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Τα τεύχη του περιοδικού filoσοφική λίθος

72. Τα Μυστήρια
της Σαμοθράκης

διατίθενται δωρεάν στα μέλη του σωματείου
της Νέας Ακρόπολης.

40 Χρόνια μαζί !! Ευχαριστούμε !

Τ

ο συγκεκριμένο τεύχος του περιοδικού «Φιλοσοφική λίθος» είναι ιδιαίτερα
ξεχωριστό. Με το τεύχος 175 συμπληρώνονται σαράντα χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού μας. Χρόνια περιπετειώδη, γεμάτα όνειρα, προσπάθειες.
Η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας

είναι το τελευταίο σε έντυπη μορφή. Μετά από σαράντα χρόνια σταθερής και συνεπούς
έκδοσης κλείνει ένας κύκλος και από το επόμενο τρίμηνο το περιοδικό «Φιλοσοφική λίθος»
θα κυκλοφορεί μόνο ηλεκτρονικά.
Σε αυτά τα σαράντα χρόνια το περιοδικό μας πέρασε από πολλές φάσεις. Από μια
απλή και σχεδόν χειρόγραφη δίμηνη έκδοση στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980
μπόρεσε, με την αποδοχή που είχε από το αναγνωστικό κοινό και τις αδιάκοπες προσπάθειες όλων των συντελεστών του, να εξελιχθεί και να επιβιώσει σε ένα δύσκολο
περιβάλλον.
Με μεγάλη υπομονή και επιμονή, κράτησε μια εξέχουσα θέση στον κύκλο των εκδόσεων για θέματα εσωτερικής φιλοσοφίας και γενικά πολιτιστικού και ανθρωπιστικού ενδι-

Μετά από 40

κατανοητά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

συνεχόμεναχρόνια

Στο 1ο τεύχος του περιοδικού, στο 1ο editorial, ο εκδότης Γιώργος Α. Πλάνας έγραφε:
«κάθε δύο μήνες ανάμεσα σε αυτές τις σελίδες θα προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα ερωτήματα που προβλημάτισαν τον άνθρωπο όλων των εποχών. Σήμερα ο τεχνολογικός μας πολιτισμός έχει προχωρήσει πολύ σε ότι αφορά τις εξωτερικές αντιλήψεις…μα ο
άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τα ίδια υπερβατικά ερωτήματα των οποίων οι ρίζες ίσως να
βρίσκονται στον εσωτερισμό και σε μια σωστή φιλοσοφική άποψη μπροστά στη ζωή. Το περιοδικό μας θα προσπαθήσει να μεταδώσει τον δικό μας κόκκο άμμου».
Αυτά τα 40 χρόνια προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό φιλοσοφικό και εσωτερικό επίπεδο, χωρίς ψεύτικους εντυπωσιασμούς, βασισμένο στην κλασική παράδοση όλων
των εποχών και πολιτισμών.

editorial

αφέροντος, κάνοντας μια αξιοσημείωτη προσπάθεια ώστε να γίνουν γνωστά, προσιτά και

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη
φιλοσοφικήλίθο…
Όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν

Δημοσιεύθηκαν χιλιάδες άρθρα με πρωτότυπες έρευνες από εκατοντάδες συγγραφείς,

πλέον για μας δια-

με μια πολύ ευρεία θεματολογία: από τον συμβολισμό της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής ή

νοητικές αλήθειες,

της σαρκοφάγου του Παλένκε μέχρι άρθρα για τον Σικελιανό ή τον Μπετόβεν. Φιλοξένησε

αλλά έναν τρόπο

συνεντεύξεις από σημαντικούς καλλιτέχνες, φιλοσόφους, επιστήμονες του 20ου και 21ου
αιώνα, ενώ δεν έλειψαν οι μόνιμες στήλες με επιστημονικά νέα, ποίηση, εναλλακτική ιατρική, σκάκι, κινηματογράφο, βιβλιοπαρουσιάσεις και πολλά άλλα.
Και ήταν ακριβώς στο 2ο τεύχος που ζήσαμε στην χώρα μας μια κατάσταση σχεδόν
όπως η σημερινή, (μόνο που τώρα είναι παγκόσμια) εξαιτίας του μεγάλου σεισμού του Ια-

ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον
εαυτό μας και τον
κόσμο.

νουαρίου του 1981. Σαράντα χρόνια πριν γράφαμε για τον φόβο που ένοιωθε ο κόσμος, για
τον πλανήτη που μας προειδοποιεί, για το μέλλον και τις μεγάλες αλλαγές για τις προφητείες όχι μόνο των ενορατικών ανθρώπων, αλλά και εκείνες από τα αρχαία κείμενα της Αιγύπτου, Σουμερίας, Ινδίας και Αμερικής. Πριν 40 χρόνια γράφαμε για αυτόν τον Μεσαίωνα
που θα μας χτυπούσε σκληρά στα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου.

Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

Σήμερα αυτός ο μεσαίωνας έχει έρθει για τα καλά. Τώρα δεν βιώνουμε έναν μεγάλο
σεισμό, αλλά μια πανδημία. Κάθε μέρα βλέπουμε τον αριθμό των ανθρώπων που πλήττο-
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καθενός. Η Αναγέννηση του καθενός
εξαρτάται από το τι καλύτερο είναι ικανός να κάνει κάθε μέρα.
Σε αυτό το επετειακό τεύχος ήρθε
η στιγμή για να ευχαριστήσουμε τους
ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό το
τολμηρό και δύσκολο εγχείρημα, όπως
αποδείχτηκε. Γιατί δεν είναι εύκολο το
να εκδίδεις ένα περιοδικό εσωτερισμού
στην Ελλάδα αδιάλειπτα για σαράντα
χρόνια, χωρίς χορηγούς, χωρίς διαφηνται από τον κορονοϊό, τον αυξανόμενο

ται παραλύει, χάνει χρόνο, ενέργεια και

αριθμό θανάτων που είναι συντριπτικός.

καθαρό μυαλό για να βρει λύσεις. Ένας

Ένας θάνατος που φέρνει μαζί του την

μεσαίωνας είναι ένα φυσικό γεγονός,

πιο μεγάλη παγωνιά, ο άνθρωπος μέσα

όπως ένας κύκλος που ακολουθεί έναν

στην εντατική ενός νοσοκομείου απο-

άλλον, και που μετά θα ξεπεραστεί με τη

κομμένος από τον εαυτό του, τους άλ-

σειρά του από μια νέα ιστορική κίνηση

λους και τον κόσμο.

αναγέννησης.

Νέες και επικίνδυνες ασθένειες

Το πιο σημαντικό είναι να κρατή-

πλήττουν όλους τους ανθρώπους, ανε-

σουμε ζωντανό ό,τι έχει πραγματικά

ξάρτητα από την πρόοδο της επιστήμης

Ζωή, ότι είναι Αληθινό, Όμορφο, Δί-

και το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής

καιο και Αγαθό για να ανοίξουμε δρό-

που παρατηρείται στις πιο ανεπτυγμέ-

μο σε μια ιστορική εποχή που ακολουθεί

νες χώρες. Οι λοιμοί, είναι χαρακτηρι-

και ξεπερνά τους μεσαίωνες. Όπως κι αν

στικό κάθε Μεσαίωνα, και πάντα είναι

ονομάζεται αυτή η νέα εποχή, θα έχει ως

καρπός της διαφθοράς της έλλειψης

έμβλημα το πνεύμα της Αναγέννησης.

υγιεινής και πειθαρχίας ζωής, της απου-

Ένα πνεύμα ανύψωσης, ανάβασης προς

σίας μιας ανθρώπινης οικολογίας και

τα πάνω, από τη γη στον ουρανό.

ηθικής στάσης απέναντι στη φύση και
στην ζωή.

Οι μεγάλες ιστορικές αλλαγές προωθούνταν πάντα από μεγάλους ιδεα-

Ίσως να είχαμε φανταστεί ότι ο Με-

λιστές, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί

σαίωνας θα σημαίνει εγκλεισμό σ’ ένα

να φαίνονταν τρελοί στην αρχή, όμως,

κάστρο ή μοναστήρι. Σ’ αυτή τη νέα εκ-

κινούσαν την ιστορία. Η κίνηση αυτή

δοχή, παραμένουμε απομονωμένοι στα

αρχικά δεν φαίνεται, είναι μια μικρή κί-

σπίτια μας. Και αν είχαμε σκεφτεί ότι θα

νηση. Όμως όταν αποκτά ταχύτητα,

βάζαμε πανοπλία, τώρα βλέπουμε ότι

υπάρχουν αλλαγές. Μια τέτοια αλλαγή

η καλύτερη προστασία είναι μάσκα και

έρχεται όταν αλλάζει το σύστημα ζωής.

γάντια. Όμως δεν χωρά αμφιβολία ότι

Η αλλαγή στο σύστημα ζωής, αλλάζει

πρόκειται όντως για έναν νέο μεσαίωνα.

