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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 

Ο Γεώργιος Πιζάνης, ο επικοινωνός του Κύκλου του «Θείου Φωτός», άρχισε να λαμβάνει τις 
μεταδόσεις των Διδασκαλιών του Επουρανίου Βασιλείου το 1961. 

Το Βιβλίο των Εκδόσεων μας  «ΘΕΙΑ ΑΡΧΗ & ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ», 
εκδόθηκε το 1973, ζώντος του επικοινωνού και με δική του επιμέλεια εκδόσεως. 

Στο βιβλίο αυτό διατυπώνει ο ίδιος τον φωτισμό του, μέσω των Διδασκαλιών αυτών που έλαβε ο 
ίδιος, προσθέτοντας αποσπάσματα των Διδασκαλιών αυτών. 

Το παρόν βιβλιάριο είναι μια πρωτοβουλία αφαίρεσης όλων των αποσπασμάτων των 
Διδασκαλιών του Πνευματικού Κόσμου, που είχε προσθέσει ο ίδιος. 

Παραμένει έτσι, o αμιγής λόγος του Γεωργίου Πιζάνη, ως ανθρώπινος, γήινος λόγος του πιστού 
και άμεσα μυημένου προς την ύπαρξη και λειτουργία του Αοράτου Επουρανίου Βασιλείου. 

Aρμοδιότερος πάντων να διατυπώσει τον λόγο του, προς κάθε ελεύθερο ερευνητή της Αοράτου, 
αλλά υπαρκτής Πραγματικότητας. 

 

‘’Ἀναρίθμητα συγγράμματα ἐκυκλοφόρησαν διά τήν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καί τήν ὕπαρ-
ξιν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἐάν, ἀδελφοί μου, ἔχετε στοιχειώδεις γνώσεις ἐπί τοῦ 

Πνευματικοῦ Κόσμου, τότε δύνασθε εὐχερῶς νά ἐννοήσετε τό παρόν ἔργον.’’ 

Γεώργιος Χ. Πιζάνης 

 

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών  
«Το Θείον Φως» 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
 

«Douter de Dieu, c’ est mourir dans la vie; 
croirc en lui, c’ est vivre dans la mort. 
Ne pas savoir chercher la vie au del� de 
la mort, c’ est chercher la mort dans la vie». 
                                                       VICTOR LEVERE 

 
 

 
Ἀναρίθμητα συγγράμματα ἐκυκλοφόρησαν διά τήν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καί τήν 

ὕπαρξιν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἐάν, ἀδελφοί μου, ἔχετε στοιχειώδεις γνώσεις 
ἐπί τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, τότε δύνασθε εὐχερῶς νά ἐννοήσετε τό παρόν ἔργον. Ἐ-
άν, ὅμως, αἱ γνώσεις σας εἶναι ἐλλιπεῖς, προσπαθήσατε νά τάς συμπληρώσετε μέ τήν 
μελέτην καταλλήλων ἔργων καί ὕστερον λάβετε τόν κόπον νά μετουσιώσητε εἰς τόν 
ἑαυτόν σας, τά ὅσα ἀναλαμβάνω, μέσω τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, νά σᾶς μεταδώσω. 

Ἡ καλή θέλησις εἶναι μία καλή ἀρχή καί ἡ κατανόησις τῶν κειμένων μου σκοπόν 
ἔχει τήν ἐφαρμογήν τοῦ Καλοῦ καί Ἀγαθοῦ. 

Προτοῦ, λοιπόν, εἰσέλθωμεν εἰς τά κύρια θέματα τοῦ παρόντος ἔργου, πρέπει νά 
τονίσω, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, χωρίς, βέβαια, νά τό ἀντιλαμβάνεται, ἕλκεται ἀπό τό ἄγνω-
στον, ἀπό τό ὁποῖον ἐνεφανίσθη εἰς εἰς τόν γήινον κόσμον μας. Μή, ὅμως, γνωρίζων 
τήν προέλευσίν του ταύτην καί ποῦ, μετά τόν θάνατον μεταβαίνει, διερωτᾶται: 

x Διατί ἐρχόμεθα εἰς τήν Γῆν καί ποῖος ὁ σκοπός τῆς ἐμφανίσεώς μας; 
x Ποῖος, ἆρά γε, νά εἶναι ὁ ἀκριβής προορισμός μας εἰς τόν κόσμον τῆς ὕλης; 
x Τί γινόμεθα μετά τόν θάνατον; 
x Τό πνεῦμα μᾶς ζῆ καί πέραν τοῦ τάφου ἤ δέν ὑφίσταται εἰς τήν Αἰωνιότητα; 
x Τί σημαίνει Αἰωνιότης ἐάν δέν παραδεχόμεθα τήν ἐπέκτασιν τῆς ζωῆς μας; 
Καί μετά τά ἐρωτήματα ταῦτα, τοῦ πόθεν ἐρχόμεθα καί ποῦ πηγαίνομεν, ἄλλαι 

πολλαί ἀπορίαι γεννῶνται εἰς τήν σκέψιν μας, διά τόν ἄνθρωπον, τήν ζωήν καί τό ἄ-
γνωστον. 

x Ποῖος μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι πράγματι ὑφίσταται Κόσμος τῶν Πνευμάτων; 
x Ἐάν ὑφίσταται Οὐρανία ζωή, πῶς εἶναι αὕτη διωργανωμένη; κ.λ.π. 
Εἰς πάντα ταῦτα, τά ἄλυτα διά τόν ἄνθρωπον προβλήματα, ἀπαντᾶ ὁ Πνευματι-

κός Κόσμος μέ σαφήνειαν καί λογικότητα, διά νά φωτίσῃ τό πνεῦμα μας καί μᾶς κα-
ταστήσῃ γνώστας τῶν ὅσων ὀφείλομεν νά γνωρίζωμεν καί πέραν τοῦ τάφου, μέχρι τῆς 
εἰσδοχῆς μας εἰς τήν Λευκήν Πολιτείαν τῶν Πνευμάτων, πού αὕτη διέπεται ἀπό τούς 
ἀμεταβλήτους Νόμους τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος στερεῖται τῆς Θείας Φωτίσεως, ἡ ἀντίληψίς του εἶναι στενή καί 
αἱ ἐπίγειοι γνώσεις του περιωρισμέναι. Ἑπομένως, δέν ἔχει εὐρύν ὁρίζοντα. Τήν ἐλπίδα 
τήν θεωρεῖ ὡς παρήγορον στιγμήν τῶν ψευδαισθήσεών του καί οἱ συλλογισμοί του εἶ-
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ναι ἐσφαλμένοι, ἀφοῦ δέν δύναται, δι’ αὐτῶν, νά ἱκανοποιήσῃ τήν ἄγνοιάν του. Ἐπί 
παραδείγματι λέγει: «Ὅσοι ἀποθνήσκουν, ποτέ δέν ἐπιστρέφουν εἰς τόν κόσμον μας, 
διά νά μάθωμεν ἐξ αὐτῶν τί γίνεται καί ποῦ πηγαίνει ἡ ψυχή. Ἄρα γέ ἐκμηδενίζεται, 
ὅπως καί τό σῶμα; Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, τίποτε τό θετικόν δέν ὑποπίπτει εἰς τήν ἀντίλη-
ψίν μας, τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ματαιοπονεῖ, ἀσχολούμενος μέ τήν ἔρευναν, 
νά μάθη αὐτό, πού δέν δύναται πότε νά μάθη». 

Αἱ θρησκεῖαι ὁμιλοῦν περί τῆς αἰωνίας ζωῆς, χωρίς βεβαίως οἱ περισσότεροι τῶν 
ἀνθρώπων νά πιστεύουν εἰς αὐτήν. Ἄλλα διδάσκονται καί ἄλλα πράττουν εἰς βάρος 
των. Οἱ νεώτεροι Φαρισαῖοι, ναί μέν διδάσκουν τό Καλόν καί Ἀγαθόν, ἀλλά δέν συνο-
δεύουν αὐτά διά τῶν πράξεών των. Ἄρα, πρῶτοι αὐτοί ἀρνοῦνται τήν Διδασκαλίαν τοῦ 
Θεοῦ καί μέ σοφιστικά ἐπιχειρήματα ἐπιπλέουν, ὡς ἄκακα ἀρνία. 

Οἱ θεολογοῦντες καί ὁ Κλῆρος ἀγνοοῦν τελείως τό ἄγνωστον. Διά νά ἱκανοποιή-
σουν ὅμως τάς ἀπορίας τῶν πιστῶν καί πρό παντός αὐτάς τῆς Ἐπιστήμης, δημιουρ-
γοῦν, ἀπό ἀτομικά συμφέροντα, χονδροειδεστάτους καί ἀνικανοποίητους εἰς τά ποί-
μνια τῶν μύθους, πάντα δέ εἰς βάρος αὐτῆς ταύτης τῆς Θρησκείας. 

Λέγει ὁ Κλῆρος, ὅτι αἱ Ἅγιαι Γραφαί εἶναι θεόπνευστοι. Δέν ἐξηγεῖ εἰς τούς πι-
στούς, διά ποίου μέσου ἐγράφησαν. Ἀποφεύγει νά εἴπη τήν ἀλήθειαν, ὅτι αὗται ἐλή-
φθησαν διά πνευματιστικῶν ἐπικοινωνιῶν. Μόνον οἱ κληρικοί, σιωπηλῶς, ἔχουν τό 
προνόμιον τοῦτο καί λησμονοῦν, ὅτι ἀκριβῶς εἰς αὐτούς παρουσιάζεται ὁ Πονηρός, διά 
νά τούς ἐμπαίξη. Ἐάν ὁ Κλῆρος ἐνήργει μέ χρηστότητα, θά κατέκτα τά πλήθη. Δυστυ-
χῶς, συμβαίνει τό ἀντίθετον. 

Ἀπαγορεύει ὁ Κλῆρος εἰς τούς πιστούς νά ἐκμεταλλεύωνται τό προνόμιον τῆς δυ-
νατότητος τῶν Ἐπικοινωνιῶν μετά τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου. Ποῖος ὅμως εἶπεν εἰς 
αὐτούς, ὅτι εἶναι μόνον αὐτοί οἱ προνομιοῦχοι τῶν ἐπικοινωνιῶν; Διατί, μετά δαιμονι-
κῆς λύσσης, καταφέρονται ἐναντίον πάσης ἐπικοινωνίας μετά τῶν ψυχῶν; Μήπως 
σκέπτονται νά δώσουν μελλοντικῶς εἰς ἐλαχίστους, δι’ ἀμοιβῆς, τόν τίτλον, ὅτι ἔχουν 
διαμεσιτικάς δυνάμεις ἀγαθάς, ὅπως καί ὁ Ποντίφηξ τῶν Καθολικῶν διένεμεν ἐπ’ ἀ-
μοιβῇ τίτλους συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων των; 

Διατί οἱ κληρικοί προφασίζονται, ὅτι μόνον τά πονηρά πνεύματα ἐπικοινωνοῦν 
μετά τῶν θνητῶν; Πόθεν τό γνωρίζουν τοῦτο; Τά δέ ἀγαθά πνεύματα τί γίνονται; Δέν 
ἔχουν ἰσχύν, ὅταν τά ἴδια διδάσκουν, ὅτι τό Καλόν καί Ἀγαθόν θά κατατροπώσῃ τό 
Κακόν καί Πονηρόν; Διατί φάσκουν καί ἀντιφάσκουν εἰς τάς ἀντιλήψεις των; Μήπως 
οἱ θεολογοῦντες μετά τοῦ Κλήρου, χωρίς νά τό ἐννοήσουν, ἐπικοινωνοῦν μετά τῶν 
σκοτεινῶν πνευμάτων καί δι’ αὐτό συσκοτίζουν τά πνεύματα τῶν πιστῶν; 

Ἄς ἐννοήσουν, ἅπαξ διά παντός, οἱ ἐξ ἀγνοίας καταφερόμενοι ἐναντίον τῶν ἐπι-
κοινωνιῶν, ὅτι τόσον τά σκοτεινά ὅσον καί τά ἀγαθά πνεύματα εἶναι ἐλεύθερα νά συ-
νομιλοῦν μετά τῶν θνητῶν. 

Φαίνεται, ἐκ τῶν ὅσων γνωρίζω, ὅτι τά ἀγαθά πνεύματα, ἐξ αἰτίας τῆς συμπερι-
φορᾶς τοῦ Κλήρου, παραχωροῦν τήν θέσιν των εἰς τά πονηρά. Ἄλλως δέν ἐξηγεῖται ἡ 
συμπεριφορά τοῦ Κλήρου πρός τούς πιστούς. 

Ὑπάρχουν καί κληρικοί μέ ἁγίαν ψυχήν καί ἐναρέτους πράξεις, οἱ ὁποῖοι ἀποτε-
λοῦν ἐξαίρεσιν καί ἀναγνωρίζουν τήν σπουδαίαν χρησιμότητα τῶν ἐπικοινωνιῶν μετά 
τῶν Πνευματικῶν Ἀρχόντων τοῦ Οὐρανοῦ, ὡς ζωογόνον τροφήν τῶν ψυχῶν μας. Θέ-
τομεν εἰς τήν διάθεσιν τῶν καλῶν αὐτῶν ἀδελφῶν μας καί ἀξίων μελετητῶν τόν ὄγ-
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κον τῶν Ἐπικοινωνιῶν μας, διά νά φωτισθοῦν εἰς ὅ,τι δέν γνωρίζουν, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι 
θά φωτίσουν καί ἄλλους ἀδελφούς των. 

 
 
 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 
 

Ἡ μετενσάρκωσις εἶναι παλαιότατον φαινόμενον, τό ὁποῖον παραδέχεται ἡ Θρη-
σκεία1 καί ἀποκρούει ὁ Κλῆρος τῆς στενῆς ἀντιλήψεως. Ἡ δοξασία τῆς μετενσαρκώσε-
ως ἀναφέρεται εἰς ὅλας τάς θρησκείας τῶν Λαῶν. Ἄπειρα φαινόμενα τῆς δοξασίας 
ταύτης περιγράφονται καθημερινῶς εἰς ποίκιλα πνευματιστικά περιοδικά ὅλου του 
Κόσμου, ὡς ἀδιάσειστα πειστήρια. Ἡ μετενσάρκωσις εἶναι, ὡς ἐτόνισα ἀλλαχοῦ, τό 
μεγαλύτερον εὐεργέτημα τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον. Διά τοῦτο, δέν ἔχει τό δικαίω-
μα, ὁ ψυχικῶς ἀμόρφωτος, ν’ ἀποκρούη τήν δοξασίαν ταύτην ἀπό ἠλιθιότητα ἤ συμ-
φεροντολογικόν ὄφελος. 

Αἱ ἐπικοινωνίαι μετά τῶν ἀγαθῶν πνευμάτων, εἶναι ἀναμφισβήτητον γεγονός. 
Φωνασκοῦν μόνον οἱ Ἑωσφορικοί, ὅτι μόνον πονηρά πνεύματα ὑπάρχουν. Τοῦτο δέ 
γίνεται ἀπό σκοποῦ, ἵνα μή λαμβάνουν οἱ πιστοί ὁδηγίας χρηστάς, πρός καταπολέμη-
σιν αὐτῶν τῶν ἰδίων φωνασκούντων. 

Ὁ Πονηρός, πάντα παρουσιάζεται ὡς δῆθεν προστάτης τῆς Ἐκκλησίας, διά νά τήν 
ἀμαύρωσῃ, μέσω τοῦ φανατικοῦ Κληροῦ καί τῶν θεολογούντων μέ τήν στενήν ἀντί-
ληψιν. Ἡ κακεντρέχειά των εἶναι τοσαύτη, ὥστε νά παραδεχθῶμεν, ὅτι πράγματι οὗ-
τοι ἀπεστάλησαν ἐπί κακῷ μέ προσωπίδα Ἀγγέλου καί πνεῦμα σατανικόν. 

Ἐάν εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά ἀπώλεσε τάς δυνάμεις Του καί νά ἀφῆκε νά κυβερ-
νοῦν μόνον τά πονηρά πνεύματα! Ἀνήκουστος λογική τῶν παραπλανημένων! 

Ὅστις εἶναι ἀστοιχείωτος ἀγνοεῖ, ὅτι ὁ Κόσμος μας εἶναι κακή μικρογραφία τοῦ 
Οὐρανοῦ καί, ἐάν δέν ἐπενέβαινον τά ἀγαθά πνεύματα, δέν θά ἠδυνάμεθα ν’ ἀνταπε-
ξέλθωμεν ἐναντίον τοῦ μίσους, τῆς μισαλλοδοξίας, τῆς συκοφαντίας καί τῶν μύριων 
κακῶν, πού μαστίζουν τήν Ἀνθρωπότητα. 

Οἱ ὑστερισμοί τῶν κακόβουλων, ἐπικυρώνουν τά ὅσα ἀναφέρω. Διατί δέ μιμοῦν-
ται τήν πραότητα τοῦ Κυρίου, τόν γλυκύν τρόπον Αὐτοῦ καί διά τῆς Ἀγάπης νά εὐαγ-
γελίζουν τήν ἀλληλεγγύην τῶν ἀδελφῶν των; Δυστυχῶς, παρεμβαίνει τό ἀτομικόν 
των συμφέρον, πού τούς ἀπασχολεῖ περισσότερον ἀπό τό ἱερόν των ἐπάγγελμα. Εἶναι 
λυπηρόν νά μή δύνανται, διά τῆς κρίσεώς των, νά διακρίνουν τό Καλόν ἀπό τό Κακόν. 
Ἄς ἐγκύψουν εἰς τήν μελέτην τῆς ἐννοίας τῶν καλῶν πράξεων, ὡς καί τῶν κακῶν, διά 
ν’ ἀντιληφθοῦν, διά ποῖον σκοπόν κατῆλθεν ὁ Κύριος, ἵνα μᾶς φωτίσῃ καί μᾶς ἀπολυ-
τρώσῃ ἀπό τάς παγίδας τοῦ Πονηροῦ. 

