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Το κεvτρικό δόγμα της Εσωτερικής Φιλοσοφίας 

δεν αναγνωρίζει προνόμια ή ειδικές χάρες στον 

άνθρωπο, εκτός από εκείνες που κερδίζει κάθε 

Εγώ μόνο του, με την προσωπικ17 τον προσπά

θεια και αξία μέσω μιας μακριάς σειράς μετεμ

ψυχώσεων και μετενσαρκώσεων. 

5 

Ε.Π.Μπλαβάτσκν 

Η Μυστική Δοξασία 





Το Ανθρώπινο Ταξίδι 

Αναζητώντας τη Μεταμόρφωση του Εαυτού 

Οι Βουδδιστές λένε ότι το μεγαλύτερο προνόμιο είναι να 
γεννιέσαι με ανθρώπινη μορφή . Η ίδια έννοια εκφράζεται 
στο κλασσικό έργο Βετάντα, του Σρι Σανκαρατσάρια Βιβέ
κα-Κουνταμάνι, που συνήθως ερμηνεύεται σαν το «Πολύτι
μο Πετράδι της Σοφίας». Εκεί λέει: 

«Α vάμεσα στα αισθαvόμεvα όντα, το να γεννηθεί κάποιος 

άνθρωπος, είναι το δυσκολότερο επίτευγμα ... ». 
1 Η πρόκληση 

είναι να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ενεργώντας διαρ

κώς με έναν ανθρώπινο τρόπο. Η ανθρωπιά μας δεν απειλεί

ται μόνο από δυνάμεις εξωτερικές προς τη φύση μας, αλλά 

κυρίως από παράγοντες που υπάρχουν μέσα μας. 1 [ολλά 

έχουν ειπωθεί και γραφεί για την υποβάθμιση του ανθρωπι

σμού από τα τεχνολογικά επιτεύγματα που ο άνθρωπος ο 

ίδιος δημιούργησε. Πολλές φωνές υψ<i)νονται σήμερα για να 
διαμαρτυρηθούν εναντίον μιας όψης του αν0ριί)που, ο οποί

ος θα ήθελε να αφαιρέσει την ουσιώδη του ανΟρώπινη ταυτό

τητα θέτοντας τον εαυτό του στην κατηγορία του ζώου. αν 

και ανώτερο μεταξύ άλλων ζά)ων, ή σαν ένα μηχάνημα οπωσ-

Chaιιerji Mol1ini Μ., Yivcka-Chudamani, ΊΊ1cosoρhical Publisl1ing 

House, Adyar, 1947, στίχος 2. 
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δψτοτε ικανότερο στη λειτουργία του μεταξύ άλλων μηχανη

μάτων. Η διατήρηση της ανθρωπιάς μέσα μας δεν είναι εύκο

λο έργο. Η επιτυχία αυτού του σκοπού εξαρτάται τελικά από 

τον τρόπο που εμείς ορίζουμε την ανθρωπιά μας. 

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Αβραάμ Χέσκελ, «κάθε γενιά έχει 

μια άποψη σχετικά με την αξία τον αvθρώπον».2 'fσως η 

γενιά μας έχει μετακινηθεί από τα Αριστοτελικά πρότυπα της 

Σχολαστικής Φιλοσοφίας η οποία προσδιόρισε τον άνθρωπο 

σαν homo rationaHs (λογικό άνθρωπο), ένα ζώο με τη δυνα

τότητα επιλογής, όμως. Όπως συνεχίζει ο Δρ. Χέσκελ, «Είναι 

χαρακτηριστικό της εσωτερικής κατάστασης τον σύγχρονου 

ανθρώπου ότι ο πιο αξιόπιστος τρόπος vα προσδιορίσει τον 

εαυτό τον είναι vα τον παρομοιάσει με μια μηχαvή».3

Το δίλημμα του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκεται στο 

γεγονός ότι συνήθως διατυπώνουμε την ερώτησή μας για τον 

προσδιορισμό του με το ΤΙ αντί του ΠΟΙΟΣ είναι. Αυτό το 

«τί», μας τοποθετεί στην κατηγορία των αντικειμένων. Το να 

είμαστε άνθρωποι είναι μια κατάσταση στην οποία είμαστε 

διαρκώς δεσμευμένοι. Πρόκειται για ένα ταξίδι, κατά το 

οποίο αναζητούμε να μαθαίνουμε περισσότερα, να νιώθουμε 

περισσότερα και τελικά να πετυχαίνουμε αυτή τη μεταμόρ

φωση που μας μεταφέρει πάνω από τους εαυτούς μας. Είναι 

ένα ταξίδι που δεν διαφέρει από το ξεδίπλωμα της επίγνωσης 

του ίδιου μας του μυστηρίου, όπως ακριβώς για την ανακά

λυψη του εαυτού μας βουτάμε βαθύτερα μέσα στα μυστηριώ

δη βάθη της ύπαρξης. 

Σύμφωνα με τον Λώρενς βαν vτερ Ποστ, ο Δρ. Καρλ 

Γιούνγκ είπε κάποτε πως « Ο πυρήνας της ατομικότητας είναι 

ένα μυστήριο της ζωής, το οποίο, όταν «πιάνεται», χάνεται ... 

Η πραγματική κατανόηση μου φαίνεται σαν κάποιον που δεν 

2 Hescl1e\, Abraham J., «Ποιός είναι ο ί\νθρωπος;», Εφημερίδα του 
Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Στάνφορντ, Καλιq;όρνια, 1965, 

σελίδα 23. 

3 Αυτόθι, σ. 23-34. 
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καταλαβαίνει και παρόλα αυτά ζει και ερyάζεται ... »4 Έτσι το 

ανθρώπινο ταξίδι μας, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι 

«Δεν μπορείς να ταξιδε11εις στο Μονοπάτι, πριν ο ίδιος 

γίνεις το ίδιο το Μονοπάτι».5

Τί είναι λοιπόν αυτό που συντελεί στην ανθρώπινη ενσάρ
κωση και πώς διαφυλάσσεται; Ο Βουδδιστής μεταρρυθμιστής 
που έζησε κατά το τέλος του δέκατου τέταρτου και αρχές του 
δέκατου πέμπτου αιώνα, Τσονγκ-κα-πα, ξεκαθάρισε τις αρε
τές και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το άτομο για 
να θεωρηθεί άνθρωπος και είναι φανερό ότι προδιέγραψε 
σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της ψυχολογίας δίνοντας 
έμφαση στη μοναδικότητα της ανθρώπινης προέλευσης, όπως 
αναφέρει ο Δρ. Χέρμπερτ Β. Γκένθερ, πέρα «από κάθε ψυχο
λογική τάξη, διότι καθορίζεται αναφορικά με ορισμένα είδη 
νοητικών καταστάσεων, συμπεριφορών και πράξεων που 
νπαyορεύοvται από αυτές».6

Όπως μεταφράζει ο Δρ. Γκένθερ ορισμένα αποσπάσματα 
από τα έργα του Τσόνγκ-κα-πα, « ... στην προσπάθεια να απο
κτήσουμε ένα ανθρώπινο σώμα, είναι απαραίτητο να συyκε
vτρώvονμε δυνατό ωφέλιμο Κάρμα και αυτό είναι πολύ σπά
νιο ... Η άμεμπτη ηθική συμπεριφορά ως η κι vητήρια δύναμη 
για την επίτευξη της φώτισης, πρέπει να υφίσταται σαν ένα 
συμπαγές οικοδόμημα. Η ευρύτητα των αντιλήψεων και 
άλλες αρετές ως τα νποστηρίyματά τον και οι ορθιlς προθέ
σεις ως οι συνδετικοί κρίκοι του ... Παρόλο που αυτή η 

ανθρ<-iJπι νη ζωή είναι δύσκολο να επι τενχθεί, κερδήθηκε όμως 
και θα διαρκέσει, θα πρέπει να υπολογίσω την παροδικότητά 

της, η οποία εμπεριέχει τρεις πρσUποθέσεις: τη βεβαιότητα 

4 van der Post, Laurens, «Ο Κ. Γιούνyχ και η Ιστορία της Επο

χής μας», Pantheon Books, Νέα Υόρκη, 1975, σ. 122. 

5 Blavatsky, 1/.Ρ., «lf φωνή της Σιγής», T11eosopl1ical Publisl1ing 
House, Adyar. 1953 Τκδοση 50ης Cπετείου, Απόσπασμα f, στ. 58. 

6 Guenιher, Η.Υ., «Θησαυροί στη Θιβεrιανή Μεσαία Ατρωτό», 

Shamballa Publications, /nc, Μπέρκλε-ϋ, Καλιφόρνια, 1969, σελ. 5. 
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τον θανάτου, την αβεβαιότητα της ώρας τον θανάτου και τον

κίνδυνο τον επερχόμενου θανάτου, οποιαδήποτε στιγμή

χωρίς αναβολή .. »
7

Συνεπώς, η ανθρωπότητα δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, 

μια τυχαία σύμπτωση μέσα σε ένα σύμπαν άπειρων συμπτώ

σεων. Είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά καλλιεργημένων 

συνηθειών, πράξεων βασισμένων σε ηθικές και αγνές αρχές 

και συνεχών προσπαθειών να ζούμε με έναν εντελώς ανθρώ

πινο τρόπο. Είναι λοιπόν καθήκον μας να ζούμε και να ενερ

γούμε κάθε στιγμή προστατεύοντας και εξελίσσοντας την 

ανθρώπινη φύση μας. «Η μεγαλύτερη ευθύνη τον ανθρώπου 

είναι να γνωρίζει, πώς πρέπει να είναι κάποιος, ώστε να 

γίνει άνθρωπος», έγραψε ο Εμμανουήλ Καντ. 

Ο πραγματικός άνθρωπος εκφράζεται με τη δύναμη της 

συνειδηττις επιλογής. Υπάρχει ένα Εβραϊκό ρητό πάνω σε 

αυτό που λέει ότι «ο άνθρωπος δημιουργήθηκε χάριν της 

επιλογής» και η αντίληψη μιας επιλογής καταστάσεων είναι 

παρούσα σε όλες τις μυθολογίες. Όχι μόνο πρέπει να αντι

μετωπίζουμε τις συνέπειες των επιλογών μας, αλλά και πρέ

πει να αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν οι 

άλλοι για μας. Κάθε Ιερό Κείμενο απηχεί αυτή τη θεμελειώ

δη αλήθεια του ανθρώπινου ταξιδιού. «Η τέχνη της ζωής

είναι στην ουσία μια εξέλιξη και μετατροπή της δύναμης της 

7 Αυτόθι, σελ. 5. Για σχόλια της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ για τη σημασία 
του Tsong-k11a-pa και των διδασκαλιών του σαν μέρος της παρά

δοσης της Σοφίας που στην εποχή μας αποκαλείται Θεοσοφία, κοι
τάξτε στη συλλογή μερικ(ί>ν από τα έργα της που έχουν εκδοθεί από 

τη Θεοσοφική Εταιρεία, στο Λος Άντζελες. Καλιφόρνια, με τον 
τίτλο «Θιβετιανές Διδασκαλίες». Επίσης κοιτάξτε τη «Μwτική 

Δοξασία». 3η Έκδοση, Τόμος 111/Εκδ. Αντυάρ Τόμος V, Τμήματα 

48 και 49. Δύο άρθρα της Μπλαβάτσκυ είναι ιδιαίτερα σημαντικά: 

«Θιβετιανές Διδασκαλίες>>, πρώτη έκδοση Lucifer, Σεπτέμβριος 
1894, και «/ΞJταvενσαρκώσεις στο Θιβέτ», που πρωτοεκδόθηκε στον 

«Θεοσοφιστή», Τόμος ΙΙΙ, αρ. 6, Μάρτιος 1882. Επίσης κοιτάξτε τα 
«ί\παντα της Ε.Π. Μπλαβάτσκι», Τόμ. IV. 
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εσωτερικής επιλογής», έγραψε ο Φράνσις Γουίκς, ένας σημα

ντικός μαθητής του Καρλ Γιούνγκ.8 Και αν αποτύχουμε 

στην άσκηση αυτής της δύναμης, δηλαδή της ικανότητας 

επιλογής που μας κάνει ανθρώπους, «μικραίνουμε το μέγε

θος της ψυχής μας)). 