την ιστορία. Για να αναγεννηθεί η ιστο-

Οι καιροί που θα έρθουν θα είναι

ρία, πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος

δύσκολοι αλλά, δεν θα υπάρχει χρόνος

να αναγεννηθεί. Η ιστορική Αναγέννη-

για κλάματα και φόβο. Όποιος φοβά-

ση εξαρτάται από την Αναγέννηση του
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μίσεις και χωρίς καθόλου προηγούμενη εμπειρία. Όλοι όσοι ασχολήθηκαν με
αυτήν την έκδοση (από τους αρθρογράφους μέχρι τους τυπογράφους) το έκαναν χωρίς αμοιβή, αφιερώνοντας πολύ
χρόνο, ενέργεια και αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκδότες, στους διευθυντές σύνταξης, στους συντονιστές
της ύλης, στους μεταφραστές και διορθωτές, στους αρθρογράφους, στους
υπεύθυνους ατελιέ, διακίνησης , δημοσίων σχέσεων και όλους όσους έχουμε
ξεχάσει.

Τέλος ένα ευχαριστώ στους

συνδρομητές μας και όσους έχουν πάρει κάποιο από τα 175 τεύχη στα χέρια
τους, γιατί αυτοί ήταν που στήριξαν την
προσπάθεια, που θα συνεχιστεί ελπίζουμε για πολλά χρόνια ακόμη.
Από το επόμενο τρίμηνο δεν θα λαμβάνετε το περιοδικό μας σε χαρτί, αλλά
θα μπορείτε να το διαβάζετε στο κινητό,
στο PC ή στο tablet σας. Ο κόσμος μετά
από σαράντα χρόνια έχει αλλάξει και η
αλλαγή της μορφής του περιοδικού μας
είναι αναπόφευκτη. Αυτό όμως που δεν
έχει αλλάξει είναι η προσπάθεια που κάνουν οι εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη» να
φέρνουν τους αναγνώστες σε επαφή
με τις παραδοσιακές και κλασικές αξίες
όλων των μεγάλων Πολιτισμών.
Η διεύθυνση

Η ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΦΙΣΜΟ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Η

αντίληψη περί Ψυχής,
που επικρατούσε στην
Αρχαία Ελλάδα πριν
από την εποχή του Σω-

κράτη, μπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικές θέσεις.

Η πρώτη είναι αυτή που αντιλαμβάνεται την Ψυχή ως αρχή της ζωής.
Σύμφωνα με αυτήν τη θεώρηση όλα τα
ζωντανά όντα έχουν ψυχή. Επρόκειτο
για μια ψυχή-πνοή (Θυμός, θυμοειδής
ψυχή), η οποία πέθαινε όταν πέθαιναν
τα όντα. Η ψυχή είναι ενωμένη με το
σώμα κι επομένως υπάρχει και παύει να
υπάρχει μαζί με το σώμα.
Η δεύτερη θεωρεί τη ψυχή ως
αρχή γνώσης και συνείδησης. Σύμφωνα
μ’ αυτήν την ιδέα η ψυχή είναι χαρακτηριστική μόνο των ανθρώπων (νοητική
ψυχή). Είναι αιώνια ή αθάνατη και βρίσκεται ενωμένη με το σώμα με συμπτωματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι το
αποτέλεσμα αυτής της συμπτωματικής
ένωσης μεταξύ του σώματος και της ψυ-

Ary Scheffer (1795–1858), Ο Ορφέας θρηνεί τον θάνατο της Ευριδίκης

χής.
Η πρώτη θεώρηση έχει τις ρίζες της
στη μυθολογική ποίηση, κυρίως την
Ομηρική και του Ησιόδου, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στη θρησκευτική αντίληψη που συνδέεται με τον Ορφισμό.
Απ’ αυτήν προέρχονται οι Μυστηριακές τελετές, η Φιλοσοφία, ειδικά η Πυθαγορική και η Πλατωνική, καθώς και
η παράδοση των τραγικών ποιητών,
οι οποίοι, μέσα από τη διαδικασία της
«Κάθαρσης», προκαλούν στο κοινό τον
καθαρμό ως σύστημα «υγιεινής» και
εξαγνισμού της ψυχής. Αυτή είναι, για
παράδειγμα, η περίπτωση του Οιδίποδα
και της μετάλλαξής του μέσα από τον
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πόνο, μέχρι να φτάσει στην κατάσταση

αποτελεί το θεμέλιο της σύγχρονης επι-

της θεοποίησης.

στήμης.

Οι Ορφικές ιδέες για τη ψυχή, τη

Για να καταλάβουμε όμως τις Ορφι-

θεϊκή της φύση -και συνεπώς την αθα-

κές ιδέες περί ψυχής, είναι χρήσιμο να

νασία της- έφεραν μια ριζοσπαστική

εξετάσουμε πρώτα τι πίστευαν οι αρ-

επανάσταση στον αρχαίο ελλαδικό κό-

χαίοι Έλληνες γι’ αυτήν, πριν από την

σμο, τόσο βέβαια στο θρησκευτικό το-

έλευση του Ορφισμού. Η πίστη αυτή εκ-

μέα όσο και στους υπόλοιπους τομείς

φράζεται καθαρά στους ποιητές, όπως

του πολιτισμού, όπως αυτούς της τέ-

στον Όμηρο και στον Ησίοδο, που ορί-

χνης, της φιλοσοφίας και της πολιτικής.

ζουν την ψυχή ως μια σκιά, «ομοίωμα»

Η επίδραση της Ορφικής αυτής ιδεολο-

του ανθρώπινου σώματος, η οποία πα-

γίας έφτασε μέχρι τις μέρες μας μέσα

ραμένει σε αδρανή κατάσταση όσο ζει ο

από τους Πλατωνικούς διάλογους, τη

άνθρωπος, αλλά «ενεργοποιείται» όταν

χριστιανική φιλοσοφία και το νεοπλα-

ο άνθρωπος πεθαίνει ή σε ειδικές περι-

τωνισμό της Αναγέννησης, ο οποίος

πτώσεις μαντικών ονείρων ή θεϊκής κα-

Η α θ άν ατ η Ψυχ ή σ τον Ορ φ ι σ μ ό

τάληψης. Όταν το σώμα του ανθρώπου

(εκπνοή) ενώ ο Θυμός είναι η έδρα των

και διοικεί τον άνθρωπο και τον Κόσμο.

πεθαίνει, αυτό το διπλό ή ομοίωμα πε-

αισθημάτων (πάθος, ανδρεία). Σήμερα

Αλλά ακόμα δεν έχουμε την ιδέα της

ριπλανιέται στο ταξίδι του στον Άδη,

θα μπορούσαμε να τον αντιστοιχίσου-

καθαρά ατομικής Ψυχής με συνείδηση

αλλά δεν έχει ανθρώπινη συνείδηση και

με με το ασυνείδητο, γιατί ενεργοποιεί-

της αθανασίας της, όπως την πρεσβεύει

στην πραγματικότητα ο «καθαυτός άν-

ται στα όνειρα, ειδικά στα προφητικά ή

ο Ορφισμός και όπως επικράτησε αργό-

θρωπος» εξαφανίζεται με τη σωματική

μαντικά.

τερα στην πλατωνική και νεοπλατωνική

διάλυση.

Η λέξη «Ψυχή» αργότερα θα έχει μια

φιλοσοφία.

Ο Όμηρος συγκρίνει αυτό το ομοίω-

εξέλιξη από μια σχεδόν ενστικτώδη έν-

Ο Ορφισμός εισάγει ένα χαρακτη-

μα μ’ ένα «είδωλο», γιατί μοιάζει με τον

νοια (ζωτική ψυχή = anima), που συ-

ριστικό στην ιδέα περί Ψυχής, που δεν

ίδιο τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει.

σχετίζεται με την έννοια άνεμος - πνοή

υπάρχει στον Όμηρο και στην αρχαι-

Λέει ότι έχει ξεφύγει «από το στόμα του,

- πνεύμα, μέχρι μια πιο αφηρημένη ιδέα,

ότερη ποιητική και μυθική παράδοση:

την κοιλιά του και ειδικότερα από τα

κατά την οποία η Ψυχή απομακρύνεται

πρόκειται για την ιδέα της θεϊκής Φύ-

μέλη του» και ότι η δραστηριότητά του

από τη ζωτική της λειτουργία και πλη-

σης της Ψυχής, με άμεση συνέπεια την

στη ζωή έχει σχέση με το αισθητό μέρος

σιάζει περισσότερο στην ιδέα της Συνεί-

αθανασία και την αιωνιότητά της. Για

του ανθρώπου (το διάφραγμα). Επομέ-

δησης. Η ίδια αντίληψη εμφανίζεται και

τον Ορφισμό η ανθρώπινη Ψυχή προέρ-

νως, εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε την

στον Αναξιμένη, ο οποίος μιλάει για την

χεται από τους Θεούς, είναι όμως αιχμά-

«Ψυχή» από το «Θυμό», γιατί η Ψυχή

Ψυχή και το Πνεύμα σαν κάτι που βρί-

λωτη και κατοικεί σ’ένα σώμα, που έχει

παρουσιάζεται ως Ζωή ή ζωτική Πνοή

σκεται πίσω από τα φυσικά φαινόμενα

διαφορετική φύση απ’ αυτήν. Ο Πλάτω-

Edward Poynter (1836–1919), Ορφέας και Ευριδίκη
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Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), Ο Ορφέας Οδηγεί την Ευριδίκη έξω από τον Κάτω κόσμο (1861)

νας στον «Κρατύλο» λέει ότι οι Ορφικοί

θεί από το σώμα που την αιχμαλωτίζει

φτάσει σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής

θεωρούσαν το σώμα ως σήμα (τάφος

και να επιστρέψει στην πηγή προέλευ-

και συνείδησης μέσα από τις μυστηρια-

στα αρχαία) της ψυχής, κάνοντας ένα

σής της, δηλ. στο Θεϊκό Κόσμο. Αυτή

κές και τελετουργικές φόρμουλες, που

λογοπαίγνιο που ουσιαστικά ταυτίζει το

η τριπλή διαδικασία συνειδητοποίησης,

θα του επιτρέψουν να κατακτήσει την

ανθρώπινο σώμα με τον τάφο, ή καλύτε-

κάθαρσης και θέασης, ή επιστροφής στο

αθανασία. Αυτές οι φόρμουλες, σύμφω-

ρα, με τη φυλακή της Ψυχής.