 
1. Ὅρα Ἑρμηνείαν Καινῆς Διαθήκης Π. Τρεμπέλα 15ην ἔκδοσιν α) σελίς 45-46 Εὐαγγέλιον Ματθαί-

ου κεφ. ια΄ 13–22 καί β) σελ. 1023–1024 Ἀποκάλ. τοῦ Ἰωάννου κεφ. ια' 3–4 ἔνθα ἀναγράφει ἐν τῇ ἑρμη-
νευτικῇ στήλη ὁ καθηγητής κ. Π. Τρεμπέλας: «Καί θά δώσω ἐγώ ὁ Χριστός εἰς τούς δύο μάρτυράς μου, ἐν 
τῷ προσώπῳ τῶν ὁποίων θά ἀναζήσουν ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας, ὅπως ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Προδρόμου 
ἀνέζησεν ὁ Ἠλίας...». 
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Τά Ἱερά Κείμενα τῆς Γραφῆς — ὅπως γνωρίζει ὁ κάθε συνετός καί σώφρων ἄν-
θρωπος — ἔδωσαν τήν βάσιν τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ. Ὁ πολιτισμός οὗτος εἰς τήν 
ἀνάπτυξίν του παρεγνωρίσθη, ἐξ αἰτίας τῶν διάφορων κοινωνικῶν συστημάτων, τῆς 
νεκρᾶς φιλοσοφίας καί τῶν δογματικῶν διενέξεων, ὥστε νά δημιουργηθῆ πρωτοφανές 
κλίμα σάλου τῶν ἀντιλήψεων. Οὕτως ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσε τόν προσανατολισμόν του 
καί, διά μέσου του σημερινοῦ ἄγχους τῆς ζωῆς, οἱ ἀνεξάρτητοι οἰκονομικῶς νά πά-
σχουν ἀπό ἀνίαν ἤ ἔξαλλον ἀπληστίαν, οἱ δέ ἄλλοι οἱ πενόμενοι, νά φθάνουν εἰς τό 
χεῖλος τῆς ἀβύσσου ἀπό ἀπόγνωσιν. 

Ποία εἶναι διερωτῶμαι, ἡ θέσις τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν γενικήν αὐ-
τήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους κατάπτωσιν; Πῶς ἐνεργοῦν αἱ Ἐκκλησίαι καί τί ἀπέδωσαν 
μέχρι στιγμῆς; Εἶναι γνωστά τά πάντα καί περιττεύει νά ἐπεκταθῶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ση-
μείου. Ἡ μέλαινα φώτισις συνεσκότισε τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων, ὥστε κάνεις νά μήν 
ἐφαρμόζη εἰς τήν πράξιν τάς διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. 

Ἐνῶ τό ἄγχος, εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν μας, πιέζει τόν ἄνθρωπον καί ἡ ἀπό-
γνωσις τόν συνθλίβει, μία νέα Φώτισις ἔρχεται ὡς ἀρωγός του. Τό Φῶς αὐτό, σκοπόν 
ἔχει νά διαλύσῃ τά νέφη καί νά μᾶς ἀποκαλύψη πτυχάς καί ἄγνωστα σημεῖα τοῦ Οὐ-
ρανοῦ μέ θείας κατευθύνσεις καί νέας ἐλπίδας. Καί τοῦτο γίνεται κατά τήν στιγμήν, 
πού ὁ ἄνθρωπος, ναρκωμένος, περιπλανᾶται εἰς τήν Παγκόσμιον ὀθόνην, ὅπου συνε-
χίζεται νά παίζεται ἡ τραγική κωμωδία τῆς ζωῆς του. 

Παρά, λοιπόν, τάς ἀντιρρήσεις τῶν σχολαστικῶν, πού ἐμμένουν εἰς τάς τετριμμέ-
νας καί ἀπηρχαιωμένας δοξασίας των, ὁ Οὐρανός ἀποκαλύπτει τώρα τό Νέον Φῶς, 
προσηρμοσμένον εἰς τάς σημερινάς ἀνάγκας τοῦ ταλαιπωρημένου πνεύματος τοῦ ἀν-
θρώπου, μέ τήν αὐτήν πάντα βάσιν τοῦ θείου Λόγου, πού ἐδίδαξεν ὁ Κύριος: «Ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους». Μέ τήν διαφοράν, ὅτι τό ἴδιον αὐτό Φῶς τῆς Ἀληθείας ἐπεκτείνεται πρός 
ὅλους τούς τομεῖς τῆς Γνώσεως. 

Μέ ἀμεροληψίαν καί χωρίς φανατισμόν καί πάθος, μελετήσατε τάς νέας Οὐρανί-
ας ἀποκαλύψεις. Ἐκεῖ θά εὕρητε τήν κλεῖδα τοῦ ὀρθοῦ, ἀκολουθοῦντες τήν Λεωφόρον 
τῶν Πνευματικῶν Ἐπουρανίων Ἀρχηγῶν, πρός φώτισιν καί ἀνόρθωσιν παντός κακῶς 
κειμένου. 

 
 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΝ 
 
Λέγομεν «συγκεκριμμένον» τό κάθε τί πού ὑποπίπτει εἰς τάς αἰσθήσεις μας καί 

«ἀφηρημένον» ἐκεῖνο, τό ὁποῖον δέν ὑποπίπτει. Ἐκ τῆς διακρίσεως αὐτῆς δέν ἕπεται, 
ὅτι τό ἀφηρημένον δέν ὑφίσταται. Βασιζόμενοι ἐπί τῶν συγκεκριμμένων μόνον, παρα-
δεχόμεθα αὐτά ὡς πραγματικά καί ἀμφισβητοῦμεν τά ἀφηρημένα, ὡς ἀνύπαρκτα. 

Τό ἄγνωστον, ὡς ἔννοια ἀφηρημένη, τό παρερμηνεύομεν μέ τάς ποικίλας εἰκασί-
ας μας. Ἐπειδή γίνεται λόγος περί ἀγνώστου, ἄς ἴδωμεν τί λέγει ὁ Ἀριστοτέλης ἐπ’ αὐ-
τοῦ: 

«Ἡ γέννησις εἶναι μετάβασις ἀπό τήν ἀνυπαρξίαν εἰς τήν ὕπαρξιν καί ὁ θάνατος ἀπό 
τήν ὕπαρξιν εἰς τήν ἀνυπαρξίαν». 

Ἡ λέξις «ἀνυπαρξία» ἔχει, κατά τόν Πνευματικόν Κόσμον, τήν ἔννοιαν τοῦ ἀγνώ-
στου. Ἐδῶ ἀνυπαρξία σημαίνει ἀπροσδιόριστον χρόνον πρό τῆς Δημιουργίας τῶν 
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πάντων. Δηλαδή, εἰς χρόνους Χ, ἡ Ἀνωτάτη Δύναμις τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, ὡς ἀγέν-
νητος φύσις, μέ τήν ὀνομασίαν «Ἄγνωστος Ἀρχή Ἁπάντων» («Α.Α.Α.»), ἐξουσίαζε τό 
Ἄπειρον ἐν τῇ ἀνυπαρξία του. Τά μυστήρια ταῦτα καί πολλά ἄλλα ἐξηγοῦν, κατ’ ἐπα-
νάληψιν, οἱ μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Οὐρανοῦ, εἰς τά μεταθανάτια ἔργα των. Ἐκεῖ θά 
εὕρωμεν τήν Ἀλήθειαν, ὡς αὕτη ἔχει. 

Σκοπός μου, εἰς τό ἔργον τοῦτο, εἶναι νά δώσω ὀλίγας τινάς ἐξήγησεις ἐπί τοῦ 
Πνευματικοῦ Κόσμου καί μίαν ἁπτήν εἰκόνα τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς καί τοῦ Ὠργανωμέ-
νου Ἐπουρανίου Βασιλείου, διά νά φωτισθῶμεν καί φωτίσωμεν, κατά δύναμιν, τούς ἀ-
δελφούς μας ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς. 

Παρ’ ὅλην τήν πνευματικήν μας μόρφωσιν, δέν ἐπιτρέπεται, ἐν τῷ 20ῷ αἰῶνι, νά ἁ-
γνοοῦμεν τήν Ἀφηρημένην Δύναμιν, ἤτις διέπει τά πάντα. Ἡ ἄγνοια αὕτη εἶναι γνῶ-
σις τῆς ἀρνήσεως, πού σημαίνει ὑλικόν ἄνθρωπον κατά 100%. Καί ἐπειδή ὁ ὑλικός ἄν-
θρωπος εἶναι μάταιος, ἄρα τά ἔργα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ πρέπει νά εἶναι ἄσκοπα, ἀνω-
φελῆ καί ἐκμηδενιστικά. 

Εἶναι φυσικόν, ὁ μή μεμυημένος εἰς τάς Ἀρχάς τοῦ Πνευματισμοῦ, ν’ ἀπορῆ καί 
νά ἐρωτήσῃ : Ἀπό πότε ὑφίσταται τό Ὠργανωμένον Ἐπουράνιον Βασίλειον; Διατί, ἔ-
στω καί εἰς ἡμᾶς τούς ὀλίγους, πού πιστεύομεν, νά μήν ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψίν 
μας; Ποῖος σᾶς ὡμίλησε περί αὐτοῦ; 

Τάς σχετικάς ἐξηγήσεις δίδει ὁ Πνευματικός Κόσμος, εἰς ἄλλα ἀξιόλογα ἔργα 
Του. Ποτέ δέν ἐφαντάσθησαν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι εἶναι δυνατόν οἱ Κόσμοι τοῦ Σύμπαντος 
καί ἡ τύχη των νά ἐξαρτῶνται ἀπό τάς Ἀφηρημένας Δυνάμεις· καί τοῦτο, διότι ὅλοι 
μας σχεδόν εἴμεθα ψυχικῶς ἀμόρφωτοι. 

Τό Ἀόρατον Ἐπουράνιον Βασίλειον ὀνομάζεται «Λευκή Πολιτεία» καί κατοικεῖται 
ἐξ ἡμῶν τῶν ἰδίων μετά θάνατον καί εἰς κατάστασιν διαφορετικήν ἀπ’ ὅ,τι εὐρισκόμε-
θα ὡς ὑλικαί ὀντότητες ἐν τῇ Γῇ. Ὁ ἄνθρωπος, λόγω τῆς σκοτεινῆς του γνώσεως, τήν 
Ἀόρατον Λευκήν Πολιτείαν δέν τήν ἀντιλαμβάνεται εὐκόλως, διότι τά ὅρια τῆς διανοί-
ας του φθάνουν μέχρις ὡρισμένου σημείου. Ὁ ψυχικός, λοιπόν, αὐτός κόσμος (διότι 
περί ψυχικοῦ κόσμου πρόκειται), δέν εἶναι φαντασία. Τοῦτο τό γνωρίζουν ἀρκετοί ἐκ 
τῶν ἀνθρώπων καί τό παραδέχονται. Ἐπειδή ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
μας, οἱ ὁποῖοι δέν ἠμποροῦν νά ἔλθουν εἰς ἄμεσον ἐπαφήν μέ τόν Ἀόρατον Διοικητι-
κόν Κόσμον, δέν φωτίζονται ἐξ Αὐτοῦ καί, ἑπομένως, ἀγνοοῦν τελείως τήν Διάταξιν 
τῆς Ἐπουρανίου Πολιτείας. Αὐτήν εἴμεθα ἐπιφορτισμένοι νά καταστήσωμεν γνωστήν. 

Ὁ Πλανήτης μας ἔχει τήν ὀνομασίαν Γῆ. Ὁ Πνευματικός, ὅμως, Κόσμος τόν ὀνο-
μάζει Σταθμόν Ἄλφα (Α) καί εἶναι ὁ Πρῶτος Σταθμός διά τήν ἐπεξεργασίαν τῶν ψυ-
χῶν. 

 
 
Λέγει ὁ Κύριος, διά τοῦ στόματος τοῦ Ἰωάννου: 

Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω. 
Ἀρχή καί Τέλος... 

                                                     Ἀποκ. α΄ 8 
Ὁ Σταθμός μας (Γῆ) εἶναι ὁ μοναδικός εἰς ὁλόκληρον τό Σύμπαν, πού κατοικεῖται 

ἀπό ἀνθρώπινα ὄντα. Οἱ 23 ἄλλοι Σταθμοί εἶναι ἄσαρκοι, ψυχικοί. 
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Ποῖος ἐκ τῶν ἀνθρώπων θά ἠδύνατο, εὐσυνειδήτως, νά μᾶς ὁμιλήσῃ διά τό Φῶς 
τῆς Ἀληθείας καί νά μᾶς εἴπη, εἰς γενικάς γραμμάς, τά ἀξιώματα τῶν Ἐπουρανίων 
Μεγάλων Ἀρχηγῶν ἤ Διδασκάλων, τάς πορείας Των, τάς συζητήσεις καί ἀποφάσεις 
Των, ὡς καί ἕν μικρόν μέρος τοῦ Κόσμου τῶν Μυστηρίων Των; 

Πάντα ταῦτα καί πολλά ἄλλα, ἄγνωστα μέχρι στιγμῆς σημεῖα, θά τά γνωρίσετε, 
ὡς καλοπροαίρετος ἀναγνώστης, πού δέν ἀπορρίπτει τίποτε, ἐάν πρωτίστως δέν ἐξε-
τάσῃ τά θεμέλια τοῦ λόγου, πού ἐπ’ αὐτοῦ ἐστερεώθη ὁλόκληρον τό Σύμπαν. 

 
 
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
                                           
          Καί εἶπεν ὁ Θεός γεννηθήτω... 
                                            Παλ. Διαθήκη) 
Διά τοῦτο, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, πρέπει νά γνωρίσωμεν τήν Δύναμιν τῆς Θείας αὕτης 

Ἐνεργείας, πού ἐδημιούργησε τά πάντα. 
Ἡ Φύσις μας, μέ ὅλους τούς ἀστέρας τοῦ Οὐρανοῦ καί τό ἀτελεύτητον Σύμπαν, 

κινοῦνται, δηλαδή πάλλουν μέσα εἰς τήν ἰδίαν τήν Πνοήν, πού τά περιβάλλει καί τήν 
Ὁποίαν ὀνομάζομεν «Θεόν». Ἄρα, ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ Παρών καί ὁ τά πάντα Πλη-
ρῶν. Ὁ μόνος, πού γνωρίζει τήν οὐσίαν τῶν πάντων.  

Ἐπανειλημμένως θά ἀναφέρω τήν Θείαν Ἀρχήν, διότι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξαρτῶνται τά 
πάντα. 

Οἱ καλοπροαίρετοι ἀναγνῶσται, πού συμπονοῦν καί ἀγαποῦν τόν ἄνθρωπον, με-
λετῶντες τά ἐκδιδόμενα ἔργα τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, θά εὕρουν ἐντός αὐτῶν τήν 
ἀληθῆ φώτισιν, πού ἀναζητοῦν. Ἐάν, ὅμως, μερικοί ἐκ τῶν ἄνθρωπων, ἀπό περιέρ-
γειαν ἀναζητοῦν κάτι εἰς τά ἐν λόγω ἔργα, μέ τήν πρόθεσιν νά τό κατακρίνουν, διότι 
δέν τούς συμφέρει, τότε, εἶναι περιττή δι’ αὐτούς ἡ φωτεινή καί εὐθεῖα ὁδός, πού τούς 
ἀνοίγεται. Οἱ τυφλοί τῷ πνεύματι ἀρέσκονται, ὡς οἱ σκώληκες, νά ζοῦν εἰς τό βαθύ 
σκότος. 

Εἷς νεαρός δέν δύναται νά ἔχη τάς γνώσεις τοῦ σοφοῦ καθηγητοῦ. Καί ὅμως, πό-
σας φοράς ὁ λόγος τοῦ νεαροῦ κατώρθωσε νά φώτισῃ τόν σοφόν καθηγητήν! Ἀναφέ-
ρω τό παράδειγμα τοῦτο, διά νά ὑποδείξω, ὅτι ἡ ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου, ἐξ αἰτίας 
τοῦ ὑπερτροφικοῦ του ἐγωισμοῦ, τόν καθυστερεῖ ποιοτικῶς καί ἀποβαίνει εἰς βάρος 
τῆς ὀντότητός του. 

Ὀρθῶς κρίνουν μόνον ἐκεῖνοι, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀνάλυσιν τοῦ ἑαυτοῦ των. 
Πόσοι, ὅμως, εἶναι οὗτοι; Πολύ ὀλίγοι. Ὅταν, λοιπόν, δέν εἴμεθα εἰς θέσιν νά γνωρί-
σωμεν τόν ἑαυτόν μας, παρ’ ὅλην μας τήν καλήν διάθεσιν, ἄς ἀναζητήσωμεν τόν ἑαυ-
τόν μας εἰς τάς πράξεις τῶν ἄλλων. 

Μή κατακρίνομεν οὐδένα, διότι εἰς τάς πράξεις τῶν ἄλλων, πού δέν ἀνεχόμεθα, 
ἀντικατοπτρίζεται ὁ ἑαυτός μας. Ἐάν δέν θέλωμεν νά φανῶμεν ἐπιεικεῖς εἰς τούς ἀ-
δελφούς μας, ἄς κατακρίνωμεν τόν ἑαυτόν μας, πού μᾶς ἐδημιούργησε τήν εἰκόνα μας 
εἰς τάς πράξεις τῶν ἄλλων, πού δέν ἀνεχόμεθα. 

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ζωντανοί καθρέπται. Εἰς αὐτούς μέσα βλέπομεν τά ἐλαττώμα-
τά μας, ποτέ ὅμως τά προτερήματά των. Ἀντιθέτως, ἀπ’ ὅ,τι κάμνομεν, ἐάν τόν ἑαυτόν 
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μας τόν μεταχειριζώμεθα ὡς καθρέπτην, τότε θά ἔβλεπομεν μέσα εἰς αὐτόν τά προτε-
ρήματα τῶν ἀδελφῶν μας καί θά ἐλαττώναμεν τά ἐλαττώματά μας. 

 
 
 
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
 
Ὑπάρχει μία πολύ κακή ἀντίληψις τοῦ ἀνθρώπου περί τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἐπει-

δή δέν δύναται νά Τόν ἀντιληφθῆ καί ἡ φαντασία του Τόν παραγνωρίζει καταλήγει νά 
πιστεύσῃ εἰς τήν ἀνυπαρξίαν Αὐτοῦ. 