Το κεντρικό μάθημα της Μπαγκαβάτ Γκίτα δεν είναι τόσο 

ότι ο Αρτζούνα πρέπει να δρα, όσο ότι πρέπει να δρα πέρα 

της προσωπικής του επιλογής, ότι πρέπει να κατανικήσει την 

προσωπική του απόφαση και να κατανοήσει τη βασική αρχή 

πάνω στην οποία θεμελειώνεται η δράση του. Επειδή ο 

Αρτζούνα, σύμβολο κάθε ανθρώπου, ήταν ένας άνθρωπος 

που είχε ένα πρόβλημα, όπως τόσα άλλα άτομα με προβλή

ματα, λαχταρούσε να έχει κάποιον άλλο να τον βγάλει από 

το δίλημμά του. Αυτό ο Σρι Κρίσνα δεν μπορούσε να το 

κάνει, όπως βέβαια κανένας αληθινός δάσκαλος δεν μπορεί 

ποτέ να επιλύσει το πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίζει ο 

μαθητής. Ο Αθάνατος Ηνίοχος μέσα στον καθένα από μας, 

εάν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. δεν μπορεί 

παρά να μας δώσει το όραμα, την πραγματική προοπτική της 

ει1ρύτερης κατανόησης, πάνω στην οποία θα στηρίζουμε τις 

επιλογές μας σcχρά και απερίσπαστα. Όπως μας θυμίζει ο 

Βιβέκα-Κουνταμάνι: 

«Η φύση της μιας πραγματικότητας πρέπει να γίνει γνω

στή μόνο σε εκείνους που έχουν ξεκάθαρη πνευματικ1j αντί

ληψη και όχι σε λόγιους. .. θα πρέπει καθένας να γνωρίζει το 

σχήμα του φεγyαρισύ με τα ίδια του τα μάτια ... 

«Ποιός εκτός από τον εαυτό μας (το Α τμάv), είναι ικανός 

να εξαλείψει την σκλαβιά του Αβίvτγια (άγνοια), του Κάμα 

(επιθυμία) και τον Κάρμα (πεπρωμένο) ... ακόμα και σε 

χιλιάδες εκατομμύρια Κάλπας; 

«ΙΙ αρρώστια δεν Οεραπεύεται μόνο με την προφορά του 

ονόματος του φαρμάκου, χωρίς να το πίνετε. /-! απελευθέ-

8 Wickes, frances G., «Ο εσωτερικός Κόσμος της Επιλογής», 
Harρer and Row, Νέα Υόρκη, 1%3, σελ. 1. 
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ρωση δεv επι τυyχάvεται με τηv προφορά του ονόματος του 
Βράχμα χωρίς την άμεση αvτίληψη.»9 

Το ανθρώπινο ταξίδι μας, λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει 
σωστά με την κατανόηση του ποιοί είμαστε και τί είναι αυτό 
που συνιστά την ανθρωπιά μας. Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, προ

βάλλοντας στην εποχή μας την άχρονrι παράδοση, περιγράφει 
τον άνθρωπο σαν ένα saptapama, ένα επτάφυλλο φυτό. Οι 
επτά αρχές δίνονται με διάφορους τρόπους στη Θεοσοφική 
φιλοσοφία. Όμως αναγνωρίζοντας τις δύο ανώτατες αρχές 
που είναι ο Παγκόσμιος Εαυτός ή το Atman και η πνευματική 
του ψυχή τι συνειδητότητα, το Buddhi - η ένωση αυτών των δύο 
συνιστά τη Μονάδα - μπορούμε να επικεντρωθούμε σε εκείνο 
που είναι ουσιώδες για να είναι κάποιος αληθινός άνθρωπος. 

Όπως διατυπώνει η Ε.Π.Μ.: « ... οι δύο ανώτερες "αρχές" 
δεv μπορούν vα έχουν ατομικότητα στη Γη, δεv μπορούν vα 
yίvoυv ά'Vθρωπος, εκτός αv υπάρχει α) ο Νους, το Μαvασικό 
'Εγώ για vα αντιλαμβά,vεται τοv εαυτό του και β) η yήι vη απα
τηλή Προσωπικότητα ή το Σώμα τωv εγωϊστικώv επιθυμιών 
και η προσωπική Βούληση, για vα κρυσταλλώνει τα πάντα, 
σαν αδιάκοπη περιστροφή γύρω από έvαv άξονα ... προς τη 
φυσική μορφή του α'Vθρώπου>>. 10 Η Δρ. Αννί Μπεζάντ συνο

ψίζει αυτόν τον θαυμαστό συλλογισμό στον περιληπτικό και 
εξαιρετικά χρήσιμο ορισμό: "άνθρωπος" είναι αυτή η ύπαρξη 
που μπορεί vα βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπα
ντος όπου το ανώτατο Πνεύμα και η Κατώτερη Ύλη εvώvο
vται μεταξύ τους από τη νοημοσ ύνη ... » 

11

9 Αυτόθι, στίχοι 56, 57, 64. 

10 Blavatsky, Η.Ρ., «Η Μυστική Δοξασία», Έκδ. 1888, Τόμος ΙΙ σελ. 
241/3 Έκδ. Τόμος II σελ. 252(Εκδ. Α ντυάρ Τόμος ΙΙΙ σελ. 244. 
Από εδώ και κάτω, οι αναφορές στη «Μυστική Δοξασία» δίνο

νται το ίδιο και στις τρεις εκδόσεις με σειρά έκδοσης: 
Ι 888/3η/ Α ντυάρ. 

11 Besant, Annie, «Η καταγωγή τον Ανθρώπου», T\1eosopl1ica\ Publi
shing House, Αντυάρ, 1943, σελίδα 44. 
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Ουσιαστικά, τότε, εμπλέκονται τρεις παράγοντες, με επί
κεντρο τη μεσαία αρχή ή όψη, όπως θα μπορούσε να λέγεται. 
Αυτή είναι ο νους ή πιο σωστά ολόκληρη η ψυχολογικΊ'ι 
φύση, που γίνεται εμφανέστερη όσο εξελισσόμαστε. Εδώ σε 
αυτό το κεντρικό σημείο, που τυπικά ονομάζεται Κάμα 
Μανασική Φύση, βρίσκεται ο άνθρωπος. Εδώ οικοδομού
νται τόσο η αγωνία όσο και η δόξα της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Εδώ, όπου 

« ... η αδύνατη ένωση 

των σφαιρών της ύπαρξης είναι αληθι vή ... » 12 
βρίσκεται το κυρίαρχο καθήκον που είναι το ύψιστο έργο του 
ανθρώπινου ταξιδιού, η «επίγνωση» (για να το πούμε έτσι) της 
θείας μας φύσης, στην επίτευξη της Α ΥΤΟ-πραγμάτωσης. 

Επομένως, αναλογιζόμενοι το ανθρώπινο ταξίδι, ίσως 
είναι χρήσιμο να αποδεχτούμε ό,τι είναι γνωστό σαν σύστη
μα Ταράκα Ράτζα Γιόγκα στην ταξινόμηση των ανθριίm:ινων 
αρχών. Μελετώντας την rnταδική κατάταξη, η Ε.Π.Μ. προ
σφέρει έναν πολύτιμο πίνακα των συστημάτων που έχουν 
υιοθετηθεί από διάφορες σχολές. 13 Σχολιάζοντας το σύστη
μα της Ταράκα Ράτζα Γιόγκα, λέει ότι «για κάθε πρακτικό 

σκοπό» είναι «το καλύτερο και απλούστερο». 

Εξηγώντας περαιτέρω δηλώνει: «Μολονότι υπάρχουν 

επτά βασικές αρχές στον άνθρωπο, δεν υπάρχουν παρά μόνο 

τρία ξεχωριστά Ουπάντις (Οχήματα-Βάσεις), όπου πάνω 

στο καθένα από τα οποία, το Ά τμα τον μπορεί να λει τουρ

yήσει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα». Και προχωράει τονί
ζοντας ότι « ... όπως κάΟε Μύστης από την εδώ ή την πέρα 

πλευρά των Ιμ,αλαϊων στην Ινδία, των σχολών Πατάντζαλι, 

Αριyιασάνγκα ή Μαχαγιάνα, πρέπει να γίνει Ράτζα Γιόγκι, 

οφείλει στο εξής να δέχεται την κατάταξη της Ταράκα Ράτζα 

σαν αρχή και θεωρία, οποιαδήποτε κατάταξη και αν χρησι-

12 Εlίοι T.S., «Τέσσερα Κουαι>τέττα», llarcourι, Braι:c and \Vorld, Νέα 
Υόρκη 1943, σελίδα 27. 

13 Blavaιsky, 11.Ρ., αυτ., 1 157/1 181/1 212. 
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μοποιεί για πρακτικούς και απόκρυφους σκοπούς». 14 Σε 

συνάρτηση με αυτά, ίσως πρέπει να λάβουμε υπ' όψη τη 

δήλωση της Ε.Π.Μ. ότι «Οι αvθρώπιvες αρχές δεv απαριθ

μούvται, διότι κάθε άvθρωπος διαφέρει από κάθε άλλοv ... Η
απαρίθμηση είvαι ... ζήτημα πvεvματικής προόδου και η 
φυσική υπεροχή της μιας αρχής έvαvτι μιας άλλης». 

Το σύστημα Ταράκα Ράτζα Γιόγκα, όπως επισημαίνεται 

παραπάνω, δηλώνει ότι το Ά τμα ή η παγκόσμια συνειδητότη

τα, βρίσκεται εντοπισμένη μέσα σε τρία Ουπαντί ή βάσεις. Η 

λέξη upadhi, από την ρίζα dhi, που σημαίνει να κρατάς ή να 

τρέφεις, μεταφράζεται γενικά σαν δοχείο ή θήκη, αλλά επίσης 

έχει την έννοια αυτού που επιβάλλει περιορισμό και προσ

διορίζει εκείνο που συγκρατεί, τρέφει και περικλείει μέσα 

του. Επομένως, τα τρία ουπαντί, μέσω των οποίων το παγκό

σμιο εξατομικεύεται, περιορίζουν και ταυτόχρονα συντη

ρούν τη Μία Συνειδητότητα στην εξατομικευμένη της έκφρα

ση. Αυτά τα τρία ουπαντί δίνονται ως εξής: 

1. Karanop,ιdhi ή πνευματική ψυχή ή Buddhi. Η λέξη

Karana (συνδυασμένη με τη λέξη upadhi) προέρχεται

από τη ρίζα Kr, που σημαίνει να δρας ή να προκα

λείς δράση. Άρα Karanopadhi, είναι εκείνη η βάση

που προσδιορίζει την αρχή της αιτιότητας.

2. Sukshmopadhi ή ο νους, που περιλαμβάνει το Kama

Rupa*, τη συνειδητότητα μαζί με τη βούληση και τα

συναισθήματα. Η λέξη sukshma που σημαίνει λεπτός,

ανεπαίσθητος, ακριβής, άϋλος, έχει την έννοια της

γνώσης των βαθύτερων αρχών που σχετίζονται με

την ψυχολογική φύση του ανθρώπου.

3. Sthulopadhi ή το φυσικό σώμα μαζί με την αιθερική

14 Αυτόθι, 1 158//1 182/Ι 213. 

15 Αυτόθι, ΙΙΙ 456Ν 436. 

* Kama Rupa: είναι το σώμα της επιθυμίας.
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και πρανική του όψη. Η λέξη sthuJa σημαίνει αυτό που 

είναι απτό, χονδροειδές, ογκώδες και ως εκ τούτου sthu
lopadhi λέγεται το φθαρτό σώμα, το οποίο έχει μάζα και 

βάρος, μέσα στο οποίο η πνευματική ψυχή, ενδεδυμένη 

τα λεπτά της σώματα, εισέρχεται για μετενσάρκωση. 