Θείο, αποτελούσε το περιεχόμενο της

να με την ορφική διδασκαλία, αποτε-

Έτσι, η Ψυχή θεωρείται αιχμάλωτη

Μύησης, που συντελούνταν μέσα από

λούνταν από καθάρσεις φυσικού τύπου,

στη φυλακή του σώματος. Η ανθρώπινη

τις διάφορες Τελετές στα Ορφικά και

όπως ειδικό διαιτολόγιο, χορτοφαγία,

εξέλιξη συντελείται πρώτα με τη συνει-

Διονυσιακά Μυστήρια.

κανόνες υγιεινής, τελετουργικά λουτρά,

δητοποίηση αυτής της κατάστασης και

Ο Μύστης, ο μυημένος στις διάφο-

σπονδές, κλπ., αλλά κυρίως ηθικού τύ-

στη συνέχεια με το έργο της κάθαρσης,

ρες βαθμίδες των Μυστηρίων, είναι εκεί-

που. Το ηθικό περιεχόμενο της Ορφικής

ώστε να μπορεί η Ψυχή ν’ απελευθερω-

νος που βρίσκεται στη διαδικασία να

διδασκαλίας είναι ίσως η σημαντικότε-
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Η α θ άν ατ η Ψυχ ή σ τον Ορ φ ι σ μ ό

ρη συμβολή της στην ιστορία της δυτι-

βρίσκεται κυπαρίσσι.

κής σκέψης, όπως διαφαίνεται από την

Σ’ αυτήν την πηγή μην πλησιάσεις

επιρροή της στον Πυθαγορισμό και τον
Πλατωνισμό.
Στον Ορφικό μύθο του Διόνυσου

κοντά.
Αλλά θα βρεις μια άλλη κοντά στης
Μνημοσύνης

Η αναζήτηση της τελειότητας είναι
ουσιαστικά η αναζήτηση της συνειδητής αθανασίας, μιας κατάστασης μυστικιστικής ανύψωσης, η οποία μπορεί να
επέλθει, μερικές φορές, μέσα από μια ει-

Ζαγρέα, που παρουσιάζει καταπληκτι-

τη λίμνη, που κρύο νερό αναβρύζει

δική διάθεση της ψυχής που ονομάζεται

κές ομοιότητες με το μύθο του θεού

και φύλακες τη φυλάνε.

Μανία, ένα είδος τελετουργικής έκστα-

Όσιρη στην αρχαία Αίγυπτο, εκφράζε-

Πες: «της γης παιδί είμαι και του ένα-

σης που ήταν συχνό φαινόμενο στις δι-

ται καθαρά αυτή η αντίληψη για τη διπλή φύση του ανθρώπου. Ο νεογέννητος θεός Διόνυσος Ζαγρέας, το «θείο

στρου ουρανού.
αλλά το γένος μου είναι (μόνον) ουράνιο.

ονυσιακές τελετές ή Όργια. Αυτή η κατάσταση μακαριότητας επέτρεπε στην
ψυχή ν’ αποχωριστεί το σώμα για ένα

βρέφος», συμβολίζει τη θεϊκή αθάνατη

Αυτό το γνωρίζετε και οι ίδιοι.

διάστημα, ένα είδος μικρού θανάτου,

φύση της ανθρώπινης Ψυχής, ενώ οι Τι-

Φλέγομαι από τη δίψα μου και χάνο-

που γινόταν όμως συνειδητά και εν ζωή.

τάνες, που τον κατασπαράζουν και τον
τεμαχίζουν σε 7 ή 14 κομμάτια και ύστερα τον τρώνε (θεία ωμοφαγία), συμβο-

Ονομαζόταν Εποπτεία, μια πραγματική

μαι.
Δώστε μου γρήγορα κρύο νερό που
αναβρύζει

λίζουν την υλική και θνητή φύση του

από της Μνημοσύνης τη λίμνη».

ανθρώπου. Σύμφωνα με το μύθο, όπως

Και αυτοί θα σου δώσουν να πιεις

είναι γνωστό, οι Τιτάνες, αφού έφαγαν
το θείο βρέφος, κεραυνοβολήθηκαν από
τον πατέρα του Διονύσου, το Δία, κι

από την ιερή πηγή.
Και τότε μαζί με τους άλλους ήρωες
θα βασιλεύεις…».

Θεοφάνεια, κατά την οποία ο μύστης
κατόρθωνε τη θέαση του Θεού, ακόμα
και την ταύτιση μαζί του.
Το ειδικό χαρακτηριστικό αυτής της
δοξασίας, που καθορίζει τη διαφορά από
την αρχαιότερη θέση της παραδοσιακής
ελληνικής θρησκείας, είναι η συνειδητή
ταυτότητα του ανθρώπινου Εγώ τόσο

έγιναν στάχτες. Τότε ο Δίας ανακάτεψε
αυτές τις στάχτες με κρασί και δημιούρ-

Λίγο-πολύ, παρόμοιο είναι και το

κατά την διάρκεια της ζωής όσο και

γησε το ανθρώπινο γένος. Ο άνθρωπος

περιεχόμενο των άλλων επτά πινακί-

μετά το θάνατο. Με το θάνατο η Ψυχή

είναι λοιπόν φτιαγμένος από μια διπλή

δων. Αυτό που μας ενδιαφέρει σχετικά

(το Εγώ) δεν είναι απλώς μια σκιά, ένα

φύση -την τιτανική, υλική και θνητή-

με το θέμα μας είναι ο ισχυρισμός της

είδωλο (φάντασμα) ή μια πνοή που κα-

και τη διονυσιακή ή θεϊκή. Όπως θα έλε-

διπλής φύσης του ανθρώπου, αλλά κυ-

τευθύνεται στον Άδη, για να μείνει αιχ-

γε η λαϊκή παροιμία, έχει μέσα του τον

ρίως το ότι η πραγματική ουσία της ψυ-

μάλωτη στον Κάτω κόσμο για όλη την

άγγελο και το διάβολο.

χής, το γένος της, είναι ουράνιο, δηλ.

αιωνιότητα. Αντίθετα, μπορεί να ελπίζει

θεϊκό και αθάνατο.

για μια μακάρια ζωή σε μια υπερουράνια

Στις πινακίδες από φύλλο χρυσού
που βρέθηκαν σε τάφους ορφικών μυ-

Μια σημαντικότατη συνέπεια αυτής

περιοχή, στο Νησί των Μακάρων ή Λευ-

στών στην Κάτω Ιταλία (Σύβαρη), στη

της νέας Ορφικής ιδέας είναι η έννοια

κή Νήσο. Οι μύθοι της Δήμητρας-Περ-

Ρώμη και στην Κρήτη, πιστοποιείται

της Μετενσάρκωσης της Ψυχής. Οι Ψυ-

σεφόνης και του Διόνυσου τονίζουν ει-

αυτή η ιδέα της διπλής φύσης της ψυ-

χές αλλάζουν διαδοχικά σώματα, ξανα-

δικά αυτήν την οδοιπορία της Ψυχής σ’

χής, γήινης και συνάμα θεϊκής και ουρά-

γεννιούνται, μετενσαρκώνονται, ανα-

αυτόν τον κόσμο και στον άλλο, όπου η

νιας. Στην ορφική πινακίδα της Πετηλί-

ζητώντας την τελειότητα. Η κάθαρση

ψυχή εμφανίζεται είτε καταδικασμένη,

ας γράφει:

από τις ατέλειες και τις ηθικές κηλίδες

λόγω μιας άδικης και ανήθικης συμπε-

δε μπορεί να συντελεστεί σε μια μόνο

ριφοράς, είτε εξαγνισμένη μέσα από την

ζωή. Είναι ένα έργο χρονοβόρο και επί-

«Κάθαρση», ώστε να μπορεί να υψωθεί

πονο, που απαιτεί πολλές προσπάθειες,

μέχρι το ανώτερο επίπεδο όπου κατοι-

πολλές ζωές.

κούν οι θεοί.