Δημιουργόν ἤ Θεόν ὀνομάζομεν τήν Ἄγνωστον Ἀρχήν Ἁπάντων, Ἧτις, ὡς Ἐνέρ-
γεια διάχυτος εἰς τό Σύμπαν, ἄχρωμος καί ἀπρόσωπος, ἐδημιούργησε τά πάντα ἐν τῷ 
Ἀπείρω καί τέλος τόν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Αὐτοῦ. Μέσω τοῦ ἐλεύθερου 
πνεύματος, μανθάνει ὁ ἄνθρωπος νά διαχωρίζη τό ἀγαθόν ἀπό τό βλαβερόν, οὐχί μό-
νον διά τόν ἑαυτόν του, ἀλλά καί διά τούς ἀδελφούς αὐτοῦ. Ἐάν τοῦτο δέν ἐγένετο, τό 
ἀτομικόν του ἀγαθόν δυνατόν νά γίνη βλαβερόν διά τόν πλησίον του. Δηλαδή νά 
μανθάνη ν’ ἀγαπᾶ ἐν τῇ πράξει τόν πλησίον του ὡς ἑαυτόν. 

Ὁ Θεός, ὡς ἐτόνισα καί ἀλλαχοῦ, δέν εἶναι Πνεῦμα, ὡς ἰσχυρίζονται μερικοί, διότι 
τότε τόν ἀναλύομεν. Τό πνεῦμα, εἶναι μία λεπτή αἰθέρια οὐσία καί ἐπειδή ὁ Θεός οὐδέν 
ἔχει τό τοιοῦτον, δέν ἀναλύεται, ὡς καί ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. 

 
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Ἡ γηίνη λογική εἶναι σχετική, ὡς πρός τήν διάκρισιν καί τήν κρίσιν μας, ἐνῶ ἡ 

λογική του Πνευματικοῦ Κόσμου, πολλάκις μᾶς εἶναι ἀκατανόητος, διά τό ἀπόλυτον 
τῆς φωτεινῆς της Γνώσεως, πού εἰσδύει εἰς τά πλέον μύχια της ἀνθρώπινης φύσεως. Εἶ-
ναι δύσκολον νά τήν ἀντιληφθῶμεν. Διά τοῦτο θά προσπαθήσω νά διατυπώσω αὐτήν 
μέ τήν κοινήν γηίνην λογικήν. 

Προτοῦ ἀρχίσῃ ἡ δημιουργία τῶν Κόσμων, δέν ὑπῆρχε τίποτε ἄλλο ἀπό τό Ἔρε-
βος, δηλαδή τό ἀπόλυτον σκότος μέσα εἰς τήν ἀσύλληπτη ἔκτασιν τοῦ Σύμπαντος Κό-
σμου. Τό πᾶν ὅμως ἦταν μεστόν ἀπό τήν διάχυτον ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς Πνοῆς 
τοῦ Ἑνός καί Μόνου Κυριάρχου της Ἀφηρημένης Ἐννοίας τοῦ Τίποτε. 

Ἐκ τοῦ μηδενός, τοῦ χαώδους Ἀπείρου, ἡ Ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Λόγου, ἐδη-
μιούργησε τά πάντα μέ κέντρον τοῦ Σύμπαντος τήν Γῆν1. Ἡ Γῆ, λοιπόν, προωρίζετο ὡς 
μοναδικόν Κέντρον, διά τήν μέλλουσαν κατεργασίαν τῶν ψυχικῶν ὀντοτήτων καί τόν 
διαχωρισμόν τῆς ποιοτικῆς αὐτῶν διαφορᾶς. 

Ὅπως γνωρίζομεν ἀπό τά Ἱερά Κείμενα, ὁ Θεός τελευταῖον ἔπλασε τόν ἄνθρω-
πον ἐπί τῆς Γῆς, μέ μίαν Του μόνον λέξιν: «Γένοιτο». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ἐνεφανί-
σθη ὁ ἄνθρωπος, κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν τοῦ Δημιουργοῦ του. 

 
1. Οἱ κόσμοι τοῦ Σύμπαντος ἐδημιουργήθησαν έκ τῶν συνεχῶν ἐκρήξεων. Ἡ Γῆ καί οἱ 

πλανῆται της ἀπεσπάσθησαν ἀπό τόν ὄγκον τοῦ Ἡλίου.  
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Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν Πνοήν τοῦ Θείου, ἐνέργεια ζω-
ῆς καί κινήσεως. Τό πνεῦμα εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, ὥστε δι’ αὐτοῦ 
νά ἐλέγχη τάς πράξεις του, διότι ἐπλάσθη αὐτεξούσιος. Τήν διαφοράν τῆς ψυχῆς ἀπό 
τοῦ πνεύματος, θά ἐξηγήσωμεν εἰς ἄλλο κεφάλαιον. 

Θά ἦτο ὁ ἄνθρωπος νεκρά ὑλη, ἐάν συνεχῶς δέν ἐνεψυχώνετο ἀπό τό Θεῖον. Ἡ 
ἐμψύχωσις αὕτη, εἶναι ἐνέργεια μέ κρᾶμα ἀσυλλήπτων ἐννοιῶν. Ἐάν, λοιπόν, ἐστερῆ-
το ὁ ἄνθρωπος, ὅπως εἴπομεν, τῆς ἐνεργείας τῆς ἐμψυχώσεως, δέν θά εἶχε ζωήν καί 
κίνησιν, κατά τήν περίοδον τῆς ἐμφανίσεώς του ἐπί τῆς Γῆς. Πολύ ἀργότερον ἀπέκτη-
σε διάκρισιν καί κρίσιν. Ἄρα, κάθε ἀνθρωπίνη ὀντότης εἶναι καί μία ἀπειροελαχίστη 
ἀκτίς τοῦ Θεοῦ. Συμπέρασμα: αἱ δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀντανακλάσεις τοῦ 
Θείου. Ἐάν ὁ Θεός ἀπέσυρε τήν ἀκτῖνα Του ἀπό τόν ἄνθρωπον, τό πᾶν εἰς αὐτόν θά ἀ-
πενεκροῦτο. 

Ἡ Ἱερά Βίβλος, ὅπως γνωρίζομεν, διαιρεῖται εἰς δύο κύρια μέρη, τήν Παλαιάν Δι-
αθήκην καί τήν Καινήν Διαθήκην. Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ τάς ὑποδιαιρέσεις των. 

Τό πρῶτον μέρος, ἡ Παλαιά Διαθήκη περιγράψει τήν Κοσμογονίαν καί συνεχίζει 
μέ τήν γενεαλογίαν τοῦ Κόσμου, διά νά καταλήξη εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἐβραϊκοῦ στοι-
χείου, ὅπου ὁλοκληρώνεται ἡ ἐπαναλαμβανομένη ἀνά τούς αἰῶνας ἱστορία τοῦ ἀν-
θρώπινου γένους. 

Ἀπό ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως, ἡ Παλαιά Διαθήκη θά κριθῆ ὡς σύγγραμμα συμ-
βολικόν, διά νά ἑρμηνευθῆ τό μυθοπλαστικόν της μέρος. Ἐκεῖνοι, πού συνέγραψαν τήν 
Παλαιάν Διαθήκην, οὐδείς τό ἀμφισβητεῖ, ὅτι ἦσαν ἐπικοινωνοί μέ διπλοῦν φωτισμόν, 
δηλαδή ἐλάμβανον ὁδηγίας ἀπό τήν Θεότητα, ὡς καί ἀπό τόν Πονηρόν. Ὅλοι οἱ προ-
φῆται τῶν Ἑβραίων εἶχον εἰς τήν διάθεσίν των τάς δύο ταύτας πηγάς τοῦ φωτισμοῦ. 

Οἱ συγγραφεῖς λοιπόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναλόγως μέ τάς ἀντιλήψεις των, 
διετύπωσαν τό μυθολογικόν των σύγγραμμα μέ ἁπλότητα, ὥστε νά εἶναι νοητόν καί 
νά καλύπτη τάς συμβολικάς των ἐννοίας, διά τήν χαμηλήν πνευματικήν στάθμην τῶν 
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς των. 

Τό δεύτερον μέρος, ἡ Καινή Διαθήκη, περιγράφει τήν ζωήν καί τό ἔργον τοῦ Θε-
ανθρώπου, ὅστις μέ τήν Θεϊκήν Ἐντολήν, ἐδίδασκε μέ παραβολάς καί ὑποδείξεις, ἵνα 
σώσῃ τήν ἀνθρωπίνην Κοινωνίαν ἀπό τάς ἁμαρτίας καί τά βάρη τῆς ὀντότητός των. 

Εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, ὅπως παρατηροῦμεν, ὁ Κύριος δέν θίγει τήν Ἐπιστήμην 
καί τοῦτο, διότι ἡ Ἐπιστήμη δέν ἔχει κάτι τό σταθερόν. Φυσικόν εἶναι νά παραμένη ἀτε-
λής, μέ ὅλην τήν φαινομενικήν της πρόοδον, εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὅσον καί ἐ-
άν ἡ Ἐπιστήμη προοδεύη, ποτέ δέν θά φθάσῃ τό τέλειον καί πάντοτε θά καθυστερῆ 
τόν ἄνθρωπον εἰς τήν ἐσωτερικήν του πρόοδον, ἐλλείψει Θείας Φωτίσεως. 

Σκοπός, βεβαίως, τῆς Ἐπιστήμης εἶναι νά ἐξυπηρετῆ ἡ μηχανή τόν ἄνθρωπον καί 
ὅμως οὐσιαστικά, ὁ ἄνθρωπος ὑποδουλώνεται εἰς αὐτήν. Ἄρα, τό ὠφέλιμον, πού τόσην 
ἀνάγκην ἔχει αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, ἡ μηχανή τοῦ τό στερεῖ καί τό ἀντικαθιστᾶ μέ τήν 
κακοδαιμονίαν. 

Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνικός πολιτισμός, βάσιν του εἶχε τήν ἐσωτερικήν τοῦ ἀνθρώπου 
καλλιέργειαν καί ὄχι τήν ἐξωτερικήν. Ἡ μηχανή δέν εἶχεν ἀπήχησιν εἰς τά φωτεινά ἐ-
κεῖνα τῆς Ἀρχαιότητος πνεύματα. Ἀντιθέτως, ἐκτός ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνας, οἱ 
Λαοί πού ἠσχολήθησαν μέ τήν καλλιέργειαν τῆς ἐξωτερικῆς ἤ μηχανικῆς προόδου, ἦ-
σαν οἱ Ἄτλαντες, οἱ Χαλδαῖοι, οἱ Αἰγύπτιοι κ.λπ. καί σήμερον σχεδόν ὅλη ἡ Ὑφήλιος. 
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Ὁ Κύριος ἔλεγεν, ὅτι ἡ Βασιλεία Του δέν εἶναι ἐκ τοῦ Κόσμου τούτου, δηλαδή δέν 
ἐπεδίωκε ἀξιώματα εἰς τήν Γῆν, ἀλλ’ εἰς τόν Οὐρανόν. Ἡ Ἐπουρανία Βασιλεία ὑπῆρ-
χεν ἀπό καταβολῆς Κόσμου. Ὠργανοῦτο ἀργά, πολύ ἀργά, μέχρις ὅτου τελειοποιη-
θοῦν ἀρκεταί ψυχαί καί παραλάβουν ἐκ τῶν χείρων τῶν Ἀγγέλων, πού παρέμεινον 
παρά τό πλευρόν τοῦ Πλαστοῦ, τάς Ἠγετικάς των θέσεις. Ὁ Κύριος, ὅταν κατῆλθεν εἰς 
τόν φθαρτόν μας Κόσμον, δέν ἐγκατέλειψε τό Βασίλειόν Του ἀκυβέρνητον. Εἶχεν ἀντι-
καταστάτην. 

Οἱ ἀποδημοῦντες ἐκ τῆς Γῆς, μίαν πατρίδα ἔχουν: τόν Οὐρανόν. Ὁ Οὐρανός εἶναι 
τό Βασίλειον τῶν Ψυχῶν. Οἱ πολῖται αὐτοῦ τοῦ Βασιλείου, δέν ἐκλέγουν τόν Ἀρχηγόν 
των, ὅπως συνειθίζεται εἰς τήν Γῆν, ἀλλ’ ὁ Ἀρχηγός εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις ἐκλέγει τούς 
πολίτας καί τούς κατατάσσει εἰς ἀνάλογα στρώματα ψυχοπνευματικῶν ποιοτήτων. Ἑ-
πομένως, Ἀρχηγός τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου εἶναι ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ 
Μονογενής τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ Υἱός, Ὅστις μετά τοῦ Φωτοδοτοῦ ΦΑΡΑΧ ἤ ΑΓΙΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑ, ἀποτελοῦν τά Σκέλη τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. 

Ἁγιογράφοι τινές, μιμούμενοι ὁ εἷς τόν ἄλλον, διετύπωσαν τό Τρίγωνον τῆς Τρια-
δικῆς Θεότητος μέ τήν βάσιν του πρός τά κάτω καί τόν ἀόρατον ὀφθαλμόν εἰς τό μέσον 
τοῦ Τρίγωνου. Κακῶς. Τό Τρίγωνον τοῦτο ἔχει τήν βάσιν του πρός τά ἄνω, διότι ὁ 
ΑΝΑΡΧΟΣ, ναί μέν εἶναι Διάχυτος καί Ἀνεξιχνίαστος Δύναμις, ἡ Βούλησίς Του ὅμως 
συλλαμβάνεται ἐκ τῶν ἄνω διά τῆς διαισθήσεώς μας, ἐάν βεβαίως ἔχωμεν τήν ἀπαι-
τούμενην πρός τοῦτο συνείδησιν. Ἡ βάσις τῆς Ἁγίας Του Ἰσχύος εἶναι ὁ Οὐρανός καί 
ὄχι ἡ Γῆ. Ἀντιθέτως λοιπόν, ἡμεῖς εἰκονίζομεν τό ἐν λόγω Τρίγωνον μέ τήν βάσιν του 
πρός τόν Οὐρανόν καί μέ τόν συμβολικόν Ὀφθαλμόν τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ εἰς τό μέσον του 
Τριγώνου. 
 

 
Ἡ Τριαδική Θεότης ἔχει μίαν ἀόρατον βάσιν, τόν ΘΕΟΝ, καί δύο πλευράς, αἱ ὁ-

ποῖαι κάποτε ὑπῆρξαν ἐν τῇ Γῇ ὀραταί, ὡς ἦτο ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ καί τό ΑΓΙΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑ. 

Οἱ ἁγιογράφοι ἐπαρουσίασαν τήν Ἁγίαν Περιστεράν ὑπεράνω τῶν κεφαλῶν τοῦ 
προσωποποιημένου ΑΝΑΡΧΟΥ καί τοῦ Υἱοῦ Του. Τήν δέ Ἁγίαν Περιστεράν νά ρίπτη 
τάς φωτεινάς της ἀκτίνας ἐπί τῶν κέφαλων Των. Ἐξ αὐτῆς τῆς εἰκόνος ὁρμώμενοι ἐ-
σχημάτισαν καί τό Τρίγωνον μέ τήν βάσιν του πρός τά κάτω. Ὁ συμβολισμός τῆς εἰκό-
νος ἔχει τήν ἐννοιαν, ὅτι ἡ Τριαδική θεότης εἶναι Ἕν καί τό Αὐτό ἐν Πνεύματι. 

Ἐάν μερικοί, ἐκ τῶν ἀδιορθώτων μέ πεπλανημένας ἀρχάς γήινης μορφώσεως, ὡς 
ψευδοστοχασταί, ἐπιμένουν καί διακηρύττουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Δημιουργός 
τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, τότε περιττεύει νά δοξολογοῦν καί ἰδιαιτέρως τό κάθε σκέλος 
τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. Ἄρα, τό κάθε σκέλος τοῦ Τριγώνου ἔχει διά τόν πιστόν ἰδίαν 
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ὑπόστασιν: Θεός, Χριστός, Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀπόδειξις τῆς ὀρθότητος ταύτης εἶναι, ὅτι αἱ 
δεήσεις μας διαφέρουν, ὅταν τάς ἀποτείνωμεν πρός μίαν ἐκ τῶν ὑποστάσεων τοῦ κάθε 
σκέλους τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. 

Ἀντιτίθεμαι πρός τήν Ἰνδικήν δοξασίαν, ἡ ὁποῖα διδάσκει, ὅτι οἱ μεγάλοι Γκουρού, 
ὡς ἐξελιγμέναι ψυχαί, εἰσερχόμεναι εἰς τήν Νιρβάναν (Θέωσιν), αὐτομάτως ἐνοῦνται 
μετά τοῦ Θείου καί δέν ἔχουν πλέον ἰδίαν προσωπικότητα. Ἡ ἀντίληψις αὕτη εἶναι τε-
λείως λανθασμένη, ὡς ἐτονίσθη πρό πολλῶν ἐτῶν ἀπό τόν Πνευματικόν Κόσμον. Σή-
μερον, ἐδικαιώθημεν. Οἱ νεώτεροι τῆς Ἰνδικῆς δοξασίας παραδέχονται, ὅτι τά μεγάλα 
Πνεύματα τῶν Διδασκάλων των δέν ἐνουνται μετά τοῦ Θείου, διότι δέν θά ἐνεφανί-
ζοντο ὡς προσωπικότες παλαιῶν χρόνων εἰς τάς συνεδριάσεις τῶν Πνευματιστικῶν 
Κέντρων. 

