ρευστό πλαστικό «ζωικό 

διάμεσο για καθεμία από τις αμέτρητες οικογένειες μορφών 

που αποτελεί, τρόπον τινά ένα ενεργειακό πεδίο. Κάτι σαν το 

μαγνητικό πεδίο όπου στο σχήμα του μαγνήτη προσαρμόζονται 

τα ρινίσματα σιδήρου τ ποθετούμενα εντός του πεδίου. Αυτό 

το πεδίο θα προσδιορίσει για παράδειγμα, το σχέδιο της 

εξέλιξης κρυστάλλων ή τα πτεριδοειδή σχέδια που η παγωμένη 

υγρασία θα πάρει στο τζάμι του παραθύρου. Είναι αξιοση

μείωτο ότι σε αυτά τα δύο παραδείγματα δεν λειτουργεί, 

προφανώς, τίποτα από τη φύση των φυσικών γονιδίων και των 

χρωμοσωμάτων, αλλά διατηρείται η χαρακτηριστική φύση των 

μορφών. Και όχι μόνο διατηρούνται οι χαρακτηριστικές μορ

φές αλλά διατηρούνται χι όλα τα άλλα χαρακτηριστικά και οι 

ιδιότητες. Θάταν, άραγε, τότε υπερβολικό να πούμε ότι ανά

μεσα στην εμφάνιση των αλληλοδιάδοχων μορφών υπάρχει κά

τι στα εσώτερα πεδία της ύπαρξης που προσιδιάζει προς ένα 

συνεχές νήμα ζωής μη επηρεαζόμενο από τον χρόνο που δια-
, ,

τρεχει τις μορφες; 

Δεν θα μπορούσαν τότε να συμβούν μεταλλάξεις βλαστικών 

πλασμάτων εκτός εάν κάποια προγενέστερη τροποποίηση 

επρόκειτο να συμβεί στο πεδίο της εσώτερης ζωής ή και αν συ

νέβαιναν μεταλλάξεις θα προκαλούσαν τέρατα και θα ήσαν 

θνησιγενείς. Δεν μπορεί άραγε η πυρηνική ακτινοβολία που χι 

αυτή είναι εκδήλωση ενέργειας ζωής να είναι ικανή να επηρε

άσει υπό ορισμένες συνθήκες τροποποιήσεις αυτού του πεδίου 

και επομένως και των μορφών που σχετίζονται με αυτό; 

Πράγματι, αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Φαίνεται επίσης ότι και 

άλλα προφανώς απολύτως φυσικά πράγματα όπως η τροφή 

και το περιβάλλον μπορεί να είναι παράγοντες μετάλλαξης. 

ωρίτερα, θίξαμε κάπως έμμεσα τον νόμο της περιοδικό-
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τητας πως εφα μ ζεται σε υλικά και μ ρφές. Έρχονται και 

πα έ χ vται αλλά η χα αχτηριστιχή ζωή τ ς παραμένει. 

Αυτή η ια ιχασία έχει εφα μ yή και στ υς ανθρώπ υς αλλά 

με μείζονα ιαφ ρά. Είπαμε προηy υμένως τι οι άνθρωποι 

εξατ μιχεύ νται. ιώ συν τι είναι Ω , χα ένας με μια 

απ χλειστιχή α τ συνει ητ τητα. 1 ξηy ύμε αυτή την αυτο

σ vει ητ τητα, την yώτητα με τ τι στην ανθρώπινη ή 

πνευματική ψυχή, πως αvτι ιαστέλλεται πρ ς τη ζωτική ψυ

χή υπά χει σ ιχεί τ υ ατ μιχ ανώτερου ν υ που 

εστιάζ νται ι ύ υψηλ τε ες χ σμιχές αρχές, τ Πνεύμα και 

τ Όχημα Τ υ της εκ ήλωσης. Αυτή η yωιχή συνειδητ τητα 

τ ανώτε v υ χάνει τ ν άv ωπ να έχει επίγνωση της 

γνώσης τ υ, ηλα ή της λειτου yίας τ υ χατώτερ υ νου τ υ 
, , , 

των σ vαισ ηματωv και των αισ ησεωv π υ μπ ρει να τα 

βλέπει αντικειμενικά. 

' χ υμε ει 'τι κατά τη ια ιχασία του θανάτου η ενέργεια 

ης ζωής απ σ ' εται απ λα τα χήματα της πρ σωπιχ τη-
/ , , , 

ας ταν επε χεται η ασυvαισ ησια και παραμενει εως του ο 

ανώτε ς v υς απελευ ε ω εί απ α εσμά της προσωπιχό-

ητας. μείς σ αματήσαμε σε αυτ σημεί . Αλλά η ιαδι-

χασ α εν σταματά. (παμε τι τα απ πνευμα ιχής απ ψεως 

σημαντικά απ τελέσματα της μ λις λ χληρωθείσας ζωής είχαν 

εισχω ήσει στην α χή τ υ αvώτερ υ ν . Τότε συμπυκνώνονται, 

α π ύμε, σε ένα εί ς χατάλ ιπ υ ης μνήμης επωφελούς 

εμ πει ία με τ να μετασχημα ί v αι σε χα σματα, ιχανότη

τε , χλίσει χ.λ. π. 1 ίv vται α συσσω ευμέvα χα αχτηριστιχά 

τη ατ μιχ τητας. υτή η ια ιχασία χυ φ ρία εν μπ ρεί να 

συνεχιστεί επ πει v. πως άλλωσ ε συμβα vει και με κάθε 

ια ιχασ(α στη Φ 'ση. Πάντα ισχύει χυχλιχ 'ς v μο τη πε

ιχ τητα . Ο χ ιν ς άv ωπ μετά απ τη μακρά περίο ο 

ωv νεί ων τ π υ τ ν αναπαύ υν και τ ν ε απεύ υν ξα-

ναπέφ ει σε κατάσταση ασ νει ησία π τε αχ λ υθε μια 

πε w��,�- ύπν υ χω νει α. Η ι ασία η χυ φ ία 

π ηγήθηκε της υ νια εμπε αλλά ει τώ α σε μια 

άλλη ια ιχασία. α τήν μ ίωση . Όταν. τελικά, λ τ 

πε ιεχ: μεν τη πα 

απ μια ικανή πε ί 

ωή έχει μεταστ ιχειωθε και με

ανάπα ση η ίψα ια φ σιχή ωή 
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αρχίζει να επιβά εται, τ χεντρ ης ζωής γίνεται τ π ν ι-

ν , πάλι ενε ητιχ . 

και να ε χύει 'λη απ τα κατώτερα πε ία για να σχηματίσει 

ην χατώτε η ν ητιχή α χή και τ αστριχ σώμα τ υ. α χα

αχτη ιστιχά τ μαγvητιχ ύ πεδί είναι το αποτέλεσμα &χι 

μ ν της αμέσως π ηγ ύμενης ζωής αλλά και της ισ ρο-

πίας ή της σ νισταμένης λων ων π ηγ ύμενων ζωών. 

Οπ ια ήπ ε α έλεια σε αυτό το πε ίο α εχ ηλω εί ως ανι-
, Ι 

σ���,υπια και α υναμιες στην επ μενη π σωπιχ ητα, π υ α 

σφ αγίσει τις μόλις σχηματιζόμενες αρχές, ηλαδή την κατώτερη 
ι ι ι ι , 

ν ητιχη, συναισ ηματιχη και αστριχη αρχη της νεας προσωπι-

χ ητας. Όταν αυτή η ιαδιχασία ολοχλη ω εί, η νέα πρ σω

πιχ τητα είναι έ ιμη να προσλάβει ένα νέ φυσικό σώμα. Οι 

αμείλικτες λειτ υ γίες τ υ όμ υ ρώντας σε φυσιχ ' επίπε-

' α χίζ υν τώρα να επηρεάζουν την πορεία ων γεγονότων 

και πάλι με μια ια ιχασία «μαγνητικής» έλξης, η νέα προ

σωπικότητα προσλαμβάνει τις ρίζες γεννήτορες , το είδος του 

σώματος και τις συν ήχες της πρώιμης ζωής που δικαιούται και 

που θα την εφ ιάσουν με τις περαιτέρω εμπειρίες που χρει

άζεται, αποβάλλ ντας τις χαρμιχές οφειλές της αποκομίζοντας 

τις χαρμιχές ανταμοιβές της και τις ευκαιρίες για να χάνει ό,τι 

πρέπει να χάνει στην καινούρια ζωή που έρχεται. 

Θα έπρεπε ίσως να δώσουμε έμφαση σε ορισμένα σημεία 

για να αποτρέψουμε σοβαρές παρανοήσεις και για να δούμε το 

ζήτημα της έλλειψης μνήμης των προηγούμενων ζωών μας. Για

τί δεν έχουμε συνήθως τέτοιες αναμνήσεις; Μια σύντομη απά

ντηση είναι ότι όλα αυτά που περιείχαν τα οχήματα της προη

γούμενης προσωπικής ζωής δηλαδή τα οχήματα της συνειδη

τότητας στο φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο 

έχουν διασχορπισθεί κατά τη μακρά διάρκεια της διαδικασίας 

τ υ θανάτου. Πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε πως ενώ 

έχουμε μάθει να λειτουργούμε κατά μεγάλο βαθμό σε πλήρη 

συνειδητότητα μέσα στα φυσικά μας σώματα, δεν έχουμε 

ακόμα μάθει να λειτουργούμε αυτοσυνείδητα στο συναισθη

ματικό και νοητικό επίπεδο της ύπαρξης χι έχουμε ελάχιστα 

επιταχύνει το όχημα της συνειδητότητάς μας στο υψηλότερο 

νοητικό επίπεδο, όπου η συνειδητότητά μας είναι εν τη γενέ-

6 
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σει. Όμως αχ ιβώς σε αυτό τ σχετικά υψηλό επίπεδο της 

'παρξης είναι που ι εντυπώσεις από τις προηγούμενες ζωές 

μας μαζί με λ τ παρελθ ν είναι διαθέσιμες σε μας. Δεν 

έχ υμε πρ σβαση σε αυτή την καταγραφή μέχρις ότου ορyα

νώσ υμε τ ανώτερ νοητιχ μας χημα και μάθουμε να λει

τ υ y ύμε σε αυτ με πλήρη αυτοσυνειδητότητα. Αυτός είναι 

yενιχ ς καν νας και δεν σημαίνει τι σε μερικές συγκεκριμέ

νες πε ιπτώσεις και συν ήχες κάποια γνώση από προηγούμε

νες ζωές δεν μπ ρε( να εντυπωθεί στη συνηθισμένη αφυπνι

σμένη συνειδητ τητά μας και να γίνει αντιληπτή σαν διαίσθη

ση ή σαν υποκειμενική αντίληψη. Αυτό μπορεί να συμβεί και 

π άyματι συμβαίνει πολλά δε είναι τα περιστατικά που έχουν 

καταγραφεί και τ επαληθεύουν. 

Οι σ νήθεις πα ανοήσεις αναφορικά με τη μετενσάρκωση 

είναι αυτές π υ πρ κύπτ ·υν απ την ιδέα ότι η προσωπιχdτητα 

εξαχ λ θεί να υφίσταται απ τη μια ζωή στην άλλη. Δεν υφί

σ α αι. π συντί εται. Μ νο η ατομιχ τητα υφίσταται με 

τα αποκτηθέντα εσώτερα χαρακτηριστικά της. Ό,τι έχει απο

μείνει απ κάθε φυσικ συναίσθημα και από την φυσιολογική 

ν ητιχή εμπειρία ιαλύεται κατά τον θάνατο μαζί με τα οχή

ματα της πρ σωπικ τητας. Αυτή η λεπτομερής εμπειρία χά

π τε π κάλεσε σε μας κάποια εσωτερική κατάσταση. Εάν τα 

είχαμε καταφέρει στη ζωή, νιώθαμε υπερήφανοι γι αυτό ίσω� 

ιαχριτιχά). Εάν εν τα είχαμε καταφέρει παρηγορούσαμε τον 

εαυτ μας με ψυχολ yικές αvταποδ σεις. Ο αριθμ ς των αν-

ρώπων με τ ν μα Ι λεοπάτρα ή τον ίτλο των Φαραώ που 
αχ 'με πως έζησαν στ παρελθ ν μπορε να σχετίζεται με αυ

τή την αντισταθμιστική ια ικασία! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

έχει β η ήσει στη υσφήμιση της ι έας της μετενσάρκωσης. 

άν σκεφτ μασταν σ βαρά τί μένει απ εμά μετά τη διάλυ-
ση η π σωπικ τητας θα ή αν ωφέλιμη άσκηση. Μια άλλη 
πα αν ηση είναι τι μπ ύμε να επανενσαρκωθ ύμε σε ώα. 
Για π λλ ύς τεχνικ ύς λ y υς αυτ εν είναι δυνατ ν. Εάν 

πή ξε κάπ τε άνθρωπος, α είσαι πάντα άνθρωπ παρ λο 
π υ ι συν ήχες των α μικών ωών μπ ρεί εμφανώς να εχ
φυλίζ vται. 

Η αλήθεια σχετικά με τη μετενσάρκωση και τη λειτ υ γ α 
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τ υ μ υ ε(ναι μεyαλειοδέστερη και θαυμασιότερη από σο 

είθισται να θεωρε(ται. Δεν είναι περ(ερy λοιπόν π υ αυτή 

ακριβώς η ιδέα τ σ συχνά χλευάζεται από τους ορθολογιστές. 

Η μετενσάρκωση, όμως, και το Κάρμα είναι αυτά που μπορούν 

να μας δώσουν ένα αληθιν μακρόχρον ενδιαφέρον για τη 

ζωή. Εμείς και η ζωή μας εδώ και τώρα, φαίνονται να ε(ναι 

μοναδικές εμπειρίες μ νο μιας μακράς αλυσίδας τέτοιων 

εμπειριών, όπου η καθεμία έχει αναπτυσσόμενη δύναμη, συ

νειδητότητα και ισχύ που εκδιπλώνονται σε μια ανείπωτη δό

ξα και τελειότητα τις οποίες θα κληρονομήσουμε μόνο εάν εί

μαστε έτοιμοι να δουλέψουμε γι' αυτές. 
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Εξέλιξη μέσω αυτο-προσπάθειας 

' χ υμε ή η εξετάσει λίγ τη μεταφυσική της ' παρξης. Είδαμε 
ούν σε κύκλους που διαρκούν χρονικά από ο 

απει ελάχιστ μιχ ευτε λεπτα μέχρι το απερι ριστα 
ε ιάστημα εχατομμυρ(ων ετών. πάρχει ένας 
παγχ σμι ς υθμ ς ή ατελείω η δια χή ρυθμών δραστηριό
τητας και ανάπαυσης, ανάλ γα με τ τί εξετάζουμε. πάρχει 

ασύλληπτα μεγάλος χύχλ ς ης εμπλ χής του Πνεύματος 

στην 'Υλη απ α χής μέχ ι τέλους σε λε τις καταστάσεις, επί
πε α ή βαθμ( ες ύπα ξης π ς τ απερι ριστα ποιχιλο, ολο
ένα ε και συνθετ τε υτή η εμπλ χή πρ χωρε( σταδιακά 
μέσω ης ί ια η ύλη , στ ν συσχετισμ ης με μορφές ω 

γανισμ ν πι απλ μιχ· ·· ···· ·γανισμ μέχρι ο ανώ-
α εξει ιχευμέν αν ώπιν σώμα. 

Η εν γεια π υ είναι εγγενή σε λα είναι ενέ γεια τη Ζω
ής. πά χει μ ν ι:Ιία Ζωή στ ύμπαν. ίναι χειμενι
χ χέν αν ς και α ή η ωή είναι, για να χρησιμ ιή
σ με τη μ νη κατάλληλη αν και πα απλανητιχή λέξη π υ ια-
θ υμε, ευφυή . Η Δημι υ γία π χω ε απ Παγχ σμι 
1 έvτ σ ν φυσιχ 
τη ων σ ι 

, , χειμεvιχες πε ι χ , ε σι πω 
σ ηv χα ημε ιv ητ μα . Έχ 
ση και της εξέλιξη η ύλη 

άξεις ιαν ιών ντων ή vτ -
η π π -

(v υμε 
α ε -

και τη μ φή χα ώ χ ησι-



μ π ιεί αι απ μ νά ες ζωής π υ κατ ικ ύν εντός τ υς π ς 

τ παρ ν. 

Μερικές απ ' αυτές τις τάξεις ντων ή ημι υργικές ιε

ραρχίες ήσαν, στ απώτατ πα ελθ ν, υπεύθυνες για την εξέ

λιξη των χημάτων της αντίληψης και άσης του σημεριν ύ 

νθ ώπ . Τ ύτ σημαίνει ι η φυσική του συναισθηματική 

και ν ητική α χή ετ ιμάστηκε γι' αυτ ν κατά τη ιάρκεια 

των αιώνων όσ τα ζωικά κύματα δραστηριοποιούνταν μέσα 

στα βασίλεια ης φύσης. Όμως, η ιαδικασία της πρ σληψης 

αυτών των αρχών απ τον άνθρωπο είναι βαθμιαία και προ

χωρεί κατά τ ν κυκλικ ν μ . ε μεγάλες χρονικές περιόδους 

ι πνευματικές μονάδες που τελικά, γίν νται πλήρως εξελιγ

μέν ι άνθρωπ ι, προχωρούν μέσα σε αυτά τα οχήματα από συ

νήθεια, ας πούμε. Κατ' αυτή τη διαδικασία γίνονται λο και πιο 

συνει ητές ως προς τα επίπεδα όπου επί του παρόντος λει

τουργούν. τον μικρ κύκλο αυτή η διαδικασία είναι εκείνη με 

την οποία τα Εγώ περιοδικά γίνονται κύριοι ενός σώματος κα

τά τη γέννηση και μετά το εγκαταλείπουν κατά τον θάνατο. 