Η μοναδική αξία αυτού του συστήματος σε σχέση με την ιδι

αιτερότητα του ανθρώπινου ταξιδιού γίνεται προφανής, όταν 

στοχαζόμαστε πέρα από τη σαφή διατύπωση της εσωτερικής 

φιλοσοφίας ... " ότι υπάρχει στη Φύση, ένα τριπλό εξελικτικό 

σχέδιο για τοv σχηματισμό τωv τριιvv περιοδικών Οvπάvτις. Ή 

μάλλον, τρία ξεχωριστά σχέδια εξέλιξης, τα οποία μέσα στο 

σύστημά μας είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένα και αδιαίρετα σε 

κάθε σημείο. Αυτά είναι: η Μοναδική (ή Πνευματική). τι Δια

νοητική και η Φυσική Εξέλιξη·».16 Διευκρινίζοντας αυτό το
δόγμα ο Δρ. Γκ. ντε Πουρούχερ επισημαίνει ότι αυτές οι τρεις 
γραμμές "είναι ταυτόσημες, ταυτόχρονες και απόλυτα συνδεδε

μένες από κάθε άποψη: Μια εξέλιξη της πνευματικής φι�ης 

τον αvαπτwσόμεvου όντος πραγματοποιείται σε πνευματικά 

επίπεδα· μια εξέλιξη της μέσης φύσης του όντος (στον άνθρω

πο το ψνχο-διαvοητικό κομμάτι της ύπαρξής του)· και η ζωική

αστρική-φwική εξέλιξη, που καταλήγει σε έvα σώμα ή φορέα 

που ταιριάζει όλο και περισσότερο στην έκφραση τωv δvνάμF

ων που εμφανίζονται ή αποκαλ ύπτοvται στις ενδιάμεσες και 

πνευματικές πλευρές της αvαπτwσόμεvrις οντότητας". 17 

Για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα η Ε.Π .Μ. προσθέ
τει ότι «Καθένα από αυτά τα τρία συστήματα έχει τους δικούς 

τον νόμους και κι(3ερvιέται και καΟοδηyείται από διαφορετι

κές ομάδες τωv ανώτατων D/1yanis ή Logoi (Ντυάvτις ή 

Λόγων). Το κάθε σύστημα εκπροσωπείται στην κατασκευή 

16 Αυτόθι 1 181/1 203/1 233. 

17 De J)urucker, G., «Ο άvΟρωπος σF Cξtλιξη», Θεοσοφική Πανεπι
στημιακή [φημερίδα, Πασαντένα, Καλιφόρνια, Δεύτερη ΛναΟεω

ρημένη έκδοση 1977. σ. 54-55. 
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του Α vθρώπου, τον Μικρόκοσμο του μεγάλου Μακρόκο
σμου, και είναι τι συνένωση αυτών των τριών ρευμάτων μέσα 
του, που τον κάνουν το σύνθετο ov που είναι τώρα.

»
18

ΓΙ ράγματι, μόνον ο άνθρωπος ενώνει μέσα του αυτά τα 

τρία ρεύματα εξέλιξης και αυτό γίνεται μέσω αυτού του εξαι

ρετικσύ παράγοντα, που τον σημαδεύει σαν άνθρωπο: η 

παρουσία του Manas τι της αρχής που κάνει δυνατiι την αυτο

συνείδηση. Σε αυτή την αρχή είναι που πρέπει να δώσει μεγα

λύτερη προσοχή, γιατί η προδοσία αυτής της υποχρέuΧJης 

συνεπάγεται την απώλεια της ανθρωπιάς του. Το να αρνείται 

κανείς να σκέφτεται είναι σαν να αποποιείται την ανθρώπινή 

του κατάσταση. Το πεδίο της μάχης, η Kurukshetra, είναι το 

πεδίο της επιλογής. Δεν τολμούμε να υποχωρήσουμε από το 

πεδίο, από φόβο μη χάσουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας, 

παρόλο που οι επιλογές μας μπορεί να αποδεικνύουν από 

κάποια ευρύτερη προοπτική γνώσης ότι χάνουμε τον στόχο 

που επιδιώκουμε. Ίσως τελικά το βασικότερο ανθρώπινο 

δικαίωμα, είναι το δικαίωμα του ατόμου να κάνει λάθος! 

Πριν από μια δεκαετία ή και περισσότερα χρόνια, ένας 

βιολόγος απάντησε, όταν ρωτήθηκε, τα εξής: «Ανακάλυψα 
τον χαμένο κρίκο ανάμεσα στους ανθρωποειδείς πιθήκους 
και τον πολι τισμέvο άνθρωπο. Είμαστε εμείς!» Ο μελετητής 

της Θεοσοφίας μπορεί θαυμάσια να παραφράσει μια τέτοια 

δήλωση αν συyι<.εντρωθεί στην απόκρυφη όψη του ανθρώπου, 

στην οποία ο «κρίκος» που τον συνδέει με την κατάσταση του 

ζώου, στα πλαίσια ενός φυσικού σώματος και το Αθάνατο 

Πνεύμα ή Άτμαν, είναι η ψυχολογική φύση στην οποία είμα

στε σήμερα περισσότερο επικεντρωμένοι. Πράγματι, μόνο 

στον άνθρωπο συναντιώνται όλες οι αντιθέσεις και μόνον ο 

άνθρωπος μπορεί να διαλύσει τις αντιθέσεις. Α υτό είναι το 

ανθρώπινο ταξίδι στο οποίο κατευθύνει την προσοχή μας η 
Ε.Π.Μ. τονίζοντας, σε σχέση με τις θεμελειώδεις προτάσεις, 
πάνω στις οποίες βασίζεται η απόκρυφη διδασκαλία, ότι: 

L8 Blavatsky, Η.Ρ., Αυτόθι (Μ.Δ.). Ι 181/Ι 204/1 233. 
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«Το κεντρικό δόγμα της Εσωτερικής Φιλοσοφίας δεν 

αναγνωρίζει προνόμια ή ειδικές χάρες στον άνθρωπο, εκτός 

από εκείνες που κερδίζει κάθε Εγώ μόνο τον, με τηv προσω

πική τον προσπάθεια χαι αξία μέσω μιας μαχριάς σειράς 

μετεμψυχώσεων χαι μετενσαρκώσεων».19

Συνδυάζοντας αυτό το ουσιαστικό δόγμα με το τριπλό εξε

λικτικό ρεύμα στην παραγωγή και ανάπτυξη των περιοδικών 
βάσεων ή των Ουπάvτις (οχημάτων) μέσω των οποίων εχδη

λωνεται η μία Ανώτερη Πραγματικότητα, οριζόμενη σαν 
Atma, υποθέτουμε ότι είναι αναμειγμένες οι τρεις αρχικές 

διαδιχασίες. Αυτές μπορούν να οριστούν σαν: πρώτον, μετεν
σάρχωση, μέσω της οποίας η αναπτυσσόμενη συνειδητότητα 
ενδύεται διαδοχικά τα Sthulopadhis ή τα φυσικά οχήματα 
κατάλληλα για την αφύπνιση της ζωής που βρίοχεται μέσα σε 
αυτά. Δεύτερον, μετεμψύχωση, μέσω της οποίας η αυτομετα
μόρφωση, ανάλογα με την «προοωπική προοπάθεια και ικα

νότητα», διαμορφώνει την ψυχοδιανοητική σύσταση της 
ανθρώπινης ύπαρξης στην εξομοίωση του αρχετυπικού ή 
«Ουράνιου Α νθQώπου».20 Και τρίτον, η διαδικασία της φώτι
σης, μέσω της οποίας η πνευματική φύση ορθώνεται αποκα
λυπτόμενη στην πλήρη και απόχοομη μεγαλοπρέπειά της. 

Αυτές οι διαδικασίες είναι πράγματι «ταυτόσημες, ταυτό

χρονες και απόλυτα συνδεδεμένες από χάθε άποψη», διότι 
αναφέρονται στα τρία είδη του χρόνου. Η μετενσάρκωση 
πραγματοποιείται σε γραμμικό χρόνο. Γι' αυτό είναι δυνατό 
να μιλάμε για περασμένες και μελλοντικές ζωές ή υπάρξεις 
και να λέμε για την τρέχουσα παροδικότητα και την πολύ
πλοκη διαρχή αλλαγή αυτού που αποκαλούμε"εαυτό". «Αυτός 

είναι η τωρινή μου ενσάρκωση». Η μετεμψύχωση ανάγεται σε 

19 Αυτόθι, 1 17/Ι 45/Ι 83. 

20 Για μια αν6λυση του όρου, «Οuι,άνιος άvΟρωπος>, κοιτάξτε ιδιαί
τερα το έργο του [. L. Gardncr, «Ο ουράνιος άνθρωπος: Το Οείο 

παράδειγμα», Theosophical J)ublishing llouse, Λονδίνο, Ι 952. Πολ
λές αναφορές για το Οέμα βρίσκονται στη «Μυστική Δοξασία». 
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μυθικούς χρόνους: ε&ί:ι αρχίζει το ηρωικό ταξίδι της ψυχής, με 

μια πιθανή αρχή σε οποιαδήποτε στιγμή του γραμμικού χρό

νου, για κάποιον που δεν χρειάζεται να περιμένει μια καινού

ρια «ενσάρκωση» για να ξεκινήσει την αναζήτηση για την 

αυτομεταμόρφωση. Η διαδικασία της Φώτισης, όπως αποδει

κνύει ξεκάθαρα η εμπειρία του Βούδδα, πραγματοποιείται εξ 

ολοκλήρου πέρα από τον χρόνο. Είναι το «τώρα» που είναι 

πάντα και που μπορεί να εισχωρήσει στον κοσμικό χρόνο 

οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο. Η συγκεκριμένη 

λέξη «διαδικασία», μόλις μετά βίας μπορεί να εφαρμοστεί στη 

Φώτιση και κάποιος είναι υποχρεωμένος να καταφεύγει στην 

πασίγνωστη, παράδοξη φράση της Ινδίας, «Νέτι, νέτι» - ούτε 

έτσι, ούτε αλλιιί:ις. 

Είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι ο σημερινός άνθρωπος στέ

κεται στο σταυροδρόμι και ότι πάνω στις τωρινές του απο

φάσεις δεν στηρίζεται μόνο η δική του επιβίωση, αλλά και η 

επιβίωση ολόκληρης της γης. Υπάρχουν αυτοί που φωνάζουν 

ότι έχουμε ήδη επιλέξει την ολέθρια διακλάδωση στον δρόμο 

και βρισκόμαστε στην πορεία της αυτοκαταστροφής και του 

αφανισμού του κόσμου. Εάν είναι έτσι, τότε θα πρέπει να 

έχουμε το κουράγιο να ξαναχαράξουμε τα βήματά μας, να 

ξαναγυρίσουμε στην απατηλή διασταύρωση (να ανατρέξουμε 

στο σφάλμα μας), αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των πα

λιότερων επιλογιί:ιν μας (Κάρμα) και να ξεκινήσουμε πάλι 

πάνω στον πραγματικό δρόμο που οδηγεί στον στόχο μας. 

Μια Αφρικανική παροιμία μας υπενθυμίζει ότι «Ο δρόμος 

δεν λέει κουβέντα σε κανένα», που απλούστατα σημαίνει ότι 

ο καθένας οφείλει να πορευτεί το μονοπάτι μόνος του. 

Οι μύθοι και τα παραμύθια είναι γεμάτα παραδείγματα 

εκείνων που πήραν τη λάθος στροφή, βρήκαν τον εαυτό τους, 
όπως έκανε ο Κρίστιαν στην «Πορεία των Πίλγ/!ριμ» του 
Μπάνιαν, στο "τέλμα της απελπισίαζ' κι έτσι πρέπει να ξανα
περάσουν πάνω από τα χνάρια τους, αφήνοντας πίσω τους τα 
αποτελέσματα των άτυχων επιλογιί:ιν, μέχρι που με αναγεννη
μένη δύναμη να μπορέσουν να ξαναρχίσουν για άλλη μια 

18 



φορά το μεγάλο ταξίδι. Όλα όσα μας αφορούν μπορεί να 
είναι τα σημάδια ότι έχουμε μπει στον εσφαλμένο δρόμο. 
Πολλές φορές σ υμπεριφερόμαστε έντονα σαν ταξιδιιί.ηες λεω
φορείου, φλυαριί)ντας για τις ασήμαντες έννοιες μας και τις 
κοινοτυπίες της·ύπαρξης, χωρίς να κοιτάμε ποτέ έξω από το 
παράθυρο να δούμε πού πηγαίνουμε, πάνω σε τί έδαφος ταξι
δεύουμε, γεμάτοι ικανοποίηση να αφήνουμε την οδήγηση σε 
κάποιον άλλο. Κάπου-κάπου, ίσως ακοί,με μια φωνή από 
κάποιον σε ένα μ.ι--rροστι νό κάΟισμα που υποχρειί)νει τον 
α)ηγό να σταματήσει, να γυρίσει πίσω, να πάρει μιαν άλλη 
κατεύθυνση, αλλά εμείς μόνο γελάμε και q:ωνάζουμε, "Συνέχι
σε! δεν t,<ει σημασία πού θα καταλήξουμε. Είναι διασκεόαστι-

κό και περνάμε καλά!'' Όταν όμως συνειδητο;r ιήσουμε τη 
διαδρομή που έzουμε πάρει, όταν αντιληq:θοι\ιε ότι το λεω
φορείο μπορεί να σταματήσει και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να 
πάρουμε μια θέση για τον καθορισμό του προορισμού μας, 
τότε όπως εξιστορούν όλοι οι μεγάλοι μύΟοι, ξεκινάμε σοβα
ρότερα το ηρωικό ταξίδι της ψυχής και όπως ο Οδυσσέας, 

«Να αρμενίσουμε πέρα από το ηλιοβασίλεμα.και τα νερά 

Όλων των αστεριών της ούσης .... 