Κατά τούς ἀρχαίους χρόνους, δηλαδή ὅταν ὁ ἄνθρωπος, διά τῆς διανοίας του, συ-
νέλαβε τήν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀσύλληπτον Ἐνέργειαν, διάχυτον, ἀφηρημένην ἐκ 
τῆς ἀϋλότητός της, ὠνόμασεν αὐτήν Ἄγνωστον Ἀρχήν Ἁπάντων. Ἐφ ὅσον ὁ Θεός ἦτο, 
εἶναι καί θά εἶναι Μονάς Ἀδιαίρετος, διέπουσα τά πάντα, διατί – ἐρωτῶ – οἱ φανατικοί 
καί συσκοτισμένοι ἐγκέφαλοι τῶν θρησκολήπτων ἐπιμένουν, ὅτι ὁ Θεός κατῆλθεν εἰς 
τήν Γῆν, διά τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ; Λησμονοῦν, ὡς φαίνεται, 
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐνεφανίσθη οὐχί ὡς Θεός, ἀλλ’ ὡς ἁπλοῦς ἄνθρωπος μέ Θείαν ἀ-
ποστολήν. Δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι τῶν πεπλανημένων γνώσεων, ἀντιθέτως πρός τούς 
θρησκολήπτους, δέν παραδέχονται τήν Θεότητά Του. 

Οὔτε μέ τούς μέν, ἀλλ’ οὔτε καί μέ τούς δέ συμφωνῶ. 
Ἐπαναλαμβάνω μόνον, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατῆλθεν εἰς τήν Γῆν ὡς ἁπλοῦς 

ἄνθρωπος μέ θεϊκόν προορισμόν. Εἰς δέ τούς Οὐρανούς, μετά τήν Σταύρωσίν Του, ἀ-
νέλαβε τά σκῆπτρα τοῦ Οὐρανοῦ ὡς Θεός, ἐφ’ ὅσον ἦτο Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἐάν δέν ἔχω 
δίκαιον, διά τά ὅσα παραθέτω, τότε πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ποῖος διοι-
κοῦσε τό Σύμπαν μέ τά ἄπειρα δημιουργήματα ἐν αὐτῷ; Ποῖος ἄλλος ἀπό τόν 
ΑΝΑΡΧΟΝ. Ἄρα, ὁ ΑΝΑΡΧΟΣ εἶναι ὁ Δημιουργός τῶν πάντων, Ὅστις εἶναι ἀμετακί-
νητος, δημιουργήσας τάς διαφόρους ἀντιθέσεις σφύρας καί ἄκμονος, πρός ἐκλέπτυν-
σιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἵνα κάποτε τοῦτο φθάσῃ εἰς τήν τελειότητα, ὄχι διά τοῦ ἐ-
ξαναγκασμοῦ, ἀλλά διά τῆς ἐλευθέρας του βουλήσεως. Ἐάν ἡ Θεία Ἀρχή ἐξηνάγκαζε 
τόν ἄνθρωπον ν’ ἀκολουθῆ τήν ὀρθότητα, τότε θά παρέμενε στάσιμος, ὡς ἀκατέργα-
στος ἀδάμας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐνεφανίσθη εἰς τήν Γῆν κατ’ ἐπιταγήν τοῦ Πατρός Του, 
ἵνα μᾶς διδάξη τόν τρόπον τῆς ἐξελίξεώς μας, ἐξιλεώνοντας τάς ἁμαρτίας μας, διά μέ-
σου τῆς Ἀγάπης. 
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ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 
Ἄς παρακολουθήσωμεν, εἰς γενικάς γραμμάς, ποία εἶναι ἡ διάταξις τοῦ Ἐπουρα-

νίου Βασιλείου καί πώς αὐτό λειτουργεῖ. 
Ὡς ἐδιδάχθητε, οἱ Σταθμοί εἶναι 24 τόν ἀριθμόν, ἤτοι ἀπό τό Α—Ω. Εἰς τόν κάθε 

Σταθμόν γίνεται εἰδική συμπληρωματική ἐκπαίδευσις τῆς ψυχῆς. Ἤδη γνωριζομεν, ὅτι 
ὁ Σταθμός Α (Γῆ) εἶναι μοναδικός εἰς ὁλόκληρον τό Σύμπαν, διά τάς ἀνθρωπίνας ὀν-
τότητας. Εἶναι Κέντρον διαχωρισμοῦ τῶν ψυχικῶν ποιοτήτων, ὅπου ἀντιμάχονται αἱ 
Δυνάμεις τῶν ἀγαθῶν καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Διά τοῦτο ἡ Γῆ εἶναι ὁ πικρός καί 
ἀκάνθινος Σταθμός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ Σταθμοί Β—Ω, εἶναι οἱ Σταθμοί τῶν ψυχῶν μέ κλιμακωτήν ἄνοδον. 
Ὁ Σταθμός Ψ, ἤτοι ὁ προτελευταῖος Σταθμός τῶν ψυχικῶν διυλιστηρίων, εἶναι ὁ 

δυσκολώτερος ἐξ ὅλων τῶν ἄλλων Σταθμῶν. Εἶναι στιγμιαῖος. Ἡ παραμονή τῆς ψυχῆς 
εἰς αὐτόν εἶναι μηδαμινή. Δοκιμάζεται ἀπό ὅλας τάς ἕλξεις ὅλων τῶν Σταθμῶν. (Ἴδε 
σχέδιον 1). 

Ὁ Σταθμός Ω, τό τέρμα τῶν Σταθμῶν, ὀνομάζεται «Σταθμός τῆς Ἀναπαύσεως». 
Εἶναι ὁ Σταθμός, τόν ὁποῖον οἱ γήινοι ὀνομάζομεν «Παράδεισον». Ὅταν ἡ ψυχή κα-
τορθώσῃ νά εἰσέλθη εἰς αὐτόν, δέν ἐπανέρχεται πλέον, διά τῆς μετενσαρκώσεως εἰς 
τήν γηίνην ζωήν. Εἰς τόν Σταθμόν τῆς Ἀναπαύσεως ζοῦν αἱ ἀνώτεραι ψυχαί. 
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Τό ὀνομαζόμενον «Ἀνάκτορον τοῦ Κυρίου» εἶναι ὁ Παράδεισος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ 
Πνεύματος καί τῆς ἀνωτερότητος τῆς ψυχῆς. Ἡ ἀνωτερότης τῆς ὀντότητος εἶναι ἰσο-
ζυγισμένη μέ τό Πνεῦμα καί τήν Ψυχήν. Εἶναι πολύ δύσκολον νά εἰσέλθη κανείς εἰς 
αὐτό, ὄχι ὅμως καί ἀπρόσιτον. Ἡ προετοιμασία, διά τήν εἴσοδον τῆς ὀντότητος εἰς αὐ-
τό, ἐξαρτᾶται ἀπό τάς γηίνας καλάς καί ἀγαθάς της πράξεις. Μέχρι στιγμῆς εἰς τό Ἀ-
νάκτορον τοῦ Κυρίου μόνον ἑπτά ὀντότητες εἰσῆλθον, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται εἰς τήν 
θέωσιν (Νιρβάνα). Αἱ ὀντότητες αὗται ὀνομάζονται «Ἀστέρες τοῦ Κυρίου» καί εἶναι ἄ-
μεσοι Συνεργάται Αὐτοῦ. Ἡ Ἀνωτάτη αὕτη Ἀρχή λέγεται «Θεότης». Αἱ γήιναι ὀνομα-
σίαι τῶν ἐν λόγω Ἀστέρων εἶναι αἱ ἑξῆς: 

ΑΡΧΩΝ ΦΑΡΑΧ (ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ),  
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ,  
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ,  
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ,  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ καί  
ΟΜΗΡΟΣ.  
Οἱ πέντε πρῶτοι Ἀστέρες ἀποτελοῦν τήν Εἰκόνα τοῦ Κυρίου1. 
Ὅταν ἡ ψυχή εἰσέλθῃ εἰς τό Βασίλειον τοῦ Κυρίου, θά διέλθῃ ἀπό δύο σημαντικά 

Κέντρα: τό Κέντρον τῶν Διερχομένων καί τό Κέντρον τῆς Λογοδοσίας. Τά δύο ταῦτα 
Κέντρα εὑρίσκονται ἄνωθεν τῶν πλευρῶν τῆς Γῆς. 

Ὅταν γίνη ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἀπό τήν Θείαν Ἀρχήν, τότε ἡ ψυχή, ἀφοῦ διέλ-
θη τήν Ἀναμορφωτικήν Ζώνην (ἴδε σχέδιον Νο 2), εἰσέρχεται εἰς τό Κέντρον τῶν Διερ-
χομένων. Ἐκεῖ ἡ ψυχή, ὀλίγον κατ’ ὀλίγον, κατατοπίζεται ἐπί τῆς νέας της καταστά-
σεως. Ἔχει ὅμως ἔντονον τήν ἐντύπωσιν, ὅτι εὑρίσκεται μεταξύ ὁρατοῦ καί ἀοράτου 
Κόσμου, διότι ἡ ἀλλαγή τῆς ζωῆς δέν γίνεται ἀποτόμως, χάρις εἰς τήν προνοητικότητα 
τοῦ Θείου. Ἐκεῖθεν, μεταβαίνει ἡ ψυχή εἰς τό Κέντρον τῆς Λογοδοσίας καί κρίνεται ἀπό 
τήν συνείδησίν της. Αὐστηρός κατήγορος τῆς ὀντότητος εἶναι ἡ Συνείδησις, ὅταν ἀπο-
λογεῖται τό πνεῦμα. Ἀναλόγως δέ τῶν πράξεών της κατατάσσεται εἰς τόν σχετικόν της 
Σταθμόν. Ἄπειραι ψυχαί ἀποχωροῦν ἐκ τῆς Γῆς, ὀλίγαι ὅμως εἶναι ἐκεῖναι αἱ ὁποῖαι θά 
δυνηθοῦν νά εἰσέλθουν εἰς τόν Σταθμόν Β. Αἱ ἄλλαι αἰωροῦνται (ἔστω καί ἐάν ἦσαν 
πνεύματα ἀξίας) ἕως ὅτου ἀποφασίσῃ δι’ αὐτάς ἡ Θεία Ἀρχή τήν ἐπαναφοράν των εἰς 
τήν Γῆν, ἡ ὁποῖα κυμαίνεται ἀπό ἔτους μέχρις αἰώνων. Περισσοτέρας λεπτομερείας 
περί ψυχῶν θά ἴδωμεν εἰς τό Μέγα Ἔργον τοῦ Οὐρανοῦ2. 

Τό Συμβούλιον τῶν Δέκα ἤ Κέντρον Πνευματικῆς Αἴγλης ἤ Πνευματικοῦ Ἡλίου, 
εἶναι τό κυριώτερον Συμβούλιον τοῦ Οὐρανοῦ, καί ἔχει ἄμεσον σχέσιν μέ τήν Γῆν. Ἀ-
ποτελεῖται ἀπό 10 Ἡγετικά Στελέχη μετά τῶν Βοηθῶν των. Τά στελέχη ταῦτα ὀνομά-
ζονται «Ἀρχηγοί» ἤ «Διδάσκαλοι». Ἔχουν δέ μεγάλην ἰσχύν. Ὅταν ἕν στέλεχος τοῦ 

 
1. Τό Πνεῦμα τοῦ ΚΥΡΙΟΥ είναι ό ΦΑΡΑΧ ἤ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ. Οἱ Ὀφθαλμοί Του εἶναι ὁ 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ καί ὁ ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ἡ Καρδία Του εἶναι ὁ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ καί. 
ή Δύναμίς Του, ὁ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ὁ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ. Μεταγενεστέρως εἰσῆλθον εἰς τό Ἀνά-
κτορον τοῦ Κυρίου, οἱ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ καί ΟΜΗΡΟΣ. 

2. Ὅταν δηλαδή ὁλοκληρωθῆ ἡ ἔκδοσις τῶν Ἔργων τῶν Ἐπουρανίων Διδασκάλων. 
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Κέντρου τούτου ἀνέλθη κατά μερικάς βαθμίδας, τότε ἀντικαθίσταται δι’ ἄλλου, ἀντα-
ξίου τῆς θέσεως ταύτης. Ἄρχων τοῦ Συμβουλίου τούτου εἶναι ὁ ΠΛΑΤΩΝ. 

Πλήν τοῦ Συμβουλίου τῆς Πνευματικῆς Αἴγλης ὑφίστανται καί ἀλλά 13 Συμβού-
λια ἰσότιμα μέ τό Συμβούλιον Πνευματικῆς Αἴγλης (ἡ διαφορά εἶναι, ὅτι εἰς τό πρῶτον 
προηγοῦνται οἱ Ἄρχοντες Διδάσκαλοι διά τό Ἀνάκτορον τοῦ Κυρίου). Τό κάθε Συμβού-
λιον ἀπό τά 13, διοικεῖται ἀπό 10 Ἡγήτορας μέ τούς Βοηθούς των. Ὁ κάθε Ἡγήτωρ εἶ-
ναι ὑπεύθυνος διά τόν Τομέα του. Αἱ ἀποφάσεις τῶν 13 Συμβουλίων συγκεντροῦνται  
εἰς τό Συμβούλιον Πνευματικῆς Αἴγλης, τό ὁποῖον εἶναι τό Κέντρον τῆς Φωτοδοτήσεως 
(ὅρα σχέδιον Νο 3). 
 

Ἄλλο σημαντικώτατον Κέντρον τοῦ Οὐρανοῦ εἶναι ἡ Βουλή τοῦ Κυρίου ἤ Ναός 
τοῦ Κυρίου ἤ Ἀδελφότης Πνευματικῆς Ἑνώσεως. Εἰς τό Κέντρον τοῦτο ὁμιλεῖ ὁ Κύριος 
καί ὑποβάλλονται ἐρωτήσεις καί ἐπερωτήσεις ἀπό τούς Ἄρχοντας, Διδασκάλους καί 
Ἡγήτορας τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου. Τούς λόγους καί τάς ἀποφάσεις τῆς Βουλῆς με-
ταδίδει εἰς τήν Γῆν, μέ ὑλικάς εἰκόνας, ὁ ἀδελφός Ὠριγένης. Διά τῶν ὑλικῶν εἰκόνων 
εἶναι εὐκολωτέρα ἡ παρακολούθησις ἀπό τούς θνητούς. Τά χρώματα, ὁ ἦχος καί τά 
ἀντικείμενα (ἅτινα δέν ὑφίστανται), πρός κατανόησιν τῶν εἰκόνων, μεταδίδονται διά 
πνευματικῶν ἀκτινοβολιῶν. (Ὅρα σχέδιον Νο 1). 

Ὑφίστανται καί ἄλλα μικρότερα Συμβούλια, τά ὁποῖα ὑπάγονται εἰς τήν δικαιο-
δοσίαν τῶν Μεγάλων Συμβουλίων. 

Εἰς εἰδικόν Ἀστέρα παραμένει ἡ Ἀνωτάτη θρησκευτική Ἀρχή. Εἰς αὐτόν τόν Ἀστέ-
ρα ὑπάγονται οἱ Ἅγιοι, οἱ Ὅσιοι καί, ἐν γένει, οἱ ἀκολουθοῦντες τόν τομέα αὐτόν. 

Εἰς εἰδικούς ἀστέρας κατοικοῦν ψυχαί ἄλλων τομέων. 
Οἱ στρατιωτικοί, διά λόγους τούς ὁποίους ἐξηγοῦμεν ἀλλαχοῦ, ἔχουν ἰδιαίτερον 

τομέα. Οὐδείς ἐξ αὐτῶν παραμένει διά παντός εἰς τούς Οὐρανούς. Ἀναλόγως τῶν 
πράξεών των θά ἐπανενσαρκωθοῦν, ἐνωρίτερον ἤ βραδύτερον. Τοῦτο ἐξαρτᾶται ἀπό 
τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς των. 

Ἐπίσης, ὑπάρχουν ἄπειρα ἐξωκόσμια ὄντα, ἀόρατα εἰς τήν ὅρασίν μας, καί δέν ἔ-
χουν καμμίαν σχέσιν τά μέν μέ τά δέ. Σχετικήν περιγραφήν, μέρους αὐτῶν, θά δώσω-
μεν. 

 
 

ΤΑ 13 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 
Τά 13 Συμβούλια τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, ἔχουν ὡς κυρίαν των ἕδραν τό «Κέν-

τρον Πνευματικῆς Αἴγλης». Τά 13 Συμβούλια δέν σχηματίζουν κανονικόν κύκλον, ὡς 
εἰκονίζονται εἰς τό σχῆμα 4, ἀλλά εἶναι διεσπαρμένα εἰς διάφορα σημεῖα τοῦ αἰθέρος. 

Τά 13 ταῦτα Συμβούλια, συμβολίζουν τόν Κύριον μετά τῶν 12 Μαθητῶν Του. Εἶ-
ναι, δηλαδή, οἱ 12 θρόνοι, τούς ὁποίους ὑπεσχέθη ὁ Κύριος εἰς αὐτούς, ἐν τῷ Οὐρανίῳ 
Βασιλείῳ Του, κατά τήν Καινήν Διαθήκην. Ὁ Κύριος δέν διεχώρισε τούς Συνεργάτας 
Του ἀπό τόν Ἑαυτόν Του. Παρέμεινεν ὁ Αὐτός, ὡς ἐν τῇ Γῇ Ἀδελφός τῶν, χωρίς νά ἐ-
πηρεασθῆ ἀπό τήν ὑψηλήν θέσιν Του, διότι εἶναι ὁ Θεός. 
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ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
 
1ον) Συμβούλιον Ἐκτελεστικόν, κατόπιν βεβαίως ὁδηγιῶν ἐκ τῶν ἄλλων Συμβου-

λίων. 
2ον) Συμβούλιον σφυγμομετρήσεως τῶν Δυνάμεών Μας, αἱ ὁποῖαι ἐπιδροῦν εἰς 

τόν Σταθμόν Α (Ἄλφα) ἤ Γῆν. 
3ον) Συμβούλιον τῆς εἰσχωρήσεως εἰς τάς διαθέσεις τῶν ὄντων, ἐπί ζητημάτων Χ. 
4ον) Συμβούλιον τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ὄντων εἰς τό αὐτό σημεῖον, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐ-

ξεκίνησαν. 
5ον) Συμβούλιον ἐπί λεπτεπιλέπτου ὀργανικῆς τῶν ὄντων δυνάμεως. 
6ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς ὑφῆς τῶν ὄντων καί τῆς ἐπιδράσεώς των ἐπί τοῦ νήματος 

τῆς λήψεως. 
7ον) Συμβούλιον ἐπί τοῦ χρόνου παραμονῆς τῶν ὄντων εἰς ὡρισμένον Σταθμόν ἤ 

Ἀστέρα. 
8ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς πνευματικῆς ἀνωμαλίας, εἰς ὡρισμενους. 
9ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς ἀναζωπυρώσεως, ἐξ ἀνάγκης δράσεως τῶν ὄντων. 
10ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς ἐξετάσεως τῆς οὐσίας τῶν ὄντων. 
11ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς διαστροφῆς, ἐκ τῆς φυσικῆς τῶν ἀγωγῆς. 
12ον) Συμβούλιον ἐπί τῆς ἐρεύνης, διά τήν ἐξεύρεσιν τοῦ καταλληλοτέρου, διά τήν 

Χ ἀνάληψιν. 
13ον) Συμβούλιον τῆς εἰσφορᾶς δυνάμεων. 
ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ταῦτα ἰσχύουν καί δι’ ὅλους τους κόσμους τοῦ Σύμπαντος. 
 