Αυτή είναι η ιαδικασία της μετενσάρκωσης, όπως έχει ήδη πε-

ριγραφει. 

τ ν μεγάλ κύκλο η διαδικασία της γέννησης μετά από 

μια «ουράνια ανάπαυση ανάμεσα σε ζωές συντελούμενη

κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών είναι μια ταχύτατη ανα

κεφαλαίωση. Κατά τα αρχικά στάδια οι μονάδες προσλαμβά

νουν άμορφα και ανοργάνωτα «σώματα> αστρικού υλικού το 

οποίο δεν επηρεάζεται από τις κλιματολογικές μεταβολές 

μιας γης κατά τα μεταγενέστερα στάδια ψύξης της. Βαθμηδόν 

επέρχεται ργάνωση και συμπύκνωση αυτών των αιθέριων 

σωμάτων και τελικά προκύπτει ένα φυσικό σώμα με μια μέ

θοδ αναπαραγωγής που θυμίζει τα φυτά και τους μονοκύτ

ταρ υς οργανισμούς. υτό εξελίσσεται σε ένα γενετήσια ανα

παραχ έν σώμα πρωτόγονο και ζωόμορφο. Τούτο με τη σει-

ά υ μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται το αν

θρώπινο σώμα, όπως τ γνωρίζουμε τώρα. 

Κατά τη μακρόχρονη αυτή διαδικασία και επί πολύ χρόνο 

η ζωική ψυχή ήταν χωρισμένη από την πνευματική ή ανθρώπινη 

ψυχή. Έλειπε από τον άν ρωπο η γέφυρα του νου και ό τι αυ-

1 
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τή σ νεπάγεται. Ήταν ανεύθυνος. Βρισκόταν ακόμα στον 

Κήπ της Ε έμ . Όταν η αναπαραγωγή έγινε γενετήσια (Αδάμ 

και Εύα, προικ(στηκε με νου π υ του παραχώρησαν σπουδαία 

ντα π υ τ ν κατε(χαν . Έφαγε το μήλο . Τότε έγινε πλήρης 

άνθρωπος αλλά ως επί τ πλείστον οι ιδιότητές του ήταν λαν

θάν υσες. Χρειάστηκε η εμπειρία και η προσπάθεια πο"λλ.ών ζω

ών για να φτάσει ακόμα και στ σημερινό επ(πεδο της εξέλι

ξής μας. Αυτή η κάθοδος ανθρώπινων μονάδων σε σώματα 

αντιστ ιχεί προς την ακόμα πιο μακρόχρονη και ευρύτερη 

διαδικασ(α της εμπλοκής του Πνεύματος στην 'Τλη. 

Σε ,τι αφορά την ανθρωπότητα συνολικά στον πλανήτη μας 

τη Γη αυτή η διαδιχασ(α έφτασε το ναδ(ρ ή χαμηλότερο ση

με( ταν αυτ που στη Θεοσοφία ορίζεται ως Τέταρτη Ρίζα 

Φυλή έφτασε το σημε(ο της μέγιστης εξέλιξής της λέγεται ότι 

ι Μογγ λικοί λαο( με τα έντονα ζυγωματικά είναι ο φυσικός 

τύπος απ γ νων αυτής της φυλής . Σε αυτό το σημείο της αν

θ ώπινης ιστορίας επιτεύχθηκε το χαμηλότερο σημείο υλικής 

υπ στασης. Το Πνεύμα ήταν σαν φυλακισμένο και εγχλωβι

σμέν σε φυσικά σώματα περισσ τερο από κάθε άλλη φορά 

στ παρελθ ν ή και στο μέλλον. Η διαδικασία της εμπλοκής της 

ανθ ωπ τητας στη Γη μας ή της ενέλιξής της είχε ολοκληρω

θεί. ε σχέση με την ηλιχ(α του πλανήτη μας δεν βρισκόμαστε 

μακριά απ αυτή την εποχή αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια άλ

λη ια ικασ(α. Ε(ναι αυτή της εξέλιξης του ανθρώπου ως 

πνευματιχ ύ ντος. Τ ύτο σημα(νει τη βαθμια(α ανάπτυξη των 

πνε ματιχών ιδι τήτων πως η ευφυία η σοφία η αγάπη και 

η β ύληση χα ώς και η συνεχώς αυξαν μενη εκδήλωσή τους 

στη ζωή τ υ ανθρώπ υ εν σω αυτ ς εξελ(σσεται. Αυτή η δια-

ικασία συν δεύεται απ την εκδ(πλωση της συνειδητότητας 

στα ανώτε α επ(πεδα της ύπαρξη . Καθώς τούτο συμβαίνει, οι 

υνάμεις ράσης τ υ ανθρώπου. ανταπ χριση και χαταν ηση,

αναπτύσσ νται και άνθρωπ ς αντιλαμβάνεται αυτή τη σιγανή 

εξέλιξη. 

Η λέξη εξέλιξη , λοιπ ν, έχει διττή σημασία για μας. Η μ(α 

ε ναι η βαθμιαία έγχαι η αν πτυξη υλιχ ύ και μορφή π υ θα 

καταλήξει σε πι ε αίσ ητα και απ τελεσματικά χήματα για 

την υπά χ υσα μέσα μα ωή και η άλλη ε(ναι η βαθμιαία εκ-
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ίπλωση των υνάμεων αυτής της ζωής. Μέχρι να φτάσουμε 
στ στά ιο άνθρωπ ς > η πρώτη ιαδιχασία είναι κατά το 
μάλλον ή ήττ ν Δαρβινικής εξέλιξης. Η έκφραση < μέχρι να φτά
σουμε στο στά ιο άνθρωπος > δεν πρέπει να εκληφθεί με 
όρους χρόν υ αλλά με όρους εξέλιξης. Σε κάθε πλανήτη που 
φέρει ζωή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του διάφορες 
πορείες ανάπτυξης συμβαίνουν ταυτοχρόνως. 

Η ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου δηλαδή των οχημά
των του, είναι το f.διο παλαιά ή ακόμα και παλαιότερη από την 
ιστορία της Γης μας. Το αρχέτυπο του σώματός του εξελίχθηκε 
από τις δημιουργικές Ιεραρχίες σε μια προηγούμενη σφαίρα 

, , , 

υπηρχε απ του σχηματισμου της φυσιχης μας γης στο αστρι-
κό επίπεδο και έγινε το μοντέλο για όλες τις μορφές θηλα
στικών που ακολούθησαν στον πλανήτη μας. Αυτό το αρχέτυπο 
είναι το γνώριμο αρχέτυπο με την κεφαλή, δύο χέρια, έναν κορ
μό και δύο πόδια που είναι κοινό σε όλα τα θηλαστικά. Το αν 
τα δύο χέρια χρησιμοποιούνται σαν μπροστινά πόδια ή το αν 
η σπονδυλική στήλη επιμηκύνεται για να σχηματίσει ουρά 
δεν είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Είναι πασίγνωστο ότι η εμβρυακή εξέλιξη ενός ανθρώπινου 
σώματος επαναλαμβάνει κατά την περίοδο κυοφορίας όλα 
τα βασικά στάδια της εξέλιξης της ζωώδους ζωής. Στην πραγ
ματικότητα χάνει πολύ περισσότερα. Περνά όλη τη διαδικασία 
της εξέλιξης της μορφής δηλαδή περνά και από τη διαδικασία 
του φυτικού βασιλείου και του ζωικού. Καθώς το έμβρυο με
γαλώνει μέσα από τα διάφορα στάδια, επαναλαμβάνει και τους 
διάφορους τρόπους αναπαραγωγής που χρησιμοποίησαν οι 
πιο πρωτόγονοι οργανισμοί και τα πιο πρωτόγονα πλάσματα, 
δηλαδή τα στάδια της σχάσης του πυρήνα της βλάστησης της 
εκκόλαψης που όλα ίσχυσαν και για τον άνθρωπο στο απώτατο 
παρελθόν του. Απώτατο παρελθόν σημαίνει εδώ χρονικές πε
ρι δους που ακόμα δεν έχουν κανονικά αποδοθεί από την επι
στήμη στην εξέλιξη του ανθρώπου και δεν θα πρέπει να εκλη
φθεί ότι αναφέρονται στο φυσικό, σημερινό σωματότυπό του. 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αυτή η θεωρία είναι 
εντελώς αντίθετη με την πιο συμβατική και γενικώς αποδεχτή 

θεωρία. Βλέπουμε τώρα τις πιθηκοειδείς μορφές ως προερχό-

3 
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μενες απ το αν ωπ φο αρχέτυπ π σε χάπ ι στάδιο 

ιαχω (στηχαν απ τ χ 'ρι ρε 'μα της εξέλιξης. Δεν έγινε 

αντιστ φως, έτσι φα(νεται σαν να είναι άνευ σημασίας η 

έ ε να για ένα χαμέν χ ίχ . Δεν υπάρχει χαμένος κρίκος. Τ 

πώς εμφανίστηκαν οι πί ηχ ι και ι μαϊμ ύ ες εξιστορείται στη 

Μυστική Δι ασχαλ{α. ίναι π λύ μεγάλη ιστ ρ(α για να την 

αναλ 'σ με ε ώ. 

Ε ώ μ ν περιληπτικά και αχρ θιγώς αναφέρ υμε τις 

αυμάσιες και εκτεταμένες ιαδιχασίες της ενέλιξης και εξέ

λιξης αλλά παί ν υμε μια ελαφρά πρ γε ση τ υ σχ πού του 

βά ς χα ώς και μια ειχ να τ υ χαταπληχτιχ ύ πεδίου των 

ιε γασιών της Μίας Ζωής σε ένα ύμπαν. 

Μ έχ ι τώ α ίξαμε μια ματιά στις ια ιχασίες της φύσης 

κατά τις π ίες χ ιν ς άνθρωπ ς είναι αναγκαστικά παθη

τιχ ς και για τις π ίες εν μπ ρεί να χάνει τίπ α. Κληρο

ν μεί τ σώμα τ υ και έχεται ως ε ομένη την εσώτερη ζωή 

υ ων συγκινήσεων και της σκέψης. υτ ς ως άτομ μέχρις 

αυ τ σημεί εν έχει συνεί ηση των μαχρ χρονων διαδι

κασιών π τ ν έχ; ν ιαμ φώσει πως είναι. Εκών άκων έχει 

π σ εί λες αυτές τι μεγάλες κυκλικές ια ιχασίες που τον 

έχ ν χάνει να εξελιχ εί σε α τ π υ είναι τώ α. 

ε α τ τ σημείο αξ ει να επανεξετάσουμε την ωρινή του 

κατάσταση. ◄ ναι μια ντ τητα αυτ -συνει ητή στο φυσιχ 

επίπε τη 'πα ξης. με χήματα συνειδητ τητα κατά το μάλ

λ ν ή ήττ ν γανωμένα και ενε γητιχά στ φυσιχ , συναισθη

ματιχ και ν ητιχ επ πε ε σπάνιε πε ιπτώσει , βιώνει με 

τη β ή εια ασ νήθιστης έμπνευση , αντιληψης και συμπ νιας με-

ιχές αναλαμπές ιε γασιών των ανώτε ων επιπέ ων τη ύπαρ

ξης. Ή χει στιγμές φωτισμένης αντιληψη και βα ιά ε αση . Οι 

νάμεις σε α τά α επίπε α ε ναι πε ισσ τε λαν άν υ-

σε παρά ενε γέ . 
' 

ις, π άγματί, ια έτει α μέσ� ηλα ή 

λα τ απ τα χήματα και τι υνάμει ε τε γανωμένα 

και ενε γ� εί ε ντα και εν σπέ ματι. ύτως ώστε να λει-

τ γε σε πλή η σ νει ητ τητα απ 

ανώτα επ πε 'Ύ'πα ξη . L α ' α 

λα τα 'α. α ώα η ν η ιχή γέφ 

χα ώ α μέχ ι 

ε ναι ιαφ ετιχ α 
, , 

α αναμεσα στι χα ω ε-

ε α χέ και στι ανώ ε ε πνευμα ιχέ α χέ ε ναι ασχημά-
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τιστη. Ο ' v ρωπ έχει ας π ύμε μια χάλα ο Ιακώβ π ς 

τ v Ο αν τα σκαλιά της π ίας είναι όλα στη έση τ υς. π' 

αυτ v εξαρτάται να την χρησιμοπ ιήσει αν τ θελήσει. 

Ο τίτλ ς α χεφαλαί υ είναι < Εξέλιξη με υτο -

πρ σπά εια > αλλά έχ με ει ότι άv ρωπος μέχρι στιγμής 

είναι πα ητιχ ς απέναντι σε αυτή τη ια ιχασία. εν γνωρίζει 

τί τ υ έχει σ μβεί. ε πού παρεμβαίνει η αυτο-προσπάθεια; 

Παρεμβαίνει με ην ανάπτυξη των ι ιοτήτωv του και τ επα

χ λ υθο ξε ίπλωμα της συvει ητ τητάς του. Τ ύτο απαιτεί 

πρ σεχτιχ τερη παρατήρηση και κάποια εξήγηση. 

ωρίτερα είπαμε ότι η υπά χουσα μέσα μας ζωή < εχπαι-

εύει την 'λη τις μορφές και τα σώματα χρησιμοποιώντας τα. 

Αυτή ακριβώς η χρησιμοποίηση συνιστά τη ζωή ως προς εμάς 

ι ιαίτερα τη ζωή σε ένα φυσικό χ σμο και η ζωή απαραίτητα 

σημαίνει εμπειρία. 

Μεγάλο μέρος αυτής της εμπειρίας που είναι συγκεντρω

μένη σε πολλές ζωές και έχει< συγχερασθεί» μέσα απ αυτές 

εκ ηλώνεται σαν ένστιχτο σαν μια εσωτερική εγγενής αίσθη

ση που υπαγ ρεύει τη φυσική συμπεριφορά στα ζώα και τον 

άνθρωπο. Το ένστιχτο περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα αυτού 

π υ οι ψυχολόγ ι αναφερόμενοι στον άνθρωπο ονομάζουν 
Ι ' , , , 

υποσυvει η ο. ντ αυτου σε αυτη την χατηγορια των ασυ-

νείδητων λειτουργιών μας έρχεται η ρύθμιση εσωτερικών σω

ματικών λει ουργιών που γίνονται αυτόματα καθώς και η εν

στικτώδης συμπεριφορά όπως οι άμεσες αντιδράσεις μας αυ

τοσυντήρησης σε αιφνίδια επικίνδυνα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Μαζί με αυτές τις υποσυνείδητα υπαγορευμένες ενέργειες 

και αντιδράσεις αντιδρούμε και σε γεγονότα και καταστάσεις 

της καθημερινής ζωής που εντυπώνονται στη μνήμη μας και 

μας χάν υν να υποχείμεθα σε ορισμένα μοντέλα συμπεριφοράς. 

Ή αλλιώς μας εξαναγκάζουν σε εκείνες τις βασικές πράξεις 

που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουμε τροφή και στέ

γη για την επιβίωση τη δική μας αλλά και όσων εξαρτώνται 

από εμάς. ε άλλες περιπτώσεις, πάλι, εξαναγκαζόμαστε σε 

π άξεις εξ αιτίας επιθυμίας ή αποστροφής. Έτσι, αν ζούμε και 

θέλουμε να παραμείνουμε ζωνταv ί αν θέλουμε ίσως να περ

νάμε χαλά ή να χάνουμε το καλό πρέπει να ενεργούμε. 
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Βεβαίως, κάθε πράξη απαιτε( κάποια προσπάθεια. Η λέξη 

π απάθεια εδώ χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει κάθε 

τρ πο με τον οποίο μοχθεί ή ενεργεί κανείς όποια χι αν είναι 

η αφορμή. Περιλαμβάνει την εσωτερική προσπάθεια της λήψης 

μιας απ φασης, της κατανίκησης της νωθρότητας, το ξεκίνημα 

και την αντοχή σε μια πορεία δράσης μέχρις ότου επιτευχθεί 

επιθυμητός σκοπός. 

Η λέξη προσπάθεια χρησιμοποιείται από ψυχολογική άπο

ψη αλλά και υπ την έννοια της ανάλωσης φυσικής και νοητι

κής ενέργειας ή υπό την έννοια της πραγμάτωσης εργασίας 

πράγμα που αποτελεί εκδήλωση του αποτελέσματος της προ

σπάθειας. Η προσπάθεια δεν προϋποθέτει απαρα(τητα χατα

π νηση. Αυτή προκύπτει από λανθασμένη στάση ίσως απέ

ναντι σε μια ανύποπτη αντίσταση που προέρχεται είτε από 

εσωτερικούς ε(τε εξωτερικούς παράγοντες. Εσωτερικά εμπό

δια μπορεί να προκύπτουν από σύγκρουση μέσα στον ίδιο τον 

εαυτ μας. Εξωτερική αντίσταση μπορεί να προέρχεται από 

άλλους ανθρώπους που αντιτίθενται στα σχέδιά μας ή από δυ

σκολίες και προβλήματα εγγενή στον στόχο που έχουμε ορίσει 

για μας. Εάν πρ χειται να καταφέρουμε να πραγματοποιή

σουμε ή να γίνουμε αυτό που θέλουμε τότε πρέπει να χάνουμε 

ικανοποιητικά μεγάλη προσπάθεια και να την τηρήσουμε για 

σο χρόνο είναι απαραίτητο. Οι λέξεις επιθυμία, αποφασιστι

χ τητα απ τελεσματιχότητα και επιμονή συνοψίζουν το θέμα 

π υ συζήτούμε. Το κυρίαρχο κίνητρο για την πράξη είναι η επι

θυμία υπ οποιαδήπ τε απ τις πολλές μ ρφές της. 