Γιατί ίσως λουστούμε σε εκείνους τους κόλπους 

Ίσως καταφέρουμε να φτάσουμε στα ησιά των Μακάρων, 

. . . κι όπου βρισκόμαστε, είμαστε, 

Ο ίδιος παλμός των ηρωϊκών καρ<)ιcvν, που γίνεται 

αδύνατος από τον χρόνο και την μοίρα, 

αλλά δυνατός σε Οέληση 

Να μοχΟεί, να αναζητά, να βρίσχει, και να μην υποι.ωρεί.»21 

Το έργο μας βρίσκεται ξεχάΟαρα μπροστά μας: να ξαναρ--

;.,:ίσουμε το ανΟρώπινο ταξίδι, την αναζήτηση για την αυτομε-

ταμόρq:ωση. Οι δυνάμεις που παρατάσσονται εναντίον μας 
δεν είναι πια εκείνες που Οα αιχμαλιίηιζαν το σώμα μας, αλλά 

21 Tennyson, Λlfrcd Lord, «Οδυσσέας». Ολόκληρο το ποίημα μπορεί 

να βρεΟεί σε πολλές ανΟολογίες όπως cπίσης και στα Άπαντα του 

Τέννυσον. 
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εκείνες που θα κρατούσαν αιχμάλωτο τον νου και την καρδιά, 

δυνάμεις που εκκινήσαμε εμείς οι ίδιοι στο παρελθόν μέσω 

των ασυνείδητων περιπλανήσεων στην έρημο της άγνοιας. 

Πρέπει να νικήσουμε για χάρη της αθανασίας μας. Μπορεί να 

είναι ένα μοναχικό ταξίδι, όμως δεν είμαστε ποτέ μόνοι και 

δεν έχουμε παρά μόνο να κοιτάξουμε· τα ορόσημα είναι ξεκά

θαρα σημαδεμένα από γενιές Μυημένων Διδασκάλων. Ταξι

δεύουμε από την προσωπικότητα προς το Ανώτερο Εγώ και 

από εκεί προς τον Ανώτερο ΕΑ ΥΤΟ. "Λέει ο Μεγάλος Νόμος: 
Για να γίνεις ο ΓΝΩΣΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΞΕΩΝ θα πρέ
πει πρώτα να γνωρίσεις τον ΕΑ ΥΤΟ σου ... το εγώ σου είναι 
χαμένο μέσα στο Α vώτερο Εγώ και αυτό μέσα στον ΕΑ ΥΤΟ, 
απορροφημένο σε αυτόν τον ΕΑ ΥΤΟ από τον οποίο εξαρχής 
εκπορεύτηκε."22

Η διαδικασία ή μέθοδος μέσω της οποίας ολοκληρώνεται 

το ταξίδι λέγεται μετεμψύχωση, ένα δόγμα υπερβολικά παρε

ξηγημένο και ερμηνευμένο αξιοθρήνητα, μέχρι να το δει 

κανείς μέσα από το φως της απόκρυφης φιλοσοφίας. Η 

Ε.Π.Μ .. αναφέρεται σε αυτό σαν ένα ουσιαστικό στοιχείο 

στην επίτευξη του ανθρώπου για την ανθρώπινη φύση του 

και τελικά η υπερανθρώπι νη κατάστασή του είναι ξεκάθαρη 

μαρτυρία ότι έχει σχέση με την απαραίτητη ψυχολογική 

μεταλλαγή που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να κερδίσουμε 

την αθανασία μας. Από μόνη της η μετενσάρκωση είναι ανε

παρκής για να πετύχουμε τον στόχο που βρίσκεται μπροστά 

μας. Η απλή συσσώρευση των υπάρξεων που βιώνουν κάποι

ον αριθμό ζωών, δεν μπορεί πια να μετατρέψει έναν άνθρω

πο σε Θεό, ούτε μόνο συνεχίζοντας να τρώει αιώνια τα φυλ

λώματα κάποιου ιδιαίτερου φυτού μπορεί να μετατρέψει την 

κάμπια σε πεταλούδα. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης σε 

ορισμένους οργανισμούς που υποβάλλονται σε μια πλήρη 
εσωτερική αλλαγή, είναι ανάλογη με το έργο το οποίο πρέπει 

να αναληφθεί με πλήρη επίγνωση από τον καθένα για τον 

22 Btavatsky. Η.Ρ., «Η φωνή της Σιγής». απόσπασμα Ι στ. 19 και 90. 
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εαυτό του. Γι'αυτό τον λόγο η Ε.Π.Μ. μιλάει για μια «μακρά 
σειρά μετεμψυχώσεων και μετενσαρκώσεων.» Όπως έχει ήδη
διατυπωθεί; η μετενσάρκωση έχει σχέση με τον χρόνο. Η
μετεμψύχωση ανήκει σε άλλη χρονική διάσταση, η οποία ονο
μάστηκε από πόλλούς συγγραφείς, μυθικός χρόνος. 

Συνήθως ερμηνευόμενη σαν αλλαγή από ψυχή σε ψυχή, η 

μετεμψύχωση έχει οριστεί σαν «ένα σύμβολο του περάσματος 

του εγώ μέσα από διαδοχικές ενσαρκώσεις σε ανθρώπινα 
σώματα, αστρικά και φυσικά, γεμάτα ωτό ζωώδεις τάσεις 
προσδιορισμένες ωτό ονόματα ζώων, διαφόρων ειδών»_23 Ο 

Δρ. ντε Πουροίrι<ερ τονίζει ότι ο όρος «περιέχει το ιδιαίτερο 
νόημα ότι η ψυχή μιας οντότητας, ανθρώπινης ή άλλης, μετα
κι vεί ται όχι μόνο από κατάσταση σε κατάσταση, μεταναστεύ
ει όχι μόνο ωτό θέση σε θέση ή ωrό σώμα σε σώμα· αλλά ότι 
είναι επίσης μια αδιαίρετη οντότητα στην ενδότατη ουσία της, 
η οποία επιδιώκει μια πορεία μαζί με το προοωπικό της μονο
πάτι αvώττυξης, σαν μια ξεχωριστή μονάδα, παίρνοντας τη 
μια ψυχή μετά την άλλη και ως εκ τούτου, η μετεμψύχωση, 
αναφέρεται στις περιπέτειες που τνχαί νουν στη ζωή .. . »24

Το δόγμα είναι βασικά Πλατωνικό και γι' αυτό μπορεί να 
κατανοηθεί καλύτερα υπό το φως της άποψης του Πλάτωνα 
περί ψυχής. Μπορούμε να αναφέρουμε αυτό που είπε η 
Ε.Π.Μ. αναφερόμενη στην Πλατωνική φιλοσοφία ότι είναι 
«η πιο επεξεργασμένη επιτομή των δυσνόητων συστημάτων 
της γηραιάς Ινδίας», και για τον Πλάτωνα ως «τον μεγαλύτε
ρο φιλόσοφο της προ-Χριστιανικής περιόδου ο οποίος αντι
κατόπτρισε πιστά στο έργο του την πνευματικότητα των Βεδ
δικών φιλοσόφων που έζησαν χιλιάδες χρόνια πριν από 
αυτόν, καθύ)ς και τη μεταφυσική τους έκφρα,ση. »25 

23 Gaskell, G.A .. «Λεξικό όλων των ΓραqχίJν και των Μύθων», The 

Julian Press. Νέα Υόρκη, 1960, σ. 498. 

24 De Purucker, G .• «Απόκρυφο Γλωσσάριο», Θεοσοφικός Πανεπι
στημιακός Τύπος, Πασαντένα, Καλιφόρνια, 1956, σελίδα 105. 

25 Blaνaιsky, H.J)., «Ίσις Αποκαλυμμένη», Πρωτότυπη Ί.:κbοση, 
Τόμος Ι σελ. χί, 'Εκδοση 1910. Τόμος 1. σr-λ. χνίί. 
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Γι' αυτό, ενώ η μετεμψύχωση χρησιμοποιείται συνήθως 

είτε ως συνώνυμο της μετενσάρκωσης ή απλώς σαν διαφορε

τικός όρος της μετανάστευσης, θα έπρεπε να αναγνωριστεί 

ότι κάθε όρος έχει το δικό του ιδιαίτερο νόημα στην εσωτερι

κή φιλοσοφία. Όπως επισημαίνει ο Δρ. ντε Πουρούκερ: «Εί
ναι βέβαια φανερό ότι αυτές οι λέξεις έχουν στενή σχέση η μια 
με τηv άλλη, όπως, για παράδειγμα, κάθε ψυχή κατά τη μετεμ
ψύχωσ17 της μεταβιβάζει επίσης τηv προσωπική της ουσία. 

Και αντιστρόφως, κάθε μετεvσαρκωvόμεvη οντότητα έχει 
επίσης τις μετεμψυχώσεις ή τις ψυχικές-αλλαγές μέσα στο 
είναι τη�. Όμως αυτοί οι συσχετισμοί ή ανακατέματα τωv 
vοημάτωv δεv πρέπει vα συγχέονται με το ιδιαίτερο νόημα 
που συνδέεται με καθεμιά από αυτές τις λέξεις».26

Μια μελέτη του Πλατωνικσύ δόγματος θα δικαιολογήσει τη 

θέση ότι η μετεμψύχωση είναι μια ουσιαστική διαδικασία, σχε

τική με την ψυχολογική εξέλιξη σε ολόκληρο το ταξίδι του 

ανθρώπου προς τον τελικό στόχο του. Ούτε θα πρέπει να συγ

χέεται με τη διαδικασία της μετενσάρκωσης, ούτε να απορρί

πτεται σαν εναλλακτικός όρος για τη μετανάστευση (η οποία 

επίσης, έχει ένα βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα από εκεί

νο που της έχει αποδοθεί στις εξωτερικές εργασίες. Κοιτάξτε, 

για παράδειγμα, τη διευκρίνιση της εσωτερικiις έννοιας στο 

άρθρο της Ε.11.Μ. στη «Μεταβίβαση τωv Ατόμων της Ζωής»).27

Σε όλους τους διαλόγους του Πλάτωνα δίνεται έμφαση 

στην υπευθυνότητα της ατομικiις ψυχής. Στον Φαίδωνα, ο 

Σωκράτης λέει στους ακροατές του,« ... εάv η ψυχή είναι πράγ
ματι αθάνατη, τί φροντίδα θα πρέπει vα αναλάβουμε γι' αvτήv 
τηv αιωνιότητα! Και ο κίvδυvος vα τηv αμελήσουμε από αυτήν 
τηv άποψη εμφανίζεται πράγματι τρομαχτικός».28 Ο Πλάτω-

26 De Purucker, G., Αυτόθι, σελ. 105. 

27 Blavatsky, Ι--1.Ρ., «ί\παvτα», T11eosopl1ical Publisl1ing House. 
Wl1eaton, Τόμος IV. σσ. 559-60. 

28 Jowett, Β., μεταφρ. «Οι Πλατωνικοί Διάλογοι», Πανεπιστημιακός 

τ ύπος της Οξφόρδης, Λονδίνο, 1931, Τόμος 11, σελ. 255. 
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νας επιμένει ξανά και ξανά ότι η ψυχή μέσω των ικών της 
πράξεων δικάζει τον ίδιο της τον εαυτό, το ίδιο όπως μέσω της 
άγνοιας ή του πάθους πα αβαίνει τον Θείο όμο και όταν με 
τις ίδιες της τις προοπάθ ιες στρέφεται από τα βάθη της 
δυστυχίας να άνυψωθεί στις κορυφές της πνευματικής πραγ
μάτωσης. Οι Πλατωνικοί μύθοι στον Τίμαιο, τον Φαίδωνα, 
τον Φαίδρο και στο Συ�-τόσιο, δένουν θαυμάσια με τη ύση 
της ψυχής, τις επιλογές της στη ιάρκεια του ταξιδιού της στο 
βασίλειο της γέννησης και του θανάτου και την τελική της απο
κατάσταση και επιστροφή στο αληθινό της σπίτι. 