 

 
 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ 
 

o Ὅταν ἀποθνήσκη ὁ ἄνθρωπος, ἡ ψυχοπνευματική του ὀντότης ἀνέρχεται 
τήν εἰκονιζόμενην κλίμακα. Σημεῖον τῆς ἀφετηρίας της εἶναι τό μηδέν (0). 
Ἐξουδετερώνει τήν ἐν τῇ Γῇ ζωήν της. (Σχ. 2). 

o Ἡ ἄσαρκος ὀντότης, ὡς πνεῦμα, συνεχίζουσα τήν ἄνοδόν της, διέρχεται 
τήν «Ἀναμορφωτικήν Ζώνην» (Ὑπερμνήμην). 

o Ὅταν ὅμως ἡ ψυχοπνευματική ὀντότης κατέρχεται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ πρός 
τήν Γῆν, μέ σκοπόν νά ἐνσαρκωθῆ, τότε ἡ Ἀναμορφωτική Ζώνη ὀνομάζεται 
«Φράγμα τῆς Λήθης» ἤ κατά τήν μυθολογίαν «Κέρβερος». Ἡ ὀντότης λη-
σμονεῖ τά πάντα ἐν τῇ Οὐράνια ζωῇ της. Ἀντιθέτως, δύναται, εἰς περιπτώ-
σεις τινάς, νά ἐνθυμηθῆ τήν προΰπαρξιν ἤ προϋπάρξεις της, εἰς τόν κόσμον 
τῆς ὕλης. 

o Ἡ ἐνσάρκωσις τῆς ψυχῆς ἤ μετενσάρκωσις λαμβάνει χωράν καθ’ ἥν στιγ-
μήν ἐξέρχεται τό ἔμβρυον ἐκ τῆς κοιλίας τῆς μητρός του. Μέ τήν πρώτην 
εἰσπνοήν τοῦ ἐμβρύου, ἐνσαρκοῦται ἡ ψυχή του. 
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o Τό Κέντρον τῶν Διερχόμενων ἔχει 10 κύκλους, ὁ κάθε δέ κύκλος 10 ὑποδι-
αιρέσεις ἤτοι 10X10=100. (Σχέδ. 2). 

o Αἱ τιμωρημέναι ψυχαί, ἀναλόγως τῶν πράξεών των, θᾶττον ἤ βράδιον θά 
ἐπανέλθουν εἰς τήν Γῆν. Δυνατόν ἡ ἐπαναφορά των νά γίνη μετά ἕν ἔτος ἤ 
καί μετά αἰῶνας. Ἐντολήν ἀναχωρήσεως λαμβάνουν μόνον ἀπό τόν Κύ-
ριον. 

o Ὅλαι αἱ ψυχαί, τιμωρημεναι καί μή, αἰωροῦνται. Οἱ κύκλοι δέν ὑφίστανται 
εἰς τόν Οὐρανόν. Δίδονται πρός ἡμᾶς, ἵνα κατατοπισθῶμεν ἐπί τῆς διαρ-
θρώσεως τοῦ Οὐρανοῦ. 

 
 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΓΛΗΣ 
 
Τό Συμβούλιον τῶν Δέκα Ἀρχόντων λέγεται Κέντρον Πνευματικῆς Αἴγλης ἤ 

Πνευματικοῦ Ἡλίου. Ἀποτελεῖται ἀπό δέκα κύκλους μέ δέκα ὑποδιαιρέσεις ὁ κάθε κύ-
κλος, ἤτοι 10X10=100 βαθμίδας, ἀγούσας πρός τό Ἀνάκτορον τοῦ Κυρίου. Εἰς τόν τομέα 
τοῦτον ἐργάζονται αἱ ἰσχυρότεραι ψυχοπνευματικαί ὀντότητες. (Σχ. 3). Ἐκ τοῦ Κέντρου 
τούτου ὁμιλοῦν πάντες οἱ μεγάλοι Διδάσκαλοι ἤ Ἀρχηγοί τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου. Τό 
Φῶς τοῦ Κέντρου τούτου εἶναι πανίσχυρον καί ἐκτυφλωτικόν διά πᾶν Πνεῦμα, τό ὁ-
ποῖον καθυστερεῖ εἰς ψυχικόν σθένος καί ἤθελεν ἀντικρύσει τό φῶς τοῦτο. Ἑπομένως, 
ὁ συνδεόμενος Ἐπικοινωνός μετά τοῦ Κέντρου τούτου, δέν δύναται νά ἐπικαλῆται 
πνεύματα ἀποθανόντων, ἄνευ ἀδείας του Πνευματικοῦ Κόσμου. Ἐάν πράττη τοῦτο ἀ-
νυψώνει τάς ἐπικαλεσθείσας ψυχάς εἰς βάρος αὐτῶν καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὅλαι αἱ ψυ-
χαί δέν εἶναι κατάλληλοι νά συνομιλήσουν ἐκ τοῦ Κέντρου τούτου. Διά τῆς ἀδείας του, 
ὁ Ἐπικοινωνός πολλάκις συνομιλεῖ μετά τοῦ Ἀγγέλου Φύλακος τοῦ ἐπικαλεσθέντος. 

Ὑπάρχουν πολλά Κέντρα ἐν τῷ Οὐρανῷ, διευκολύνοντα τάς Ἐπικοινωνίας τῶν 
δύο Κόσμων, ἀνεύθυνα ὅμως. Ἐπ’ αὐτῶν, ἐνίοτε ὁ Πονηρός ἐπικολλᾶ τό νῆμα του, διά 
νά φέρη σύγχυσιν. Τά Κέντρα ταῦτα πολλάκις ἐνισχύονται ἀπό τούς μεγάλους Διδα-
σκάλους, ἀπό ἀγάπην πρός τούς ἀνθρώπους. 

 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
 
Ὅταν αἱ ψυχοπνευματικαί ὀντότητες εἶναι διά νά φθάσουν εἰς τήν τελειότητά 

των, ἀκολουθοῦν, παρά τήν δύσβατον ὁδόν των, μίαν ἀπό τάς κατευθύνσεις τῆς εἰκό-
νος (ὅρα σχέδιον Νο 5). Οὐδέν τό ἀκατόρθωτον διά τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης. Τά ἀ-
νύπαρκτα μεταβάλλονται εἰς ὑπαρκτά καί τά ὑπαρκτά ἐξαφανίζονται. Διά τῆς συστη-
ματικῆς ἀσκήσεως, ὅταν ἀποκτᾶ τις δυνάμεις θείας, τά πάντα ἐξισοῦνται εἰς τό Ἄπει-
ρον. Ἡ ὕλη εἶναι ἐνέργεια συμπυκνωμένη, τήν ὁποίαν δύναται ὁ ἄνθρωπος, ὡς θαυ-
ματοποιός, νά ἐξαφανίσῃ ἤ νά ἐμφανίσῃ, διά τῆς πνευματικῆς του δυνάμεως, ὅταν 
αὕτη εἶναι ἐξισωμένη μέ τήν ψυχήν του. 

Ἐκεῖνος ὅστις, διά τῆς Ἀγάπης καί τῆς Πίστεώς του πρός τόν Θεόν ἐγκύψει εἰς τήν 
μελέτην τῶν ἱερῶν τούτων Κείμενων, διά τοῦ διαλογισμοῦ θά φθάσῃ εἰς τό σημεῖον νά 
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λύη ὅλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς καί τά πλέον περίπλοκα τῆς Ἐπιστήμης, διά μέσου 
του Θείου Ρεύματος (Πράνα). 

Τά ὑπερκόσμια φαινόμενα εἶναι ἄπειρα εἰς ποικιλίαν καί ἀνέκφραστα εἰς θαυμα-
σμόν. Μόνον ὅταν διέλθη τις τό κατώφλιον τῆς ὑπερκοσμίας διαβάσεως (μέ ἐλευθέραν 
τήν διάβασιν), τότε μόνον ἀντιλαμβάνεται τό πνεῦμα του, τό μέγεθος τῆς Δημιουργίας 
καί τά ἐκπληκτικά θαύματα πού αὕτη ἐξετέλεσεν ἀπό χρόνου ἄνευ ἀρχῆς καί ἄνευ 
τέλους. 

 
 
 
ΕΞΙΣΩΣΙΣ ΤΟΥ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 
 

 
 
Εἰς τήν Ἄγνωστον Δύναμιν τοῦ Ἀοράτου Μηνύτωρος ἤ Θεοῦ, ὅλα ἐξισοῦνται, διότι 

εἰς ὅλα ἐνυπάρχει ἡ Πνοή Του. Ἄρα, τό Ἀόρατον, ὡς μή ὑπάρχον, σημειοῦμεν διά τοῦ ἀ-
ριθμοῦ 0. Ὡς, ὅμως, αἰωνίως ἐνεργοῦσα Δύναμις, σημειοῦται διά τοῦ ἀριθμοῦ 1. Ἑπο-
μένως ἔχομεν 0 + 1 = 1. 

Ἐκ τοῦ μηδενός ἐδημιουργήθησαν τά Πάντα, τά ὁποῖα ἀντιπροσωπεύουν μίαν καί 
μόνην Δύναμιν, τόν Θεόν, μέ τήν ὑψηλήν ἔννοιαν, ὅτι 0 = 1. 

 
 

Οἱ Οὐρανοί, δηλαδή οἱ Ἄρχοντες τοῦ Πνευματικοῦ Βασιλείου, εἶναι εὐχαριστημέ-
νοι, διότι εὑρέθησαν ἄνθρωποι μέ κατανόησιν εἰς τά πνευματικά ζητήματα, πού ἀφο-
ροῦν ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος. 

Βεβαίως, ἡ τροφή αὕτη τῆς Γνώσεως δέν εἶναι διά τούς ἀδαεῖς, πού, ὡς βρέφη, ἡ 
στερεά τροφή (τῆς Γνώσεως) τούς εἶναι ἀκατάλληλος καί οὕτως ἔχουν ἀνάγκην χρό-
νου καί θελήσεως, διά νά συνηθίσουν εἰς αὐτήν. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφομοιώσῃ τήν πνευματικήν τροφήν του, εἰς τόν σκοπόν, πού 
τοῦ δίδεται αὕτη ἀπό τήν Θείαν Ἀρχήν, τότε μόνον θά λειτουργήσῃ ἐντός αὐτοῦ συγ-
χρονισμένως ἡ ψυχική του συγχορδία. 

 
 

 
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣIΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ 
 
Τά μεσάζοντα, ὀφείλουν νά ἔχουν ὑπ’ ὄψει των, ὅτι αἱ συχναί Ἐπικοινωνίαι μέ 

κοινά πνεύματα ἐξασθενοῦν τό νευρικόν σύστημα. Διότι αἱ ἀκτινοβολίαι τῶν πνευμά-
των, ὅποιας δήποτε παρατάξεως καί ἄν εἶναι, ἐπηρεάζουν τόν ὀργανισμόν των. 

Αἱ ἀκτινοβολίαι τῶν Ἀρχηγῶν ἤ Διδασκάλων τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, εἶναι πα-
νίσχυροι. Διά τοῦτο ἡ ἐπαφή Των εἶναι ἀναλόγου διαρκείας μέ τήν ἀνθεκτικότητα τοῦ 
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Ἐπικοινωνοῦ. Μόλις ἀποχωρήσῃ τό Ἀγαθόν Πνεῦμα, ἀμέσως τά πνεύματα τῆς Ἀν-
ταρσίας ἀντικαθιστοῦν αὐτό καί συνεχίζουν μέ τό αὐτό πάντα λεκτικόν τήν ὁμιλίαν, 
διά νά ἀλλοιώσουν τήν διδαχήν. Αὐτό, τό ὁποῖον συμβαίνει, δέν εἶναι δυνατόν νά τό 
ἀντληφθοῦν τά μεσάζοντα, ἀλλ’ οὔτε καί οἱ εἰδικοί ἐπί τῶν ζητημάτων αὐτῶν, ὥστε, 
ἀντί νά ὠφεληθοῦν, νά ζημιωθοῦν. 

Συνήθως ἀπατῶνται ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τάς Ἐπικοινωνίας, ὡς μέσον δια-
σκεδάσεως τῆς ἀνίας των. Δικαίως, λοιπόν, θά ἐρωτήσῃ τις: Διατί, ὅταν ἀποχωρῇ τό 
Ἀγαθόν Πνεῦμα, δέν εἰδοποιεῖ; Εἰς τοῦτο ὑπάρχει λόγος, τόν ὁποῖον ἐξηγεῖ ἀλλαχοῦ ὁ 
Πνευματικός Κόσμος. 

 
 
 
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
 
Ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ Πνευματισμοῦ εἶναι ἡ ἕνωσις ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων 

δοξασιῶν εἰς μίαν καί μόνην Ἀρχήν. Τοῦτο σημαίνει τήν ἐκλαΐκευσιν καί ἐφαρμογήν 
τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Ὅλοι οἱ μεγάλοι Μῦσται, οἱ Προφῆται καί οἱ Ἅγιοι ἐπεδίωξαν, ὡς 
Πνευματισταί, τήν σωστήν Ἀρχήν, διά νά ἀνυψώσουν τόν ἄνθρωπον ψυχικῶς καί νά 
τόν φωτίσουν πνευματικῶς. Δυστυχῶς αἱ διάφοροι θρησκεῖαι, τά δόγματα καί αἱ αἱρέ-
σεις, διά τῶν διχονοιῶν των, ἐξ αἰτίας τῶν προσωπικῶν των συμφερόντων, ἠμαύρω-
σαν τόν ἱερόν σκοπόν τῆς θρησκείας καί ὡδήγησαν τούς πιστούς των εἰς τό ἀδιέξοδον. 
Εἶναι, λοιπόν, ἀπόλυτος ἀνάγκη νά γίνῃ μία γενική μεταρρύθμισις εἰς τούς κόλπους 
ὅλων τῶν θρησκειῶν. Εἰς τό ἔργον τοῦτο θά βοηθήσῃ ἀποτελεσματικῶς μόνον ὁ 
Πνευματισμός, ὅστις οὐδεμίαν θέλει διάκρισιν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀρκεῖ οἱ ἰθύ-
νοντες τά Πνευματιστικά Σωματεῖα νά μή εἶναι φιλόδοξοι, ἐγωισταί μέ τάσεις ἐξα-
σφαλίσεως τῶν πρωτείων καί νά μή βασίζωνται ἐπί τῆς διαφημίσεως τῶν μεσαζόντων 
των, τά ὁποῖα, ἐν πολλοῖς, εἶναι «συσκευαί ὅλων τῶν Ἀνέμων». Ἐάν τά Πνευματιστικά 
Σωματεῖα δέν ἀπαλλαχθοῦν ἀπό τάς ἀνθρωπίνους ἀδυναμίας των, οὐδέν τό θετικόν 
ἀποτέλεσμα θά ἔχουν αἱ ἐπιδιώξεις των καί θά ἐμπλέξουν τάς θρησκείας ἔτι περισσό-
τερον εἰς τόν κυκεώνα τῆς κακῆς φωτίσεως. 

Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι αὐτοτιτλοφοροῦνται «Πνευματισταί», ἀγνοοῦντες 
τελείως τήν σημασίαν τῆς λέξεως. Διά τοῦτο ἀντί νά προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας των 
εἰς τόν Πνευματισμόν, δυσφημοῦν αὐτόν μέ τήν ἰδιότυπον ἀντίληψίν των περί τοῦ ἐρ-
γου των. 

 
 
 
Η ΨΥΧΗ 
 
Ἀπό τάς Διδασκαλίας τοῦ Ἐπουρανίου Βασιλείου προκύπτει, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ὀν-

τότης διαιρεῖται εἰς τρία κυρία σημεῖα: 
1ον) τό σῶμα (ὑλικόν μέρος τῆς ὀντότητος καί ἑπομένως φθαρτόν),  
2ον) τήν ψυχήν καί 
3ον) τό πνεῦμα (ἄϋλοι ἰδιότητες τῆς ὀντότητος καί ἄφθαρτοι). 
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Ἡ ψυχή, ὡς γνωρίζομεν, εἶναι ἡ κινητήριος δύναμις τῆς Θείας Ἀρχῆς. Ὅταν λέ-
γωμεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐντός αὐτοῦ κάτι τό Θεῖον, ἐννοεῖται ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ ψυ-
χή. Αὕτη ἑδρεύει εἰς ὁλόκληρον τό σῶμα καί δέν ἀναλύεται. 

Τό πνεῦμα εἶναι ἄϋλος οὐσία καί ἑδρεύει εἰς τόν ἐγκέφαλον. Τό πνεῦμα εἶναι αὐ-
τεξούσιον. Δέν ἐξαναγκάζεται ἐκ τῆς Θείας Ἀρχῆς, ν’ ἀκολουθήσῃ αὐτήν ἤ ἐκείνην 
τήν ὁδόν. Τό πνεῦμα εὐθύνεται, διά τάς πράξεις τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητος. 