«Θα βρεις μια πηγή στα αριστερά του
οίκου του Άδη,
δίπλα σ’ αυτήν λευκό

9

Henri Regnault (1843–1871), Ο Ορφέας στον κάτω κόσμο
Η ιδέα της αθανασίας της Ψυχής και

ο νεκρός, καθώς δηλώνει την ουράνια

που οποία ευθύνεται για τις κακές πρά-

των διαδοχικών μετενσαρκώσεών της,

καταγωγή του, μιλάει και για την πτώ-

ξεις, είναι ικανή να εγγυηθεί την απε-

που ανήκει στους Ορφικούς Λόγους

ση του, που είναι η τιμωρία για τις αδι-

λευθέρωση της Ψυχής από τον κύκλο

και αργότερα σχημάτισε μέρος της δι-

κίες που έκανε σε μια προηγούμενη ζωή:

των μετενσαρκώσεων και την επιστρο-

δασκαλίας του Πυθαγόρα και του Πλά-

«ποιμάν δ’ ανταπέτεισ’ έργων ένεκ’ ούτι

φή της στον Ουράνιο κόσμο των θεών.

τωνα, εκφράζεται και από τον Πίνδαρο

δικαίων».

Αυτήν την ιδέα ο Ορφισμός τη συμ-

Η ζωή εκλαμβάνεται λοιπόν ως μια

βολίζει μ’ έναν Τροχό. Πράγματι, σε με-

Η θεϊκή καταγωγή της Ψυχής επιβε-

τιμωρία… Πραγματικά, η ζωή για τους

ρικές ζωγραφικές αναπαραστάσεις αρ-

βαιώνεται ξανά για τους Ορφικούς με τη

Ορφικούς σημαίνει αιχμαλωσία της ψυ-

χαίων ελληνικών αγγείων με ορφική

δυνατότητά της να λυτρωθεί από τους

χής στη φυλακή του υλικού σώματος.

θεματολογία, ο τροχός είναι παρών, κά-

κύκλους των διαδοχικών μετενσαρκώ-

Και όσο η ψυχή δεν εξαγνίζεται πλήρως

ποιες φορές με τη μορφή ενός δακτυλι-

σεων και να επιστρέψει στους θεούς.

– μέσα από τη Μύηση στα Μυστήρια-

διού. Αυτός ο τροχός συμβολίζει τους

Αυτή όμως η θεϊκή καταγωγή προϋπο-

από τις ηθικές κηλίδες της, που επέρ-

κύκλους των μετενσαρκώσεων όπου

θέτει και μια προηγούμενη πτώση της,

χονται όταν ο άνθρωπος πράττει άδικα,

είναι αιχμάλωτη η ψυχή. Όσο γυρίζει ο

από τη σφαίρα δηλ. των θεών στο επί-

θα χρειαστεί να μετενσαρκώνεται συ-

τροχός, η Ψυχή αναγκάζεται να ξαναζή-

πεδο των θνητών υπάρξεών της. Σε μια

νεχώς. Μόνο μια ηθική ζωή, καθαρή και

σει, να «πέσει» στη γη, στην υλική ύπαρ-

από τις ορφικές πινακίδες των Θουρίων

δίκαιη, απαλλαγμένη από την άγνοια,

ξη. Ο Μύστης είναι αυτός που ξεφεύγει

(αρχές του Ε΄ αιώνα π.Χ.).
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Η α θ άν ατ η Ψυχ ή σ τον Ορ φ ι σ μ ό

από τον Τροχό μέσα από την κάθαρση

που καθορίζει σε πιο συγκεκριμένο ζώο

Οι κοινές ψυχές, αυτές που δεν

και την ηθική ζωή. Και τότε φοράει το

θα μετεμψυχωθεί η Ψυχή. Έτσι, για πα-

έχουν μυηθεί στα Ορφικά Μυστήρια,

στεφάνι ή το δακτύλιο της Νίκης. Σχε-

ράδειγμα, αν οι πράξεις ενός ανθρώπου

αγνοούν τις πολύτιμες αυτές συμβου-

τικά, στην ΣΤ΄ (του Κομπάνιο) ορφική

ήταν ύπουλες ή πονηρές, έλεγαν ότι θα

λές για τη μεταθανάτια οδοιπορία τους,

πινακίδα αναφέρεται: «ιμερτού δ’ απέ-

ξαναγεννηθεί ως φίδι, αν ήταν βρώμι-

και, ανυποψίαστες, πλησιάζουν και πί-

βαν στεφάνου ποσί καρπαλίμοισι», «με

κες, ως γουρούνι, αν ήταν πεισματάρης,

νουν από τα νερά της Λήθης, της πηγής

γοργό βήμα εξήλθα από τον ποθητό Κύ-

ως γαϊδούρι, κ.ο.κ. Χωρίς όμως αυτό να

στα αριστερά, δίπλα στο κυπαρίσσι. Το

κλο». .. δηλ. τον κύκλο των μετενσαρ-

σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θα

κυπαρίσσι συμβολίζει τη λησμονιά, που

κώσεων.

μετεμψυχωθεί σε ζώο. Ακόμα και σήμε-

είναι ο πραγματικός θάνατος της συνεί-

η κάθοδος ή

ρα, στην καθομιλουμένη μας γλώσσα,

δησης. Ο άνθρωπος που ξεχνάει τη ζωή,

πτώση της Ψυχής μέσα στη φυλακή ενός

λέμε πολλές φορές «αυτός ο άνθρωπος

είναι πράγματι νεκρός. Γι’ αυτό, το κυ-

νέου σώματος στην επόμενη ζωή καθο-

είναι φίδι ή είναι αλεπού», εννοώντας

παρίσσι ήταν και εξακολουθεί να είναι

ριζόταν από τις πράξεις που είχε κάνει

βέβαια ότι ο χαρακτήρας του έχει στοι-

το κατεξοχήν δένδρο που συνοδεύει

στην προηγούμενη. Πρόκειται για αυτό

χεία από αυτά τα ζώα όπως τα αντιλαμ-

τους τάφους στα νεκροταφεία. Η πα-

που στην Ινδική φιλοσοφία ονομάζεται

βάνεται η λαϊκή σοφία, και όχι ότι είναι

νάρχαια αυτή παράδοση χαρακτηρίζει

Κάρμα. Από ορισμένα κείμενα φαίνεται

πραγματικά αυτό το ζώο.

όλους τους λαούς που έχουν δεχτεί ελ-

Για τους Ορφικούς

ληνική επίδραση και έχει την προέλευσή

όμως ότι οι Ορφικοί πίστευαν ότι η αν-

Μετά από όλα αυτά, μπορεί εύλογα

θρώπινη Ψυχή μπορούσε να μετενσαρ-

να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν θυμάται

κωθεί σε σώματα ζώων, αν οι πράξεις

τις προηγούμενες μετενσαρκώσεις του.

Αντίθετα, ο μύστης, γνώστης της

της στην προηγούμενη ζωή ήταν άδικες.

Την απάντηση μάς τη δίνουν οι ίδιοι οι

αλήθειας, ακολουθεί την ορφική συμ-

Και οι Πυθαγόρειοι φαίνεται ότι πίστευ-

Ορφικοί, όταν μιλούν για τις δύο πηγές

βουλή. Απομακρύνεται από την πηγή

αν το ίδιο. Αυτή η δοξασία όμως, μιλώ-

που συναντά η ψυχή του νεκρού καθώς

της Λήθης και πάει δεξιά, να πιει από τα

ντας καθαρά από ακαδημαϊκή άποψη,

φτάνει στον άλλον κόσμο: την πηγή με

κρύα νερά της πηγής της Μνημοσύνης.

ονομάζεται μετεμψύχωση και όχι μετεν-

τα ζεστά νερά της Λήθης και την πηγή

Μόνο έτσι θα μπορεί να κρατά ζωντα-

σάρκωση. Στην θεωρία της μετενσάρ-

με τα κρύα νερά της Μνημοσύνης. Ας

νές τις αναμνήσεις της, να διατηρεί τη

κωσης δεν γίνεται αποδεκτό το γεγονός

θυμηθούμε πώς αρχίζει η ορφική πινακί-

συνείδηση του «εγώ» του και να θυμά-

ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να κάνει

δα της Πετηλίας:

ται, δηλ. να κατακτά τη συνειδητή αθα-

ένα βήμα πίσω στην κοσμική εξέλιξη και
να κατοικήσει σε ζωικά σώματα.
Εδώ όμως οφείλουμε να προσέξουμε, γιατί ο Ορφισμός, όπως αργότερα
και ο Πυθαγορισμός, πάντα έκανε χρήση
της συμβολικής γλώσσας. Ο Πλάτωνας,
στο διάλογό του περί Ψυχής, το «Φαίδωνα», όταν κάνει λόγο για την μετεν-

«Θα βρεις μια πηγή στα αριστερά του
οίκου του Άδη,
δίπλα σ’αυτήν λευκό βρίσκεται κυπαρίσσι.
Σε αυτήν την πηγή μην πλησιάσεις
κοντά.
Αλλά θα βρεις μια άλλη κοντά στης
Μνημοσύνης

της στα Ορφικά μυστήρια.

νασία. Οι μύστες, όταν μετενσαρκώνονται, θυμούνται τις προηγούμενες ζωές
τους. Γι’ αυτούς ο θάνατος δεν αποτελεί το τέλος του εαυτού, αλλά απλώς το
πέρασμα από έναν κόσμο σε άλλον και
διατηρούν σε κάθε ζωή τη συνείδηση
του εαυτού, κατορθώνοντας την αθανασία συνειδητά. Ο Πυθαγόρας θυμόταν

σάρκωση, διευκρινίζει ότι η ορφική ιδέα

τη λίμνη, που κρύο νερό αναβρύζει,

πολλές από τις προηγούμενες ζωές του,

περί μετεμψύχωσης σε ζώα ανταποκρί-

και φύλακες τη φυλάνε.»