Μια πλήρη ανάλυση αυτών των μύθων, που αποκαλύ
πτουν τις μυστικές όψεις μιας βαθύτερης αλήθειας διατηρη
μένης μέσα στην εσωτερική παρά οση, θα αποτελούσε μια 
μελέτη εντελώς ανεξάρτητη από το πα ν μας θέμα. Βρίσκε
ται όμως μια θα μάσια σύντομη θεω ία στο μικ ό έργο. «Η

Ανθρώπινη Ψυχή στους Μύθους τον Πλάτωνα» από τους 
κδότες της Κιβωτού της Σο ίας.29

Όπως επισημαίνουν οι κ ότες της Κιβωτού της Σ ίας 
« ... όταν ο Πλάτωνας λέει ότι οι ψυχές των ανθ ώπων μετα
βάλλονται σε ψυχές ζώων, εν πρέπει να θεω ούμε πως εννο
εί ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί κυριολεκτικά να μετατραπεί 
σε ψυχή ζώου, αλλά μάλλον ότι ζει με έναν εντελώς φυσιολο
γικό τρόπο, ευχαριστημένη μόνο με τις υποθέσεις του σώμα

τος και χωρίς να ενεργοποιεί τις πιο Οεϊκές της ιδιότητες.»30

μεγάλος Πλατωνικός, Τ μας Ταίηλο , που τ ' ο 01Jχνά 
αναφέρεται απ την .Π.Μ., δηλώνει στην Εισαγωγή τ υ 
στον ίμαιο, «Πάλι, όταν οι ψυχές μας εμφανίζονται μετά 

την πτώση στο τωρινό σώμα σαν να υφίστανται μια μετατρο

πή σε ζώα, αυτό, όπως θαυμάσια πα ατηρεί ο Πρόκλος, δεν 

πρέπει να νοηΟεί ότι οι ψυχές μας μπο ί να γίνουν ποτέ 

ζωογ6νες αρχές που εμψυχώνουν σώματα ζώων, αλλά μάλ-

29 κδόσεις Κιβωτός της Σο ίας, «Η Ανθ ώπινη Ψυχή στους Πλα
τωνικούς Μύθους», Thc hrinc of Wisdom, Λ νδίνο, 1936. 

30 Αυτόθι. σελίδα 12. 
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λοv ότι εξαιτίας εvός είδους συμπάθειας είναι δεμένες με 

ζωώδη σώματα και μεταφέρονται σε αυτά όπως ήταv ...... »31

Πιο επεξηγηματικός, ο Πλάτωνας στον Φαίδωνα κατα

γράφει τον Σωκράτη να λέει ότι «όπως κάποιοι που είvαι 

επιρρεπείς στη λαιμαργία, προσβλητικά αγενείς και πότες, 

και όλα αυτά χωρίς καvέvα φόβο για τις συνέπειες, θα εισέλ

θουν στη συνομοταξία των όvωv και των κτηνών ... » ενώ 

«όπως αυτοί που έχουv ψηλά στην εκτίμησή τους την αδικία, 

τηv τυραννία και την αρπαγή, θα εισέλθουν στη συνομοταξία 

των λ ύκωv, των γερακιών και των αετώv.»32 

Έτσι σύμφωνα με το Πλατωνικό δόγμα, η εξωτερική 

μορφή αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά που υπαγορεύει ο 

τρόπος ζωής ενός ανθρώπου. Για τον Πλάτωνα, μόνον αυτοί 

που είναι αφιερωμένοι στη φιλοσοφία μπορούν να διατηρή

σουν την ανθρώπινη κατάσταση: Κάποιος μπορεί να παρατη

ρήσει εύκολα τη σχεδόν ασυνείδητη συνέχεια μιας τέτοιας 

άποψης στα πλαίσια της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για να 

περιγράψουμε άτομα με χαρακτηριστικά ζώων. Μπορεί να 

λέμε, για παράδειγμα, ότι μια γυναίκα που συνηθίζει να κου

τσομπολεύει είναι «κότα» ή ένας άντρας που κυνηγάει γυναί
κες είναι «λύκος» . Συχνά η γλώσσα από μόνη της αντανακλά 
μυθολογικές αλήθειες, παρόλο που η βάση για ορισμένες 
εκφράσεις ίσως έχει ξεχαστεί από πολύ καιρό. Παρόλα αυτά, 
στη σύγχρονη έκφραση είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρίζον
με ότι τείνουμε να διατηρούμε στην ομιλία μας την ουσιαστι
κή σημασία του δόγματος της μετεμψύχωσης ακόμα και όταν 
λογικά έχουμε απορρίψει το σύνηθες εξωτερικό της νόημα. 

Η ευκολία με την οποία το ανθρώπινο σώμα μπορεί να 
χαθεί, δεν εκφράζεται πουθενά καλύτερα απ' ό,τι στη δογμα-

31 Taylor, Thomas, «Ο Κρατύλος, ο Φαί,δωv, ο Παρμενίδης, ο Τίμαι
ος και ο Κριτίας τον Πλάτωνος», από τη Σειρά Παραπομπών της 
Μυστικής Δοξασίας, \Vizard BooksheLf, Μιννεάπολις, ΗΠΑ, 
1975, σ. 286. 

32 Jowett, Β., Αυτόθι, Τόμος 11, σελ. 262. 
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τική μελέτη της μετεμψύχωσης που γράφτηκε τον εύτερο 
αιώνα μ.Χ. από τον λαμπρό οπα ό της εοπλατωνικής σχο
λής, ούκιο Απουλήιο. Μοιάζει με μεγάλη δικαιολογία να 
υποθέτουμε ότι _ο Απουλήιος δεν ήταν αυθεντικός συγγρα
φέας του βιβλίο , γνωστό σαν «ο Χρυσός Όνος>>, αλλά ότι το 
αντέγραψε από ένα λληνικό έργο πο κατείχε πριν χαθεί. 
Ακόμα κι αν είναι έτσι, οι απ ίξεις της συνέχειας μιας σει
ράς μυστηριακών θρησκειών - Μιθριδαϊκή, ιονυσιακή, ι
γυπτιακή, κλπ - την επ χή που ούσε ο ουλήιος θα προσέ
διδε αξιοπιστία σε εκείνες τις αφηγήσ ις σύμφωνα με τις 
οποίες ο ίδιος μυείται στα λευσίνια μυστήρια και πιθανώς 
ζητάει να εισέλθει σε ο ισμένες άλλες μ στηριακές σχολές 
επίσης. Στην ψυχολογική ερμηνεία του« ρυσού Όνου», που 
έκανε η ρ. Μαρία ίζα ον Φραντ επισημαίνεται ότι 
αυτό το έργο του Απο λήιου έχει σωθεί μάλλον λόγω του 
πορνογραφικού του χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν διαβάζεται 
χωρίς να κατανοείται το απόκρυ ο ή και το ψυχ λ γικό του 
νόημα, γεγονός που κά ν ι τη νουβέλα ια ί τερα ημ ιλ 'ς 
ανάγνωσμα (παρ λο πο περιέχει απαγ ρευμέν ς πλη ο
ρίες) μεταξύ των μοναχών και των νε 'των στα μοναστή
ρια κατά τον Μεσαίωνα. 33

Όποιος κι αν είναι ο λόγος ιάσωσης του έ γου, η σημα
σία του ή το τωρινό νόημα για μας, β ίσχεται 'χι μόνο σε 
αυτό που μπο εί να μας π ι, καλ μμ · να σχ τικά με κάπ ιες 
μυστηριακές σχολές το παρελθόντ ς - σχολές μέσα στις 
οποίες η απόκ η παρά ση ιατη ύνταν μ'σω μυητικ 'ν
τελετών και ιαδασκαλιών - όμως ακόμα πιο σημαντική ίναι 

33 Για μια σύγχ νη ωιό ση της νουβέλας του Απουλήιου, κοιτάξ
τε «Τις Μεταμορφώσεις του Λούκιου. γνωστού και σαν ο ρυσός 
, Οvος», μεταφρασμένο ωιό τον Roberι Gr ν και έκδοση ωτό τα 

Penguin Book το 1950. Η Dr. Marie Lui e von ·r nz, μία διαπ 
πής οπαδός του Γιούνγκ, έγραψ ένα ανεκτίμητο δοκίμιο, «Μ{α 

ψυχολογική Ε μηvε{α του Χρυσού , Οvου του πουλήιου», που 
εκδ ηκε από τις pring Publicali ns, The nalyιi al Psy hol gy 

lub of New York, [n ., 1 70. 
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η εντελώς παραστατική περιγραφή του ανθρώπινου ταξιδιού, 

με τις μεταμορφώσεις ή τις μετεμψυχώσεις του, που επιχειρεί 

κάθε άτομο ακόμα και με τον κίνδυνο να χάσει την ανθρώπι

νη υπόστασή του. 
Η ιστορία που αφηγείται ο Απουλήιος, περιέχει άσχετα 

στοιχεία τα οποία ασφαλώς σχηματίζουν «παρωτετάσματα» 

ως προς την ουσιώδη σημασία του μύθου, η οποία σαν γνή
σια μυστικιστική είναι διαρκώς καλυμμένη από αλληγορία 
και συμβολισμό, αφού τα απώτατα μυστικά της μεταδίδο
νται όχι με λόγια αλλά μέσω μιας αφυπνισμένης πνευματι

κi1ς αντίληψης. 
Στον Χρυσό Όνο, έχουμε την ιστορία ενός νεαρού, του 

Λούκιου, του οποίου το όνομα σημαίνει «φως» και ο οποίος 
ξεκινάει ένα ταξίδι προς το σπίτι της μητέρας του· ένας πολύ 
σωστός συμβολισμός για την οικία της Σοφίας, της αιώνιας 
γνώσης. Κατά την πορεία, ο Λούκιος αντιμετωπίζει αμέτρη
τες περιπέτειες, συναντά κάθε είδος ανθρώπους και η νουβέ
λα είναι διάσπαρτη από διάφορους μύθους που άλλες φορές 
διασκεδάζουν και άλλες διδάσκουν. Στη διάρκεια του ταξιδι
ού του, ο Λούκιος συναντά μια νέα και όμορφη κοπέλα, την 
Φωτίδα, της οποίας το όνομα σημαίνει επίσης «φως» αλλά 
που γίνεται η αιτία να μεταμορφωθεί σε γάϊδαρο, ικανό να 
λέει μόνο «χfι-χό», αν και η εσωτερική του συνείδηση έχει 
παραμείνει ανέπαφη από την εξωτερική εμφάνιση. 