Όταν, μως, πρ χειται για το θέμα της εξέλιξης με αυτο -

πρ απάθεια ένα ανώτερο κίνητρο η Θέληση, μπαίνει σε δρά

ση. Η θέληση μπορεί να θεωρηθεί εξευγενισμένη επιθυμία. 

Μπ εί να ελέγχει ενέργειες κινούμενες απ την επιθυμία. Εί

ναι η βάση-του πραγματιχ ύ αυτοελέγχου. Είναι η ανώτατη 

θεία ιδι τητά μας. Οι επιθυμίες δίνουν την ενέργεια για την 

πραγμάτωσή τους. Η Θέληση μας ενδυναμώνει για να επι-

τυγχανουμε τ υς στ χους μας. 

Βλέπουμε λοιπ ν, τι οι απαιτήσεις της γήινης ωής ητούν 

π απάθεια εκ μέρ υς μας. Βλέπ υμε τι η έμπρακτη προ

σπάθεια αναπτύσσει τη ύναμη των ιχαν τήτων π υ χρησιμο-
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π ι ύνται. Οι στ� ι της εξέλιξης προωθούνται ανάλογα με την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και ι ιοτήτων μας. Αλλά και η κοι

νωνία πρ ο εύει μέσα απ τις προσπάθειες των μελών της. 

Παρατηρείστε τα πρωτοφανούς κλίμακας διανοητικά άλματα 

ι ιαίτερα σ ν επιστημ νιχό, παραγωγικό και εμπορικό τομέα 

που γίν νται σήμερα. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στις προ

σπάθειες που χάνουν οι άνθρωποι για να ανεβάσουν το βιοτι

κό τους επίπε ο. Γενικά, όμως, μόνο το υλικό βιοτικό επίπε

δο τους ενδιαφέρει. Παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη διανοη

τικών δυνάμεων ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αλλά η 

βελτίωση στο ηθικό επίπεδο είναι αμελητέα. Εξετάσαμε αυτή 

την ανάπτυξη και τις μακρόχρονες συνέπειές της στο πρώτο 

κεφάλαιο. Είδαμε ότι αυτή η αποκλειστική μέριμνα για τον υλι

κό πλούτο και τις ανέσεις οδήγησε σε πρόοδο προς αυτή τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση αλλά αδιαφόρησε παντελώς για 

αυτό που θα ονομάζαμε πνευματική βελτίωση. 

Αυτή η αποκλειστική προσκόλληση σε υλικά αγαθά αντα

νακλάται στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους υπό την έννοια 

ότι συνηθίζουμε να τους βλέπουμε με μια ψυχρή συχνότατα μα

τιά, ενίοτε σαν ιδιοκτησία μας. Δεν έχουμε την τάση να τους 

εκμεταλλευόμαστε για παρέα αγάπη, ενθάρρυνση, διασκέδα

ση χ.ο.χ; Τόσο πολύ μάλιστα, που αν τους στερηθούμε νιώ

θουμε μοναξιά. Οι άνθρωποι μας προσφέρουν τέρψη και μας 

απασχολούν με ευχάριστα ή και δυσάρεστα προβλήματα αλ

λά πάντως γεμίζουν τον χρόνο μας. Οι συνηθισμένες ασχολίες 

της ζωής, η εργασία, το φαγητό και ο ύπνος καταλαμβάνουν το 

περισσότερο μέρος του υπόλοιπου χρόνου. Η ανάγκη μας για 

ανθρώπους αγαθά και ασχολίες είναι σχεδόν καταπιεστική. Σε 

μεγάλο βαθμό η ζωή < μας ζει» αντί να ζούμε εμείς τη ζωή. Εί

μαστε, ας πούμε τόσο παρασυρμένοι από αυτήν λες και μας 

έχει υπνωτίσει. Οι αντιδράσεις μας σε αυτήν γίνονται αυτόματα 

υπό την έννοια ότι αντιδρούμε στους ανθρώπους και στα γε

γονότα έτσι όπως μας επιτάσσει η εμπειρία. Ενεργούμε σύμ

φωνα με την κατηγορία τη φύση και τον χαραχτήρα μας. Οι 

προσπάθειές μας αποδίδουν κατά κάποιο τρόπο σε οριζόντιο 

επίπεδο και εμείς μένουμε σε αυτό είτε γιατί δεν γνωρίζουμε 

κάτι άλλο είτε γιατί αυτό μας αρκεί. Υπάρχει όμως και η χά-
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Οετη κατε 'θ νση στην π ία χι μ ν μπ ρ ύμε αλλά για να 

επιτύχουμε την πλήρη ανάπτυξή μας σύμφωνα με τ εξελικτικ 

σχέ ι , π έπει να π χω ήσ υμε. Οι σ νηθισμένες πρ σπάθειές 

μας β η ύν μ ν περιστασιακά σε αυτ . Πώς λ ιπ ν να πρ -

χω ήσ με, αν επι μ ύμε να επιταχύν υμε την εξέλιξή μας 

1 ιατί α έπ επε να απ πει α ύμε να βιαστ ύμε για κάτι που 

σε τελική ανάλυση α πετύχ με έτσι κι αλλιώς ί μας εμπο-

ίζει απ τ να ξεκινήσ με· 

ς πά υμε π ώτα την τελευταία ε ώτηση: η ίδια η άγνοιά 

μας χι μ ν ως π ς τις ια ικασίες αλλά και ως πρ ς αυτή 

χα α ή ην πνευμα ική εξέλιξη είναι εκείνη που εμ σίζει να 

π σέξ υμε α τ τ ζήτημα ή να κάν με κάτι γι αυτό. Η 
1 Ι f Ι 

απ ντηση ε στ γιατι π επει να καν υμε την απ πειρα ειναι 

βεβαίως μ ν λεκτική: υστυχία. πά χει μια χλιμακ ύμενη δυ

στυχία στ ν χ σμ . Φυσικά, α μπ ύσε τελικά να απ θεί 

εξ λ κλή στην άγν ια, άγν ια για η φύση η ζωής, για 

ν μ , για την εξέλιξη, για τη σωτηρία μέσω αυτ -προ-

σπά ειας. 

Δυστυχώς αυτή η άγν ια εν χαρακ ηρί ει μ ν ις λαϊκές 

μά ες αλλά και υς ηγέτε . Θα χρειαζ αν πολύς χρ νος για 

να ασχ λη ύμε ε ώ με την πλήρη χα αν ηση αυτών των αλη

ειών, π άγμα π υ χ εια μαστε επειγ ντω και με την ανά

ληψη πλή υς προσωπικής ευ ύνη . Η παγκ σμια κατάσταση 

απ καλύπτει μερικές απ τις επιπτώσεις αυτή της άγν ιας χα

ακτη ιστικ πα ά ειγμα τη π ας είναι σύγχρονος αντα-

γωνισ ικ ε νικισμ ς μα και η εμπ ευματ οίηση, με όλα 

σα συνεπάγεται. Η ανία γενικώς, και η μ ναξιά των ηλικιω

μ νων αν ώπων είναι μια άλλη εντελώς ιαφ ετική επίπτω

ση. Τ απ έλεσμα της άγν ια και της π κατάληψη ω προς 

τη ησχε α είναι μια αχ μα. Μά τυρά τ υ ι αιματηρέ ι

χ ν ιε και ι ια ηλώσεις π υ συν εύ υν τ σε π λλέ πο

λι ικέ ιαμάχε φαιν μενικά για θ ησκευ ικά ητήματα. Οι 

απ νθ ωπε βιαι π αγίε των αλάμων αε ων και ων στ α-

πέ ων συγχέντ ωση κατά τη ιά κεια ελευταί υ π -

λέμ με την συνακ λ υθη απ αντη υστυχία είναι περαι έ-
ι , ι 

ω πα α ειγματα απιστε η αγν ια και η απ υσα 

π ' ωση . Η ιστ α, λ ιπ ν, των συμφ ών εξακ λ θεί να 



υφίσταται σε π λύ μεγάλ βαθμ τη μιχρ κλίμακα ης ατ -

μιχής ζωής η ένν ια για ην επιτ χία και η ιατήρηση μιας έ

σης στην εμπ ιχή φυλή χα ώς και αγώνας για ασφάλεια, 

λα, εμπίπτ ν στην ένν ια π υ απ ί ουμε στη υστυχία. 

χ μα και ι εξετάσεις τ υ ημ ιχού σχολείου πρ χαλούν ση

μαντική ανησυχία και είναι υνη ές όχι μ ν για με ιχά παι-

ιά αλλά και για τ υς γ νείς τ υς. Ο χ σμος εν είναι ευγενι

κός. Τα περισσ ε α απ τα βάσανά μας οφείλονται στην 

άγν ια και την απληστία μας. Ευ 'ν νται ουσιαστικά για τη 

μάστιγα αυτή της κοινωνίας που ν μάζουμε ανταγωνισμό. 

ναφέραμε αυτά τα παρα είγματα με σκοπό να αιτιολο

γήσουμε το ζήτημα ώστε να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια 

να κατανοήσουμε τ υς ανθρώπους και, ωθούμενοι από πραγ

ματιχ εν ιαφέρον για τους συνανθρώπους μας να γίνουμε συ

νεργάσιμοι αντί να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όπ ια προσπάθεια 

γίνει προς αυτή την κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται με το μα

χρ πνο σχέδιο για την ανθρωπό ητα. Οι συνέπειες της προ

σπά ειας α ανακουφίσουν έστω και λίγο. Ξεκινάμε, λοιπόν, 

βοηθώντας τον ίδιο μας τον εαυτό. Η πλειοψηφία των ανθρώ

πων βρίσκεται ακόμα κατά το μάλλον ή ήττον, στο καθοδικό 

όξο της ενέλιξης που αναφέραμε νωρίτερα. Ό,τι γράφεται εδώ 

θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μόνο ένα ενδιαφέρον θέμα 

γι αυτούς. Κυρίως αφορά τους συγκριτικά λίγους που βρί

σκονται στο ανοδικό τόξο αυτούς που αρχίζουν να αναπτύσ

σονται στην κάθετη χατεύ υνση αυτούς που μπορούν και εί

ναι πρόθυμοι πράγματι να σκεφτούν. Με την ελπίδα πως 

άπαξ και γνωρίσουν προς ποιά κατεύθυνση πρέπει να προ

σπαθήσ υν, θα θελήσουν να το πράξουν βοηθώντας έτσι στο 

να μειωθεί το αφόρητο άχθος της δυστυχίας της ανθρωπότητας. 

Μπορεί αυτό να ακούγεται μεγαλόσχημο. Μπορεί λίγοι 

μόνο αναγνώστες να χάνουν την προσπάθεια ίσως αρχικά 

αποκλειστικά για να ευεργετηθούν οι ίδιοι. Το αναπτυσσόμε

νο, όμως αισθητήριό τους και η βαθύτερη επίγνωση τους 

μέσα από αυτή την ανάπτυξη σύντομα θα τους οδηγήσουν στη 

γνώση του ευρύτερου πεδίου δραστηριότητας που χρειάζεται 

την προσπάθειά τους. Και τότε θα είναι περισσότερο από πρό

θυμοι να προσπαθήσουν. 
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Απ ,τι έχει ήδη λεχθεί σχετικά με τον όμο θα είναι προ

φανές πως πρέπει οι άνθρωποι να χάνουν αυτή την εξελικτι

κή πρ απάθεια ατομικά με τον εαυτό τους, αν όχι για τον εαu

τ τ uς. Κανείς άλλ ς δεν μπορεί να την χάνει γι αυτούς. 

Τί πρέπει να χάνουμε· Βεβαίως κατ' αρχήν να εξοιχειω

θ ύμε με την πνευματική φιλοσοφία αυτής της Αλήθειας που 

ν μάζοuμε Θεοσοφία και που αγκαλιάζει τα πάντα. Μια τέ

τοια μελέτη δεν θα μας παρουσιάσει από μόνη της την Αλήθεια 

αλλά θα αναπτύξει ιδιότητες πρωτοφανέρωτες. Θα διευρύνει 

και θα εχδιπλώσει τη σuνειδητότητα. Από τα βάθη της σuνει

δητ τητας και της ύπαρξης θα έρθει χωριστά στον καθένα μας 

το φως π u θα μας καθοδηγήσει στο πρακτέο. Τελικά, η Θέ

ληση θα αρχίσει να λειτουργεί και η Θέληση καθιστά τον άν

θρωπο ιχαν να αναλάβει τον έλεγχο των οχημάτων του έτσι 

ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στο κάλεσμά του. 

Όλ ι μέσα μας μπ ρούμε να βρούμε την Αλήθεια. Είμαστε 

λοι εν uνάμει κέντρα φωτ ς και πηγές διαφώτισης σε έναν, 

κατά τα άλλα πνευματικά σκοτεινό και βαθιά νυχτωμένο χό

σμ . Είναι βεβαίως. σπουδαίο έργο το να βοηθήσει κανείς να 

ευ δωθεί τ μεγάλο σχέδι για το δικό μας στάδιο της εξέλι

ξης. Τ uλάχιστον μπ ρούμε να προσπαθήσουμε. 



φ 

Επιστημονική και Εσωτερική Γνώση 

Για να �αταν 'σ με σωσ ά τη Θε σ φία είναι απα αί 
Ι Ι ,, ; 

να 

ξεχω ίσ με την επιστημ νικη απο την εσωτερικη yνωση, για-
( είναι ελείως ιαφ ρε ικές. Η μία αφ ρά σ ην αντικειμενι

κ τη α και η άλλη σ ην εσώ ε η υπ κειμενικ η α. πάρχει 

μια αντικειμενική και μια π κειμενική εώ ηση της Θεοσ -

φίας. Για ν σκ α υ κεφαλαί υ η εσωτερική γνώ

ση είναι π κειμενική Θε σ φία. 'μφωνα με α λεξ κά η λέ-

ξη ν έχ ντα σχέση με ·τ ν μυημένο . 

ήμα < μυώ σημασίες: α χίζω, ξεκινώ χαι 

εισάγω σε μ στιχά ή μυσ ήρια>. Θα μπο ούσε να σημαίνει 
Ι Ι 1 1 

ην εισαyωyη καπ ι υ σε μια χοινωνια και τη μετα ση σε αυ-

ν ισμένων yεy ν ων, σ νη ειών κάποια ελετ υρyιχή 

τάξη, σ ν ήμα α, κ. . κ. που εν είναι γνωστά σε ά ομα εκτός 

ή ης κ ινωνία . Η απλή εyγ αφή σε μια Εταιρεία σαν τη 

Θε σ ιχή αιρεία, η συνακ λου η ια εσιμ α υ υλικού 

η βι λι y αφία ης "αt η απ 'λαυση ης πα έας των ομοϊ-

εατών-μελών κ ύσε γι α 'ν ν ορισμό. Όμως, στην 

πε ίπτωση η α η α λή απο οχή εχ μέρους ης 

ία εί να μεταβιβάσει τη γνώση της Θεοσ φίας 

ην εσω ε ική 

Η λέξη α ' την ίαν πρ έ χεται 

μαίν ι α λώ ί ω . Όμως, η λέξη 

αλήξει να σημαίνει χι μ 'ν γνώση σ 

1 

ο επισ ήμη> ση-
Ι ι 

επιστημη> εχει χα-

υ τομεί ων ιαφό-
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ρων επιστημών της φυσικής της χημείας, της αστρονομίας αρ

χαι λ γίας κ.λ.π. αλλά μια ιδιαίτερα πειθαρχημένη μέθοδο συλ

λ γισμού. Πρέπει, μως να δούμε τί ακριβώς είναι η γνώση. 

Η γνώση έτσι πως την αντιλαμβανόμαστε συνήθως, είναι 

εμπειρία που θυμόμαστε ή πληροφορίες που λαμβάνουμε από 

τ ν πρ φ ρικ ή γραπτό λ γο. Η γνώση που αποκτιέται μέσα 

απ πειράματα ή άλλη άμεση παρατήρηση εμπίπτει στην κα

τηγ ρία της εμπειρίας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

απ τ ν απαγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό δεν είναι 

πραγματική γνώση μέχρις ότου αποδειχθούν και τότε πάλι, 

εμπίπτ υν στο πεδί της εμπειρίας. 

Γνώση που απορρέει από την εμπειρία έχει πάντα σχέση και 

επηρεάζεται απ τον παρατηρητή. Κάθε ατομική εμπειρία 

χρωματίζεται απ τα συναισθήματά μας τις προκαταλήψεις 

μας και τα όρια της παρατηρητικότητάς μας. Όλα αυτά επη

ρεάζουν όσα πρ σλαμβάνουμε στη συνειδητότητα και κατά συ

νέπεια το περιεχ: μενο της μνήμης μας. Τούτο ισχύει ειδικά για 

το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εμπειρίας μέσα στο οι

κείο μας περιβάλλον. την περίπτωση της επιστημονικής πα-

ατήρησης, η εκπαίδευση σε αυστηρές μεθόδους περιορίζει αυ

τ τον χρωματισμ στο ελάχιστο. Όμως, αυτή η ίδια η φύση 

της εκπαίδευσης μπορεί, ενίοτε να συνεπάγεται τον κίνδυνο να 

μη βλέπει κανείς το δάσος αλλά μ νο το δέντρο. 