Ὅταν τό σῶμα φθαρῇ καί ἀπονεκρωθῇ, τότε ἡ ψυχή καί τό πνεῦμα, ὡς ἑνιαία δύ-
ναμις, ἀποχωρεῖ ἐκ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, παρ’ ὅτι αἱ ἰδιότητές των διαφέρουν. Ψυχή καί 
Πνεῦμα, ἀποτελοῦν τήν ἰδιαιτέραν προσωπικότητα τῆς ὀντότητος. 

Ἡ ὕπαρξις τῆς γηίνης ζωῆς μας ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ χρόνου τῆς παραμονῆς τῆς ψυ-
χῆς εἰς τό σῶμα μας. Ἐκ τῶν καλῶν ἤ κακῶν μας πράξεων, πού ἐκλέγει, κατά προτί-
μησιν, τό πνεῦμα, ἐξαρτᾶται ἡ ἀνύψωσις ἤ κατάπτωσις τῆς ὀντότητός μας. 

Τό πνεῦμα, ὡς κακός ὁδηγός, παρεμποδίζει τήν ἀνάπτυξιν τῆς ψυχικῆς μας ἰκα-
νότητος. Ἀντιθέτως, ὅταν ἡ ψυχή μας ἔχῃ σθένος, ἐπηρεάζει τό πνεῦμα καί τοῦτο ἀ-
ποκτᾶ τήν Θείαν Φώτισιν, πρός ἀνύψωσιν τῆς ὀντότητός μας. 

Ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου σκοπόν ἔχει, νά φωτίσῃ τό πνεῦμα 
καί νά τό ἀνυψώσῃ. Ἡ ἔμπρακτος ἐφαρμογή τῶν καλῶν της πράξεων, κατά βούλησιν 
τοῦ πνεύματός μας, ὁδηγεῖ τήν ὀντότητά μας εἰς τήν ὀρθήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης καί 
τῆς ἀγάπης μας πρός τόν πλησίον, ὁπότε αὐξάνομεν τόν ψυχικόν μας σθένος. Ὅταν 
ὅμως ἡ ψυχή μας δέν ἀντιδρᾷ εἰς τήν ἰσχυράν ἐπιβολήν τοῦ πνεύματός μας ἐπ’ αὐτῆς, 
τότε ἀκολουθοῦμεν τήν κακήν ὁδόν, διότι τό ψυχικόν μας σθένος εἶναι ἀδύνατον καί 
τό πνεῦμα, ὡς ἰσχυρότερον, γίνεται αἰτία νά δεσμεύσῃ τήν ψυχήν καί νά τήν παρασύ-
ρῃ εἰς ἀσυνειδήτους πράξεις. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον τό πνεῦμα φορτώνει εἰς τήν ψυ-
χήν (συνείδησιν) τό ἀφόρητον φορτίον τῆς ἁμαρτίας. 

Τό πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖον γεννᾶ τάς καλάς ἤ κακάς σκέψεις. Αἱ καλαί 
σκέψεις ἐφαρμόζονται εἰς τό ἐλάχιστον, αἱ κακαί ὅμως ἐφαρμόζονται σχεδόν εἰς τό ἀ-
κέραιον. Καλή σκέψις, εἶναι ἐκείνη, πού πρόκειται νά ἐφαρμοσθῇ πρός ὄφελος τῆς ὁ-
λότητος καί κακή σκέψις εἶναι ἐκείνη, πού πρόκειται νά ἐφαρμοσθῇ, διά νά καταστρέ-
ψῃ μερικῶς ἤ γενικῶς τήν ὁλότητα. 

Ὅσοι διατείνονται, ὅτι ὁ ὑπερπληθυσμός τοῦ πλανήτου μας, δυσχεραίνει τήν θέ-
σιν μας, ὡς πρός τήν συντήρησίν μας, κάνουν μίαν κακήν σκέψιν, διότι ὁ Θεός ἐπρο-
νόησε τά πάντα. 

Τό ὅτι ἡ Κιτρίνη φυλή, ἔχει σκοπόν νά κατακτήσῃ ὅλον τόν Κόσμον, εἶναι μία ἄλ-
λη κακή σκέψις. Ποῖοι, ὅμως , εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι διαδίδουν τάς κακάς αὐτάς σκέ-
ψεις, διά νά φανατίσουν τούς ἀφελεῖς καί τούς ἐξεγείρουν ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν των; 
Οὗτοι εἶναι οἱ πολεμοχαρεῖς, οἱ λύκοι πού χαίρονται εἰς τάς ἀνωμάλους καταστάσεις, 
χωρίς βέβαια νά γνωρίζουν, τί τούς ἀναμένει ἐκ τῆς Θεότητος. 

Ὅσον ἀπομακρυνόμεθα ἀπό τόν Θεόν, τόσον τό πνεῦμα μας σκοτίζεται καί δέν 
δυνάμεθα νά μαντεύσωμεν τάς συμφοράς μας. 

Κακή σκέψις, ἴσον κακή ὀντότης. Κακή ὀντότης, ἴσον κακόν πνεῦμα. Ἡ κακή, λοι-
πόν, σκέψις, εἶναι σκέψις τοῦ κακοῦ πνεύματος, πού θά τύχῃ τῆς δικαίας τιμωρίας του 
ἀπό τήν Θεότητα. Ὅταν ἡ σκέψις εἶναι κακή, ἰσοδυναμεῖ μέ τό ἥμιση τῆς ἐκτελέσεως 
τοῦ Κακοῦ. Τό λέγει ὁ Κύριος: «Οὔτε νά διανοῆσθε...». Τό νά σκεφθῇ τις τό Καλόν, δέν 
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ἕπεται, ὅτι ἔπραξεν αὐτό. Τό νά σκεφθῇ ὅμως τό Κακόν, διόλου ἀπίθανον νά τό πράξῃ, 
διότι ὁ ὑλικός κόσμος διευκολύνει τούς ρέποντας πρός αὐτό. 

 

 
 
 

 
Η ΛΕΞΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
Ἡ λέξις αὕτη εἶναι ἀρσενικοῦ γένους καί ἀναφέρεται μόνον εἰς τόν ἄνδρα. 
Κατά βιβλικήν παράδοσιν, ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπον Ἀδάμ. Ἡ Εὔα δέν συμ-

περιελαμβάνετο εἰς τήν ἔννοιαν «ἄνθρωπος», διότι ἐπλάσθη μετέπειτα. Ὁ πρῶτος, 
λοιπόν, ἄνθρωπος ἦτο ἀβλαβής. Ἀπό τῆς ἐμφανίσεως τῆς Εὔας ὁ ἄνδρας παρεξέκλινεν 
ἀπό τήν ὀρθήν του σκέψιν καί ἐξ αἰτίας τῆς συντρόφου του παρεσύρθη καί ἐτιμωρήθη, 
διά τό προπατορικόν ἁμάρτημα, τήν παρακοήν. 

 

 
Ἐπειδή τό ἀνθρώπινον πνεῦμα ἔχει πωρωθῆ ἀπό τήν λάμψιν τῆς λανθασμένης 

του γνώσεως, λησμονεῖ ὅτι ὑπάρχει Δημιουργός. Τάς ὑπερφυσικάς Δυνάμεις τάς θεω-
ρεῖ τυφλάς, ἐνῶ προσπαθεῖ νά τάς ἀναλύσῃ, μή θέλοντας ν’ ἀναγνωρίσῃ ὅτι ματαιο-
πονεῖ. Ἡ πρᾶξις του αὕτη λέγεται αὐθάδεια τῆς ἐγωιστικῆς του ὑποστάσεως, ἡ ὁποῖα 
θά παταχθῇ ἀπό τήν Θείαν Ἀρχήν. 

Ἐάν πολλαί Χῶραι ἀκολουθοῦν λανθασμένην ὁδόν, τοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν Πο-
λιτείαν των, ἡ ὁποῖα δέν συντρέχει μέ στοργήν τά τέκνα της, δίδοντας εἰς αὐτά χρη-
στάς κατευθύνσεις, ἀλλά ἀδιαφορεῖ μέ τό πρόσχημα, ὅτι μεριμνᾶ διά τό σύνολον. 

Εἰς τάς σκοτεινάς καί ἀπολιτίστους ἐποχάς τῆς ἱστορίας, ὅταν οἱ Λαοί ὑπερέβαι-
νον τήν ἁμαρτίαν, ἐπενέβαινεν ἡ Θεία Ἀρχή μέ τάς φυσικάς της Δυνάμεις. Σήμερον, 
πού ἡ πνευματική στάθμη τοῦ Κόσμου εἶναι πολύ διάφορος, παρ’ ὅλας τάς ἁμαρτίας 
καί σφάλματά των, ἐπεμβαίνουν οἱ Πνευματικοί Ἀρχηγοί τοῦ Ἐπουράνιου Βασίλειου, 
διά νά σώσουν τούς ἀξίους καί ἀπομακρύνουν τούς ἀναξίους. Καιρός εἶναι πλέον νά 
ὑπενθυμίσωμεν εἰς τούς ἀδελφούς τάς Ὑψηλάς Ἀρχάς καί τά Συμβούλια τοῦ Ἀοράτου 
Κόσμου καί πόθεν λαμβάνονται τά μηνύματα. 

 
 
«Πιστεύομεν καί ἀνυμνοῦμεν Σέ καί μόνον Σέ, 
Φωτοδότα καί Ζωοδότα Κύριε. 
Σέ, ὁ Ὁποῖος γνωρίζεις καί διέπεις ἡμᾶς, 
Σέ, τόν Ὁποῖον ἡμεῖς ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν 
πάντοτε, εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. 
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Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ Ἤ ΑΓΩΝ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΥ 
 
Ἐάν ἐπιχειροῦσα νά ἐξηγήσω εἰς τόν παράφρονα τήν λογικήν ἐννοιαν μιᾶς φρά-

σεως, θά ἦτο φυσικόν νά ματαιοπονῶ, διότι θά μέ ἠτένιζε μέ βλέμμα ἀπορίας, διά τό ἀ-
κατανόητόν τῆς προσπαθείας μου. 

Κάτι τό σχετικόν συμβαίνει καί μέ τούς πνευματικά ὑγιεῖς συνανθρώπους μας, 
ἀλλά ἀμυήτους εἰς τά πνευματιστικά Μυστήρια, διότι ἐσυνήθησαν, ὅλα, νά τά βλέ-
πουν, μέσω τοῦ πρίσματος, τῆς ὑλικῆς των ὑποστάσεως. Ἐπιχειρώντας νά τούς ἐξηγή-
σω, τί εἶναι Ἐπικοινωνία μετά τοῦ ἀοράτου Πνευματικοῦ Κόσμου, θά δυσκολευθοῦν 
πολύ, ὡς ἀμύητοι πού εἶναι, νά μέ ἀντιληφθοῦν, διότι δέν ἔχουν Θείαν Φώτισιν. Ὁ συ-
νετός ἄνθρωπος ἐρευνᾶ διά νά πεισθῇ. Αὐτόν, λοιπόν, τόν ἄνθρωπον προσπαθῶ νά 
φωτίσω. 

Οἱ θρησκόληπτοι, πού εἶναι καί κακόβουλοι, θεωροῦν τάς Ἐπικοινωνίας ταύτας 
ὡς συνδιαλέξεις μετά τῶν σκοτεινῶν πνευμάτων. Οἱ δέ φωτισμένοι ἐκ τῆς ὑλικῆς προ-
όδου τῆς Ἐπιστήμης, τάς ἐκλαμβάνουν ὡς ὑπαγορεύσεις τοῦ ὑποσυνείδητου, χωρίς 
βεβαίως νά μᾶς ἐξηγοῦν, τί ἐννοοῦν μέ τήν λέξιν «ὑποσυνείδητον». 

Διά τόν κόσμον τῆς ἐπιφανειακῆς ἐρεύνης, οἱ Ἐπικοινωνοί καί οἱ ἀκραιφνεῖς 
Πνευματισταί, πρέπει νά εἶναι ἀνισόρροποι, ἤ ἐπιτήδειοι λαοπλάνοι! Αἱ κατηγορίαι 
αὗται, τοῦ ἀμυήτου κόσμου, εἶναι ἄστοχοι καί ὑποκειμενικαί. Οἱ ἀμύητοι δέν δύνανται 
νά εἶναι ἀντικειμενικοί εἰς τάς σκέψεις των. Διά τοῦτο ὑποβιβάζουν τήν πνευματικό-
τητά των, εἴτε τό θέλουν, εἴτε ὄχι, εἰς κατάστασιν πνευματικῆς συσκοτίσεως καί ὡς ἐκ 
τούτου δέν ἀντιλαμβάνονται τήν λογικήν ἔννοιαν τοῦ ὀρθοῦ Λόγου. 

Ἡ Ἐπικοινωνία μέ τόν Πνευματικόν Κόσμον εἶναι ἕνα πανάρχαιον φαινόμενον. 
Δηλαδή γίνεται μία ἐπαφή τοῦ Ἀοράτου μετά τοῦ ὁρατοῦ Κόσμου. Ὅταν, λοιπόν, οἱ 
ἀρχαῖοι συνωμίλουν μέ τόν Ἅδην, τοῦτο ἐσήμαινεν, ὅτι ἐπεκοινώνουν μέ τά Πνεύματα. 

Ἐπειδή εἶναι ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου νά νοθεύῃ τά πάντα οὕτω καί εἰς τάς Ἐπικοινω-
νίας ταύτας εὑρέθησαν ἀγύρται νά τάς νοθεύσουν διά προσωπικά των ὀφέλη, ἀκριβῶς 
ὅπως συμβαίνει καί σήμερον μέ τόν Κλῆρον τῶν διάφορων δοξασιῶν. 

Ἡ ἐν λόγῳ Ἐπικοινωνία σκοπόν ἔχει νά συνδέσῃ τόν ἄνθρωπον μέ τήν Ἀνωτέραν 
Ἐπουρανίαν Ἀρχήν. Εἰς τήν ἐπαφήν αὐτήν, πολλάς φοράς, παρεμβαίνουν καί πονηρά 
πνεύματα, διά νά παραπλανήσουν τήν φώτισιν. Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ὁ λήπτης ἤ 
Ἐπικοινωνός (ἐάν εἶναι πρόσωπον κύρους καί ὀρθολογικόν) ὀφείλει νά διαχωρίζῃ τά 
ὀρθά ἀπό τά ἐσφαλμένα Κείμενα. Βεβαίως, ἡ διάκρισις αὕτη εἶναι δύσκολος καί δέν εἶ-
ναι ἐργασία ἑνός καί μόνον ἀτόμου. Καί ὁ πλέον εἰδικός εἰς τήν διαλογήν τῶν Κείμε-
νων, εἰς τά σημεῖα τῆς συσκοτίσεως ἀπατᾶται, ὅταν δέν ἔχῃ ὡς βοηθόν τήν ἁγνήν γνῶ-
σιν. Αἱ παρεμβολαί ἔχουν τόν σκοπόν των, τόν ὁποῖον ἀλλαχοῦ ἐξηγεῖ ὁ Πνευματικός 
Κόσμος. 

Πνευματιστικά Κέντρα ὑπάρχουν εἰς ὅλον τόν κόσμον. Εἰς μερικάς Χώρας, ἔχουν 
μεγάλας ἐπιτυχίας! Δηλαδή, οἱ Πνευματισταί, διά νά ἑλκύσουν τούς ἀδελφούς των, 
καλοῦν πνεύματα οἰκεῖα των, πρός παρηγορίαν ἤ διασκέδασιν, ἀνταλλάσσοντες σκέ-
ψεις καί ἀπόψεις μεταξύ των. Κάτι πού, βεβαίως, πολύ συχνά, καταλήγει εἰς ἀνιαρόν 
πείραμα τῆς μετά θάνατον ζωῆς. 

Ὑπάρχουν καί Κέντρα Πνευματιστικά, ὅπου ἐμφανίζονται πνεύματα γνωστά ἤ 
ἄγνωστα, τά ὁποῖα μεταδίδουν ὁμιλίας των μέ φιλοσοφικήν προδιάθεσιν. Ὅλαι αὐταί 
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αἱ ἐκδηλώσεις τῶν πνευμάτων καί αἱ καθοδηγήσεις των ἐπί τῆς γήινης ζωῆς τῶν ἀ-
δελφῶν, ἀποδεικνύουν τήν ὑπαρξιν τῆς ζωῆς πέραν τοῦ τάφου. Ὅσον διά τά κοινά αὐ-
τά πνεύματα μεταξύ τῶν ὁποίων παρευρίσκονται καί ἄστατα, ἀδέσμευτα καί ἀνεύθυ-
να, δέν εἶναι κατάλληλα διά νά φωτίσουν ἤ καθοδηγήσουν τόν ἄνθρωπον, εἰς τόν καθ’ 
ἑαυτόν προορισμόν του. 

Φώτισιν ἁγνήν μόνον ἀπό τά Στελέχη τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου δύναται ν’ ἀνα-
μένῃ τις. Αὐτά καί μόνον ἀποτελοῦν τήν Ἀρχήν τοῦ Ἐπουρανίου Βασιλείου. Γνωρίζουν 
τόν πόνον τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί τάς ψυχοπνευματικάς του ἐλλείψεις. Διά τοῦτο ἔ-
χουν τήν δυνατότητα νά βοηθοῦν καί νά σώζουν. 

Οἱ Ἄρχοντες ἤ Ἀστέρες τοῦ Ἀνακτόρου τοῦ Κυρίου δίδουν τάς κατευθύνσεις, εἰς 
τά Στελέχη τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου (Ἀρχηγούς ἤ Διδασκάλους) καί Οὗτοι ἐνεργοῦν 
μέ πρωτοβουλία. Οἱ λόγοι τῆς Διοικούσης Ἐπουράνιου Ἀρχῆς, δέν ἔχουν ἀνάγκην ἀ-
ποδείξεως, διότι τά Κείμενά Των εἶναι καθρέπται τῆς Προσωπικότητός Των. 