Έτσι ακριβώς συμβαίνει η τραγωδία της απώλειας της 
ουσιαστικής ανθρωπιάς μας, όταν συνειδητοποιούμε πόσο 
πολύ ανόητοι έχουμε γίνει (γάϊδαροι θα μπορούσαμε να πούμε) 
ταυτιζόμενοι με τη συναισθηματική ή ενστικτώδικη φύση μας. 
Μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με φως που φωτίζει οδηγώ
ντας μακριά από την ευθεία οδό, γι' αυτό και είναι απαραίτητο 
να εξετάζουμε λίγο πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ο 
Λούκιος βρήκε τον εαυτό του. Η επικαιρότητα της ιστορίας 
είναι εμφανής, όταν συγκρίνουμε τις συνθήκες με αυτές στον 
κόσμο σήμερα, που είναι τόσο διαδεδομένο το ενδιαφέρον για 
τις φαινομενικές όψεις του αποκρυφισμού. Όσο για τον Λού-
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κιο, είχε εκτραπεί από τον αρχικό σκοπό του με το δέλεαρ να 
σπουδάσει μαγεία και βρισκόταν στο σπίτι ενός ζευγαριού που 
θα μπορούσε να του προσφέρει μια ευκαιρία να παρακολοu}ή
σει τις σωστές σπουδές, μέχρι που συνάντησε την Φωτίδα. 
Τώρα το φως που αντιπροσωπεύει η Φωτίδα είναι το απατηλό, 
αντανακλώμενο φως της αστρικής ή καρμικής φύσης. Όπως 
θυμίζει η Φωνή της Σιγής στους φιλό οξους: 

«Πρόσεχε, Λαvού, μήπως θαμπωμένη από τηv παραπλα

vητική ακτινοβολία η Ψυχή αργοπορήσει και παγιδευτεί 

στηv ίδια της απατηλή λάμψη. 

«Αυτό το φως λάμπει από το πετράδι τον Μεγάλου Παyι

δεντή (Μάρα). Οι αισθήσεις το μαyεύοw, τνφλώvοw το μυαλό, 

κι αψήνοw τοv απρόσεκτο έvα εyκαταλειμέvο vανάyιο».34

Ο αριθμός των ανθρώπων, σήμερα, νέων και γέρων που 
έχουν τυφλωθεί από την απατηλή λάμψη του ψευδο-αποκρυ
φισμού, από υποσχέσεις μιας ταχείας απόκτησης ψυχικών 
ικανοτήτων ή μέσω της προσωπικής τους έρευνας για αυτοϊ
κανοποίηση, είναι τεράστιος, και όπως ο ούκιος μπορούν 
εμφανισιακά, αν όχι κυριολεκτικά, να έχουν μεταμορφωθεί 
σε γαϊδουροκέφαλους σαν αποτέλεσμα των μαγικών τους. 
Πράγματι, ο Λούκιος δεν είναι παρά μια φιγούρα σε ένα 
αρχαίο κείμενο που προσωποποιεί αρχές αντιπροσωπευτικές 
για τον Άνθρωπο που όλες τις εποχές εμφανίζει κάθε άτομο 
ξεχωριστά στην αναζήτησή του για ολοκλήρωση. 

Η παράδοση των Γνωστικών είναι γεμάτη με αναφορές 
για τον «Αvθρωπο - Φως» ή την π οσωποποιημένη αρχή του 
φωτός που επιχειρεί να ταξιδέψει μέσα στα υλικά ερέβη της 
Στυγός, όπου περιμένει λύτρωση ή με τις ίδιες του τις δυνά
μεις να απελευθερώσει, μέσω της εσωτερικής μεταμό φωσης, 
το αρχέγονο ον μέσα του και να ιστρέψει με πλή η αυτο

συνείδηση στο βασίλειο του φωτός. Από την πε ι γρα ή της 

Ριγκ-Βέντα του αρχετυπικού Πουρούσα ή αρχέγονου ανθρώ

που, μέσα από όλους τους μύθους αναρίθμητων πολιτισμών, 

34 Blavatsk.y, Η.Ρ., «Η Φωvή της Σιγής>. Απόσπασμα Ι. vs 33, 4. 
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στις παραδόσεις, -Γνωστική, Ερμητική και Αλχημιστική- επι

ζεί η εικόνα του Λούκιου μέχρι την εποχή μας, είτε την ανα

γνωρίζουμε συνειδητά, είτε τη βιώνουμε ασυνείδητα. 

Σήμερα, το αστρολογικό πορτραίτο της Υδροχοϊκής εποχής 

παρέχει έναν γραφικό συμβολισμό του Ανθρώπου, που μας 

υπενθυμίζει ότι το καθήκον του ανθρώπου αυτήν την εποχή 

είναι να γίνει συνειδητός της ευρύτερης εσωτερικής παρουσίας 

που είναι το κεντρικό σημείο της θεϊκότητάς μας και που πρέ

πει να διαφυλάσσεται προσεκτικά από φόβο μήπως χάσουμε 

την ανθρωπιά μας. Σαν τον Λούκιο, θα πρέπει μόνοι μας να 

αφαιρέσουμε τη γαϊδουροκεφαλή, τρώγοντας από το ρόδο, 
σύμβολο της αυτοθυσίας και να σταθούμε γυμνοί, δηλαδή 

χωρίς τεχνητά καλύμματα που κρύβουν τον αληθινό αθάνατο 
Εαυτό. Η διαδικασία είναι πάντα η ίδια· μια εσωτερική μετα

μόρφωση, μια πραγματική μετεμψύχωση, μέσω της οποίας η 
ανθρώπινη ψυχή αφυπνίζεται στην πραγματική της κατάσταση 
όταν μπορεί να είναι μυημένη, όπως ήταν ο Λούκιος, στα 
μυστήρια της Ίσιδας και του Όσιρι που είναι τα μυστήρια της 

φύσης και της κατανόησης της ζωής και του θανάτου. 
Το ερώτημα που προκύπτει αναπόφευκτα αφορά τον 

τρόπο που επιτυγχάνεται η μετεμψύχωση, πώς εκδηλώνο
νται οι μεταμορφώσεις που οδηγούν στην απελευθέρωση και 
ο τελικός στόχος της πορείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 
ερώτημα, επειδή ο στόχος και η πορεία δεν μπορούν να είναι 
ξεχωριστά, ή, όπως τονίστηκε παραπάνω: «Δεν μπορεiς να 
ταξιδεύεις στο Μονοπάτι πριν γiνεις το ιδιο το Μονοπά
τι».35 Αυτό το γεγονός αναγνωρίστηκε πάντοτε στα αληθινά 
μυστήρια. Στην ιστορία του Λούκιου απεικονίστηκε θαυμά
σια κατά την αφύπνισή του στην προσπάθεια που απαιτείται 
για να πετύχει την προσωπική του απελευθέρωση. Συμβαίνει 
πάντοτε «μέσω της προσωπικής προσπάθειας και αξiας» στο 
ανθρώπινο ταξίδι που οδηγεί στην τελική υπέρβαση της 
ανθρώπινης κατάστασης. 

35 Αυτόθι, Απόσπασμα Ι, v. 58. 
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Για να επιστρέψουμε και πάλι στον μύθο του Απουλήιου, 
ο ούκιος πρέπει να ξεχω ίο ι ανάμεσα στο πλήθος των 
ανθρώπων, αποτυπώνοντας τον εαυτό του, σαν σύμβολο της 
ανάγκης κάθε �νεξάρτητου ατόμου να απελευθερώσει τον 
εαυτό το από το συλλογικό ασυνείδητο, από τα δεδομένα 
των μαζών και την ηθική του όχλου. Μόνον έτσι μπο εί να 
αρπάξει το στεφάνι με τα , α και να τα φάει «με γλνκειά 
απόλαυση». τσι λοιπόν πρέπει καθένας να παραμένει απο
στασιοποιημένος από το πλήθος, ακολουθ · ντας τη μοναχική 
το εσωτερική εμπειρία, απροστάτευτος μεν αλλά και ατάρα
χος και τρ 'γοντας από ολόκλη το , σύμβολο ουσίας 
και αγάπης. Όπως έχει τονίσει ξεκάθαρα ο Γι ύνγκ, η πράξη 
της θυσίας η οποία π ηλώνει κάποιον πόνο, είναι κομμάτι 
της «θεϊκής διαδικασίας για αλλαγή», η οποία «αποκαλύπτε
ται στην ανθ ώπι vη κατανόησή μας και ... ο άνθρωπος βιώνει 
- σαν τιμωρία, βασανιστήριο, θάνατο, και μεταμόρφωση.» 

6

Ο συμβολισμός το ανθρώπινου ταξιδιού π υ έχει κατα
γραφεί στο έργο του Απουλήιο , μπο εί να μας ηγήσει πολύ 
πιο μακριά. Όμως θα πρέπει να σημειώσο με ω, οτι μόνον 
εξακολουθ · ντας να τ · ει από τα ' α τα οπ ία τερματίζ υν 
την περί της τιμω ίας και των βασανιστηρίων τ υ, βιώνει 
tναν συμβολικό θάνατο και μεταμό φωση, π υ είναι βασικά 
στοιχεία όλων των π τα χικ 'ν μυητικ ' ν τελετο γιών. 
Λσύκι ς πε ι γράφει την εμπει ία με ικά του λ για: 

«Πλησίασα πολύ κοντά στις πύλες του θανάτου 
και πέρασα το ένα πό ι 
στο κατώφλι της Πε σεφόvης.,, 
Τα μεσάvuχτα είδα τον ήλιο 
να λάμπει σαν νάταν μεσημέρι,,, 
Οι κουρτίνες ήταν τ αβηγμένες 
στο πλάϊ και ήμουν έξαφνα κτεθ ιμtνος ... 

36 Joung, .G., «λπαvτα», Τόμος ι , «Ορισμ vες όψεις σχετικά με 

τα Ο άματα τον Ζώσιμου», παράγρα ς 1 9, Bolling n 

F oundation, Pantheon Books, Νέα Υ ό κη, 1 
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όταν ένα άγαλμα 
αποκαλύφτηκε, ντυμένο σαν τον ήλιο.»37

Πράγματι το αποκορύφωμα της πορείας της μεταμόρφω

σης του Λούκιου, Θυμίζει την περιγραφή μεταμόρφωσης που 

δίνεται από τη Φων11 της Σιγής: 

«.Σαν λεvκ1ί κολόνα τώρα ορθώνεται στη δύση, 

που πάνω της ο ανατέλλων Ί -Ιλιος της αιώνιας σκέψης 

ξεχύνει τους πρώτους τον υπέρλαμπρους κυματισμούς. 

Ο νους τον, σαν ωκεανός ατάραχος και απέραντος, 

απλώνεται στο απεριόριστο διάστημα. 
Στο στιβαρό τον χέρι, ζω1ί και θάνατο κρατά.». 38

Η μέθοδος μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η διαδικασία 

της μετεμψύχωσης, της εσωτερικής μεταμόρφωσης της ψυχής, 

έχει προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους. Στο Κλειδί της 
Θεοσοφίας, η Ε.Π.Μ. αναφέρεται στην ερμηνεία της «θεουρ
γίας» i1 της «Θείας εργασίας» ή παραγωγής μιας εργασίας 
Θεών. Από τη λέξη «Θεό;» και «εργάv». Ο όρος είναι πολύ 

παλιός, όμως ανήκοντας στο λεξιλόγιο των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

δεν είχε ευρεία χρ11ση. Επρόκειτο για μια μυστική δοξασία 
που απέδειξαν πρακτικά έμπειροι μύστες και ιερείς και που 

κατά την οποία αν κά..-τοιος καθιστούσε τον εαυτό του τόσο 

αγνό όσο τα άϋλα όντα , δηλαδή, «επιστρέφοντας στην αρχέ
γονη φνσικ1ί αγνότητα , ο άνθρωπος θα μπορούσε να υποχρε
ώνει τους θεούς να του ιιεταδώσοvv θεϊκά μvστήρια ... »39 

Όπως κι αν είναι γνωστό, είτε σαν Γιόγκα στην Ανατολι
κή είτε σαν Αλχημεία στη υτική παράδοση, το έργο της 

θεουργίας στέκεται μπροστά μας αν θελήσουμε να κερδίσουμε 

την αθανασία μας. Στη σύγχρονη ψυχολογική ορολογία, μπο

ρεί να λέγεται αυτοπραγμάτωση ή εξατομίκευση. Όποιο κι αν 

37 Graves, Robert, μεταφρ. αυτ., σ. 286. 

38 Αυτόθι, Απόσπασμα ΠΙ ν. 282. 