υνήθως μαθαίνουμε μέσω των πέντε αισθήσεων που σε 

,τι αφ ρά τον άνθρωπο είναι όλες πολύ περιορισμένες. Μπο

ρ ύμε να βλέπουμε μ ν ένα περιορισμένο χρωματικό φάσμα 

και μπ ρ ύμε ια γυμνού φθαλμο' να βλέπουμε πράγμα

τα μέχρι κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος. Μπορούμε να ακού

με ήχους μ ν μέσα σε μια σχετικά στενή περιοχή συχνότητας. 

Η αίσθηση της σφ ησης είναι αμβλυμμένη σε σύγκριση με την 

αντίστ ιχη ικαν τητα τ υ σκύλου. Οι εντυπώσεις που προ

σλαμβάνουμε μέσω της αφής μας είναι πολύ ανακριβείς. Μπο-

ύμε να ιακρ(ν υμε κάτι ζεστ απ κάτι κρύ , αλλά κά ι πά-

α π λύ ζεστ θα μας κάψει. Ι άτι υπερβολικά κρύο α πα

γώσει τ μέρ ς τ υ σώματ ς π υ αγγίζει και θα ο μ υδιάσει. 

Κάπ ια πράγματα είναι υπερβ λικά βαριά για μα . ιfε ικ t 

άνθρωπ ι έχ υν μια ξεία, εκλεπτυσμένη γεύση, άλλ ι έχ υν 

2 



μβ 
, , μμ νη y σ πε αση και αχ ής 

μπ επεχτ θ 'ν σιαστιχα με τ ή εια yάνων 

ο α χ μ ΚtJ ές έπει να αναχ 'ν 

σ ς αισ 'σεις μ ς yι 
σ α για μ ς. 

ν χ π ια σημα-

ν 

σ 

'Έ σι, σε μεyά β με για τα π αyμα α μ -
σ μπυ .. η.η,με να αντι με για τις ι 
η μ ζ ς, τ ώμ , την φή 

ες ς, 

ς ή π εχπέμ π ν ή τις μ -
ανα ε χα έναν π ' α ύς ς μείς α 

ντ ηπτιχ μ σ μ είναι πε ι ισμένα, επ μένως και η γνώ-
' Ι Ι Ι f 

ση μ ς μεσω α ων ει ναι παντα πε ι ισμενη. 
εν μπ 'με π έ να γνω ίσ υμε α πάντα μέσα απ ις 

Ι Ι Ι Ι Ι εντ πωσεις π μας ιν ν ι αισ ησεις μας. πα χ ν, επι-
σης, ε ρε ες πε ι χές γνώσης πως περι χές παλλ μενης αχ ι
ν β λ ας χημικές σ yyέν ιες, σ ναισ ηματιχ ς χ σμ ς των 
'λλων αν ώπων, χίνητ ά τ ς για συγχεχ ιμένες ενέργειες, 
π ι φ σι λ ιχές αισ 'σεις μας είναι α χετά ανεπαρκείς να 
χειριστ 'ν. Π έπει, επί π χειμέν υ, να σ α ήσ υμε 
να χ ησιμ π ιήσ υμε τη φαντασία μας. ά σ ν αφ ά στη 

, ' yνωση μεσω ης εμπει ας. 
λλά, ί y νε αι με η γνώση π α χτάται μέσω των λέ

ξεων; Και ι λέξεις έρχ νται σε μας μέσω των αισ 'σεων μας. 
yραπτ ς λ y ς π χ 'πτει μ σω ης ασης π φ ιχ ς 

μέσω ων ήχων. ι λέξεις είναι σύμβ λα. Οι y απτέ λέξεις εί-
Ι Ι Ι Ι Ι ναι σημα ια η εντ πωσεις αναyνω ισιμης μο φης και ι πρ -

φ ιχές λέξεις είναι ήχ ι π α οτελ ύνται από σύμφωνα 
και φωνήεντα, επίσης αναγνωρίσιμης μ ρφής. Πώς χα αλήγ υν 
α ά α σ 'μβ λα να έχ ν κάποιο ν 'ημα για μας Θα απα
ντ 'σ με εν συντ μία ' ι εμείς βάζ υμε ν ημα σε αυτές χυ

αστιχά. Η λέξη yά α σχε ίζεται με την εμπεφία 
εί ε απ πα ελ ν ή τ πα ν ενός ριχω ού τετραπ υ 

λάσμα ς με ο ισμένα αναγνωρίσιμα στα ε ά χαραχ η ι
σ ιχά. Τα σ 'μβ λα των λέξεων συνήθω χαταλήy υν να 
'χ ν χάπ ι ν ημα για μα με β ηθό ην εμπεφία μας. Εάν, 
μως, η λέξη αναφέρ αι σε χά ι που είναι εχτ 'ς της εμπεφίας 

μα , έπε να βρ ύμε μια 'ννοια απ ' τη φα ασία μα . άν 
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τύχει να απο ώσ υμε μια ένν ια σε μια λέξη που και άλλοι άν

θρωπ ι της έχ υν απ δώσει, προκύπτει συμφων(α. Τότε νιώ

θουμε εμπιστ σ 'νη στην απ δοθε(σα έννοια και αισθανόμαστε 

τι γνωρ(ζ υμε τη σημασία της λέξης. Στον βαθμό που συμ

φων ύμε στ ν ημα με τους άλλ υς μπορούμε να επικοινω

νούμε. Αυτή η εμπιστ σύνη ισχύει συχνά όταν η λέξη αφορά σε 

κάτι π υ ανήκει στην εμπειρ(α κάποιου άλλου ακόμα χι αν δεν 

ζήσαμε εμε(ς ι ί ι ι αυτή την εμπειρ(α. Μια τέτοια εμπιστο

σύνη ε(ναι η πίστη. 

Αν και μερικοί απ μας μπορε( να μην έχουν επισκεφθεί ξέ

νες χώρες, πιστεύουμε τι μας λένε γι' αυτές, εάν θεωρούμε 

τ ν α  τ πτη μάρτυρα αξιόπιστο. Τ ζήτημα όμως, που αφο-

ά σε λέξεις π υ χρησιμ ποιούνται για θέματα όπως ο ουρα

ν ς, η χ λαση, Θε ς, το Πνεύμα και τα επίπεδα της ύπαρξης 

τα π ία μας έχουν απασχολήσει εδώ είναι τελείως διαφορε

τιχ , γιατ( αφ ρ ύν σε πράγματα που βρ(σχονται έξω από τη 

φυσι λογική εμπειρία. Είναι ως επ( το πλείστον ιδέες. Ας ξα

ναχ ιτάξ υμε τ έμα της π(στης. την περίπτωση του ταξι-

ιώτη μας στις ξένες χώρες ταν αποδεχόμαστε αυτ που μας 

λέει για κάτι π υ ε(ναι εχτ ς της εμπειρ(ας μας πρέπει με τη 

φαντασία μας να αναγάγ υμε αυτ που προσπαθεί να μας πει 

π ς κάτι που ανήκει στην εμπειρία μας. Με άλλα λόγια βά

ζουμε εμείς η ιχή μας έννοια στις λέξεις του με τη βοήθεια 

της φαντασίας μα . (ναι σημαντικό να γνωρ(ζουμε αυτή η 

ια ιχασία. ι ια(τε α ταν πρ χειται για λέξεις που έχουν αχέ-
, , , 

ση με αφηρημενε ι εες σαν τις προαναφερ εισες που αποτε-

εμελιώ εις α χές ρησχειών φιλοσοφιών, θεολο

γιών, ι ασχαλιών και γμάτων. Η έννοια που αποδίδουμε σε 

π λλέ λέξεις π χρησιμ π ιούν είναι αποκλειστικά γέννημα 

ης φαντασία μας. υτή η ένν ια πρέπει να είναι απόλυτα 

απ χλεισ ιχή και π σωπιχή για χα ένα απ μας. 

Με ιχ ί απ μα μπ εί να έχ υν βιώσει άμεσα εμπειρίες 

π α έπ επε να πε ιγ άψ υμε σαν θρησκευτικέ . Οι μυ

στιχιστέ έχ υν μιλήσει για η χα ά και η μαχα ι τητα που 

έχ ν βιώσει. Μ ν εάν είχαμε πα μ ια εμπειρία α μπο-

, σαμε να ξέ υμε σε τί αναφέ νται. Εάν εν έχ υμε νιώ-

σει χά ι πα μ ι , τ χαλ 'τε που μπ ύμε να χάν υμε εί-



Σ 

Ι Ι Ι Ι 

ν ι ν π σπ σ με να 

εμπ 

αν αστ μ τι ενιωσ ν μεσ π 

ά 

π χειμενική εμ πεφ 

αιμ νί . Η χα 

εί με έξεις. 

σ με ι με τ ,Jα γ ν απ εχτ ι σ η

εν ε να μας μετα-

έ ντ ι π η ίες π ίν υν 

' για σχέψ·η. τή είναι η αντι-

χειμενιχή .. ε σ 
, Ι Ι 

αστης την εχει φ μ ιωσει, 

απ χ ήσει γνώση πω αχ ιβώς και π ι σ 'π τε σπ 

σ ής πάν ήπ ε ζή ημα. Τ ' , μως, ν είναι 

εσω ε ιχή γνώση ή α π τώ α ν μάσαμε π χειμενιχή 

μας ξαναφέ νει σ η ιαφ ά νάμεσα στην 
Ι Ι Ι 

επισ ημ νιχη χ ι ην εσωτε ιχη γνωση. 

π α ανω έ ω ε ναι ε 'χ λ να ει κανείς τί είναι η

επισ ημ νιχή γνώ λλά ί γίνεται με ην σωτε ιχή γνώση; 

ισμ ς ης περιελάμβανε η λέξη μυημέν ς . Π ιά άλλη 

ένν ια μπ εί να έχει η λέξη εχτ ς <

νείς σε πλη φ ίες π είναι χ φές 

να έχει π σβαση χα

Χ υμε πει ι υπά -

χει μια χα ηγ ία εμπει ιών π υ εν μπ ύν να μετα ο ούν 

με λέξεις. Π χει αι για εσώ ε η π χειμενιχή εμπει ία π υ, 

χα χάπ ι καταγράφεται στη συνει ητ η α. π -

μ 'νως, η μ 'ηση εχλαμβάνε αι ε ώ ως ένα ξη ης αυτ -συνει-

ητής λει γία σε χά ε επίπε ύπα ξης και τελική ένωση 

τη χα ώτε ης με ην ανώτε η γωιχή αρχή. 

πά χ ν ιαβα μίσεις τέ οιων εμπειριών πο π ιχίλλουν 

από α χ ινά εσώτε α συναισθήματα και τη συνείδησή μας μέ

σα α βα μί ε ψυχικής εμπει ας έως την επίτε ξη ης 
Ι Ι Ι 

σημαντιχη επιγνωσης, χαταν ησης και σ φιας. π αυτ συ-

ναγεται ύ εί η εκτεταμένης εμπειρίας. Τ ένα 

εί ς π ην προ χταση των ι ι ή ων ων αι-
1 Ι Ι Ι Ι 

σ ησεων, υ η η ια ετ υμε, οπως ε ναι η ραση και η αχ η 

μ σα στα άλλα επ ε α τη ύπαρξης π. χ. στον ψυχισμό και ο 

άλλ είδ π έ χε αι απ την ανάπτυξη των ιδιο ήτων ου 

εν λει ου γούν αχ μα -ι ι τήτων ανώτε ης άξης. υτές οι 

τελευτα ε είναι οι πνευ ατιχέ μας ι ιό η ες ανώτερης ιά

ν ια , ιαίσ ησης συμπόνια αγνή αγάπη και έληση . 

χετιχά με τ πρώτο εί ος θα πρέπει όλοι να έχουμε αχού-

5 
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σει για ανθρώπ υς π υ βιώνουν πράγματα που εμείς δεν βιώ

νουμε. Βλέπ υν φαντάσματα, ακούν φωνές, μερικοί βλέ

π ν αξι σημε(ωτα άματα. Κάποιοι άλλ ι γνωρίζουν γεγο

ν τα π υ συμβαίνουν μακριά τους ή που δεν έχουν ακόμα συμ

βε(. τη θε σ φιχή γλώσσα λέμε τι αυτοί οι άνθρωποι έχουν 

ι ατιχές ιδιότητες που λειτουργούν στο αστριχ επίπεδο 

και με τη μεταβ(βαση της σκέψης ίσως και στο νοητικό επίπε

. Η λειτ υ γία αυτών των ιδιοτήτων είναι, ως επί το πλείστον 

αχ 'σια και σπασμωδική πως συμβαίνει με την δεύτερη 

ραση και την κοινή τηλεπάθεια. Μερικοί άνθρωποι μπο-

'ν α τ β υλα να μπ υν σε μια κατάσταση που μοιάζει με έκ

σταση και μπ ύν, για παράδειγμα να λαμβάνουν μηνύματα 

απ την άλλη πλευρά . Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις 

πε ιπτώσεις ιαμεσ τητας το διάμεσ βρίσκεται σε μια παθη

τική κατάσταση, συνήθως δεν γνωρ(ζει τ( συμβαίνει και δεν μπο-

ε( να τ ελέγξει ή να καθ ρίσει ποι < πνεύμα» θα επικοινω

νήσει μαζί τ . πάρχ υν και άλλοι ευαίσθητοι που παρόντος 

εν ς αν 

άν ωπ 

ώπ υ ή εάν τ υς ο εί κάτι που ανήκει σε αυτόν τον 

μ πο ύν σε καν νιχή κατάσταση εγρήγορσης να 

υν εκπληκτικέ λε ειες της ζωής αυτού του ανθρώ-

π υ και του τ π υ με ν ζει. υτό είναι ψυχομετρία. 

πά χουν χάπ ια αξι π σεχτα σημεία σε αυτά τα προ-
, , , ' ,

ενα ειναι τι πρεπει να εμπεριεχουν τη χρηση 

των ι ι τήτων ή πτυχών των ι ιοτήτων που δεν λειτουργούν 

σ υς πε ισσ τε υς απ εμάς. Ένα άλλ είναι πως αν και εί

ναι αντιλήψεις πραγμάτων συνήθως φυσικών, αυτ που βιώ-
, , , 

ν ν, π αγματι, αφ α στ επιπε της π οσωπιχ τητας της 

'πα ξης. Αυτ μας ίνει μια ι έα ως πρ ς το επίπεδο στο 

π ( λειτ υ γε( ο ευαίσθητ ς. Μπ εί να αγγίζει κατώτερο 

ν ητιχ αλλά συνή ως είναι στο αστ ιχ επίπε ο. 

Η ιαφ ά ανάμεσα στην εκούσια και αχ ύσια φύση αυτών 

των εμπειριών ε ναι σημαντική. υτή η ιαφ ρά εξαρτά αι απ 

χέντ τη αντιληψη π υ σ μβα(νει να λειτ υ γεί. 1 πάρ

Χ:. ν ι φ α χέντ α στ αστριχ μα διπλ που υΗ�,�ν ως ω

τιχ ( εσμ ί ανάμεσα σε εχείν τ σώμα και τ συναισθημα-
, , , 

ιχ , ν η ιχ και πνευματιχ σωμα μα . τα τα χεντρα σχε-

νται και αντιστ ιχ 'ν ως π η έση τ ς με π ιχ(λα ση-



μ 

vε 

Ι Ι ιχα y yy ια vε ς ή εν χ ιvείς 
Ι 

σχ v α στη αση 

,. 

Ι 

ε-

η 

εy-

χ 

η 

ηv εν ιξη. κεvτ 

ιχ 

ην 

ισχ α στ χ

ηλιαχ πλέγμα 

Ι 

ηv επιφ ση. 

ξ .  χα ά 

V ιχ αξ ι μέσα απ τα εσώτε α 

επ.πε α. ς πε 
,

μας η σ vεt"'""-"'�·-α μας 

χ μενη μεσα ασ ιχ επιπε λ' επι

φ σικ 

μως. 

Ι 

χεvτ ωμεvη σε η σ vέχεια. χα 

ιη ήχαμε με αυτ 

ιχήσαμε σ 

ε λίγ μ ς σωμα χ ι α 

χέv 
Ι Ι 

' πλέγμα α έμεινε ψ χιχά λει 

yιχ και ετσι εχ υς εν α ιχ 'ς αν ρώπ υ χ .. χ. Κα-

ρ 
λά 

ασ 

, τα πι λλά ιάμεσα π επιχ ιvωv ύv 

εν μ 'v να λε y 'v σ vει ητά με 

έχ v απα αίτητ χέvτ yία 

λλά σ vή ω εν ελέyχ v. υς ς απ 

μας ηλιαχ ' λέγμα είvα σαν ένα vε χαι λει-

ρyεί α 'ματα. νή ως εν επη εάζει τη σ ητ 'τη ά 

μα και έχει πα αμε vει χαλ ' α έ σι. 

πάλι α ή αν πισ μιχ . ξάλλ 

να τ επιταχ 'v υμε 

'vαμη υ να χ η-

σιμ π ιεί κανείς η ι αση και η ιαχ ή ε ελ v ιχά π κύ

πτει μέσα απ' την ανάπτυξη άλλων χέvτ ων. ή η α

στη ι π ίηση, 'μω , συνή ως χύπ ει τ χαία αφο ' π ώ α 

χάπ ι ς π σλάβει την εξελικτική τ υ εχπαί ευση χαι εν α 

έπ επε, μα λένε να γίνεται ξεχω ιστά. 

