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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ,  FRANCIS DONALD  

 

Υπάρχει ένα αρχαίο βουδδιστικό ρητό: 

"H φωτεινή Αφροδίτη δονείται από μακριά, 

Της Γης ο Ανώτερος Εαυτός και 

Μόνο με ένα δάχτυλο μας αγγίζει». 

 

Σε αντίθεση με αυτό που βρίσκουμε στην Εσωτερική Αστρολογία του DK, 

υπάρχουν, στην αρχαία μυθολογία, σχετικά λίγες αναφορές στην Αφροδίτη ως 

πλανητική θεότητα. Υπάρχουν, αλλά σχεδόν όλες οι αναφορές στην Αφροδίτη έχουν 

να κάνουν με τη θεά, η οποία είναι απόρροια ενός θρησκευτικού συγκριτισμού και 

συχνά βρίσκεται σε συνδυασμό με άλλες θεές, όπως η Venus-Αφροδίτη, από την 

Περσεφόνη με τα μύρια ονόματα έως την Juno-Ήρα.  

Στο έργο του «Ηθική και Δόγμα» ο Albert Pike  μας δίνει μια προοπτική 

σχετικά με την εμβέλεια αυτής της μεγάλης θεότητας του αρχαίου κόσμου. 

Μπορούμε να δούμε τον Απουλήιο στην πάνω δεξιά μεριά να κρατάει μια μάσκα, 

που αναπαριστά τον Λούκιο. «Ο Απουλήιος αναπαριστά τον Λούκιο, που ενώ 

εξακολουθεί να έχει την μορφή όνου, προσεύχεται στην Ίσιδα στην οποία 

απευθύνεται ως θεότητα που με την θηλυκή λάμψη της φωτίζει τα τείχη πολλών 

πόλεων και παρομοιάζει το τρεμάμενο φως της με τις λαμπρές ακτίνες του Ήλιου. Η 

Ίσιδα εμφανίστηκε στο όραμά του ως μια όμορφη γυναίκα, που «στον θεϊκό λαιμό 

της  έπεφταν τα πυκνά, μακριά μαλλιά της σε εύμορφους βοστρύχους».  

«Ιδού, Λούκιε, παρουσιάστηκα, συγκινημένη από τις ικεσίες σου. Εγώ, που 

είμαι η Φύση, γεννήτορας των όντων, Κυρία όλων των στοιχείων, γενάρχης των 

εποχών,  υψηλοτέρα των θεαινών, βασίλισσα των πνευμάτων των αποθανόντων, η 

πρώτη των ουράνιων, η ομοίωση όλων των θεών και των θεαινών: με το νεύμα μου 

υποτάσσονται τα φωτεινά ύψη των ουρανών, το ευεργετικό αεράκι της θάλασσας 

και οι θλιβερές σιωπές των υποχθόνιων περιοχών. Αν και είμαι μία, λατρεύομαι από 

όλη τη Γη με πολλούς χαρακτήρες, διάφορες τελετές και διαφορετικές ονομασίες. 

Οι πρωτόγονοι Φρυγίοι με αποκαλούσαν Pessinuntica, μητέρα των Θεών. Οι 

Αθηναίοι Αυτοχθόνια, Αθηνά Κεκρωπία, οι κυμματοπεριβαλόμενοι Κύπριοι, Παφία 
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Αφροδίτη. Oι τοξοβόλοι Κρήτες, Αρτέμιδα Δίκτυννα, οι τρίγλωσσοι Σικελοί Στυγία 

Proserpina (Περσεφόνη) και οι κάτοικοι της Ελευσίνας, την αρχαία θεά Ceres 

(Δήμητρα). Μερικοί, πάλι, με επικαλέστηκαν ως Ήρα, άλλοι ως Bellona, άλλοι ως 

Εκάτη και άλλοι ως Νέμεσις Ραμνουσία. Και εκείνοι που φωτίζονται από τις 

αναδυόμενες ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου, οι Αιθίοπες και οι Άρειοι, και επίσης 

οι Αιγύπτιοι κραταιοί στην αρχαία γνώση, που λατρεύουν την θεότητα μου με 

τελετές υποδειγματικές, με αποκαλούν με το αληθινό μου όνομα: Βασίλισσα Ίσιδα ».  