39 Blavatsky, Η.Ρ., «Το Κλειδί της Θεοσοφίας». Τμήμα Ι, Το Νόημα 
του Ονόματος (υποσημείωση). 
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είναι το όνομα πο απο ί εται το ανθρώπινο έργ , εμ ίς επι
κοινωνούμε απ θείας με τις ψuχο ιανοητικές μεταμορφώ
σεις που απαρτί ο ν τ η ωικό ταξί ι της ψυχής. Η γλώσσα 
της μεσαιωνικής αλχημείας παρέχ ι ένα ρύ λ ξιλόγιο για 
την κατανόηση της ίδιας της ια ικασίας, για την οποία όπ ς 
προσ ιόρισε ο Γιουνγκ, σε σχέση με τ ν μύθ , συμβολική 
γλώσσα «είναι η πρωτογενής γλώσσα, φυσική γι' συτές τις 
ψυχικές ια ικασίες και όχι η διανοητική κατασκευή που προ
έρχεται από την οποια τίποτε αφθ vία και εκφ στικότητα 
των μυθικών ρητοριΥ.ών σχημάτων».40

υτό που απαιτείται από μας ίναι μια πραγματική μετα
μόρ ση, μια εύτερη εσωτε ική γ'ννηση, η αυθ vτική ανα
γέννηση που είναι η ημι υ γία του lapi philo oph rum ( ιλο

σοφικής λίθ υ) του α αμάvτινοu σώματος της ανατολικής 

αλχημείας, του π ματικού χρυσού ή «νψηλόφροvης πο

χρώσεως» («noble Tincrure») τ ν υτικών αλχημιστών., :;τως 
μας πληρ εί η �.π. . στην α χή της υστικής ξασίας, 
η λ 'ξη Dzyan που είναι ο τίτλος των τάvτζας (ποιήματος) 
στις ποίες στη ί εται ολόκλη ο τ , γο της, πα άγ ται απ 

έναν , ρο π υ στα παλαιότε α κ ίμ να ίνεται αν Janna και 
ορίζ ται σαν «αvαμό φωση μέσω διαλογισμού και ώσης.»41 

Π έπει όσο, να ύμ τη ιαδικασία σαν υναμικ '. 

ίναι ένα έ γο. Στον σημ ριν, κ, σμο πο η πα αγωγή γκο -

ρού έχει σχε 'ν βιομηχαν ποιηΘ ί και η 'ννοια τ υ ιαλογι
σμο εχει ποτιμη ί από την εμπο ματοποίηση τ ν επι

νοήσ ν πρ σ έ υν μηχανισμ ύς αλλαγής συν ί ησης, 

πο δεν απαιτ ύν απ' τους χ ήστες τους καμιά ρ ωπική 

π σπάθ ια, μπο ύμ να αγν ύμ την α χαία αλήΟ ια σύμ

φωνα με την οποία εκ ί νος ο οπ ί ς Οα i]O λ να ετύχ ι την 

απε ευ0, ση, ν μπ ί να απ ύγει τ ν μόχΟ που απαι-

40 Jung, . .• «ί\παvτα>;, Τόμος L2. <<Ψυχολογία και χημεία>;, 
Bollίngcn Found ιion. Panthcon Β ks. έα Υ ρκη. 195 . σ. 2 . 

4 l Blavaιsky, Η.Ρ .. ΛυτόΟι. r χ (fn)/1 44 (σημεί η !). 



τεί ται για να έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση. Στην επι

στημονική, σοφιστική εποχή μας, μπορεί να απορρίπτουμε 

σαν δεισιδαιμονίες και φαντασιοπληξίες τις συνταγές και τις 

φόρμουλες των αλχημιστών του μεσαίωνα. Ευτυχώς, σαν 

αποτέλεσμα των ερευνών που έκανε ο Δρ.Καρλ Γιούνγκ και 

οι διάδοχοί του, γίνεται όλο και ευρύτερα γνωστό σήμερα, ότι 

οι φαινομενικά χωρίς νόημα οδηγίες κάλυπταν τους ψυχολο

γικούς και πνευματικούς κόπους που αποτελούν το ανθρώ

πινο ταξίδι. Όπως έγραψε ο Α.Π.Σίννετ αναφερόμενος σε 

αυτή τη βασιλική τέχνη της πνευματικής αναγέννησης: 

«Η μετατροπή της καvοvικής φυσικής συνείδησης του 

ανθρώπου σε θεϊκή συνείδηση ήταv το magnum opus (μέγι

στο έργο) με το οποίο ασχολήθηκαν οι πραγματικοί αλχημι

στές. Αλήθεια, πόσο χονδροειδής ανοησία είvαι αυτό που 

βρίσκεται στις οδηγίες και τις συνταγές που άφησαν πίσω 

τους, εάv τις διαβάσουμε απλά σαv χημικοί του δέκατου ένα

του αιώvα · εvώ yί vεται υπέροχη πνευματική φιλοσοφία σε 

απόλυτη αρμονία με τους νόμους που κυβερvούv τηv αvθρώ

πι vη πνευματική εξέλιξη, όταv θέσουμε μια συμβολική ερμη

νεία στη γραφικά ερμ ηvευμέvη φόρμουλα που συνδέεται με 

βρασμούς και αποστάξεις και τοv υδράργυρο της σοφίας και 

τα πύρινα ύδατα και τους αvαβρασμούς.»42

Ίσως να μην είναι ασήμαντο το γεγονός ότι τόσοι πολλοί 

πρωτοποριακοί διανοούμενοι στον χώρο της ψυχολογίας 

επεσήμαιναν και επισημαίνουν μέχρι σήμερα τις ψυχολογι

κές συνέπειες του magnum opus σε σχέση με τον άνθρωπο, 

χρησιμοποιώντας την αλχημιστική ορολογία σαν τη συμβο

λική γλώσσα των ουσιαστικών ψυχικών και πνευματικών 

διαδικασιών. Η Ε.Π.Μ., η οποία επαναπροσδιόρισε ξεκάθα-

42 Sinnett, Α.Ρ., «Η Εξελιξη της Ψυχής», Θεοσοφική Εκδοτική Εται

ρεία, Λονδίνο, 1896, σελ. 371. Για σχόλια της Ε.Π.Μ. πάνω στο 
θέμα, κοιτάξτε το ειδικό άρθρο της στην «Αλχημεία στοv Δέκατο 

Έwατο Aιcvvα», μεταφρασμένο από τον Bonis Zirkoff και επα
νατυπωθέν στον Θεοσοφιστή, Ιούλιος, 1957, Τόμος 78, Αρ. 10. 
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ρα για την εποχή μας τις αρχές της μυστηριακής παράδοσηc: 
στην οποία περιλαμβάνεται η αλχημεία, δηλώνει σαφώς ότι 
το επόμενο εξελικτικό στάδιο στην ανάπτυξη του ανθρώπου 
«έχει να κάνει περισσότερο ... με την ψυχολογία παρά με τη 
φυσική».43 Όπως ορίστηκε προηγουμένως, η εστίαση του 
έργου μας σήμερα βρίσκεται στο ψυχολογικό επίπεδο, που 
είναι το δεύτερο από τα τρία σχήματα εξέλιξης το διανοητι
κό ή το κάμα-μανασικό. ηλαδή σε αυτό το πεδίο της λει
τουργίας του ανθρώπου, λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία 
που λέγεται μετεμψύχωση. τός είναι ο χώρος που κρίνε
ται το ψυχοδιανοητικό μας σύμπλεγμα και διεξάγεται η 
μάχη για τη διατήρηση της ανθρωπιάς μας. 

Σε όλα τα αλχημιστικά κείμενα μφανίζονται ορισμένα 
βασικά μοτίβα, σύμ ωνα με τα οποία παράγεται το lapj 
phiJo ophorum ή η ιλοσο ική λίθος, η τέλεια και ακατάλυ
τη ουσία ή ο κρυμμένος χρ σός. Γενικά τα στάδια της μετα
τροπής ί νονται σε τρία μέρη, που συμβολίζονται από τα 
χρώματα μα , ρο, λευκό και ερυθρό ή χρυσ . Σε μερικά κεί
μενα διακρίνονται τέσσερα στάδια: μαυρίσματος, ασπρί
σματος, κιτρινίσματος και κοκκινίσματος. Μέσα στο αλχη
μιστικό δοχείο το οποίο είναι ο ί ιος ο άνθρωπος, ρίχνουν 
θειά ι και αλάτι· τ θειά ι συμβολίζει τη φυσική επιθυμία 
ανάμεικτη με τις ορμές και τα πάθη· το αλάτι αντιπροσω
πεύει σε α τό το στάδιο την ικανότητα λογικής σκέψης του 
κατώτερου νο . Το μ στικό συστατικό πο επίσης είναι 
παρόν στο οχείο της 'σης μας ίναι γν στό σαν Υδράρ
γυρος, το οποίο η βελ ν Άντε χιλλ πε ιγράφ ι σαν «το 
Πνεύμα στην πιο μυστικιστική του έννοια, η Συντέρεσις* ή 
ιερός Κάτοικος του σώτερου, ο άσβεστος σπινθήρας ή η 
θεία Αρχή ... Μόνο η «σοφή» η μυστικιστική αφύπνιση μπο
ρεί να γνωρίζει αυτόν τον Υδράργυρο, το συστατικό της 

43 Blavatsky. Η.Ρ., Αυτόθι, ΙΙ t3 /Π 143/Π t44. 

* Συντέρεσις: Από το ρήμα συν-τερετίζω. που σημαίνει ψάλλω

μουσική συναυ ία.
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μεταμ6ρφωστις του ανθρώπου. Και μέχρι να αποκαλυφθεί, 

δεν μπορεί να συμβεί τίποτα».44 Κι όπως συνεχίζει η Άντερ

χιλλ: «Οι Τρεις Αρχές βρίσκονται κλεισμένες μέσα στο δο

χείο ... το οποίο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. 1-Ι διαδικασία του 

Μεγάλου Έργου, που είναι τι μυστική μετάλλαξη του φυσι

κού ανθρώπου σε πνευματικό, αρχίζει 6ταv το δοχείο θερ

μαί vεται σε μια σιγανή φωτιά - το Incendium Amoris." 

Στη συνέχεια, η συγγραφέας συγκρίνει τα τρία στάδια της 

εργασίας, όταν η ρήma mateήa ή το πρώτο συστατικό παίρνει 

τα τρία διαδοχικά χρώματα (μαύρο, άσπρο και κόκκινο), με 

τα τρία παραδοσιακά στάδια της μυστικιστικής οδού: κάθαρ

ση, φώτιση και ενότητα. Αυτά μπορούν επίσης να θεωρηθούν 

ανάλογα με τις Τρεις Αίθουσες της Άγνοιας, της Γνιίχ:Jης και 

της Σοφίας που περιγράφονται στη Φωνή της Σιγής σαν οι 

τρεις καταστάσεις της συνειδητότητας που οδηγούν τον υπο

ψήφιο στην τέταρτη ή πλήρως μεταλλαγμένη κατάσταση του 

Φωτισμένου. Η φιλολογία των γιόγκι της ανατολικής αλχη

μείας, περιγράφει μια παρόμοια τριμερή διαδικασία που οδη

γεί στη μεταλλαγμένη συνειδητότητα. Στη διαδικασία αυτή 

όπως και σε πολλά συστήματα η ζέστη παίζει έναν σημαντικό 

ρόλο για τη δημιουργία του «νέου αvθρώπον». 