ίvαι σημα ιχ να v σ με ι η εμ ειρία αχ μα χαι σ 

ψ χιχό και σ v η ιχ πε ί πα αμέvει αvτιχειμεvιχή, ικανή 

να με αφ άζεται σε χ ιvή γνώση, ως εν υμούμεvη εμπειρία. 

ξετά ντα ε ε εί τη εκ ε αμέvης εμ ει ίας 

επαvε χ μασ ε σ η εώ ηση η εσωτε ιχής γνώσης. Δεν αρ-

, α, να είναι σαφέ ς α μερικά γεγονότα π υ 

υμε ε ώ υ α μ ύσαv να εωρ 'vται ως εσω-
, , , , , , 

τε ιχα, υπ ηv εvv ια ι εν ειvαι ευ εως yvωστα, η εσω-

τε ιχή γνώση εν α έπ πε πράγματι να θεωρεί αι γνώση με 

την χαv vιχή έvv ια των αyμάτωv υ βιώv αι χα τα 

ία υμ 'μαστε; Η σωτε ιχή Γνώση, αυτή χα εαυτή, είναι 
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η σ νει ητή λειτ υ yία των εσώτερων ι ιοτήτων μας ιδιαίτε-

α των ανωτέ ων. Όπως π ο αναφέρθηκε στα ανώτερα επί

πε α εκδηλώνεται εντ ς μας σαν αυθ ρμητη κατανόηση σαν

αγνή αγάπη σαν ύναμη και σαν μακάρια χαρά και σ φία. 

Όλα αυτά yίν νται ραστηριότητες τ υ εσώτερου εαυτού 

μας. Ανήχ υν στην ατ μιχ τητά μας στο Εγώ μας όχι στην 
π σωπιχ τητά μας. Ο αληθιν ς εσωτερισμ ς ή αποκρυφισμός 

εν είναι δια ιχασία αυτ μεγέθυνσης μάλλον το αντ(θετο. Η 

π σωπιχ τητα υποτάσσεται στ ν ανώτερο εαυτό. Η εσωτε

ιχή γνώση είναι πραγματική υποκειμενικότητα προέκταση της 

συνειδητ τητας για να συμπεριλάβει τη λειτουργία στα εσώ

τε α επίπεδα μέσα σε απόλυτη αυτεξούσια συνείδηση. 
Καθώς πρ δεύ υμε η σε εyρήy ρση συνε�ητότητα ή 

ενε yητιχή σε αντιδιαστολή προς την ονειρική παθητική συ

νει ητ τητα διατηρείται εντ ς μας ανάλογα με την ικανότητά 

μας εάν και αν χινη ύμε προς τα άλλα επίπεδα. Λέγεται ότι 

καν νικά λ ι λειτουργούμε στο αστρικό στο συναισθηματικό 

και τ ν ητιχ επίπεδο όμως κανονικά δεν έχουμε συνείδηση 

εμείς ι ίδιοι τ υ π αyματιχού μας περιβάλλοντος αλλά μόνο 

τ υ αυτ ημιούρyητ υ απ εμάς περιβάλλοντος. Τα όνειρά μας 

μπ ρεί να είναι περιστατικά κατά τα οποία εμπλεκόμαστε σε 

αυτές τις καταστάσεις που εντυπώνονται κατά το πλείστον 

χωρίς συν χή στη φυσική εγκεφαλική συνειδητότητά μας. Οι 
περισσ τεροι άν ωπ ι ανάμεσά μας δεν είναι πράγματι ξύ
πνι ι, με την πλή η ένν ια της λέξης ακόμα και κατά τη 

ιά χεια της απ χαλ ύμενης αφυπνισμένης ζωής μας. Είμαστε 

υπε β λιχά ταυτισμένοι με τα σώματά μας. Η συνειδητότητά 

μας είναι εγκλωβισμένη. Είναι αχ μα περισσ τερο εγκλωβι
σμένη στο αστ ιχ και τ ν ητιχ πεδίο. Ένα χαλ παράδειγμα 
αυτ ύ που πρ σπαθ ύμε να μεταδώσ υμε είναι ο άνθρωπος 

π υ είναι ια χώς απασχ λημένος ή σε βαθιά περισυλλογή . 
έμε τι εν είναι μα ί μας ύτε και είναι. 

Σε μεyαλύτερ ή μιχ τερ βαθμ είμαστε λοι βυθισμένοι 

σε αυτή την κατάσταση βαθιάς πε ισυλλοyή κατά το μεγα
λύτερ διάστημα της ζωής μας. Ο εσωτερισμ ς που π οσπα
θ ύμε να πε ιy άψ υμε ε ναι μια κίνηση μέσα σε μια λο και 
πι ελεύθερη κατάσταση συνειδητ τητας, απελευθέρωσης. Εί-



Ι Ι vαι μια καταστασ· π η σ τ εα 

ια χώς π 'v 

Ι Ι 

μας μεσα 
σ πε ιβ v μ ς σ Κα είς 
έ εyε 

Ι Ι 

ι εχ ι σ v ι ηση ο ά 

σ νή ως η συvε 

σμ ν στ ν ν 

τ τητα είν ι π σ χν <εyχ βι-

μ ς ή σ σ ναισ ήμα ά μ ς. Φ σιχά μπ -
με V

ώρα, 

με σ νεί ηση π ά μ ν α ' π υ σ μβ ίνει 

'ντ ς 
,

ε για ενα 

εν πτ σ π ' ε ν 

ε για 

πα

να-ν ή ν πρ σβ έπ ε στ μέλλ ν, 

ν να υπάρχ υμε σε κανέναν άλλ χ ν εχτ ς απ 

........ ' με να β ισχ 'μαστε π ενά αλλ ' απ 

και αν είμασ ε. Και μ ν να αφ πνιστ 
ε ω,

, τ yεy ν ς σε μια π αyμα ιχή χα αν ησή μπ ει να 

π καλέσει μια σημαν ιχή εμπει ία. χιμάσ ε τ . 

ή η σ ζή ηση πε ί σ νει ητ ' η ας και πε ί ης πα ύ

yμής μας ηyεί σε μία λέξη π ώ α ίσως να έχει ένα 

κάπως ιε μα. ίναι η γνώση να yνω ίζ υμε,
J Ι , J Ι Ι 

ας π με, στην πα σα στιyμη και αυτη ειναι παντα η στιyμη 

ης ύπα ξής μας. Η κατ' α ήν την ένν ια γνώση είναι η λει-

ργία η ι ι ' η ας, της π αyμα ιχής ύπα ξης. ίναι η συ

νει ητ' ητα ης λει υ yία η ι ητας. Κα ά μια πι ση

μαντική ένν ια είναι η συνει ητότητα της λει γίας των ανώ

τε ων ιοτήτων μας. ίναι χά ι ιαφ ε ιχ' απ τη γνώση των 

π αyμά ων ή των πλη φ μ μαστε για α ά. ί

ναι άξι ς παρατή ησης τ π ς με ν π ί ν η λέξη < γνώση 

έχει μ λις χρησιμ π ιη εί. Δ ν έχει να χάνει με ν ν υ ως έ ρα 

ης ν ητιχής ιε yασίας της μνήμης ης σχέψης και τη φα

ντασία . ός ν υς είναι μέ ς τ υ ν ητιχ -συναισθημα ιχ ύ 

συμπλέγματ , ι ελλείψεις και ια α αχές του ποί υ είναι ο 

αντιχείμεν της σύyχ νη ε ισ ήμης τη ψυχ λοyίας. Η λει-

υργία ων ανώ ε ων ι ι ήτων εν υπ' χει αι ο έ σε ια

τα αχή. Είναι πνευμα ιχή υγεία ανώτατης βαθμί ας. 

Κλείν α μ-�.��ύμε, ώ α, να ίξ υμε ύ λέξεις για ις 

πο ες ιατυπώνονται ιάφ ε ειχασίε - Αλή εια και Π αy

ματιχό η α. Η Π αyματιχ ητα είναι πρ φανώς αυ ό που 

αyματιχό στ ε πε ο της ύπαρξης 'που είμασ ε 

συνει η ί. χουμε ει 'μω ότι η εκ ήλωση προέρχεται α ό 
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τη διττή θεμελιώδη αρχή nνεύματος - 'Υλης. Έχουμε δει ότι 

α τά είναι τα στοιχεία αυτού π υ τώρα γνωρίζουμε ως συ

νει ητ τητα - το υποχειμενιχ και το αντικειμενικό. Έτσι η 

π αγματιχ τητα καθώς και η ιχεία αντικειμενική πτυχή που 

παρ υσιάζει στις φυσιολ γιχές μας αισθήσεις έχει την υπο

κειμενική πλευρά της. Αυτήν ακριβώς την πλευρά της πραγ

ματιχ τητας, συνήθως αγνο ύμε παντελώς σε όλες τις θεω-

ήσεις μας περί αυτήν. Κάθε αντικειμενική πραγματικότητα εί

ναι σχετική και προσωρινή αλλά η υποκειμενική πραγματικό

τητα έχει τη φύση του Όντος. Πάντα. Είναι σχετική μόνο στον 

βαθμ ή στην έκταση της ύπαρξής μας. Γι' αυτό, είναι βασι

χ να δ ύμε τι μπορούμε να φτάσουμε στην ίδια την Πραγ

ματιχ τητα ποχειμενιχά δηλαδή μέσω των ανώτερων ιδιο

τήτων μας π υ είναι και αυτές πτυχές του Πνεύματος η αλη

θινή φύση ή ύπαρξη του οποίου πρ έρχεται ή βασικά ανήκει σε 

χα ένα απ μας, δηλαδή στην ί · ια τη συνειδητότητα. Αυτό το 

τελιχ σημεί αναφοράς κάθε ύπαρξης, η απόλυτη υποχειμε

νιχ τητα είναι η Αλήθεια. π αυτή την έννοια η Αλήθεια και 

η τελική Πραγματικότητα είναι συνώνυμες λέξεις. 

1 ια να λοχληρώσουμε, ας επανέλθ υμε στη μύηση. Φαί

νεται ώ α πως κάθε υποψήφιος για εσωτερική γνώση πρέπει 

να αναπτύξει πνευματική δύναμη και πρέπει να ξεκινήσει τη 

ια ιχασία μ ν ς τ υ. τη Μυστική Διδασκαλία αναφέρεται 

τι υπ ψήφιος πρέπει να προοδεύσει ... πρώτον από φυσική 

ώθηση και κατ πιν με αυτ β υλες και αυτο-προχαλούμενες 

π σπάθειες υπ ν έλεγχ τ υ I άρμα , ανερχόμενος έτσι 

λες τις βαθμ( ες της διάν ιας, απ τ κατώτερο προς το ανώ

τερ Μάνας ν υ) έως ον ιερ τατο αρχάγγελο . Επίσης. η Κυ

ία Μπλαβάτσχυ είπε, με αφορμή τη μελέτη της <Μυστικής Δι

, τι Αυτ ς τρ πος του σκέπτεσθαι είναι αυτό 

π υ ι Ιν ί ν μά υν Τζνάνα Γι γχα. Ι αθώς κάποιος προ

χω εί στη Τζνάνα Γι γχα, βρίσκει να προκύπτουν συλλήψεις 

ι έε π αν και τι γνωρίζει, εν μπ ρεί να τι εκφράσει ή 
' ' , , , 

να ις ιατ πωσει σε οπ ια ηποτε μ ρφη ν ητιχης παραστα-

ση . Με τ πέρασμα ου χ ν υ, οι ιδέες θα σχηματίσουν νοη

τικές ειχ νε . Τ τε π έπει να είναι κανείς προσεχτιχ ς και να 

α νηθεί να πα ασυ θεί με τη ι έα τι η νέα και θαυμαστή ει-



Σ 

κ ν έπ ι ν ντιπ σ πε 'ει · ν π γματιχ ητα. εν

ην σωπε 'ει. νεχίζ ν ας η ια ικασία, λέπει χ -

νεί ι η ειχ >Jα π 'μαζε αμπώνει, γίνεται ανε-

πα κής κ ι ε ικά ξε ίζει ή απ ίπτεται. Τ ' είναι ένα 

κ μα επικίν ν σημεί για ί επί τ πα ντ ς μέν ι κανείς 

στ κεν , χω ίς ι έες π στη ικτικές και μπ εί να μπει στ ν 

πειρ σμ να ξαναζωντανέψει ην π ιφ είσ εικ να επει

ή έχει νάγκη ν π σκ λη εί σε κά ι καλ ' ε 

γνήσι ς σπ���·�σ ής μως εξ κ λ υ ήσει να ε γάζε-

αι απε ίσπασ ς χαι σύντ μα πε ισσ ερες μ ες λάμψεις 

εμφανίζ νται π , εν και ώ, α ώσ ν μια ευ ε η και 

μ φ ε η εικ 'να α την π ηγ ύμενη. μως, σπ υ α-

σ ής α ξέ ει ώ α πως καμιά εικ να εν α αναπα ασ ήσει 

ην ΗΘ Ι ή η ελευταία ξ χη εικ να α αμπώσει 

χαι α ξε ω ιάσει πως και ι άλλες. σι σ νεχίζεται η

ια ικασία μέχ ις , επιτέλ ς, ν ς και ι εικ νε ξε-

περασ ε σπ 

στ ν Κ σμ ης ΜΗ-

ασ ής εισχω ήσει για να χα ικήσει 

ΡΦΗ , τ 'μως λες ι μ -

1 
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&, 

Ο Δρόμος προς την Κατανόηση 

Η α χή του μ υ π ς την χαταν ηση είναι η επιθυμία γι' 

αυτήν. Φυσικά αυτ ισχύει για χα ετί. Εάν πραγματικά θέ

λουμε κάτι, χάν υμε τι είναι απαραίτητο για να το πετύ

χ με. Η χαταν ηση περιλαμβάνει έναν αρι μό εννοιών αλλά 

α τ π υ μας αφ ρά είναι τ να αντιλαμβανόμαστε τη ση

μασία ή εξήγηση ή αιτία ή τη φύση κάποιας έννοιας χαι οι ση

μασίες π υ απ ί νται στην αντίληψη περικλείουν ενστι

κτώδη αναγνώριση της αλήθειας, της αισθητικής, της ποιότη

τας χ. . χ. υτ ί ι ρισμ ί ίν υν μια ιδέα της πτυχής της 

χαταν ησης π υ θα π σπαθήσουμε να εξετάσουμε . 

. l ατά πρώτ ν, λ ιπ ν πώ π οχύπτει επι υμία για χα α

ν ηση · Πιθανώς ύ λέξεις ίνουν την απάντηση σε αυτ η λέ

ξη πα ατήρηση χαι η λέξη σκέψη. Απ αυτές προκύπτουν οι 

ε ωτήσεις χαι η θέληση να ψάξει κανείς να βρει απαντήσεις. 

Μ έχ ι να π χληθ ύν ερωτήματα μέσα μας ι απαντήσεις που 

μπ εί να β (σχ υμε σε βιβλία ή συ ητήσεις είτε α περάσουν 

απα ατήρητες είτε θα ε(ναι μ ν ευχαιριαχ ύ εν ιαφέροντος. 

Μπ εί να μας εξάψει τ ενδιαφέρ ν χάπ ιος π υ μπορεί να 

καλέσει τη φαντασία με σπιν ηρ β λε συ ητήσει ή 

επει ή κατέχει τ θέμα αλλά, αν η πα ρμησή μα να μάθ υμε 

μ ν ι μας εν αναβλύσει μέσα μα σε σημεί π υ να μας εξα

ναγκάσει σε χάπ ια ενέργεια. ενδιαφέ ον μα θα σβήσει 

αν τ χίνητ απ μαχρυνθε(. Τ θέμα εν θα ήταν πιο ση-

2 



μ ιχ ε έμα σuνη ισμένης σ ζή ηση άν 
Ι εν ειναι τ για να χάν με 

Ι ιε σε χ απ' εια γι' α χε 
ναι ίy . Ι Ι Ι J με με μαyιχα μεσα να απ χτησ με ην 
χ αν ση. μπ με, για π ειyμα, να ε πίζ με 

με η ,. ε σ φία με τ να ιαβάζ με απλώς ς θα yνω ίσ 
,τι πα ατί εται ε ' τιχά. Μ εί να έχ ν εί απα-

ντήσεις σε π λλά πι αν ' ε ωτήματα αλλά ε ν εν π χ η εί 
σκέψη και π αyματιχ εν ιαφέρ ν λα α ά εν είναι τίπ α 
πε ισσ ε απ μια ισ ία ίσως μια ασ νή ιστα π κλητι-
κή ιστ ία αλλά μ ν

νώ η πραyμα ιχή χα αν ση χ ησιμ π ιεί ι ι τητες ανώ-
τε ες τ ν α ές ι ανώ ε ες ι ι ητες αναπτύσσ νται 

Ι Ι Ι απ ν ιχες π σπα ειες για χα αν ηση. νο ως ρyαν 
αναπτ 'σσεται σαν π ι ήπ ε άλλ με η χ 'ση. Η σκέψη εί-
ναι μια λει 

μαστε. 
σχε με. 