Ὅταν τό δυναμικόν Πνεῦμα προσδιορίσῃ εἰς τόν λόγον του, τό ἀντικείμενον πού 
πρόκειται νά μᾶς παρουσιάσῃ καί τοῦτο λαμβάνει χώραν μέ τήν ὀνομασίαν «προσκό-
μισις», τοῦτο δέν εἶναι διά τούς ἀπίστους κάτι τό συγκεκριμμένον; 

Ἡ προσκόμισις, ὅπως ἐξήγησα, εἶναι φαινόμενον ἀνεξήγητον ἀπό τούς Ἐπιστή-
μονας. Ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ βασίζεται, κατά τόν Πνευματικόν Κόσμον, ἐπί τῆς ταχύτητος 
καί τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ κάθε ἀντικειμένου. Περισσότεραι ἐξηγήσεις περιττεύουν, διότι 
δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα τό φαινόμενον τοῦτο. 

Προσκόμισις σημαίνει ἀποσύνθεσις ἑνός ἀντικειμένου, ὑπό οἱανδήποτε μορφήν 
εὑρίσκεται τοῦτο (φυτόν, ζῶον ἤ ἄνθρωπος) καί ἐπανασύνθεσίς του εἰς τήν πρώτην 
του κατάστασιν καί εἰς χῶρον μακρυνόν ἤ πλησιέστερον ἀπό ἐκεῖνον ὅπου ἔχει ἀπο-
συντεθῆ. 

Πράγματι, τό φαινόμενον τῆς προσκομίσεως εἶναι καταπληκτικόν. Προσκομίσεις 
γίνονται μέ ἀντικείμενα, πού μεταφέρονται ἐξ ἀποστάσεως καί διασχίζουν, εἰς τήν 
κατάστασιν τῆς ἀποσυνθέσεώς των, πάντα τά συμπαγῆ σώματα, διά νά συντεθοῦν εἰς 
τόν καθωρισμένον χῶρον τοῦ προορισμοῦ των. Μέ τήν προσκόμισιν, ὁ λόγος γίνεται 
πρᾶξις, ἤτοι ἡ ὕλη γίνεται ἐνέργεια καί τανάπαλιν. Ἡ ἀόρατος αὕτη ἐνέργεια δέν δρᾶ 
συγκεκριμμένως; Δέν εἶναι δρᾶσις ἀφηρημένης δυνάμεως, πού προσκομίζει κάτι τό 
συγκεκριμμένον; Δέν εἶναι ἐξωκοσμική ἐνέργεια, πού δρᾶ ἀοράτως καί μέ ὡρισμένον 
σκοπόν, ἐντός τῶν στοιχείων τοῦ φυσικοῦ μας Νόμου; Ἰδού, λοιπόν, ἕν μικρόν παρά-
δειγμα τῶν ἀποδείξεων. Ὅσοι ὅμως στεροῦνται κατανοήσεως εἰς τά προκύψαντα καί 
ζητοῦν ἀποδείξεις πρός ἱκανοποίησιν τῆς ἀπιστίας των, θά τάς ἔχουν εἰς καταλληλο-
τέραν στιγμήν. 

Τά Κείμενα, πού μεταδίδονται ἀπό τούς Ἡγέτας τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, διά 
πρώτην φοράν γίνονται γνωστά εἰς τούς Πνευματιστάς. Δέν ἀναφέρομαι εἰς τό παρόν 
Ἔργον, ἀλλά καί εἰς ἄλλα Ἔργα, πού ἔχομεν ἀνά χεῖρας. Οἱ Πνευματισταί, πολλάς 
φοράς, χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦν, ἐμπαίζονται ἀπό τά ἀνεύθυνα πνεύματα καί μέ τήν 
σειράν των ἐμπαίζουν καί αὐτοί τούς ἀφελεῖς, εἰς βάρος τῆς Ἀλήθειας. 

Παρ’ ὅσα συμβαίνουν, ὀφείλομεν νά γνωρίζωμεν, ὅτι ἡ Θεία Ἐπικοινωνία εἶναι 
διπλῆ Θρησκεία, ἡ ὁποῖα παραμένει ὑπεράνω ὅλων τῶν θρησκειῶν1. Τά μηνύματα τῶν 
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Ἡγετικῶν Στελεχῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου εἶναι ἀλάνθαστα, διότι μεταδίδονται 
ἀπό τό Βασίλειον τοῦ Κυρίου καί μέ τήν Ἔγκρισίν Του. 

Διά νά μήν ἀλλοιώνωνται, κατά τάς Ἐπικοινωνίας, αἱ Θεῖαι αὗται Διδασκαλίαι, ὁ 
Κύριος ἐδημιούργησε μίαν εἰδικήν, νέαν ὁδόν, ἠλεγμένην, εἰς τήν ὁποίαν δέν ἐπιτρέ-
πεται νά παρεμβαίνουν πονηρά πνεύματα, ὥστε αἱ μεταδόσεις τοῦ Θείου Λόγου, νά μή 
ἔχουν φόβον ἀλλοιώσεως. Μεταδίδονται δέ ἀπευθείας ἐκ τοῦ Ἀνακτόρου Του ἤ τοῦ 
Κέντρου Πνευματικῆς Αἴγλης. Πάντα τά μηνύματα ταῦτα ἔχουν λογικήν βάσιν καί εἶ-
ναι ἀντιληπτά εἰς ὅλους σαφῆ, ἁπλά καί διδακτικά. 

Τό Οὐράνιον Βασίλειον, δέν θά ἀρκεσθῇ μόνον εἰς τούς ὑπερκοσμίους Του λό-
γους, ἀλλά θά ἐνεργήσῃ καί συγκεκριμμένως. Τά σημεῖα τῆς Παντοδυναμίας Του, θά 
εἶναι καταπληκτικά καί τοῦτο διά νά ἐπαληθεύσουν οἱ λόγοι διά τῆς πράξεως. 

Ὅσοι ἀδυνατοῦν νά πιστεύσουν εἰς τόν Πνευματικόν Κόσμον, εἰς κρίσιμους στιγ-
μάς τῆς ζωῆς των, θά μετανοήσουν, ἀλλά θά εἶναι ἀργά. Ἄς ἐννοήσουν πάντες, ὅτι ἡ 
πίστις σώζει καί ὁ Λόγος δημιουργεῖ. Οἱ μή δυνάμενοι νά τό ἀντιληφθοῦν, μήν ἀναμέ-
νουν τήν βοήθειαν τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου. Οἱ ἐμπαίζοντες τά Θεία δέν δικαιοῦνται 
χάριτος, ὄχι διότι ἡ Ἀνώτατη Ἀρχή τούς ἀρνεῖται τήν βοήθειάν Της, ἀλλά διά τῶν δοκι-
μασιῶν θά τούς ἐκπαίδευσῃ εἰς τόν Σταθμόν τῆς διαβιώσεώς των ἵνα ἀντιληφθοῦν 
μόνοι των, τήν ἐσφαλμένην ὁδόν πού ἠκολούθησαν. 

Ὅσοι εἶναι προσδεδεμένοι τυφλῶς εἰς τόν Κλῆρον καί δέν παραδέχονται τόν 
Πνευματικόν Κόσμον, ἐξ ἀγνοίας των, γίνονται αἴτιοι νά καθυστερῇ τό Ἔργον τοῦ Κυ-
ρίου, καί νά παραμένουν πνευματικῶς ἀνάπηροι. Ἐάν ὑποθέσωμεν, ὅτι ὁ Κύριος θά ἐ-
πανήρχετο εἰς τόν Κόσμον μας, πρῶτοι αὐτοί οὗτοι μέ τούς θρησκόληπτους, θά Τόν ἀ-
πηρνοῦντο, ὡς μικρόνοες μέ χαμηλήν ψυχήν. 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ  
 
Αἱ ἀπαντήσεις αὗται δίδονται βάσει τῶν πνευματιστικῶν Κείμενων καί δέν εἶναι 

αὐθαίρετοι ἀντιλήψεις ἐμοῦ ἤ τῶν συνεργατῶν μου. Ἐάν ὁ ἀναγνώστης δέν εἶναι δέ-
σμιος του ἐγωιστικοῦ του χαρακτῆρος καί διέπεται ἀπό τήν στοιχειώδη λογικήν, δέν ἔ-
χει ἀνάγκην περαιτέρω ἐξηγήσεων, ἐφ’ ὅσον τό Θεῖον Φῶς δέν ὑπάγεται εἰς τήν κρίσιν 
τοῦ ἀνθρώπου, ὅστις ἀγνοεῖ καί αὐτόν τόν ἑαυτόν του, ἀλλά ἡ ἀνθρώπινη σοφία καί ἡ 
θεωρούμενη Ἐπιστημονική ἀκρίβεια, ὑπάγονται εἰς τόν ἐλέγχον τῆς Ἀνωτάτης Θείας 
Ἀρχῆς, Ἤτις διέπει τήν ζωήν καί τήν κίνησιν τοῦ ἀνθρώπου. 

Οἱ ἄνθρωποι ἐπανενσαρκώνονται μίαν ἤ καί περισσοτέρας φοράς εἰς τόν γήινον 
κόσμον, κυρίως διά δύο λόγους. Πρῶτον, διά νά συμπληρώσουν τάς ἐλλείψεις των, ἤτοι 
νά γίνουν καλλίτεροι τῆς προγενεστέρας των ὑπάρξεως διδασκόμενοι τό Θεῖον Φῶς, 
τό ὁποῖον δέν ἀφομοίωσαν, διά τῶν καλῶν δέ πράξεών των συντομεύσουν τά ποικίλα 
στάδια τῆς ἀθάνατης ζωῆς των. Καί δεύτερον ἐπανέρχονται εἰς τήν γηίνην ζωήν, ὡς 
καλλιεργημέναι ὀντότητες μέ ἀποστολήν τῆς Θείας Χάριτος, νά φωτίσουν τούς συ-
νανθρώπους των ἐπί τῆς ἐκλογῆς τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ. Οἱ τελευταῖοι οὗτοι ἐπανενσαρ-
κοῦνται, διά νά διδάξουν τόν προορισμόν τῶν ἀδελφῶν των. 
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Ὁ ἀκριβής, λοιπόν, προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά ὀξύνῃ τήν ἀντίληψίν του 
καί νά παραδεχθῇ, ὅτι ἡ ὕλη εἰς ὅλας τάς μορφάς της εἶναι ἀπατηλή. Δεσμεύει τούς 
πάντας ὑπέρ τό δέον καί τούς παρασύρει εἰς τήν ἁμαρτίαν (ἐγωισμόν, πλεονεξίαν, ἀ-
πληστίας κ.λ.π., δηλαδή εἰς τήν ὑπερβολικήν ἕλξιν τῶν πέντε αἰσθήσεών μας). Χωρίς 
νά ἔχωμεν τήν πρόθεσιν τοῦ Κακοῦ, ὑπερβάλλομεν εἰς τήν ἐπιθυμίαν μας ἄνευ αὐτο-
ελέγχου καί εἰσερχόμεθα, χωρίς νά τό ἀντιληφθῶμεν, εἰς τούς κόλπους τοῦ Πονηροῦ, 
ἤτοι τῶν κακῶν πράξεων. 

Εἰς τούς ἀκραιφνεῖς Πνευματιστάς εἶναι γνωστόν τό τί γινόμεθα μετά τόν θάνα-
τον. Μεταβαίνομεν εἰς τόν Ἀόρατον Κόσμον, χωρίς βεβαίως νά εἴμεθα βέβαιοι, ἐάν θά 
εἰσέλθωμεν εἰς τήν Λευκήν Πολιτείαν τοῦ Κυρίου μέ πνευματικήν ἐξέλιξιν ἤ θά ἐπα-
νακάμψωμεν εἰς τήν Γῆν, διά λόγους πού ἔκρινεν ἡ Θεία Ἀρχή. Εἶναι ὅμως πλέον ἤ βέ-
βαιον, ὅτι ἡ ψυχή δέν ἀποθνήσκει, διότι εἶναι αἰωνία. Ἐφ’ ὅσον ἡ ψυχή εἶναι ἀκτίς τῆς 
θεϊκῆς Ἐνεργείας καί ὁ Θεός εἶναι Ἐνέργεια, πού δέν ἀναλύεται, ἕπεται ὅτι ἡ ψυχή εἶ-
ναι ὁ Μικρός Θεός τῆς ὀντότητός μας, πού ἐπίσης δέν ἀναλύεται. Ἑπομένως ἡ ψυχή 
δέν εἶναι ὕλη, ἀλλά ἄδηλος καί ἀνεξερεύνητος Ἐνέργεια τῆς Θείας Ἀκτινοβολίσεως. 

Διά τοῦτο, ἐνδοσκοποῦντες τόν ἐσώτερόν μας κόσμον, δέν γινόμεθα Θεοί, ἀλλά 
μανθάνομεν τόσα, ὅσα καμμία Ἐπιστήμη ἤ ἀνθρωπίνη σοφία εἶναι εἰς θέσιν νά γνω-
ρίζῃ. Πόσοι, ὅμως ἠδυνήθησαν νά ἐνδοσκοπίσουν τόν ἄγνωστον ἑαυτόν των; 

Πολλοί ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἔχουν τό συναίσθημα τῆς ἀθανασίας, παρ’ ὅτι γνωρί-
ζουν καλῶς, ὅτι εἶναι θνητοί (τήν ἔννοιαν τῆς ἀθανασίας μεταδίδει εἰς τήν ὀντότητα ἡ 
ψυχή διά τοῦ ὑποσυνείδητου). Καί ὅμως ἐνεργοῦν χωρίς νά λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν των, 
ὅτι ὁ θάνατος εὑρίσκεται πλησίον των, δηλαδή ὅτι πρόκειται νά λήξῃ μία σταδιακή 
ζωή των ἐν τῇ Γῇ. Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι δέν ἐνοχλοῦνται διά τόν θάνατον, δηλαδή δέν 
ἐνδιαφέρονται διά τούς ἀδελφούς των, ἀλλά μόνον διά τόν ἑαυτόν των. Τήν μετά θά-
νατον ζωήν ἐκλαμβάνουν ὡς μῦθον, ἀπό ἄγνοιαν καί κακήν φώτισιν. Ἱκανοποιοῦν 
μόνον τόν ἑαυτόν των, ἀδιαφοροῦντες ἐάν ὑφίσταται ἤ ὄχι Αἰωνιότης. Οὗτοι εἶναι οἱ 
ἀσυνείδητοι, οἱ ὁποῖοι θά καταταχθοῦν εἰς τά ἄστατα πνεύματα, παρά τήν ἐξέχουσαν 
γήινην μόρφωσιν καί κοινωνικήν των θέσιν. 

Ἐάν δέν παραδεχθῇ ὁ ἄνθρωπος, ἀπό τά ἄπειρα δημοσιεύματα εἰς τόν Τύπον, τήν 
ἐπέκτασιν τῆς ζωῆς ἐκ τῆς ὑλικῆς εἰς τήν πνευματικήν τοιαύτην, ἥτις οὐδέποτε τερμα-
τίζεται (δηλαδή ὅτι γίνεται μετάστασις αὐτῆς εἰς τόν Πνευματικόν Κόσμον), τότε δέν 
εἶναι δυνατόν ν’ ἀντιληφθῇ καί τήν Αἰωνιότητα καί κατά μείζονα λόγον τήν ὕπαρξιν 
τοῦ Θεοῦ. Ἄνθρωπος χωρίς Θεόν εἶναι ὕπαρξις κενή, ψυχικῶς ἀμόρφωτος, καθοδη-
γουμένη ὑπό τοῦ Πονηροῦ Πνεύματος, ὅσον καί ἐάν δέν τό παραδέχεται, διότι μόνον ὁ 
Πονηρός ἐξουσιάζει τήν διεστρεβλωμένην τοῦ ἀνθρώπου φύσιν. 

Σήμερον εἶναι τόσον διαδεδομένη ἡ πίστις πρός τόν Πνευματικόν Κόσμον, ὥστε 
κάθε ἄλλη ἐξήγησις περιττεύει. Ὁ Κόσμος τῶν Πνευμάτων εἶναι πραγματικότης. Ὁ δέ 
Κόσμος τῆς ὕλης εἶναι ὁ αἰσθησιακός, ὁ ψευδής. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπό αὐτήν ταύ-
την τήν ὕλην ἥτις διαλυομένη ἐξαφανίζεται ἤ καλλίτερον μεταβάλλεται εἰς ἐνέργειαν. 
Ἄρα, ἐάν εἶμαι τόσον καλῶς ψυχικῶς καλλιεργημένος, θά δυνηθῶ νά συνδεθῶ μέ τήν 
ἄπειρον ἐνέργειαν τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καί ἐξ αὐτῆς, διά τῶν δυνάμεών μου, νά 
δημιουργήσω ὕλην, κατ’ ἀρέσκειαν τῆς προθέσεώς μου1. 

 
1. Ἴδε τά ἔργα τῶν Ἰνδῶν Διδασκάλων (Γκουρού).  
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Ὅσον διά τό Ὠργανωμένον Ἐπουράνιον Βασίλειον, ἤδη ἔχω δώσει ἐν συντομίᾳ 
τήν διάρθρωσίν του καί τίνι τρόπῳ ἐξελίσσεται ἡ ψυχή πρός τά ἀνώτερα στρώματα τοῦ 
προορισμοῦ της. 

Ἐάν ὁ ἄνθρωπος εἶχε γνῶσιν τῆς ἐπανόδου του εἰς τήν Γῆν, τότε δέν θά εἶχε καί 
ἄφεσιν τῶν προγενέστερών του ἁμαρτιῶν, θά ἐνεθυμῆτο τά πάντα καί θά ἐξηκολούθῃ 
νά παραμένῃ στάσιμος, χωρίς πρόοδον καί προσανατολισμόν. Ὁ Θεός μέ τοσαύτην ἀ-
κρίβειαν ἔχει μελετήσει τήν κάθε λεπτομέρειαν τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητος, ὥστε μό-
νον ἄπειρον θαυμασμόν νά ἐκδηλοῦμεν πρός τά Μυστήρια τοῦ Θείου Πλάστου. 

Θετικόν ἐννοοῦμεν ὅ,τι ὑποπίπτει εἰς τάς αἰσθήσεις μας. Γνωρίζοντες ὅμως , ὅτι αἱ 
αἰσθήσεις μας εἶναι ἀπατηλαί, ἄς ἀναζητήσωμεν, διά τῆς καλλιεργείας τῆς διαισθή-
σεως τήν Θείαν Φώτισιν καί θά τήν ἔχωμεν ὡς θετικήν τῆς Ἀλήθειας ἀκρίβειαν. 