όπως μας αναφέρει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος στο έργο του «Βίος

νεται περισσότερο σ’ ένα σύμβολο παρά
σε μια πραγματικότητα. Και αυτό πι-

Κάτι παρόμοιο γράφει και η πινακί-

στεύω, γιατί, καθώς έλεγαν οι Ορφικοί,

δα της Ελεύθερνας που βρέθηκε στην

είναι το είδος των άδικων πράξεων αυτό

Κρήτη.

του Πυθαγόρα».
Τέλος, ας δούμε μια ερμηνεία του
μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης
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κάτω από αυτές τις αντιλήψεις. Ο Ορφέας ταυτίζεται με το Διόνυσο και συμβολίζει το θεϊκό μέρος της ανθρώπινης Ψυχής, ενώ η
Ευρυδίκη συμβολίζει το θνητό, χθόνιο ή τιτανικό μέρος της. Πράγματι, η Ευρυδίκη αντιπροσωπεύει τις παλιές αντιλήψεις για την
ψυχή, το είδωλο ή σκιά που κατεβαίνει στον Άδη για να περιπλανιέται αιώνια στο σκοτάδι. Ο Ορφέας συμβολίζει τη συνειδητή
Ψυχή, αθάνατη, θεϊκή και ουράνια, που κατεβαίνει στον Άδη, δηλ. «πεθαίνει», αλλά έχει την ικανότητα ν’ αναστηθεί, να επιστρέψει ξανά στον κόσμο των ζωντανών, διατηρώντας τη συνείδηση της ταυτότητας του εαυτού.
Πρόκειται λοιπόν για μια θαυμάσια αλληγορία της μετενσάρκωσης. Το ζεύγος Ορφέας-Ευρυδίκη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος: ο
Ορφέας είναι η αθάνατη ψυχή μας που μετενσαρκώνεται αφού «πεθάνει». Κατεβαίνει στον Άδη, αλλά επιστρέφει στη ζωή. Ενώ η
Ευρυδίκη είναι το θνητό μας σώμα, που αφού πεθάνει δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Ο Ορφέας είναι πάντα ο ίδιος, αλλά Ευρυδίκεςσώματα θα έχει πολλές.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά κλειδιά ερμηνείας γι’ αυτόν το μύθο, όπως άλλωστε και για κάθε μύθο και σύμβολο, αλλά αυτή η
ερμηνεία είναι πολύ σημαντική, γιατί αποδεικνύει ότι ο Ορφέας-Ψυχή μπορεί ν’ αναστηθεί από τους νεκρούς και να επιστρέψει
από τον Άδη, νικώντας το θάνατο. Μια ιδέα που πολύ αργότερα συναντάμε και στο Χριστιανισμό με την ανάσταση του Χριστού.
Γι’ αυτόν και για πολλούς άλλους λόγους, μπορούμε χωρίς αμφιβολία να πούμε ότι η Ορφική διδασκαλία αποτέλεσε μια από
τις μεγαλύτερες πνευματικές επαναστάσεις στην πολιτιστική ιστορία της ανθρωπότητας. Οι επιδράσεις και οι συνέπειές της ήταν
τεράστιες για την εξέλιξη των ιδεών στο δυτικό πολιτισμό, από τότε μέχρι σήμερα.

Peter Paul Rubens (1577–1640), Ορφέας και Ευριδίκη
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ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
Κείμενο: Dr. J. A. Livraga Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης.

Ο

άνθρωπος μέσα στην αιώνια αναζήτησή του, που τώρα διοχετεύεται προς τον επιστημονικό τομέα, ανακάλυψε
ξανά τα λεγόμενα «βιολογικά ρολόγια». Έναν αιώνα πριν υποψιάστηκαν την ύπαρξή τους, όταν η Οντογένεση
συσχετίστηκε με τη Φυλογένεση.
Και λέμε ότι ανακαλύφθηκαν ξανά, γιατί στην ιατρική των αρχαίων Αιγυπτίων ήταν ήδη γνωστό ότι κάθε μέ-

ρος του σώματος, του ψυχισμού και της Ψυχής, το διοικούσε ένα διαφορετικό στοιχειό ή ομάδες από διαφορετικά στοιχειά που,
όπως είναι λογικό, ενεργούσαν με διαφορετικό τρόπο και είχαν διαφορετικούς ζωτικούς ρυθμούς.
Στην πράξη είναι εύκολο να το επαληθεύσουμε, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να πεθαίνει από ηπατική ανεπάρκεια, αλλά η
καρδιά του να είναι σε εξαιρετική κατάσταση ή από τόσα άλλα πειράματα που έχουν γίνει με βάση τον σχηματισμό τραπεζών οργάνων κατάλληλων για μεταμόσχευση σε άλλα σώματα, αφού εξακολουθούν να λειτουργούν ικανοποιητικά, αν και τα συνάδελφά
τους όργανα είχαν προκαλέσει τον θάνατο αυτού του βιο-ρομπότ, που ονομάζουμε «σώμα». Και δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις
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Τα β ι ο λ ο γ ι κ ά ρ ο λ ό γ ι α

θανάτου από ατύχημα, αλλά για τις περιπτώσεις φυσιολογικού θανάτου.
Το να μιλήσουμε για το θέμα από
μία οπτική γωνία εντελώς υλιστική, θα
ήταν αντιφατικό με την πραγματικότητα, γιατί στον εμβρυακό σχηματισμό οι
πρώτες κυτταρικές διαφοροποιήσεις,
δηλαδή τα πρώτα ρολόγια που αρχίζουν
να λειτουργούν ανεξάρτητα, είναι αυτά
που αφορούν το υψηλό κεντρικό νευρικό σύστημα. Αν όλα τα βιολογικά ρολόγια ήταν συντονισμένα με τον ίδιο τρόπο, είναι φανερό ότι θα πεθαίναμε όλοι
από γηρατειά ή από ελαττώματα αυτών
των συστημάτων και όχι από άλλα πιο
«νέα», όπως είναι το στομάχι, οι οστέινες δομές ή οι αναπνευστικές οδοί.
Δεν αποκλείεται επίσης οι διαφορετικές μορφές ζωής να ρυθμίζουν κάποια
ρολόγια και αυτό μπορεί να ισχύει, μπορεί να είναι αλήθεια... αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια. Αδέλφια που έχουν γεννηθεί από τους ίδιους γονείς, σε σχεδόν
πανομοιότυπες συνθήκες, που αναπτύχθηκαν στο ίδιο περιβάλλον, συνήθως
είναι φυσικά, ψυχικά και πνευματικά
πολύ διαφορετικά και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά βιολογικής ωριμότητας,
μερικής ή ολικής, που είναι διαφορετικά
για το καθένα.
Το μόνο που θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε ως κοινό σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα είναι ακριβώς η ανομοι-

Λένε ότι ο Ιπποκράτης, πριν 2.500 χρόνια, είχε ως θεμελιώδη
αρχή: «Δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς».

ότητά τους.
Λένε ότι ο Ιπποκράτης, πριν 2.500
χρόνια, είχε ως θεμελιώδη αρχή: «Δεν

τικούς ανθρώπους με διαφορετικό κάρ-

ση ότι πρόκειται για τιμωρία, δεν μπο-

μα, δεν μπορούν να είναι ίδιες.

ρούμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι άν-

Έτσι εκτός από τις περιπτώσεις των

θρωποι, και ακόμη όλα τα μέρη που τους

Πράγματι υπάρχουν ασθένειες και

μεγάλων επιδημιών, στις οποίες η δύνα-

αποτελούν, διοικούνται από ίσους «χρό-

αυτές διοικούνται από ένα είδος στοι-

μη της αρρώστιας συνθλίβει κάθε αντί-

νους»... ή καλύτερα από ίσες «ηλικίες».

χειού ή δαίμονα, αλλά στις εκδηλώσεις

σταση και κατατροπώνει μεγάλο αριθμό

Υπάρχουν νέοι 20 χρόνων με την

τους, όταν παρουσιάζονται σε διαφορε-

προσβεβλημένων, δίνοντας την εντύπω-

καρδιά ήδη γερασμένη και γέροντες 75

υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς».
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χρόνων με αυτό το όργανο σε τέτοια κα-

Επίσης το στοιχειό που διοικεί το

άλλους; Είμαστε απλοί θεατές ενός μη-

τάσταση, σαν να επρόκειτο για άνθρω-

αδενικό σύστημα, θα δώσει ικανότητα

χανισμού που, όσο λεπτός κι αν είναι,

πο 30 ή 40 χρονών.