Ι , Ι Ι ια τ ν υ. ι αυτ , π επει να μα με να σκε-
λλά για να σχεφτ 'με, έπει να έχ. υμε κάτι να
ίελέ η εν ς εν ιαφέρ ντ ς έμα ς πως Η Μυ-στι

κή 
Δι ασχαλία α μας ώσει απα αίτητ υλιχ για σκέψη.
ια σημαντική ιάχριση π υ π έπει να χάν υμε ώρα είναι 

αυτή ανάμεσα στη ν ημ σύνη χαι η ιάνοια. Η ιάχ ιση αυτή 
εν είναι ε 'χ λη αλλά και απ ι ' ιες ις λέξεις μπ ρ ύμε να 

νιώσ με σχε ν η ιαφ ά. Η ν ημ σύνη είναι χάτι μηχανι
στιχ ', χεν συναισ ήμα ς α μ ν του <νεχρ πράγμα 

σ χι αν είναι ανε τυyμένη χαι ευφ ής. Η ιάνοια είναι ζω
ντανή ευσ ή, ξυ ε χή , αν ιχτή, ημι υ yιχή. Η μία μ ρεί 
να μα τελμα ώσει σε σ ε α επιχει ηματ λ yία λυπλ χ -

α, ίσως απλή εξυπν' α, μερικέ φ ές χαι νηριά. χει να 
, Ι J J Ι χανει με εες και με τ y αμμα υ μ υ , σαν να ηταν πραγ-

ματικότητες. Η άλλη ανάλογα με ις διαβα μίσεις της είναι απλή, 
θεία και αμε λη , έχει σχέση με π αyμα ιχές χατασ άσεις 

με τη γνήσια φύση των π αγμάτων. έχεται συμπά εια. 
ν και σχιαy αφ ύμε μια ευ εία ιάχ ιση ανάμεσα σ η

ν ημ σύνη χαι η ιάν ια χω ί χά ι απ ένα δ ν μ ο ού
με να έχουμε τ άλλ . Η ν ημοσ ' νη , μως, είναι ένα ε' ος νοη-
ιχή μηχανή αν και συχνά μεγάλη ιχαν , α . ην
ια έτει μ εί να τα ιστε μα ' η μέχ και α οχλε ο α 

3 
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ή αγν ώντας τις άλλες πτυχές της φύσης του. Εκ παραλλήλου 

η ιάν ια μπ ρεί να θεωρηθεί ως αναζωογονημένη και δια

φωτισμένη ν ημ σύνη με την οπ ία δεν ταυτίζεται ο άνθρωπος. 

Είναι μία ιδι τητα που. λειτουργεί ελεύθερα κάποιες φορές)

αχ μα και εχπλήσσ ντάς τον με την άμεση διαίσθησή της την 

αχ ίβεια και ιχ νομία της έκφρασης. 

Όλα τα πράγματα στη φύση έχουν τη μορφική τους όψη και 

την ψη της ζωής ή τ υ πνεύματος. Η νοημοσύνη ανήκει στη 

μ ρφιχή πλευρά. Η διάνοια είναι μια πνευματική ιδιότητα 

της ψης της ζωής. 

Η διάνοια αποτελεί το θεμέλιο της κατανόησης. Θα μπορούσε 

να λεχθεί τι η χαταν ηση είναι τριών ειδών, η πνευματική χα

ταν ηση χαταν ηση απ συμπάθεια που προέρχεται από ταύ

τιση και χαταν ηση απ συμπάθεια αλλά με αποστασιοποίηση. 

Η πνευματική χαταν ηση προέρχεται από αντίληψη της φύ

σης και των σχέσεων ανάμεσα σε πράγματα γνωστά στην 

πνευματική γνώση ή που αποτελούν μέρος της. 

Η συμπάθεια μέσω ταύτισης είναι το είδος της κατανόησης 

π υ οι περισσ τεροι απ μας αισθάνονται όταν για παρά-

ειγμα ταυτιζ μαστε με τ υς χαρακτήρες μιας ταινίας ή ενός θε

ατρικού έργου. Συχνά τα συναισθήματά μας εξάπτονται ακόμα 

και σε σημείο που να μην ελέγχονται πως όταν κλαίμε σε συ

γκινητικές σκηνές. Δεν μας ενδιαφέρει καθ λου το ότι αυτό που 

βλέπ υμε πραγματικά είναι μια πλαστή απεικόνιση της πραγ

ματικής ζωής, ίσως απλώς και μ νο μια σκιά στην οθόνη. 

Η συμπά εια με αποστασι ποίηση είναι εκείνη που προκύ

πτει ταν γνωρίζ υμε απ εμ πει ία ή μέσω κάποιων επιταχυ

μένων αντανακλαστικών ιδιοτήτων τα συναισθήματα άλλων 

ανθρώπων αλλά εν αυτιζ μαστε με αυτούς. Διατηρούμε τη 

συνει ητ τητά μα και, μολον τι μπ ρε( να νιώθουμε οίκτο ή 

συμπ νια με αυτ ύς, εν συγκινούμαστε σε σημείο ώστε να χά

σ υμε την αυτ χ ιαρχία μας. Διατηρ ύμε τον έλεγχο. 

1 αι η φαντασία παίζει τ ν λο τη στην χαταν ηση. Εάν 

εν μπ ρ ύμε να νιώσ υμε συμπ νια απ ανάλογες δικέ 

μας εμπει ίες, μπ 'με να χ ησιμ π ι ύμε τη φαντασία 

μας. Σε αυτή την πε ίπτωση, η ανάπτυξη αυτής της ιχαν τη

τα τ υ να συμπα ύμε μέσω τη φαντασία είναι, παρ λα σα 
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ε(παμ v ρί α σχετικά με η εχ ιχή 'κ αση 

'νας ισχ ρ ς επι α ν ·ής ης χα αν ησης. 

v ενv ιων, 

εξής. Όταν χ π ι ς σκέ εται, συμβαίνο ν αλ αγές στ v η-

ιχ ' επίπ τέτ ιες π ένας άλλ ς άν π ς ώντας 

σε α μ π ρεί να λέπει ί σχέ εται π ώ-

ς. Η φαντασία, επίσης, παίρνει cr.,(ήματα στη ν ιχή ' η π 

ιαθέτει v και επιμέν 
, 

ν σ μφωvα με ναμη χαι 
, 

ν 

ρισμ ης ειχ νας π φανταστηχαμε. πά χ ν, λ ιπ ν, 

μερικές , πως θρησκευτικά σ 'μβ 
, 

ιχ vες, χα Ε"',.(: ν V

ν υ π  λλών αν 
, 

τές φ ρτίζ νται χα 
, 

ωπων. α καπ ι τ -

π , με ις σχεπτ μ ρφές των ανθρώπων π τις χάν υν αλλά 

χαι με σ ναφείς σ γχινήσεις, έτσι π χάπ ι ς στ χαζ μεν ς 

επί π λ ' χρ ν χαι ντ να α τ σύμβ λ μ π εί να σ -

νει η π ιήσει ί πάρχει σε α ηλα ή λες ις ι έες χαι 

α συναισθήμα α π σχετίζ νται με αυτ '. Οι ε νιχές σημαί

ες, ι εθνιχ ί 'μν ι χαι α αχ λιχά αγού ια, στρατιωτικά εμ

βλήμα α χ. . χ είναι α α είγμα α α ών ων φο ισμέvων 

συμβ λων. Τ ί ι ισχύ ι χαι για α μ ιώμα α χαι ν 'μα α 

ε ή ων χαι αγίων. πίσης τα σύμβ λα τ Γι ύνγχ για 

συλλ γιχ ασ νεί ητ ανήχ εί ς. 

ε μαγικές γίες τέτ ια σύμβ λα χ ησιμοπ ι ύ-
Ι Ι Ι Ι Ι 

νται συνει ητα σχ πιμα . υ ι π υ α χ ησιμ π ιουν σχε-

πτ νται π λύ πάνω στα σύμβ λα ης ύναμης με την π ί

αν θέλ υν να επιχ ινωνήσ ν. Με την ανταπ χρισή τ ς σε σ -

ναισ ήμα α χαι στην εγ ήγ ση π υ έχει π οχλη εί χα ' αυ-
, Ι Ι 

τ ν τ ν π μ σα υς ιχο μ υν ις π ι ητες της « υ-

ναμ ης π επιχαλ ύνται στ υς ιχούς τους χαρακτήρες. Σ α 

πι σιακά συσ ήμα α τούτ είναι ένας 

π ς π ευ ιχή π π ίησης της συνει ητό ητας ου 

μάγ υ μέχ ις υ μπ έσει να λειτου γήσει σε π λύ υψη-

λά επίπε α η 'πα ξη . Τέτ ι είναι ο σύστημα ου βασί

αι σ ην α χαία Καμπάλα. 

πά χει αχ μα ένα άλλο πα άγοντα πρωταρχικής ση-

μασία σ ν 'μ πρ ς την κατανόηση χαι αυτός είναι η αφο-
, ,

σιωση στ ν στ χ υ έ ουμε στον εαυτό μας. Π οφανώς α 

βάλ υμε ν σ μα λύ ψηλά. Ο ύψισ ος σ όχος είναι η 

ί ια η λή εια. άν την συσχετίσ υμε με την Πραγματικό η-



ΓΙΡ ΤΙ/ Κ Τ ΗΣΗ 

τα, ηλα ή την Π αγματιχ ητα που βρίσκεται μέσα και πίσω 

απ το χα ετί πε ιλαμβαν μέν υ και του εαυτού μας όπως 

ε(ξαμε νω ίτερα εν μπ ρε( να υπάρξει ανώτερος στόχος για 

μας. Δεν είναι υνατ ν να γνωρίσουμε την απόλυτη Αλήθεια 

αλλά μπ ούμε να της αφοσιωθ ύμε. Μπορούμε να προχω-

ήσ υμε προς αυτήν. Μπορούμε να προκαλέσουμε αγάπη γι 

αυτήν ακριβώς την Αλήθεια. Μπορούμε να τολμήσουμε να την 

επι ιώξ υμε. Αυτή η σταθερή επιδίωξη της Αλήθειας ισχύει εξ 

ίσ υ είτε αυτ π υ επιδιώχ υμε είναι η αποκαλούμενη επι

στημ νιχή αλήθεια, η χ ινωνιολογιχή αλήθεια η ψυχολογική 

αλήθεια, η φιλ σοφιχή αλή εια ή η θρησκευτική αλήθεια. Όλες 

ι γνήσιες αλή ειες συνενώνονται στη Μία Αλήθεια. 

Φτάν υμε, λοιπ ν, στο τελευταίο σημαντικό σημείο. Εάν 

επι μ ύσαμε να απ φύγ υμε τους αμέτρητους κινδύνους σε 

αυτ τ μ νοπάτι, τ υς παράδρομους που επιβραδύνουν την 

π ρεία μας και π λλά βάσανα, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε την 

απ λυτη αναγχαι τητα της αγάπης για την Αλήθεια και το να 

π οσβλέπ υμε σε αυτήν yι αυτήν την ίδια. Τούτο σημαίνει ότι 

εν αποβλέπ υμε σε πρ σωπιχ όφελος. Εάν το κίνητρό μας 

είναι αγν α τή η σκέψη δεν θα περάσει από το μυαλό μας. 

Ο βα μ ς στ ν π ( ν η αυτοβελτίωσή μας περνά τη σκέψη 

μας είναι ένα μέτρο της ακαταλληλότητάς μας για Αλήθεια και 

Δύναμη. Ίσως, αυτές ι λέξεις να φαίνονται σκληρές πριν 

αχ μα ξεχινήσ υμε. Ίσως να μας χάν υν να χάσουμε κάθε χί

νητ γι αυτ τ ξεκίνημα. Όμως, πρέπει να λεχθούν. Τούτο 

εν σημαίνει ι να �χ λ υθήσ υμε το μον πάτι με όλες μας 

τις υνάμεις, εν θα μας φέρει ευτυχία και ανταμοιβή. Θα μας 

φέ ει, αλλά εν α έπ επε να είναι αυτό τ κίνη ρο. 

Τ τε π α έπ επε να είναι τ χίνητ μας Κανένα άλ-

ην αγάπη αν μπ έσ με να την επιτύχ; υμε. Εάν δεν 

μ π με, ε μ π υμ μαστε τα μαχ οχρ νια 

μα τ ' ια π υ έχει πε άσει ο χ σμ ς. Μ π ύμε να π σπα

ύμε να β ύμε έναν τ π για να απαλύν υμε λίγο αυ ήν 

την χα άσταση. Θα αναχαλύψ υμε τι αυτή η αναζήτηση ης 

λή εια απ μ νη τη α ηγήσει η ωή μα χα ευθείαν 

σε μια χα σ αση π αγματιχής πνε ματιχής υγεία . Π λλ ί 

φ β ι χαι ψυχ λ γιχ ί πε ι ισμ ί μπ ύν να απ τιναχθ 'ν 



αλλά και αυτ με τη σειρά ά ς να είμαστε 

εα ς μας και να είμαστε ε ε 'θερ ι. 

Πριν σ νεχίσ με σε άλλ έμα, πρέπει να 'με με ιχά 

αχ μα πράγμα α γι' αυτ π ν μάσαμε ατ μιχ τητα. (

παμε ι πρ έχυφε απ τη σχέση της ανώτερης ν ιχή ή μα

νασιχής αρχής μας με τη ιαισ η ιχή α χή 'ντι και 

ελιχά χα ' α ν ν π με τ Πνεύμα. π χ σμική 

άπ ψη, λ ιπ ν, τ ιαισθητιχ χημα είναι η Παγκ σμια Ψυ

χή. Ε(ναι χημα Πνε 'μα ς. Όταν σε μας σ σχε ίζε αι 

με τ ανώτερ Μάνας μας είναι η Πνευματική Ψ χή μας. 

ίπαμε, πρ ηγ μένως, 'τι ανώ ερ ς ν ς είναι χώ ς 

ων αφηρημένων εών απ π ανάβλ σε η αντίληψη των θε

μελιω ών αρχών. Η ιάχριση ανάμεσα στη λει uργία τ 

και τη λειτοu γία τ χα ώ ερ u ν είναι ότι χατώτε ς 

ν ς ασχ λεί αι με π άγμα α πο έχ ν μ φή και με ζητή

μα α π u αφ ρ 'ν στην προσωπιχότη α, ενώ α ά με τα 

π (α ασχ λείται ανώτερ ς ν uς ε(ναι άμ ρφα χι απρ σω

πα επί της uσίας. Η ιαίσθηση είναι η πηγή αυ ών ων 

ασ απιαίων ενοράσεων βεβαι ας άμεσης συνθετικής γνώ

σης. Η απαρχή της εισ ου της στη σuνει ητότη ά μας σuνο-

ε 'εται απ στιγμές uπέ χης η εμίας γαλήνης, χα άς και αί

σθησης παν σχuρης Αγάπης π αγκαλιάζει α πάντα. ίναι το 

επίπε της γάπης και της Σ φίας. Το γν Πνε 'μα είναι τ 

επίπε ης Θέληση και ης Δύναμης. Το ανώτερ Μάνας εί-

ναι τ βασίλειο της αγνής Σκέψης. 

Ο μος π ς την χαταν ηση οδηγεί λοιπόν, και προς αυ-

τά τα υφηλά επ πε α σuνειδητότητας που είναι τα επίπεδα των 

ιδιοτήτων της ί ιας της βασικής μας 'Υπαρξης ης ατομιχ' η

τά μας, του Εαu ού μας. Κα ά παρά οξο τρ πο ένας α ό 

τους ρ μ uς που ηγ ύν στην υτογνωσία είναι μέσω του 

ν u. Ε ώ, αμέσως, αροuσιάζε αι μια δυσκολία. Ο νους έχει 

ν μασθεί ο σφαγέας του Πραγματικού . Πράγματι εγχα

riλε' πει τις ίσιες ις σuλλήψει του. Είναι πλήρης πληροφ ριών 
, , , , , 

ε μενων, αποτυπωμενων εντ πωσεων που προερχονται απο 

την εμπειρία. Διέπε αι απ προστάγμα α και ποινέ . Βρίθει 

λήψεων και προκαταλήψεων. Αυτό το περιεχόμενο ου 

ν u σuσχοτί ει ή μάλλον αποκλείει τελείως την λήθεια που, 



ΔΙ-, 

επ( τ υ π κειμένου 

υπ χειμενιχ ανωτε 

ν υ είναι ψυχ λοyιχ 

Σ Π Ρ Σ ΤΗ Κ Τ ΗΣΙL 

μπ ρεί να θεωρηθεί συνώνυμη με τον 

Εαυτό μας. Α τ το περιεχόμενο του 

ς μας πλ ύτος που ψυχολογικά πρέπει 

να απ χω ιστ ύμε αν π χειται να ανοίξουμε έναν δρόμο για 

να ανέλθει η συνει ητ τητά μας σε ανώτερες περιοχές της 

ύπα ξής μας. Η ιάν ιξη αυτού τ υ δρόμου είναι σε ό τι 

αφ ά την συνειδητή πτυχή μας, μια κατώτερη νοητική λει

τ υ yία, αλλά πρ χαλε(ται μια ανώτερη νοητική αντίδραση και 

τ ύτ εξ ολ χλήρ υ επισκιάζει τους συλλογισμούς μας και τις 

αμφιβ λίες του χατώτερ υ νου. Τ τε μόνο γνωρίζουμε και τό

τε μ ν είμαστε ελεύ εροι. 