Η πρώτη κατάσταση, που καλείται στην αλχημεία nigredo 

ή μαυρίλα, αντιπροσωπεύει την παρούσα κατάσταση της 

ανθρώπινης φύσης που είναι γεμάτη από ατέλειες και που 

υπόκειται σε κάποιον εξαγνισμό μέσω σκοτεινιάς και αθλιό

τητας, πάλης και δοκιμασίας. Η κατώτερη φύση διαλύεται 

σταδιακά. Οι πλάνες σχετικά με τον εαυτό και τον κόσμο 

χάνονται και ο καθένας αντιμετωπίζει άμεσα εκείνο που με 

την ψυχολογική ορολογία ονομάζεται η σκιά ή με την αλχημι

στική ορολογία «το μαύρο κτήνος». Ο Γιούνγκ αναφέρει την 

44 Underhill, Evelyn, «Μυστικισμός», Uversity Paperbacks, Metl1uen 
and Co., Λονδίνο, 1960, σελίδα 145. 

Για μια ψυχολογική ερμηνεία, κοιτάξτε το έργο του C.G. Jung «Το

πνεύμα Υδράργυρος>>, «Ά.παντα», Τόμος 13. 
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προσευχή ενός γέρου αλχημιστή: «Εξάγνwε το τρομερό σκο
τάδι τον vον μας, άναψε ένα φως για τις αισθήσεις μας!»45 

Αυτό το στάδιο γίνεται επίσης αντιληπτό και σαν «μελαγ
χολία» όταν α�όμη και τα πιο ενδόμυχα ιδανικά και πεποιθή
σεις μοιάζουν κενά και φαίνεται τόσο δύσκολη η συνέχιση ολό
κληρου του έργου. Εξάλλου ο καθένας θα πρέπει να αντιμετω
πίσει ακόμα και τα πιο σκοτεινά στοιχεία μέσα του εξημερώ
νοντας το «μαύρο κτήνος» του πάθους, δαμάζοντας τα ζωώ η 
ένστικτα και τις επιθυμίες της προσωπικής φύσης. ιότι μέχρι 
να αντιμετωπίσουμε κάθε ίχνος σκότους μέσα μας, αντιλαμ
βανόμενοι ότι, εάν ο κόσμος έξω φαίνεται σκοτεινός και απο
κρουστικός, είναι μόνον επειδή εμείς οι ίδιοι είμαστε αδιαφα
νείς και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη μετατρο
πή της κατάστασής μας που σηματοδοτεί την απαραίτητη 
μετεμψύχωση, από την οποία θα γεννηθεί ο νέος άνθρωπος. 
Εάν μείνουμε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ακόμη και 
στη σκοτεινότερη ώρα, στο βαθύτερο σημείο της δυστυχίας, η 
ικανοποίηση από το επόμενο στάδιο θα εμφανιστεί όταν η 
προσωπικότητα έχει καθαρίσει από κάθε σκου ιά. 

τσι αυτό το στάδιο είναι γνωστό σαν albedo ή λευκότη
τα, όμως επίσης λέγεται και η κατάσταση της Luna (Σελήνη) 
ή του ασημιού, όταν η ενδόμυχη ημιδιάφανη προσωπικότητα 
λάμπει με την αντανακλώμενη λάμψη του αληθινού Εαυτ ύ. 
Οι κί νδύνοι να σφάλλουμε σε αυτό το στάδιο καθώς κορυ
φώνεται το magnum opu (μεγάλο έργο) τοποθετούνται ξεκά
θαρα στη φωνή της Σιγής, όπου η Αίθουσα της Μάθησης (η 
δεύτερη από τις τρεις αίθουσες, μέσα από τις οποίες πρέπει 
να περάσει κάθε όκιμος) λέγεται τι είναι «επικίνδwη μέσα 

στηv επίβουλη ομορφιά της ... Πρόσεχε, Λανού, μήπως 

θαμπωμένη από τηv παραπλανητική ακτινοβολία η Ψυχή 

αργοπορήσει και παγιδευτεί στην ίδια της απατηλή λάμψη».46

τσι πρέπει να βιαζόμαστ να φτάσουμε στο τελικό ατά-

45 Jung C.G., « Ψυχολογία και Αλχημεtα», σ. 36. 

46 Blavatsky, Η.Ρ., Αυτόθι, Απόσπασμα Ι. αναφ. 3. 
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διο, το rubedo (ερυθρό), το οποίο συχνά αποκαλείται ο «Γά
μος της Σελήνης και τον Ήλιον», η συγχώνευση του ανθρώπι

νου και του θείου, η ένωση της προσωπικότητας (Luna) με τον 

ουσιαστικό Εαυτό (Sol - Ήλιο). Τώρα μπορεί να ανοίξει ο 

αποστακτήρας για να αποκαλύψει τη φιλοσοφική λίθο, το 

αγνό χρυσάφι της Σοφίας, το αδαμάντινο σώμα, τον Γνωστι

κό Άνθρωπο, τον Ουράνιο Άνθρωπο, τον Salvator (Λυτρωτή), 

fiHus macrocosπύ (μακροκοσμικό υιό). Με οποιοδήποτε όνομα 

κι αν αποκαλείται, να που τώρα στεκόμαστε μπροστά στον 

θεϊκό άνθρωπο, θαμμένο εδώ και πολύ καιρό και ξεχασμένο 

μέσα στο απώτερο βάθος της ύπαρξής μας. Ο Γιούνγκ επικα

λούμενος τον αλχημιστή του 17ου αιώνα, Τζέραρντ Ντορν, 

λέει: «Μετατρέψτε τοv εαυτό σας από άψυχες πέτρες σε 

ζωvταvές φιλοσοφικές λίθονς».47

Η φιλοσοφική λίθος, το lapis philosophorum, αναφέρεται 

συχνά σαν ερμαφρόδιτη που περιέχει μέσα της όλα τα αντίθετα, 

συνενώνοντας μεταξύ τους όλα τα στοιχεία του κόσμου. Λέγε

ται ότι ακτινοβολεί μια κοσμική θεραπευτική ενέργεια. Πράγ

ματι εκείνος που έχει βρει τον δρόμο για την εσωτερική του 

μεταμόρφωση, θεραπεύοντας όλα τα κομμάτια μέσα του, γίνε

ται ο θεραπευτής του κόσμου. Ό,τι αρχίζει σαν ένας μοναχικός 

δρόμος του εαυτού ανακαλύπτουμε ότι είναι, στο τέλος, ένας 

ένδοξος δρόμος περπατημένος από τη συντροφιά των θεών. 

Ο Μίκαελ Μάγιερ, ένας άλλος αλχημιστής του 17ου αιώνα 

που μνημονεύεται από τον Γιούνγκ, είχε ανακαλύψει για τον 

εαυτό του: « Υπάρχει στη δική μας χημεία κάποια ευγενής ουσία 

πάvω από τηv οποία η αρχόμενη θλίψη κυβερνάει με κακοκε

φιά, αλλά όταv αυτή τελει,ώνει η χαρά κυβερνάει με ευθυμία. 

Για τούτο πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και σε μένα, ότι δηλα

δή θα υποφέρω στηv αρχή θλίψεις και κόπους, όμως στο τέλος 

προβάλλουν πιο ευχάριστα κι ευκολότερα πράyματα.»48
. 

47 Jung C.G. «Ψυχολογία και Αλχημεία» (Συλλογή Έργων, Τόμος 

12), σελίδα 256. 

48 Αυτόθι, σ. 260-261. 
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Εάν, όπως επεσήμανε ο Γιούνγκ "ο τρόμος του θανάτου
πάνω στον σταυρό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
μεταμόρφωση,»49 θα πρέπει να είμαστε εξίσου σίγουροι ότι
πέρα από τη μακριά σειρά των επανενσαρκώσεων και 
μετεμψυχώσεων θα έρθει αυτή η εμπειρία του Εαυτού, η 
οποία, όπως τόσο όμορφα το έθεσε ο ρ. φον Φραντζ, «προ
καλεί το συναίσθημα ότι στέκεσαι σε στέρεο έδαφος μέσα 
στοv ίδιο σου τοv εαυτό, σε έvα κομματάκι της εσωτερικής 
αιωνιότητας που δεv μπορεί vα αγγίξει ούτε και ο θάνατος 
του φυσικού σώματος.»50

Η θεία αλχημεία της ατομικής μεταμόρφωσης προκαλεί, 

σαν μια λογική συνέπεια, τη μεταμόρφωση του κόσμου. Από 

εκεί λοιπόν ξεκινούν όλοι οι δρόμοι για την προσπάθεια του 

ανθρώπινου ταξιδιού; Πώς αλλιώς μπορούμε να αλλάξουμε 

τον κόσμο; ιότι εάν είμαστε στο σκοτά ι, ο κόσμος εν μπο

ρεί να γνωρίσει ειρήνη. «Μάθε vα νποφέρεις και θα καταλά
βεις πώς vα μηv υποφέρεις>, είναι η προειδοποίηση που δίνε

ται από τις Απόκρυφες Πράξεις του Ιωάννη. Μέσα μας συνα
ντάμε όλες τις υνατότητες τόσο για την καταστροφή του 

κόσμου όσο και για την απολύτρωση του κόσμου. Όταν γνω

ρίζουμε πώς αντέχουμε τον πόνο και το βάρος της δυστυχίας 

του κόσμου, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να μ ταλλάσσουμε 

αυτή τη δυστυχία σε υπέρτατη ευτυχία. «Έπραξες με φώτιση 
ιάλεξες τοv δρόμο σου. »

51 Πουθενά δεν βρίσκεται το 

ανθρώπινο ταξίδι πιο σωστά συνοψισμένο ή με σαφήνεια 

απεικονισμένο απ' ό,τι στον στίχο των Ουπανισάντ: 

Από το ονειρικό οδήyησέ με στο Πραγματικό, 
Από το σκοτάδι οδήyησέ με στο Φως 

Από τοv θάνατο οδήyησέ με στηv Α θαvασία. 

49 Jung C.G. «Ψυχολογία και Θρησκεία» (Συλλογή ργων, Τόμος 
ι t). BolLingen eries, Pntheon Books, Νέα Υόρκη, 1958, σ. 221. 

50 νοη Franz. Marie-Luise, «K.G.Jung, Ο Μύθος τον στην Εποχή 

μας». G.P. Puιnam's ons, Νέα Υό κη, 1975, σ. 74. 

51 Blavatsky, Η.Ρ., «Η φωνή της Σιγής», Απόσπασμα ΠΙ. αναφ. 310. 
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Εδώ είναι ο προαιώνιος δρόμος, σε συμφωνία με το «από

κρυφο δόγμα της εσωτερικής φιλοσοφίας», ο δρόμος, που 

«δεv γvωρίζει προvόμια ή ειδικές χάρες στοv άvθρωπο ... » 

εκτός από αυτές που έχει κερδίσει με την προσωπική του 

εμπειρία. Είναι ένας τρόπος, ωστόσο, με τον οποίο θα πρέπει 

να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει κανείς να μας οδη
γήσει και κανείς για να οδηγηθεί, επειδή εδώ και τώρα, η 
Πραγματικότητα, το Φως και η Αθανασία, βρίσκονται γύρω 

μας και μέσα μας. Δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε τα μάτια να 

δούμε. Το πέρασμα που είναι το ανθρώπινο ταξίδι έχει κερ
δηθεί από τις δικές μας προσπάθειες μέσω αναρίθμητων εξω
τερικών υπάρξεων και απειράριθμων εσωτερικών μεταμορ
φώσεων. Και όταν νικήσουμε ολοκληρωτικά, θα δούμε το 
Πραγματικό να εισχωρεί μέσα στο μη πραγματικό. Θα δούμε 
το Φως, ενώ όλα γύρω είναι σκοτάδι. Θα γνωρίσουμε την 
Αθανασία μας ακόμα και στην παροδική στιγμή του χρόνου. 

Μια μέρα σε αυτόν τον μυθικό χρόνο του αιώνιου παρό-
ντος, το ταξίδι μας Θα φτάσει στο αποκορύφωμά του: 

«Κοίτα, το γλυκό φως που ξεχύνεται από τηv 

Α vατολή. Στα μηvύματα της δόξας ο ουραvός κι 

η γη εvώvοvται. Κι από τηv τετράπτυχη εκδηλω

μέvη Δύvαμη ανατέλλει έvα τραγούδι αγάπης, 

από την καυτή Φωτιά και το Νερό που τρέχει, 

και από τη μυροβόλα Γη και τοv ορμητικό Αέρα. 

«Άκου! .. Από τα απροσμέτρητα βάθη στρόβιλους 

αυτού του χρυσαφέvιου φωτός μέσα στο οποίο 

λούζεται ο Νικητής, 

ΟΛΗΣ ΤΗΣ Φ ΥΣΗΣ η άναυδη φωvή εγείρεται να 

διακηρύξει σε χιλιάδες τόνους: 

ΧΑΡ Α ΣΕ ΣΕΝΑ, Ω ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΜΥ ΑΛΜΠΑ. 

ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΕΠΈΣΤΡΕΨΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΗ ΟΧΘΗ. 

ΕΝΑΣ NEOl ΑΡΧΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ. .. 

Ειρήvη σε όλα τα όvτα.»52 

52 Αυτόθι, Απόσπασμα ΠΙ, αναφ. 311-316. 
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