αναπαραγωγής σε μία γυναίκα ή σε έναν

δεν παύει να έχει μηχανικά χαρακτηρι-

Αυτές οι διαφορές, που δείχνουν

άνδρα από μία ηλικία και μετά και κατό-

στικά, σαν να επρόκειτο για ένα τερά-

διαφορετικές ηλικίες των φυσικών ορ-

πιν θα σταματήσει, όταν η προσπάθεια

στιο κομπιούτερ, προγραμματισμένο

γάνων, υπάρχουν επίσης σε πιο λεπτά

γονιμοποίησης, κυρίως στο ενεργειακό

πριν από εκατομμύρια χρόνια και τα νέα

επίπεδα, όπως στο ζωτικό, στο συγκινη-

επίπεδο, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και

δεδομένα που μπαίνουν, έχουν αμελη-

σιακό και στο νοητικό.

τη ζωή του σώματος.

τέα επίδραση στη γενική συμπεριφορά;

Εκτός από τον βαθμό ανάπτυξης

Ας μην αποκλείουμε λοιπόν ότι

Είναι ολοφάνερο ότι βρισκόμαστε

του Εγώ, που βέβαια ζυγίζει στη ζυγαριά

άλλα στοιχειά κάνουν επίσης αυτήν τη

μπροστά σε ένα είδος κομπιούτερ, που

αυτής και πολλών άλλων μετενσαρκώ-

δουλειά με τα τσάκρα μας στα διάφορα

είναι ήδη προγραμματισμένο εκατομ-

σεων, είναι φανερή η δράση αυτών των

επίπεδα.

μύρια χρόνια πριν και που φορτώνεται

ρολογιών πάνω στις συγκινήσεις και

Η ερώτηση είναι φανερή... Τι ή

με νέα στοιχεία, ενώ αποβάλλει συνέ-

στις σκέψεις μας. Η «ωριμότητα» που

ποιος διοικεί αυτά τα ρολόγια, αυτά τα

χεια άλλα. Αλλά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕ-

πολλές φορές βλέπουμε σ’ έναν έφηβο,

στοιχειά; Η απάντηση θα ήταν υπερ-

ΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ που έχουν κάνει

δεν είναι πάντα άμεσο αποτέλεσμα της

βολικά μεγάλη για ένα άρθρο του EL

οι υλιστές, δηλώνοντας ότι όλα όσα δεν

εγωικής ποιότητάς του, αλλά προέρχε-

BASTION, αλλά σε γενικές γραμμές

είναι αυστηρά ανθρώπινα είναι απλώς

ται από έναν χειρισμό κάποιων εσωτερι-

μπορούμε να πούμε ότι είναι το καρμι-

μηχανικά. Το «μηχανικό» είναι μονάχα

κών ή εξωτερικών περιστάσεων, που δεν

κό αδράχτι που το κάνει αυτό. Και όταν

ένας δρόμος φτιαγμένος με τη μεγαλύ-

συμφωνεί με τα λίγα του χρόνια και που

αναφερόμαστε στο «αδράχτι» είναι γιατί

τερη δικαιοσύνη και καλοσύνη, από τον

τον κάνει να μοιάζει σαν να έχει τη δι-

δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, ένας μόνο τύ-

θείο Νου, με βάση τις περασμένες δρά-

πλάσια ή τριπλάσια ηλικία.

πος κάρμα αλλά πολλοί: από το άμεσα

σεις και αποφάσεις μας, αναζητώντας ή

Τα ρολόγια ή δαίμονες ή στοιχειά

προσωπικό, μέχρι το κοσμικό ομαδικό,

επιδιώκοντας να ξεπεράσουμε τις ατέ-

διοικούν τον λίγο πολύ επιταχυνόμενο

με τις αστρικές και πλανητικές επιδρά-

λειές μας και δίνοντάς μας την ευκαιρία,

χρόνο του καθενός. Αυτά τα στοιχεία

σεις του. Και υπάρχουν διάφορα είδη

μέσα από τη φιλοσοφία, να εκτιμήσουμε

της προσωπικότητάς μας καθρεφτίζο-

ενεργειακών κέντρων, μερικά τελουρικά

όλο αυτό το θαύμα, που είναι η καλύτε-

νται με πιο φανερό τρόπο στο φυσικό

και άλλα διαστημικά.

ρη απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει.

σώμα, μέσα από το συμπαθητικό και πα-

Γιατί όπως τα ορατά άστρα επηρε-

Ναι, μπορούμε να κάνουμε όχι

ρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα κα-

άζουν τα ορατά μας σώματα με άμεσο

απλώς κάτι αλλά πολλά, για να βοηθή-

θώς και το αδενικό. Είναι θαυμάσιος ο

τρόπο και τα άλλα με έμμεσο, έτσι και τα

σουμε τους άλλους και τον εαυτό μας

μηχανισμός που διοικεί τη σωματική αύ-

«διπλά ομοιώματα» αυτών των άστρων,

στη ζωτική πορεία προς την Πραγμά-

ξηση εφόσον αν, για παράδειγμα, ένας

και άλλων που δεν έχουν φυσικό σώμα,

τωση. Γι’ αυτό έχουμε τη Βούληση, τον

άνθρωπος μεγάλωνε συνεχώς στον ρυθ-

επενεργούν πάνω στα αόρατα και λεπτά

Πνευματικό σπινθήρα άφθαρτο, που εί-

μό του πρώτου χρόνου της ζωής του, θα

μας σώματα, χωρίς να αποκλείσουμε

ναι η λαμπερή κλωστή που ενώνει με-

έφτανε στο μέγεθος ενός ελέφαντα και

και την επιρροή τους στα συγκεκριμένα

ταξύ τους τις εφήμερες μετενσαρκώσεις

θα ζύγιζε μερικούς τόνους πριν τα 20

συμβάντα.

μας.

χρόνια του. Αυτό θα ισοπέδωνε τον άν-

Άλλη ερώτηση που προκύπτει ανα-

Με τον νου μας εξασκημένο από

θρωπο, θα του έσπαγε τα κόκκαλα και

γκαστικά είναι: Μπροστά σε όλα αυτά

την Ακροπολιτανική Φιλοσοφία, μπο-

θα του προκαλούσε τον θάνατο, εκτός

με την πελώρια δύναμη και περιπλοκό-

ρούμε, μόλις το αποφασίσουμε σοβαρά,

αν διατηρούταν πλέοντας σε ένα υγρό,

τητα, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να

να κουρδίσουμε τα ρολόγια που σταμα-

όπως οι φάλαινες.

βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τους

τούν ή να ρυθμίσουμε τον μηχανισμό
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Γιατί όπως τα ορατά άστρα επηρεάζουν τα ορατά μας σώματα με άμεσο τρόπο και τα άλλα με
έμμεσο, έτσι και τα «διπλά ομοιώματα» αυτών των άστρων, και άλλων που δεν έχουν φυσικό σώμα,
επενεργούν πάνω στα αόρατα και λεπτά μας σώματα, χωρίς να αποκλείσουμε και την επιρροή τους
στα συγκεκριμένα συμβάντα.
άλλων που επιταχύνονται, π.χ. σε εκρή-

μία φυσική, ψυχική και νοητική ζωή όσο

ψυχικές και νοητικές τοξίνες. Όπως θα

ξεις πάθους ή θυμού.

το δυνατόν πιο φυσική και αμόλυντη,

έλεγαν οι Στωικοί Φιλόσοφοι: «ΤΙΠΟ-

Βέβαια η δική μας δυνατότητα με-

για να είμαστε πιο καθαροί. Σας λέω ότι

ΤΑ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΗ»...

τάλλαξης περιορίζεται από το δικό μας

δεν αναφέρομαι στο να κάνει κανείς γυ-

Μόνο αυτό. Και να ξέρουμε να δεχό-

καρμικό κλουβί και από τη δική μας

μναστική ή να πάψει να κάνει, να χρησι-

μαστε τις καλοκαιρίες και τις τρικυμίες

αδυναμία να νικήσουμε τον εαυτό μας.

μοποιεί ζάχαρη ή ζαχαρίνη, να μετατρέ-

σαν φυσικά γεγονότα. Χωρίς να τα δρα-

Αφήνοντας παράμερα τα δικά μας κο-

ψει το ψυχικό επίπεδο σε ιερό ή τον νου

ματοποιούμε.

σμικά «κοντέινερ», στα οποία δεν μπο-

σε διαμάντι.