Το Μπ ύντι , λ ιπ ν, είναι υπεράνω ακόμα και του ανώ

τερ υ ν υ. Είναι η περιοχή της συμπόνιας. Για μας τούτο ση

μαίνει συνειοητ τητα της αγάπης. Εξ ου και η ανεκτίμητη αξία 

της αγάπης για τους συνανθρώπους μας, ακόμα χι αν δεν εί

ναι κατά πρώτ ν ύψιστη, αλλά και της αγάπης μας για την 

Αλή εια. Μπορεί στο ξεκίνημα να είναι δύσκολο να αγαπήσεις 

την λή εια ταν φαίνεται να είναι απλώς και μόνο μια αφη-

ημένη έννοια. Η χρήση συμβόλων σε αυτή τη φάση είναι θε

μιτή αλλά εν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το αντικείμενο της 

αφ σίωσής μας είναι στην πραyματιχ τητα ένα σύμβολο και 

πρέπει, εν τέλει, να τ ξεπεράσουμε και να το αποβάλλουμε. 

Εάν μως προσχολληθ ύμε σε αυτ , σο χι αν γίνει ιερό για 

μας, θα χα υστερήσει την περαιτέρω πρόοδο. Υπάρχει η ρήση 

Η Αλήθεια θα σε απελευθερώσει . Εάν επιθυμούμε την Αλή

εια π έπει να τολμάμε να είμαστε ελεύθεροι. 

Ας εισάy υμε τώρα μια λέξη που δεν έχει ξαναχρησιμο

ποιηθεί σε αυτ το χε(μενο: αποχρυφισμ ς. Σε μερικούς προ

καλεί φ βο. Όμως, απ χρυφ είναι κάτι που προς το παρόν, 

είναι κρυμμένο απ εμάς. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στο 

αχ λουθ απ σπασμα σε ένα από τα κείμενα της Ε. Π. Μπλα

βάτσχυ. Η τελευταία αυτή λέξη απ χρυφισμ ς είναι βεβαί

ως πα απλανητιχή, έτσι πως έχει μεταφρασθεί απ τα δυο 

συνθετικά π υ την απ τελούν και σημαίνει 1υστική Γνώση . 

λλά γνώση ίνος; πάρχουν τέσσερα εί η Εσωτερικής Γνώσης 

ή πιστημών... πάρχει ... 1 yνι�ση των απ χρυφων δυνάμε

ων π υ έχουν αφυπνισθεί στη Φύση απ την τέλεση ορισμένων 



σκ ιχών ε ε ών και ιε 

l. 

μεγ η γνώ-
η ισ 

ε εστι, ν. 

ν και ης αντ ι-
χ ,σ 
κ ν 
στ 

γν 'ση ων μ στι-
ς , εξ χ ι 

ς · ν ν μ και 
' , 

π σιμ αι, με α α μι μαγιχη 
κτ' εση ασισμένη στη γνώση των νάμε ς Φ 'σης χ ι 

σ ν σ χε ισμ ς. Και 'ς> , αλη ινή 

τε-
' Ι 

αι ιν ι 
ε ής, α επ επε να 

επ υπ 'λ ιπα ε ναι παρακλάδι των π χ ων 
πιστημών ηλ ή έχνες ασισμένες στη γνώση ·ης έσχα ης 

λων ων π γμάτων σ Βασίλει η Φ 'ση - 'πως 
ά, τα φ και α ζώα - α και π αγμά ων π υ 

'ν σ ν χώ ης υλικής Όης Ό α α η χι αν είναι α -
ή η σία χι σ χι αν έχει ιαλά ει της π σ χής ης ι-

στήμης. ' λες ι άλλες τέχνες< μπ ύν να χα αχτη ύν και να 
ε ναι α ' απ έλεσμά υς, καλ ' χαχ ' ή α ιάφ ρ . Η 

αλη ινή Σαρ α , μως, απ ' ει λίγη αξία. Τις εμπε ιέχει 
ε αχ μα χαι να ις χρησιμ ποιεί εν ε αλλά μ ν αφ ύ 

ις εξαγνίσει α ',τι άχ ησ για χαλ ' 'λων και φ 
ντ(ζ ντα να τις απαλλάξει απ χά ε στ ιχεί ι ι έλ-ιας . 

μπ εί να ηχεί τέλει αλλά ανεφάρμ στο. Πράγμα-
τι είναι τέλει γιατί α είναι τελικά η Θε σ φία τ ο α λι-

υ ς π υ α ην επι ιώχει απαι εί αι να εξευγενί-
σει άσεις τη κατώτε ης φύση� τ υ ου ρ σωπιχού 

αυ 
άν, αίφνης, εν μπ εί να εξυψω εί σε αυτ' σημείο, εν 

μ ε να συνεχίσει· Βεβαίω , μ π εί. Η . Π. λαβά σχυ 
σημειώνει σ ο ί ιο ά : < ς μην εξυψω εί σε σημείο ανώ-

, , ' , , 

α αυτ π υ αισ αν αι ο ι ειναι ιχανος να φτασει. ς 
μην ά ει υ ώμ μεγαλύτερ βάρ ς απ αυ ό υ 
α γ νει τέ Μαχάτμα Βού ας ή ου αί-

μελετήσει η φιλοσοφία και ην <Επισ ήμη της 
χαι μπ 

ε της αν ωπ 
εί να γίν ι ένας α ους απεινούς ευεργέ-
η α , χωρί υπε άνθρωπε υνάμεις . 
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Θεοσοφία και Θρησκε{α 

Η Θρησκε(α ε(ναι μία λέξη με πολλές έννοιες, κατά βάση 

μως έχει σχέση με τη Θεότητα και τη σχέση μας με τη Θεό

τητα με πραγματικ μυστικισμό και πνευματική ανάπτυξη και 

με λα σα ένα σύστημα κανόνων λατρείας και προσευχής 

μπορεί να σημαίνει για μας. Έχει σχέση με τους ιδρυτές των 

ατομικών θρησκειών. Οι μεγάλες θρησκείες δηλαδή αυτές· με 

τ υς περισσότερους πιστούς είναι ο Ινδουισμός ο Βουδδισμός 

Μωαμεθανισμός και ο Χριστιανισμός. Όμως για τους πε

ρισσ τερ υς ανθρώπους η λέξη θρησκεία συμπεριλαμβάνει 
, , , 

και τους τυπους και τις πραχτικες που χρησιμοποιουνται σε τε-

λετ υργίες περιλαμβάνει ιερατεία, κτίρια, έθιμα και παραδό

σεις, αυθεντικά κείμενα και τους δευτερεύοντες σχολιασμούς 

τ υς θεολογ(ες, ιστορία συμβολισμούς, μουσική μεγάλες 
, , 

πρ σωπικ τητες και κοινους πιστους. 

Θα έπρεπε ιδια(τερα να σημειώσουμε σχετικά με τις με

γάλες θρησκείες ότι οι ιδρυτές τους ο Σρί Κρίσνα ο Βούδδας, 

ο Ιησούς και άλλοι, π λύ σπάνια κατέγραψαν τη διδασκαλία 

τ υς. Μια αξιοσημείωτη εξα(ρεση είναι ο Μωάμεθ. Δίδαξαν εξ 

αρχής, εισάγοντας αρχές και χρησιμοποίησαν την προϋπάρ

Χ: υσα παράδ ση μόνο ως νύξεις και παραδείγματα. Μπορεί να 

ίδαξαν χρησιμ ποιώντας υπάρχοντες ναούς ή άλλους καθιε

ωμένους θρησκευτικ ύς τ πους συνεύρεσης αλλά δεν συνέ

εσαν την παρουσία τους με αυτούς και δίδαξαν οπουδήποτε 
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επέβαλαν οι συνθήκες. Δεν είχαν περιουσίες. Οι ίδιοι καθιέ

ρωσαν ελάχιστους ή κανέναν τελετουργικό τύπο ή κανόνες λει

τουργίας. Είχαν πιστούς που διέδωσαν τη διδασκαλία τους και 

οι οποίοι, επίσης, έδρασαν αμισθί. 

Από τη μελέτη των διδασκαλιών αλλά και όπως εκφράζε

ται στα ίδια τα λόγια των δασκάλων, όπως καταγράφονται, εί

ναι σαφές ότι όλοι δίδαξαν κατά βάση τα ίδια πράγματα. Οι 

ηθικές αρχές που πρότειναν να ακολουθούν οι άνθρωποι είναι 

ταυτόσημες και όλοι δίδαξαν ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 

φθάσουν στην Αλήθεια μόνο από μέσα τους, ο καθένας όμως 

έδωσε έμφαση σε διαφορετικές όψεις στη διδασκαλία του. Ο 

Σρι Κρίσνα επέμεινε στην αφοσίωση και θυσία. Ο Βούδας δί

δασκε τη φώτιση με ατομική προσπάθεια, την αιτία της δυ

στυχίας καθώς και την εξάλειψή της. Ο Ιησούς τόνισε την αγά

πη, την ταπεινοφροσύνη και την αυτοθυσία. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι, 

εάν είχαν ποτέ συναντηθεί, θα συμφωνούσαν απολύτως, εκτι

μώντας ο καθένας αυτό που οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν. 

Από πού, λοιπόν, προέρχονται οι καταστροφικές εριστικές επι

κρίσεις και, ενίοτε, οι πικρές διαφορές που έχουν προκύψει ανά

μεσα στους πιστούς όχι μόνον αυτών των ιδίων των θρησκειών 

αλλά ακόμα και ανάμεσα στις πολυάριθμες αιρέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί μέσα στις περισσότερες απ' αυτές; Εν συντομία, θα 

απαντούσαμε ότι τούτο οφείλεται στην άγνοια, στις παγιωμέ

νες απόψεις και τα πιστεύω που βασίζονται σε αυτή την άγνοια. 

Υπεύθυνοι για αυτή την άγνοια πρέπει να θεωρηθούν οι προε

ξάρχοντες δάσκαλοι και ηγέτες αυτών των κινημάτων. 

Κάθε νέα θρησκεία μοιάζει να επιβάλλεται και να περιέχει 

τελικά μεγάλο μέρος της θρησκευτικής πρακτικής και παρά

δοσης που προϋπήρχε στη χώρα από την οποία προήλθε. Αυ

τή η πρακτική και η παράδοση εκφράζεται κατ' εξοχήν από το. 

κατεστημένο επαγγελματικό ιερατείο που συνήθως τηρεί 

εχθρική στάση προς τον νέο δάσκαλο και τους οπαδούς του. 

Για να απελευθερώσουμε τη σκέψη μας από βαθιά εδραι

ωμένες προκαταλήψεις, ισως αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις 

πιθανές ρίζες του ιερατείου και της πρακτικής του. Μια καθαρά 

αντικειμενική ματιά, καθόλου επιθετική και ασφαλώς όχι για να 
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επιχ ίν υμε τις υπηρεσ(ες π υ πρ σέφεραν στην ανθρωπότη

τα π λλές γενιές αφ σιωμένων ανδρών και γυναικών αφιερώ

ν ντας τη ζωή τ υς στην ειλικρινή προώθηση της υπόθεσης για 

την π (αν εν ιαφέ ονταν και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται 

ανυστερόβ υλα. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί, όμως ότι η ει

λιχ ίνεια μπ εί να συμβαδίζει με την άγνοια και πως δεν εί

ναι παρά άνθ ωπ ι με λους τ υς περιορισμούς και τις αδυ

ναμίες των ανθρωπίνων ντων. 

πά χει η απλή εωρία των πι χατηρτισμένων και ισχυρών 

μελών μιας χ ιν τητας που συνασπίζονται για να χαθοδη

Υ ύν τα λιy ερ ευνοημένα μέλη, να τα κατευθύνουν ή να τα 

εκμεταλλεύονται. Ίσως, να συμβαίνουν και τα δύο ανάλογα με 

ν χα αχτήρα των εμπλεκομένων. Αυτή η θεωρία θα μπο

ύσε βεβαίως να ισχύει για τις καθαρά κοσμικές πράξεις τους 

πως ε(ναι η χ σμιχή διοίκηση και να μην ισχύει για ό,τι αφο

ρά σ η ησχεία. Αξίζει, όμως να σημειωθεί τι ενώ το αξίω

μα τ υ ιε έα ιαχρίνεται συνήθως, από το αξίωμα της κο

σμικής ι ίχησης, κλήρος συχνά ασκε( σημαντική επιρροή 

στ υς χ σμικ ύς ηγέτες. Έτσι αυτή η θεωρία, αν και δεν εί

ναι πλήρης, εν έχεται να είναι εν μέρει αληθινή. Κα άλλη θε

ω α, οι Θε ί στ παρελθ ν έπρεπε να εξευμενίζονται να δέ-

χονται ις ικεσίε και αυτ 
1 Ι 

σμα ιχα μ ν απ ει ιχους, 

μπορούάε να γίνεται αποτελε

ηλαδή μ νο από εκείνους που 

επαyyέλονταν γνώση των τρ πων και των μέσων αυτών των 

ια ικασιών. Όλες οι άλλες ιερατικές πρακτικές της σωτηρίας 

τη ψ χής και της υπηρεσίας προς τ ποίμνιό τους έχουν 

π χ 'ψει απ την ι έα της ι ιαίτερης σχέσης των ιερέων 

π υς. Με ικ ί ιερείς ήσαν καλοί αλ ρουιστές ευ

γενεί άνθ ωπ ι, άλλοι ιχτ ά αχριβώ ο αντίθετο. Ας ξα

να ξ υμε μια ματιά χι ας επεχ αθούμε επί τ υ θέματος 
Ι Ι 

π τ φως ροαναφε εντων στ ιχειων. 

ίπαμε τι στην ανθ ωπ τητα εφα μ στηχε η διαδικασία 

ης ενέλιξης υ Πνεύματ ς σε' λη. Είπαμε ι στην τέτα τη 

] α Φυλή αυτή η ια ιχασία τη αν ρωπότητα , λ χλη ώθηχε 

εν γένει, αλλά τι υπή χαν π λλ άνθ ωποι στ υ 

λ χλη ώ ηχε. Οι ψυχικές υν μει θα ήσαν ιν τερε . 

έγε αι τι π άyματι αυτ σ νέβη και τι αυτέ ι υνάμει 

1 -
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υ_πέστησαν τελευτα(α μεγάλη κατάχρηση. Οι θρησκευτικοί τύ
ποι τότε επικεντρώθηκαν στα ψυχικά φαινόμενα, στην επίκληση 
των πνευμάτων για διακηρύξεις και προφητείες. Καθώς η

ψυχική δύναμη έφθινε, εισήχθησαν βοηθητικοί τρόποι. Διεξά
γονταν θυσίες α(ματος. Η εκροή φρέσκου αίματος διευκόλυνε 
κατά πο�ύ την εκτοπλασματική υλοποίηση των μορφών. Έτσι 
ο εκφυλισμός και η ωμότητα εισχώρησαν στη θρησκεία και σε 
πολλούς πρωτόγονους λαούς ισχύουν σχεδόν μέχρι σήμερα. Η 
ικανότητα της επίκλησης θεομορφών τελικά, εξέλιπε αλλά η

θυσία παρέμεινε σαν εξευμενισμός ή για την ικανοποίηση των 
αποκαλούμενων απαιτήσεων των θεών. Όλα αυτά σηματοοο-

. τούν τη σκοτεινή παρακμιακή όψη. 
Αφετέρου υπάρχει μια μακρά παράδοση μυστηριακών 

σχολών όπου ελάμβανε χώρα κρυφή εκπαίδευση για την ανά
πτυξη των εσώτερων ιδιοτήτων του ανθρώπου. Μερικές από 
αυτές, ιδιαίτερα σε χώρες ανατολικά της Μεσογείου και της Αι
γύπτου, συνδέθηκαν με την τοπική θρησκεία και οι ιερείς 
ήσαν μυημένοι στα μυστήρια. Φαίνεται πως αυτές οι θρησκείες 
δεν εκφυλίστηκαν τόσο όσο στα υποβαθμισμένα κτηνώδη επί
πεδα των πρωτόγονων θρησκειών, αλλά ότι οι μεταβαλλόμενες 
παγκόσμιες συνθήκες, η πολιτική και οι πόλεμοι τις αποδυνά
μωσαν ως θεσμούς. Φαίνεται πως εξαφανίστηκε και η πραγ
ματική δύναμη της ιερατικής γνώσης. Παρενέβη η ανθρώπινη 
αδυναμία. Οι ιερείς παρέμειναν το ίσιο και οι ναοί όχι όμως 
και η πραγματική δύναμη και ζωή, αφήνοντας μόνο το περί
βλημα και τον τύπο (μορφή). Με την απουσία του γενναιό
δωρου φωτός της Αλήθειας τα σύμβολα και τα τελετουργικά 
έχασαν το εσώτερο νόημά τους, η σε δεισιδαιμονία και ο υλι
σμός πήραν τη θέση του. Το γράμμα του νόμου έγινε νεκρό 
γράμμα, όπως για παράδειγμα με τους Γραμματείς και Φα
ρισαίους των πρωτοχριστιανικών χρόνων, καθώς μας λέγεται. 