Διά τῶν ἀπαντήσεών μου δέν ἐξαναγκάζω οὐδένα νά πεισθῇ ἐπί τῶν ὅσων ἀνα-
φέρω ἀλλά συνιστῶ εἰς τούς συνετούς νά ἐρευνήσουν οἱ ἴδιοι μέ ὁδηγόν τήν Θείαν 
Φώτισιν, διά νά πεισθοῦν ἐπί τῆς Ἀλήθειας καί δοξάσουν τόν ΑΝΑΡΧΟΝ. 

Ὁ Κόσμος τῆς διανοήσεως, πού φωτίζεται ἀπό τήν μέλαιναν φώτισιν, ἀπορεῖ πῶς 
ὁ Θεός, Ὅστις εἶναι ὅλως Ἀγάπη, ἐπιτρέπει νά γίνωνται τοσαύτα ἀδικήματα εἰς βάρος 
τῶν ἀθώων; Διατί ἡ Θεία τιμωρία δέν ἀσκεῖ ἄμεσα τά δικαιώματά της ἐπί τῶν σκλη-
ρῶν, διά νά ἀπαλλάξῃ τούς ἀθώους ἐκ τῶν δεινῶν τῆς δυστυχίας των; Ποῦ εὑρίσκεται 
τότε ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ; Εἰς τάς ἀπορίας ταύτας, εὐχαρίστως θά ἀπαντοῦσα. 
Δυστυχῶς δέν μοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ Πνευματικός Κόσμος καί οὕτω ἀρκοῦμαι νά εἴπω διά 
τόν Θεόν, ὅτι εἶναι ὅλως Ἁγνή Ἀγάπη, Ἀλάνθαστος Δικαιοσύνη καί Καθαρά Ἀλήθεια.  

 
 
 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ 
 
Αἱ Πνευματικαί Ἀδελφότητες εἶναι ἀπαραίτητοι σύνδεσμοι εἰς μίαν ἠθικήν καί 

χρηστήν Κοινωνίαν, διά τήν συστηματικήν καλλιέργειαν τῆς ἐσωτερικῆς ἤ ἐσωψυχι-
κῆς μορφώσεως τῶν ἀδελφῶν. 

Ἡ σύμπνοια καί ἡ σύσφιξις τοῦ ἐνδιαφέροντος, μεταξύ τῶν πνευματικῶν ἀδελ-
φῶν, δημιουργεῖ ἀτμόσφαιραν θετικῆς ἀγάπης μέ τήν προοπτικήν νά συμπεριλάβουν 
εἰς τούς κόλπους των, ὅλο καί περισσοτέρους ἀδελφούς μέ τήν πραγματικήν ἔννοιαν 
τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 
 

Προτοῦ ἀρχίσω ἐπί τῆς Ὀργανώσεως τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου, καλόν εἶναι νά 
σταματήσωμεν μέ εὐλάβειαν ἐμπρός εἰς τόν Σταυρόν, διότι ἐξ Αὐτοῦ ἐμάθαμε τό τί εἶ-
ναι Ἀγάπη. Ἡ λέξις «Ἀγάπη» παρέμεινεν ὡς ἔννοια συμπαθείας. Ὡς οὐσία παρεποιή-
θη. 

Εἶναι δύσκολον, ὄχι ὅμως καί ἀκατόρθωτον, ν’ ἀντιληφθῇ τις, τάς ποικίλας σημα-
σίας τοῦ Σταυροῦ. Ἀρκεῖ νά μή τοῦ λείπῃ ἡ πνευματική διαύγεια τοῦ Ἁγνοῦ Φωτός. 

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ κλείς τῶν Μυστηρίων. Μέ τήν πίστιν μας πρός Αὐτόν καί τήν 
ἐφαρμογήν τῶν Λόγων τοῦ Σωτῆρος, αὐτομάτως διεισδύομεν εἰς τά Μυστήρια τοῦ Ἀο-
ράτου Βασιλείου Του. Ἡ διείσδυσις αὕτη γίνεται πάντοτε μέσω τοῦ Ἁγνοῦ Φωτός, πού 
ἡ Θεία του Χάρις μᾶς ἐμποτίζει δι’ εἰδικῶν δυνάμεων. 

Ὁ Σταυρός εἶναι τό ἔμβλημα τοῦ πόνου. Μέσω αὐτοῦ ἐξιδανικεύεται ἡ ψυχή καί ἀ-
ποκτᾶ σθένος, διά νά καθυποτάξῃ τάς σκοτεινάς γνώσεις τοῦ πνεύματος καί ἀντικα-
ταστήσῃ αὐτάς μέ φωτεινάς γνώσεις, πρός ἰσοστάθμισιν ψύχης τε καί πνεύματος. 

Ὁ Σταυρός ἕλκει τόν εὐθύν καί ἀνεξίκακον χαρακτῆρα, πού ἐνεργεῖ κατ’ ἀντανά-
κλασιν τῆς Θείας Βουλήσεως. 

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ δύναμις τῶν ἀδυνάτων. 
Ὅσοι δέν δύνανται νά εἰσχωρήσουν εἰς τό Ἁγνόν Φῶς τοῦ Σταυροῦ, εἶναι πνευ-

ματικῶς τυφλοί. 
Ὁ φανατικός εἰς τάς θρησκευτικάς του δοξασίας, ἀπομακρύνεται ἀπό τό Ἁγνόν 

Φῶς τοῦ Σταυροῦ ἤ τῆς Ἀγάπης καί σκορπᾶ ἀναξίως τάς δυνάμεις του. 
Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἐμψυχωτική φλόγα ἐν δράσει, πού ὁ Προμηθεύς μετέδωσεν εἰς 

τό ἀνθρώπινον γένος, μέ ἀνταλλαγήν τό γνωστόν μαρτύριόν του. 
Ὁ Σταυρός εἶναι δέκτης τῶν δεήσεών μας, ἀλλά καί πομπός τῆς καθοδηγήσεώς 

μας. Οὕτω τόν ὡρισεν ὁ ΑΝΑΡΧΟΣ, ὁ Πατήρ ὁρατῶν τε καί ἀοράτων. 
Ὁ Σταυρός εἶναι ὀργανικόν ὑλικόν διά νά μᾶς ἐνθυμίζη τό Οὐράνιον Ὠργανωμέ-

νον Βασίλειόν του. 
Ὁ Σταυρός εἶναι ὁ ὕμνος τῆς δόξης τοῦ Δημιουργοῦ, διότι ὁ Υἱός Του ἐδόξασεν 

Αὐτόν. 
Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ κρυφή μελωδία τῆς ψυχῆς. 
Ὁ Σταυρός, δέν εἶναι μόνον τό σύμβολον τῆς Πίστεως καί τῆς Ἀγάπης, ἀλλά καί 

τῆς Ἐλπίδος. Ἄνευ αὐτῆς, οὐδέν συγκρατεῖται ἐπί τῆς ζωῆς. 
 
 
Ὁ Σταυρός σχηματίζεται ἀπό δύο εὐθείας γραμμάς ὡρισμένου μεγέθους, πού δι-

ασταυροῦνται καθέτως. Εἶναι τό πλέον ἁπλοῦν σύμβολον τῶν Μυστήριων, πού, ἐν τῇ 
ἁπλότητί του, εἶναι πολυσύνθετον. 

Ἀπό παναρχαιοτάτων χρόνων τό σύμβολον τοῦ Σταυροῦ ἐτιμᾶτο ἰδιαιτέρως εἰς 
τάς τελετουργικάς δοξασίας τῶν Χαλδαίων καί τῶν Ἴνκας. 

Οἱ προγονοί τῶν ἀρχαίων τούτων Λαῶν, δι’ Ἐπικοινωνιῶν των, ἐγνώριζον ὅτι τό 
σύμβολον τοῦ Σταυροῦ θά ἐγένετο εἰς τούς μετέπειτα αἰῶνας ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώ-
πων. 
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Ὅταν οἱ πρῶτοι Εὐρωπαῖοι ἐξερευνηταί ἐξώρμησαν, πρός ἐξερεύνησιν νέων χω-
ρῶν, πρός ἀνακάλυψιν θησαυροῦ, ἐπήνδρωσαν τά πλοῖα των μέ τά πλέον αἰσχρά ἀ-
ποβράσματα τῆς Κοινωνίας, ἀγύρτας καί κακοποιά στοιχεῖα, ὑποσχόμενοι εἰς αὐτούς 
ἀμοιβήν ἀξίαν τοῦ θάρρους των. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον, κατέκτησαν τήν Ἀμερικανι-
κήν Ἤπειρον, ὄχι ὡς Ἄγγελοι τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, ἀλλ’ ὡς τέρατα τῆς Ἀποκα-
λύψεως καί, ὡς ἐκ τούτου, ἠμαύρωσαν τήν ἱστορίαν τῶν ἐξερευνητῶν. 

Εἰς τούς χρόνους ἐκείνους ἡ Ἐκκλησία ἐτήρησε παθητικήν στάσιν. Ἁπλῶς μέ τάς 
εὐλογίας της ἐσύστησεν εἰς τούς ἀπερχομένους κατακτητάς νά ἐκχριστιανίσουν τούς 
διάφορους Λαούς τῆς ἀγνώστου εἰσέτι Ἡπείρου καί μέ τήν εὐχήν ν’ ἀποκομίσουν μεθ’ 
ἑαυτῶν ὅσον ἠδύναντο περισσότερον χρυσόν, ἀποβλέποντες πάντοτε εἰς τό ὑλικόν 
συμφέρον καί ἀδιαφοροῦντες τελείως διά τήν κατήχησιν τῶν ἰθαγενῶν ἐπί ἠθικῶν 
βάσεων. 

Δέν ἦτο συνεπῶς δυνατόν αἱ Εὐρωπαϊκαί αὗται ὀρδαί, πού ἀνεχώρουν διά νά ἐκ-
μεταλλευθοῦν μίαν ξένην Χώραν, νά συνεργασθοῦν μέ τούς κατοίκους της ὡς εἰρηνο-
ποιοί. Ἐπέπεσαν, ὡς τέρατα λυσσαλέα, ἐπί τῶν ἰθαγενῶν, διά νά ἁρπάξουν ὅ,τι τό πο-
λυτιμώτερον εἰς χρυσόν εἶχον κεκρυμμένον εἰς τάς πόλεις καί τά χωρία των. Κατέ-
στρεψαν πᾶν ἴχνος τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ των, ὥστε ἡ Ἐπιστήμη σήμερον νά λυπῆ-
ται1, διότι δέν ἀνεῦρεν τάς κυριωτέρας ἀποδείξεις τῆς ἱστορικῆς των προελεύσεως. Τό 
θλιβερώτερον μάλιστα, ἦτο ὅτι μεταξύ τῶν βανδάλων κατακτητῶν ὑπῆρχον καί ἱερεῖς, 
οἵτινες συνειργάσθησαν εἰς τήν καταστροφήν καί τήν ἐξαφάνισιν πολύτιμων ἀποδεί-
ξεων, ἔργων τέχνης καί πολλῶν ἄλλων τεκμηρίων τοῦ πολιτισμοῦ των. 

Βασισθῆτε, ἀδελφοί, εἰς τήν Ἐπιστήμην, πού πιστεύει μέ εὐσέβειαν καί ἀγάπην 
εἰς τόν Πνευματικόν Κόσμον καί ὄχι εἰς τήν ἄπιστον Ἐπιστήμην, πού μέ ἐλαφρότητα, 
ἐπαναλαμβάνει τό «οὐ μέ πείσεις κἄν μέ πείσῃς». 

Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησία, καί σήμερον ἀκόμη, ἐξακολουθεῖ νά ὑποστηρίζη παμπά-
λαιάς της ἀρχάς μέ μεσαιωνικόν σκότος καί νά ἀγνοῆ, ὅτι εὐρισκόμεθα εἰς τόν 20ον αἰ-
ώνα, πού οἱ πιστοί δέν ἀνέχονται τά χονδροειδῆ ψεύδη, ὡς ἐκεῖνα τά ὁποῖα διεκήρυττον 
οἱ Καρδινάλιοι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι τό Στερέωμα εἶναι ὑάλινον καί ὁ ὁρίζων 
ἐγγίζει τήν Γῆν! Διά νά ἐξακριβωθῆ δέ ἡ ἄποψις τῶν αὕτη, ἀπέστειλαν ἐπιτροπήν ἐκ 
Καρδιναλίων νά ἐρευνήσουν σχετικῶς. Μετά 5 ἐτῶν ἀπουσίαν των ἐπέστρεψαν καί δι-
εβεβαίωσαν τούς πιστούς, ὅτι πράγματι ἤγγισαν διά τῶν χείρων των τό ὑάλινον Στε-
ρέωμα!2 Τοιαῦτα χονδροειδῆ ψεύδη κατεργάζεται, δυστυχῶς, ἡ Ἐκκλησία, πρός βλάβην 
τῆς θρησκείας καί ἐκμετάλλευσιν τῶν πιστῶν. Ὅταν οἱ Φαρισαῖοι εἰσχωρήσουν εἰς τάς 
ἐπάλξεις τοῦ Κλήρου, συσκοτίζουν τά πνεύματα καί ἀμαυρώνουν τό ἱερόν των ἐπάγ-
γελμα. 

Ἐμπαίζουν τό Σύμβολον τοῦ Σταυροῦ. 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ = ΕΛΠΙΣ 
 
 
 

 
1. Θεοί, τάφοι καί σοφοί (Σ. Β. Σεράμ) Ἔκδ. Γεμεντζοπούλου. 
2. La religion al alcance de todos, Edit. J. Bergua, Madrid 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Τά Ἔργα τοῦ Ἐπουρανίου Βασιλείου εἶναι πολλά καί ἀνεξάντλητα, ἀναφέρονται 

δέ εἰς ὅλους τούς κλάδους τῆς Γνώσεως, θά δημοσιευθοῦν κατά περιόδους, πρός φώτι-
σιν τῆς Ἀνθρωπότητος. 

Τό παρόν ἔργον, ἐν συντομίᾳ, ἐξηγεῖ εἰς γενικάς γραμμάς τήν διάρθρωσιν τοῦ 
Οὐρανοῦ μετά σχεδιαγραμμάτων, ἵνα ὁ ἀναγνώστης κατατοπισθῇ ἐπ’ αὐτοῦ, πῶς δη-
λαδή λειτουργεῖ καί πῶς οἱ Μεγάλοι Ἀρχηγοί Διδάσκαλοι διά τοῦ ἀκτινοβολισμοῦ, με-
ταδίδουν τάς ἐννοίας τοῦ λόγου Των. Βεβαίως τά μικρά καί κατά διάφορον ἑκάστοτε 
τρόπον ἐπαναληπτικά Κείμενα, σκοπόν ἔχουν, ὅπως οἱ πιστοί εἰς τόν Πνευματικόν 
Κόσμον, ἀφομοιώσουν αὐτά, πρός ὄφελος αὐτῆς ταύτης τῆς ὀντότητός των, σχηματί-
ζοντες οὕτω ἔστω καί ἀμυδράν ἰδέαν περί Οὐρανίας Γνώσεως. 

Ἄλλα σημαντικώτερα καί αὐτοτελῆ Κείμενα ἐξηγοῦν πολλάς ἀγνώστους πτυχάς 
τῆς Θείας Φωτίσεως, διά ν’ ἀντιληφθῇ ὁ ἄνθρωπος τόν ἀκριβῆ προορισμόν καί ἀπο-
στολήν του εἰς τόν γήινον Κόσμον, τά ἱερά του χρέη καί ποία εἶναι ἡ ὁδός, πού ὀφείλει 
ν’ ἀκολουθῇ, διά νά καταλάβῃ φωτεινήν θέσιν εἰς τό Βασίλειον τοῦ Κυρίου. 

Μή ἔχει οὐδείς τήν ἰδέαν, ὅτι αἱ ἀποδημήσασαι ψυχαί ἐπαναπαύονται εἰς τούς 
Οὐρανούς, διά τῆς ἀνθρωπίνης εὐχῆς καί μόνον. Αἱ ψυχαί ἀγάλλονται καί ἠρεμοῦν, 
μόνον ὅταν ἔχουν ἐκτελέσει τά χρέη των εἰς τό ἀκέραιον εἰδ’ ἄλλως θά ἐπανακάμψουν 
καί πάλιν εἰς τήν Γῆν, ὡς νέαι ὀντότητες, διά νά συμπληρώσουν τάς ἐλλείψεις των κα-
τά δύναμιν, ὥστε ἐν τῇ ἀνακλήσει των εἰς τούς Οὐρανούς, νά διέλθουν καί ἄλλα στά-
δια μορφωτικά. 

Ἡ ἀλήθεια αὕτη ἀποκρύπτεται ἀπό τούς διαστρεβλωτάς τῆς Γνώσεως, ἐξ αἰτίας 
τῶν προσωπικῶν των συμφερόντων, ὥστε νά καλλιεργοῦν τόν ἀθεϊσμόν μέ τήν σύγ-
χυσιν τοῦ πνεύματος. 

Ὁ Πνευματικός Κόσμος, διά τοῦ καθαροῦ καί ἁγνοῦ Φωτός Του, ἔρχεται εἰς τήν 
κατάλληλον στιγμήν, νά διαλύσῃ τά σκοτεινά νέφη τῆς Γνώσεως καί νά διανοίξῃ τόν 
εὐρύν ὁρίζοντα τῆς πραγματικῆς σοφίας. 

Ὁ ἥλιος τῆς Γνώσεως ἀνατέλλει ἐξ Οὐρανοῦ. Ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀνάγ-
κην Θείας θερμάνσεως καί τό πνεῦμα του ἁγνῆς καθοδηγήσεως. Οὕτω, τό ἀνθρώπινον 
σκάφος θά δυνηθῇ νά εἰσέλθῃ εἰς τόν λιμένα τῆς Ἐλπίδος, διά νά ἀναχωρήσῃ ἐν πλή-
ρει γαλήνη εἰς τήν χώραν τῶν Μακάρων.  
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