ρούμε να έχουμε ελεύθερη είσοδο στη

Όχι, αναφέρομαι σε πράγματα που

σημερινή εξελικτική μας στιγμή και

είναι πιο προσιτά και που δεν ανταπο-

πάνω στα οποία είναι χάσιμο χρόνου να

κρίνονται σε μόδες ούτε σε ψευτομυστι-

κάνουμε διάλογο, βρίσκεται μέσα στις

κοπαθείς αλλοτριώσεις. Απλώς να απο-

άμεσες δυνατότητές μας το να έχουμε

φεύγουμε να βάζουμε μέσα μας φυσικές,

17

Αφιέρωμα στον Jordano
Bruno
Περιοδικό Νέα Ακρόπολη
Τεύχος 51, Ιανουάριος 1991
Αναδημοσίευση από το πρωτότυπο
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του διεθνούς οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Η ζωή κι ο θάνατος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της ΖΩΗΣ. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ,
έχουμε έρθει από κάποιο μέρος και κατευθυνόμαστε σε κάποιο άλλο, όμως ποτέ δε θα πάψουμε
να υπάρχουμε
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Ν

α σας ζήσει! Μόλις γεννήθηκε ένα παιδί! Το
παιδί μας ήρθε στη ζωή!
Έτσι

γιορτάζουν

οι άνθρωποι την εμφάνιση ενός νέου
όντος πάνω στη γη!
Ολα φαίνονται λίγα για κείνο το μικρό σωματάκι που χρειάζεται την πιο
απόλυτη προστασία και τις πιο τρυφερές
φροντίδες. Φιλιά, δώρα, δάκρυα χαράς
και συγκίνησης συνοδεύουν το γεγονός
της ζωής.
-Τι πόνος! Πόση λύπη μπορεί να φωλιάζει στην ψυχή μου! Μόλις έχασα ένα
αγαπημένο πρόσωπο!
Έτσι κλαίνε οι άνθρωποι για το χαμό
αυτών που μας συντροφεύουν και το
βύθισμά τους σ’ αυτό το σκοτεινό μυστήριο του θανάτου. Δάκρυα λύπης,
πένθους κι απελπισίας σημαδεύουν το
πέρασμα μιας ψυχής από τον ένα κόσμο
στον άλλο.
Λίγες φορές σταθήκαμε να σκεφτούμε από πού ερχόμαστε όταν γεννιόμαστε. Δεν πρόκειται εδώ για το
θρησκευτικό ή φιλοσοφικό ζήτημα της
προέλευσης των ψυχών. Πρόκειται για
κάτι πιο απλό: αν φτάνουμε στη ζωή,
είναι γιατί ερχόμαστε από κάποιο άλλο
μέρος, όποιο και όπως κι αν είναι αυτό.
Δε θ’ αφήσουμε άραγε κάποια δυστυχισμένα και κλαμένα πλάσματα, όταν τα
εγκαταλείπουμε για να κατευθυνθούμε στη γη των ζωντανών; Αυτό που οι
γονείς γιορτάζουν με χαρά, δεν θα είναι
πόνος για άλλους άυλους γονείς που
βλέπουν να φεύγει μια ψυχή που τους
συντρόφευε μέχρι εκείνη τη στιγμή; Κι
όταν πεθαίνουμε κι αφήνουμε τη γη,
πού πηγαίνουμε; Αν ερχόμαστε από κάποιο μέρος, σίγουρα πηγαίνουμε σε κά-

ποιο άλλο μέρος. Στο άπειρο δεν έχουν
θέση τα καθορισμένα όρια.

τον κόσμο και κατευθύνεται σε άλλον.
Η γήινη ζωή είναι το βασίλειο της

Κι εκεί που πηγαίνουμε δεν θα μας

μορφής. Κι εδώ είναι που η Μάγια γί-

υποδεχτούν με γέλια και χαρές για το

νεται δυνατή και σίγουρη. Αυτή παίζει

ξανασμίξιμο, ενώ οι συγγενείς μας θα

με τη ζωή, αυτή παίζει με τις μορφές,

μας κλαίνε στη γη;

τις διαφοροποιεί και τις προσαρμόζει,

Η ζωή κι ο θάνατος είναι δύο όψεις

προκειμένου να πετύχει το σκοπό της:

του ίδιου νομίσματος: της ΖΩΗΣ. Εμείς

περισσότερο υλική ζωή, περισσότερες

που βρισκόμαστε εδώ, έχουμε έρθει από

μορφές, περισσότερη πολλαπλότητα.

κάποιο μέρος και κατευθυνόμαστε σε

Όταν εμφανίζονται οι μορφές στον

κάποιο άλλο, όμως ποτέ δε θα πάψουμε

κόσμο της Μάγια, παίρνουν μικρές ανα-

να υπάρχουμε.

λογίες. Είναι η άμυνα της ψευδαίσθη-

Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν

σης, για να προστατευθούν τα νεανικά

ζωή είναι η εκδηλωμένη εμφάνιση στην

σώματα. Κανείς δεν μπορεί να μη νιώσει

ύλη μιας ψυχής σ’ αυτή τη γη. Κι αυτό

συμπάθεια και τρυφερότητα μπροστά σε

που οι άνθρωποι ονομάζουν θάνατο εί-

μια μικρή ζωή. Ένα μωρό, ένα μικρό ζω-

ναι η ίδια η ψυχή που, αποχωριζόμενη

άκι, ένα μικρό φυτό που ανοίγεται... όλα

την ύλη, δεν μπορεί να επιζήσει σ’ αυτόν

οδηγούν στη φροντίδα και στην αγάπη.
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Οι άνθρωποι έχουν μια αδυναμία, όχι

καλύπτει τα μανιασμένα μάτια με το πέ-

σμό. Είναι η πάλη για την αυτοσυντήρη-

μόνο για τα μικρά τους παιδιά, αλλά και

πλο της συμπόνιας: πρέπει να σώσουμε

ση, που ο πιο ισχυρός τα καταφέρνει σε

για τα μικρά ζώα, όσο επικίνδυνα κι αν

τη ζωή όποιο κι αν είναι το τίμημα. Αυ-

βάρος του πιο αδύνατου. Η αγάπη μπο-

γίνουν αυτά αργότερα. Δεν είναι το ίδιο

τές οι μορφές χρειάστηκαν πολύ προ-

ρεί να αμβλύνει αυτή την πάλη, όμως

μια μεγάλη τίγρη μ’ ένα μικρό τιγράκι,

σπάθεια και υπομονή για να καταστρα-

στην πραγματικότητα όλα είναι ζήτημα

το ένα είναι θηριώδες και προξενεί τρό-

φούν μ’ ένα χτύπημα.

δύναμης φυσικής, ψυχικής, νοητικής ή
πνευματικής. Και πάντα κερδίζει ο πιο

μο, το άλλο είναι τρυφερό και απαλό. Κι

Όταν οι μορφές περνούν κάποιο δι-

ακόμα και τα ζώα συγκινούνται μπρο-

άστημα ύπαρξης μέσα στον κόσμο της

στά στα μικρά παιδιά και το ίδιο θηρίο

Μάγια, μπορούν πια να μην έχουν αξία

Οι αθλητικοί συναγωνισμοί, που

που επιτίθεται στους ανθρώπους προ-

από μόνες τους, και τότε δεν ξυπνούν

τόσο διασκεδάζουν τους ανθρώπους, εί-

στατεύει τα μωρά τους, γιατί η Μάγια

την τρυφερότητα αλλά τον ανταγωνι-

ναι ένα παιχνίδι, αντίγραφο ενός άλλου

δυνατός, σε οποιοδήποτε πεδίο.

παιχνιδιού της Μάγια που εφαρμόζεται
στον αγώνα της καθημερινής ζωής.
Πριν παρακμάσουν και φθαρούν οι
μορφές, οφείλουν να εκπληρώσουν το
θεμελιώδες καθήκον που τους επιβάλλει
η Μάγια: να συνεχίσουν να παράγουν
μορφές. Με χίλια πέπλα και ψεύτικα
επιχειρήματα, η Μάγια θα κάνει να γνωρίσουν νέα σώματα την υλική ζωή, και
για το σκοπό αυτό θα πρέπει να απλοποιηθούν τα σώματα που ήδη υπάρχουν.
Ο φυσικός εγωισμός των ζωντανών θα
συντελούσε στο να μην αναπαράγονται
ποτέ αυτοί, αν δεν υπήρχε το παιχνίδι της Μάγια, η απατηλή αίσθηση της
ηδονής, η ψευδαίσθηση τού να νομίζει
κανείς, ότι αυτός είναι που παίρνει την
απόφαση να αναπαραχθεί.
Και μετά έρχεται η παρακμή των
μορφών. Είναι το τελικό στάδιο, αυτό
που οι άνθρωποι ονομάζουν γεράματα.
Τα παλιά πράγματα δεν εμπνέουν πια
τρυφερότητα, ούτε προκαλούν το συναγωνισμό. Είναι ξερά και φθαρμένα στοιχεία, που έχουν την ανάγκη ν’ αντικατασταθούν. Είναι ένας καλός τρόπος για ν’
αποχαιρετήσει κανείς τη ζωή, για να μην
ερωτευτεί υπερβολικά τη λάμψη των
μορφών. Η ψυχή από μόνη της αποζητά
να απαλλαγεί από την μεταμφίεση που
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χρησιμοποίησε, για να αποκτήσει ξανά
σε άλλον ιδεώδη τόπο, την ελαφρότητα και τη γοητεία που δεν μπορούν
να εκπεμφθούν μέσα από ένα φθαρτό
σώμα.
Η ίδια η Μάγια επιταχύνει τη διαδικασία μ’ ένα είδος αβουλίας και ύπνου
χωρίς όνειρα, όμως ποτέ δε χάνει ενέργειες, καθώς οι παλιές μορφές θα ανανεωθούν στα βάθη της γης ή στην εύθραυστη υφή της στάχτης. Τίποτα δε
χάνεται, όλα μετασχηματίζονται.
Η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος και δύο
στιγμές ενός ατέλειωτου παιχνιδιού
που επαναλαμβάνει τις στιγμές του,
παράγοντας εκείνο που οι άνθρωποι
ονομάζουν κύκλους.
Όλη η φύση παίζει σε κύκλο: η
μέρα και η νύχτα, ο ήλιος και το φεγγάρι, το καλοκαίρι και ο χειμώνας, ο
ύπνος και η εγρήγορση, η παιδική ηλικία και τα γεράματα... Αν όλα γυρίζουν,
αν όλα επιστρέφουν, αν τα ίδια δέντρα
που ήταν ξερά καλύπτονται στη συνέχεια με πρασινάδα, και η ίδια θάλασσα
που ήταν ήρεμη και με σταθερή στάθμη φουσκώνει με ταραγμένα νερά, τότε
γιατί εμείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να
ξεφύγουμε από αυτό το παιχνίδι;
Δεν υπάρχει τυχαίο. Υπάρχει ένα
διαρκές παιχνίδι της Μάγια που, με
βάση το νόμο της αιτιότητας, μας ελκύει και μας υποχρεώνει να ολοκληρώνουμε την πορεία της ύπαρξής μας. Να
ζούμε και να πεθαίνουμε στα τυφλά,
παίζοντας με τη Μάγια...ή να ζούμε και
να πεθαίνουμε γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού... Αυτό είναι θέμα
εξέλιξης.
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ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ
ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΧΕΡΙ
Το χέρι στους αρχαίους Πολιτισμούς συσχετιζόταν με τον Αρχετυπικό Άνθρωπο σαν έκφραση και
σύμβολο της Νόησης και της Πνευματικότητας στη Φυσική Δημιουργία.