Με την άγνοια γεννιέται ο φόβος. Σε ένα κατεστημένο ιε
ρατείο αυτός ο φόβος γίνεται εμφανής με διάφορους τρόπους. 
Υπάρχει ο φόβος του καινούριου, του ασυνήθιστου υπάρχει ο 
φόβος για τις άλλες θρησκείες ή αφέσεις. («Κάτω!») Υπάρχει ο 
φόβος για τον πραγματικό γνώστη για τον πραγματικό άνθρωπο 
του Θεού, τον μυστικιστή, τον πραγματικό αποκρυφιστή. Από 
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τους φ β υς αυτ ύς έχει προκύψει φανατικός διωγμός διωγμός 

αφέσεων, η Ιερά Εξέταση, κατάλοιπα υπάρχουν ακόμα και 

σήμερα. Λέγεται ότι επί μερικούς αιώνες μετά την έλευση του 

Ιησού υπήρχαν με ιχοί Γνωστικοί κείμενα των οποίων ακόμη σώ

ζ νται. Λέγεται ότι στη μεγάλη βιβλιοθήκη της αρχαίας Αλε

ξάν ρειας είχε αποθηκευθεί πλούτος γνώσης από την Αρχαία 

Σοφία αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Αυτή η ανηλεής 

απώθηση των φωτισμένων κοινωνιών ίσως όπως των Εσσαίων 

και φωτισμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν απει

λήσει την ισχύ θρόνων και βεβαίως την ισχύ της επίσημης θρη

σκείας είναι στοιχειο της γραπτής ιστορίας. Χωρ(ς αμφιβολία πε

ράσαμε τ υς αποκαλούμενους Σκοτεινούς Χρόνους. Η Ανα

γέννηση και η έλευση της επιστήμης γενικώς συνέβαλαν κατά 

π λύ στην απομάκρυνση της σκιάς της δεισιδαιμονίας και του 

φ β υ και συyχρ νως η δύναμη των θρησκειών μειώθηκε ακό

μα μειώνΕLαι ενώ τώρα τίποτε δεν τις αντικαθιστά. 

Ο όμος του Κάρμα ισχύει παγκοσμίως όχι μόνο στα άτο

μα, αλλά και στα έθνη στις οργανώσεις και τις κοινωνίες. Όπως 

σπέ νουν έτσι θερίζουν. Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξί

ζει. Εάν μια θρησκεία παύει να υπηρετεί την πραγματική της 

απ στολή τ τε εξαφανίζεται. 

Σήμερα ζ ύμε σε έναν κόσμο που μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμ ύ πολλών χωρών είναι ως επί το πλείστον απελευ

ε ωμένα απ θρησκευτικές προκαταλήψεις. Αυτό ισχύει κυ

ρίως στη Δύση και έχει αρχίσει να ισχύει όλο και πιο πολύ στην 

νατ λή. Οι επίσημεs θρησκείες εξακολουθούν να ισχύουν 

αλλά συγκριτικά η επιρ ή τ υς είναι μικρή και οι ηγέτες τους 

ανησυχούν και βρίσκονται σε σύγχυση. Όχι πως υπάρχει κάποιο 

λά ς στις α χιχές βασικές ιοασκαλίες τους, αλλά υπάρχει πο

λύ λάθ ς στις θε λ yίες τ υς και στα yματά τους και έχει 

εξαντλη εί η βιωσιμ τητά τους. Έχ υμε μείνει με μορφές 

π αχτιχής και λειτ υ yίας απ κρυσταλλωμένες πάγιε , αμε-

άβλητες. Ό, ι είναι ε ώ yραμμέν εν α είναι απο εχτ απ 

π λλ ύς αν ωπ υ ησχευ μενους, ηγέτες αλλά και πι-

στ ύς, μω , χα ά βάση η αλήθεια των λεγ μένων είναι ανα

π φευχτη. ε χά ε ησχεία υπάρχ υν ι λίy ι π υ είναι 

αφ σιωμέν ι πισ ί και εχείν ι π υ υπαχ ύ υν τυφλά. ίναι 
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απολύτως ειλικρινείς εργάτες και ιεραπόστολοι. Αυτές οι πα
ρατηρήσεις οεν απευθύνονται σε αυτούς τους λίγους που 
έχουν βρει αυτό που .θέλουν. Εντούτοις, τους ζητάμε να μην εί
ναι παράλογα παθιασμένοι υπερασπιζόμενοι την πίστη τους. 
Κάτι τέτοιο οδηγεί μόνο σε διενέξεις και οεν πείθει κανέναν. 
Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια θρησκευτική αναγέννηση. Σε 
κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι άνθρωποι και οι κοινωνίες 
χρειάζονται ένα σύστημα κανόνων για την απόλυτη ευτυχία 
τους. Τούτο, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα σε κάποιο 
βαθμό, είτε παρέχεται είτε εμπνέεται από κάθε θρησκεία κυ
ρίως στην καλύτερη μορφή, που είναι η αυτο-πειθαρχία. Χρει
αζόμαστε εισροή νέας ζωής στη θρησκεία ούτως ώστε οι πα
γκόσμιοι λαοί να μπορούν να έχουν κάτι που να αισθάνονται 
ότι είναι αληθινό και που να σέβονται για να τους βοηθάει στη 
ζωή τους ή υπό το φως του να μπορούν να καθοδηγούνται σε 
πλήρη και ώριμη υπευθυνότητα για τον εαυτό τους και την

πνευματική τους πρόοδο. Η Πίστη σε έναν εξωτερικό παρά
γοντα σωτηρίας οεν θα το καταφέρει αυτό. Αντίθετα, έχει την 
τάση να αποδυναμώνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειγό
ντως, χρειάζονται κάτι που να μπορούν ολόκαρδα να προσυ
πογράφουν και βάσει του οποίου να μπορούν να ρυθμίσουν τη 
ζωή τους με βεβαιότητα και προοπτική. 

Ό,τι έχει περιγραφεί σε αυτά τα κεφάλαια συνιστά την ίσια 
τη Θρησκεία. Δεν είναι κάποια θρησκεία αλλά εκείνη η αιώνια 
Σοφία που αποτελεί την απαρχή και βάση όλων των αληθινών 
θρησκειών που έχουν ποτέ υπάρξει ή θα υπάρξουν ποτέ. 
Επικεντρώνεται στη μία βασική αλήθεια την Ενότητα του 
Σύμπαντος, τη Μία Ζωή που εκδηλώνεται μέσα στη Διαφορε
τικότητα. Εοώ είναι που υπεισέρχεται η Θεοσοφία. Δεν υπάρ
χει κατά βάση τίποτα καινούριο που θα μπορούσε να οιοάξει 
οποιοσδήποτε μελλοντικός παγκόσμιος δάσκαλος. Η θέση που 
περιγράφεται εοώ περιλαμβάνει όλη τη γνώση, θρησκευτική, 
επιστημονική και φιλοσοφική. Δίνει μια γερή βάση για να 
προχωρήσουν νέες επιστήμες όπως η ψυχολογία. Δεν αμφι

σβητεί και οεν βρίσκετα� σε αντιπαλότητα με καμία από τις θε
μελιωδώς ουσιαστικές αρχές οιασδήποτε προϋπάρχουσας θρη
σκείας. Μάλλον ενισχύει, τις εξηγεί και τις κάνει αντιληπτές. 
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1 ις σ μφιλιώνει π ς λη την π σφάτως αναχαλυφθείσα 

yν ' η και πάνω απ λα συμφιλιώνει τη μια με την άλλη. Υπ 

τ φ ς της ι αλη ινές επιταγές της επιστήμης και οι πραy-

μα ιχές επιταγές της ησχείας yίν νται ένα ταυτίζονται 

αλλά η μία, χ ίως, ασχ λείται με τη μ ρφιχή ψη των πραy

μ τ ν και η άλλη με την ψη της ζωής. � (ναι ελεύ ερη ανοι

χτή, απτ ητη και μπ ε( να αντέξει οπ ια ήπ τε ερώτηση 

π χληση και έ ε να. Όλα τα φαιν μενα των πνευματιστών 

και της πνευματικής ε απείας λες ι εμπειρίες των μυστι

κιστών πε ιλαμβάν νται σε αυτήν. Όλα τα δε μένα και οι ν -

μοι της Φύσης σε λα τα επίπεδα της ύπαρξης συμπεριλαμ

βάν vται σε α τήv. Τ πεπ ωμέv και σχ π ς, τουλάχιστον 

σε γενικές y αμμές, χά ε φυλής και υπ -φυλής π υ έχει 

πά ξει ή α υπά ξει στ v πλανήτη μας έχ υν ανακαλυφθεί 

και εμπε ιέχ νται σε α τήv. Αυτά είναι μεyαλ σχήμ να λ για 

αλλ χα ένας μπ εί να α μελετήσει μ νος του και να δει την 

αλή εια ων λ yωv. Δεν απ ειχvύεται με κάποιον άλλο τρό-

π σφαλώς μως, είναι έτσι πως θα έπρεπε να είναι. 

n ιν λ χλη ώσ με α έπ επε να αναφερ ύμε ξανά σε 

ισμέvα σημεία π υ παινιχθήχαμε αλλά π υ εν εξηγήσαμε 

σαφώς. σ ην π τ υ χά ε ανθρώπ υ η μελ-

λ ν ιχή π ε(α πισ χουμε ξαναπεί πως εάν θέλει να 

γίνει έστω και ταπειν ς ευε yέτης τη αν ρωπ τητας, ας με

λετήσει αυτή η φιλ σ φ(α, την επιστήμη της ψυχής . χ υ-
Ι Ι Ι Ι 

με επ σης αvαφε ει ι εν υπαρχει χεν ς χωρος σε εvα εχ-

ηλ μέv ύμπαν. Το•' εί να μ ιά ει ένα άσχε yε-

Υ v ς σημαίνει μως ι χά ε απει ελάχιστ μ ρι η ύλης 

ή ης εvέ γεια είναι εκ ήλωση της 1 ας Ζωή σε π ι δή-

π ε επίπε χα ώτε π λυτ υ π υ είναι ελε ως 

α ιάyνωσ με ις φει τ , τ υ Πνεύματ και η

' λης. 1 ά ε μ φή είναι εμπ τισμένη απ μια σ χεχ ιμέvη 

αχτ να α τής η α ωή . Η σ vει η ή ύ α η αν-

πηyά ει α α τήv και 

π ι τη ες, α χήματα, ι ι η ε και 

απα α η ε για να σχα φαλG' σει ε τ 

σπ θειε . μέσα σε σ 1πέ ατ . 

βα μ α ά νω 'ν, είναι σε αχ ηστ α 



ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

και ανοργάνωτα ιδιαίτερα τα ανώτερα. Όμως καθώς χρησι

μοποιεί τον νου του και αναπτύσσει τα εσώτερα συναισθήμα

τά του με ειλικρινή επιθυμία και με το σιγανό ξεδίπλωμα της 

ικανότητάς του για αγάπη μέσω της αφοσίωσης, ο πιστός θα 

νιώσει, με τον χρόνο, σιγά-σιγά τη διεύρυνση της συνειδητό

τητάς τqυ. Το σχεδόν αποκλειστικό ενδιαφέρον του στην προ

σωπικότητά του και ό τι σχετίζεται με αυτό θα ατονήσει βαθ

μηδόν. Ο κανονικός του εαυτός θα γίνει όλο και πιο αντικει

μενικός και θα νιώθει ότι, τελείως ανεξάρτητα από αυτόν έχει 

μια σταθερή ύπαρξη. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί την προσω

πικότητά του, όλο και πιο πολύ αντί οι πράξεις του να υπα

γορεύονται απ' αυτήν. Δεν θα είναι τόσο επιρρεπής στις δια

κυμάνσεις της διάθεσής του. Θα κινείται φευγαλέα και για σύ

ντομες μόνο περιόδους αρχικά σε μία νέα κατάσταση αυτο

κυριαρχίας και ελέγχου, με μια καινούρια εμπιστοσύνη. Ο 

νους του θα γίνεται πιο ξεκάθαρος, λιγότερο ανήσυχος και προς 

έκπληξή του μερικές φορές θα φαίνεται να λειτουργεί εκ των 

έσω με εμπιστοσύνη και σωστή κρίση. Η επιθυμία και βεβαί

ως η ανάγκη για ερεθίσματα, συγκινήσεις και ζωηρές εντυ

πώσεις βαθμηδόν θα σβήσουν. Η ζωή του θα είναι αρκετά ολο

κληρωμένη χωρίς αυτά. Θα βαθύνει η σκέψη του και θα έχει 

συνείδηση της αναπτυσσόμενης κατανόησής του. Κατά καιρούς 

θα προκύψουν και άλλες εμπειρίες καθώς η αντίληψή του θα 

αφυπνίζεται πράγμα που θα τον γεμίσει με χαρά και θαυμα

σμό. Θα έχει αναλαμπές ενόρασης στην πραγματική φύση 

της 'Ύ'παρξης. Καθώς βήμα-βήμα με αυτήν την αυτόβουλη 

διαδικασία σπάσει τα όρια που προηγουμένως τον εγκλώβιζαν 

στη συνειδητότητά του θα γνωρίσει, νιώθοντας, όλο και πιο πο

λύ την έννοια της ελευθερίας και της ζωής. 

Η συνειδητότητα τότε μπορεί να υψωθεί σε εκείνες τις 

περιοχές όπου η έννοια της «Εyώτητας» και της χωριστικό

τητας λησμονούνται. Ο αναζητητής και ο ανώτερος Εαυτός του 

γίνονται Ένα. Αρχίζει να συναντά τον «Διδάσκαλο» του, τον 

πραγματικό του Εαυτό στο ιερό της ψυχής του. Αισθάνεται 

πώς είναι ο άσωτος γιος που επιστρέφει στην αγάπη του Πα

τέρα του μετά τη μακρόχρονη παραμονή του στις χώρες της 

επίγειας ζωής και της αίσθησης, πολύ μακριά από το πραy-

1 



ματικ κέντ της ύπαρξής τ υ απ το οποίο ξεπηδά όλη η

ωή, το Φως η Συνει ητ τητα και η Αγάπη. 

Για τ υς περισσότερους από μας αυτό το μεγάλο ταξίδι της 

επιστρ φής δεν μπ ρε( να επιτευχθεί σε μια επίγεια ζωή ή και 

σε περισσ τερες αλλά μ π ρούμε πάντα να ξεκινήσουμε στρέ

φ ντας τ πρ σωπό μας προς την αφετηρία μας. Κανείς δεν 

μπ εί σοβαρά να ξεκινήσει αυτή την πορεία χωρίς να αντι

ληφθεί την ορθ τητα του πράγματος. Λίγο - λίγο η πίστη και 

η κατανόηση αυξάνονται. Κατ αυτόν τον τρόπο ο πιστός αρ

χίζει να γνωρίζει ο ίδιος από τα βάθη της ύπαρξής του τί πρέ

πει να χάνει. Έτσι, ο καθένας γίνεται δάσκαλος του εαυτού 

του. Οι άλλοι μπορ ύν μόνο να του κινούν το ενδιαφέρον και 

να τ ν παρ τρύν υν και όσο μπορεί ο καθένας, να τείνουν χεί-

α βοηθείας. Μπορούν να λειτουργούν ως παράδειγμα για μας. 

Μπορούν να περιyράφ υν τη φιλοσοφία και τις ευρείες αρχές 

αλλά κάθε άν ρωπος με τη δική του ζωή πρέπει να μετατρέ

ψει αυτές τις αρχές σε εμπειρία. Ο καθένας μέσα του είναι ο 

Δρ μος ... Γι αυτ , ας είναι αληθιν ς προς τον ίδιο του τον Εαυ

τ . Για σ διάστημα είμαστε εγκλωβισμένοι στα βάσανα 

της πρ σωπικ τητας με τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες που 

τα συναισθήματά μας και νους μας δημιουργούν η έννοια αυ

τής της συμβ υλής θα είναι σκοτεινή. Ίσως να μας οδηγήσει και 

σε σύγχυση γιατί ο ν  υς μας μπ ρεί να δικαιολογήσει σχεδόν 

λα σα μπορεί να θέλ υμε να χάνουμε, σε επίπεδο προσω

πιχ τητας αλλά, πρ φανώς, δεν είναι αυτ το ν ημα. Βαθιά 

μέσα μας βρίσκεται μι� οφία πλ τητας που αν της δώσα

με χώ . θα μπει σιωπηρά στη ωή μας. ίy ς χρόνος μόνο χά-

ε μέ α αφιε ωμένος σε αυτήν α μας δηyήσει μέσα απ τα 

πυκνά άση ης άyν ιας και της πολυπλοχ τητας όπου χανό

μαστε και α μας βγάλει έξω στ χα ύμεν φως και στην 

ελευθερ α ης ΥΊΌ-π αyμάτωσης. 

Δεν υπά χει θ ησχεία ανώτε η η λήθεια . 

να ην β ύμε με λη μα τη ύναμη. 

1 ) 

ψάξουμε 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αν και μερικά πιστεύω έχουν τεθεί υπό χρίση με αυτό το βι

βλίο τίποτα σε αυτό δεν αντικρούει οτιδήποτε πραγματικά ση

μαντικό υπάρχει σε οποιαδήποτε αληθινή θρησκεία. Ούτως εχό

ντων των πραγμάτων, θα μπορούσε να επι�ευχθεί θαυμαστή 

συμβολή στην παγκόσμια ενότητα, την ειρήνη και την κατα

νόηση, εάν οι ηγέτες των μεγάλων μας θρησκειών διέδιδαν ανά

λογα μηνύματα χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τη γνώση που 

εκθέσαμε σε αυτές τις σελίδες. 
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πραγματικά σημαντικό υπάρχει σε οποιαδήποτε αληθι

νή θρησκεία. Ούτως εχόντων των πραγμάτων θα μπο

ρούσε να επιτευχθεί θαυμαστή συμβολή στην παγκόσμια 

ενότητα την ειρήνη και την κατανόηση εάν οι ηγέτες 

των μεγάλων μας θρησκειών διέδιδαν ανάλσγα μηνύματα 
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