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Ν

αι... το χέρι κρύβει ένα
μυστήριο. Αυτό το χέρι
που

χρησιμοποιού-

με κάθε μέρα για κάθε

δουλειά... το χέρι, που μας είναι τόσο
οικείο ώστε σχεδόν να το λησμονάμε
κρύβει πολλά μυστικά, μέσα στο ασυνείδητο μας. Πίσω από την φαινομενική απλότητά του υπάρχει μια θαυμάσια
τελειότητα μορφής που αντανακλά το
Σύμπαν και ταυτόχρονα συντονίζεται
με αυτό.
Το χέρι στους αρχαίους Πολιτισμούς
συσχετιζόταν με τον Αρχετυπικό Άνθρωπο σαν έκφραση και σύμβολο της
Νόησης και της Πνευματικότητας στη
Φυσική Δημιουργία. Σε πολλές γλώσσες
του κόσμου, ακόμα και σήμερα, υπάρχει
μια καθαρή σχέση ανάμεσα στις λέξεις
“χέρι”, “άνθρωπος”, και “νους”, (manus,
man, manas) η οποία παρουσιάζει μια
παράξενη και κάπως μυστική σχέση
αναλογικής αρμονίας ανάμεσα σε τόσο
διαφορετικά πράγματα. Όμως ο σκοπός
αυτού του άρθρου δεν είναι οι φιλολογικές αναλογίες αλλά οι γεωμετρικόαστρονομικές, σαν μια πρώτη προσέγγιση στη γνώση για τον Άνθρωπο ως
καθρέφτη του Σύμπαντος (Μικρόκοσμος).
Αυτό το χέρι που χαϊδεύει ή δέρνει,
που παίζει κιθάρα ή πελεκά το ξύλο,
κλείνει μέσα του το γεωμετρικό Κλειδί μιας Αρμονίας που ενώνει τα Συστήματα, ανάμεσα στο Παιχνίδι του Αριθμού, του Ρυθμού και της Μορφής, του
κύκλου και του τετραγώνου... όπως το
εσωτερικό κελάηδημα των “Πουλιών”.
(1)
Δε θα αναλύσουμε εδώ τα χειρομαντικά μυστικά που δείχνουν τη δυναμι-
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κή πορεία της εξέλιξης του ανθρώπου
μέσα στο παρελθόν-ιστορία ως προς
το μέλλον-στόχο του (το ΚΑΡΜΑ της
Εσωτερικής Φιλοσοφίας). Αυτά είναι τα
Μυστήρια της Ζωής, ατομικής γραμμής
κατά κάποιο τρόπο.
Η ανάλυσή μας θα γίνει πάνω στο
σχέδιο του χεριού ως έκφραση αντικειμενικών (και επομένως φυλετικών) αναλογιών του Ανθρώπου (Μικρόκοσμος)
σε σχέση με το Σύμπαν (Μακρόκοσμο).
Το χέρι είναι σαν ένας καθρέφτης του
Σύμπαντος, στις αναλογικές του διαστάσεις και τη γεωμετρικο-μορφική του
δομή.
Αυτό το γεγονός το είχαν συλλάβει
οι αρχαίοι Πολιτισμοί, αλλά και οι προγονικοί άνθρωποι των σπηλαίων της
Παλαιολιθικής Εποχής, που συνήθιζαν
να ζωγραφίζουν στους τοίχους των ναών-σπηλαίων τους χέρια, καθώς και διάφορα άλλα συμβολικά σχήματα, που οι
σχηματισμοί, οι θέσεις και οι προσανατολισμοί τους ήταν σύμφωνα μ’ ένα ορισμένο μυστικό νόημα.
Με το χέρι ανοικτό ( βλέπουμε το
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σχέδιο ενός χεριού-τύπου από το Σπή-

στον Εσωτερισμό η ράχη συσχετίζεται

λαιο της Γκάργκας στη Γαλλία, όπου

με τον Ήλιο (θετική ενέργεια πομπού)

εφαρμόζεται η γεωμετρικό-αστρονομι-

και η παλάμη με την Σελήνη (αρνητική,

κή ανάλυση) σχηματίζεται, από το μικρό

παθητική ενέργεια δέκτη).

δάκτυλο και τον αντίχειρα, μια γωνία 90

Η πλήρης γωνία του “Ποδιού της

μοιρών, που διαιρεί τον κύκλο (τροχιά

Χήνας”, που σχηματίζεται με το δείκτη

του ήλιου) σε 4 τέταρτα. Τα άλλα τρία

και τον παράμεσο σε γωνία, είναι 40

δάκτυλα σχηματίζουν τις γωνίες του λε-

μοίρες, και επιτρέπει τη διαίρεση του

γόμενου “Ποδιού της Χήνας” που συ-

κύκλου σε 9 μέρη.

μπεριλαμβάνει τους συμβολικούς κα-

Εξάλλου, το χέρι προσεγγίζει πάρα

νόνες για την παρατήρηση της ηλιακής

πολύ το μυστικό του τετραγωνισμού

τροχιάς στον ακριβή της Μεσημβρινό.
Το μεσαίο δάκτυλο δείχνει τη γωνία
με τον ορίζοντα, της θέσης του ήλιου
στο Ζενίθ την Εαρινή και Φθινοπωρινή
Ισημερία. Ο παράμεσος, δείχνει το Ζενίθ στο Θερινό Ηλιοστάσιο και ο δείκτης στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, δηλαδή στα κρίσιμα σημεία της αλλαγής των
εποχών του χρόνου.
Αν όμως γυρίσει κανείς το χέρι και
το κοιτάξει από την παλάμη, οι γωνίες των δακτύλων αποκτούν άλλη θέση
προσανατολισμού και δείχνουν τότε
ορισμένες σημαντικές θέσεις της Σελήνης στην τροχιά της. Γι’ αυτό το λόγο,

του κύκλου, το οποίο όπως θα δούμε
τώρα αποδεικνύει ακόμα περισσότερο αυτά που έχουμε στηρίξει έως τώρα:
δηλ. ότι το χέρι είναι ένα φοβερό γεωμετρικό εργαλείο του ανθρώπου, που αν
είχε την κατάλληλη αντίληψη και κατανόηση, θα μπορούσε να μάθει πολλά για
τους αστρονομικούς και γεωμετρικούς
κανόνες της φύσης. Το χέρι είναι λοιπόν
ένας πραγματικός καθρέφτης των αναλογιών της φύσης.
Το μικρό δάκτυλο δείχνει έναν κύκλο-μονάδα. Ο παράμεσος δείχνει το
τετράγωνο που συμπεριλαμβάνει αυτόν
τον κύκλο.
Ο αντίχειρας δείχνει άλλο ένα τετράγωνο, του οποίου το εμβαδόν είναι
ίσο με του κύκλου. Η προσέγγιση είναι
εξαιρετική και αποκλείεται να είναι τυχαία. Στ’ αλήθεια το χέρι κρατάει φοβερά εσωτερικά μυστήρια των παγκόσμιων αναλογιών. Το σχέδιο και η μορφική
δομή του χεριού είναι ένα ακόμη παράδειγμα της αντανάκλασης του Σχεδίου
και της Δομής του Σύμπαντός μας στον
άνθρωπο, στο γεωμετρικο-αστρονομικό κλειδί Ερμηνείας(2) σύμφωνα με
το Νόμο των αριθμών της Εσωτερικής
αντίληψης. Ίσως το χέρι είναι κάτι παρά
πάνω από ένα χέρι... ίσως να είναι μια
βαθιά κι ακόμη σχεδόν άγνωστη σελίδα
του Βιβλίου του αληθινού Εαυτού μας.
(1) “Πουλιά” είναι το εσωτερικό
όνομα που δινόταν στους “ΑδελφούςΜύστες” στην αρχαία Ευρώπη, οι οποίοι
ήξεραν τη Γλώσσα της Σοφίας, την κοινή και φυσική Γλώσσα των Συμβόλων.
(2) Βλ. περιοδικό «Νέα Ακρόπολη»,
τεύχος 0, «Τα Επτά Κλειδιά Ερμηνείας».
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