Το όραμα του Απουλήιου  διευρύνει σημαντικά το πεδίο της αναζήτησής 

μας, αλλά πάρα ταύτα, ακροθιγώς προσεγγίζουμε το φαινόμενο που αποκαλούμε 

Αφροδίτη.  Γιατί θα μπορούσαμε επίσης να ρωτήσουμε: Ποια είναι η εσωτερική 

σύνδεση μεταξύ της Αφροδίτης και του Πλανητικού Λόγου; Η αστρολογική 

επίδραση της Αφροδίτης στον πλανήτη μας; Η Αφροδίτη, ο Dhyani Chohan που 

επηρεάζει κάθε 3ο κύκλο αλύσων, γύρων, σφαιρών και ρίζα φυλών καθώς και όλα 

τα βασίλεια της φύσης. Η Αφροδίτη, ως η μυστηριώδης προέλευση των ηλιακών 

αγγέλων και η θυσία τους για την ανθρωπότητα της Γης. Και τέλος, όλα τα 

παραπάνω, σχετίζονται με την Αφροδίτη, τη «θεά» της αρχαίας μυθολογίας; 

Παρουσιάζω αυτές τις ιδέες μόνο για να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια 

αίσθηση του εύρους του φαινομένου που ονομάζουμε «Αφροδίτη». 

Από όλες τις πιθανές γραμμές που θα μπορούσαν να διερευνηθούν, μπορεί 

να είναι πιο χρήσιμο για τους σκοπούς μας να εστιαστούμε σε εκείνες τις θεές - και 

τους θεούς - που συνδέονται ιδιαίτερα με την δυναμικότητα της ψυχής. Κατά 

ειρωνικό τρόπο, αυτό περιλαμβάνει μόνο την ερωτική θεά που ονομάζεται 

Αφροδίτη, την οποία ο Thomas Taylor περιγράφει: «η σημαντικότητα της επιθυμίας, 

ακόμη και  για τις ουράνιες περιοχές (γιατί εκεί είναι η κατοικία της Περσεφόνης 

μέχρι την απαγωγή της από τον Πλούτωνα), ξεκινά σιωπηλά και δόλια στις εσοχές 

της ψυχής».  Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιθυμία που προσωποποιείται από την 

Αφροδίτη δεν είναι μια φαύλη επιρροή, αλλά μάλλον ένα ουσιαστικό μέρος του 

Σχεδίου για την ενέλιξη, καθώς μόνο μέσω της επιθυμίας, μιας όψης της Θέλησης 

για Ύπαρξη, μπορεί να ενσαρκωθεί η ψυχή. Έτσι, η Αφροδίτη προΐσταται της 

γέννησης και της ανάπτυξης στο φυσικό επίπεδο. Είναι, σε αυτόν τον ρόλο, το 

φροντιστικό ομόλογο του διχαστικού Άρη και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον GRS 

Mead, μέρος της αρμονικής Τριάδας των θεών και των θεών.  
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Αλλά προτρέχω. Ας ξεκινήσουμε με την κατανόηση του αρχαίου πολιτισμού 

σχετικά με τον μακροκοσμικό ρόλο του πλανήτη Αφροδίτη.  

Από τα βόρεια βασίλεια των Δρυίδων και των Νορβηγών, έως την Ελλάδα, 

την Περσία και τη Ρώμη, οι αρχαίοι αναγνώρισαν παγκοσμίως επτά μεγάλες 

πλανητικές θεότητες, οι οποίες εκδηλώνονται μέσα από επτά πυρά ή ποιότητες. 

Μεταξύ των αρχαίων Περσών, τρία από αυτά τα πυρά απεικονίζονταν πάντα 

με έναν ιδιαίτερο τρόπο – τα ξεχώριζαν ως τα πιο άξια λατρείας.  Αυτά τα τρία τα 

αποκάλεσαν  «Φωτιά των Αστέρων» για τον πλανήτη Αφροδίτη, τον οποίο γνώριζαν 

ως Anahid. Η "Φωτιά του Ήλιου", ονομάζεται επίσης το Πυρ Mihr.  Και η «Φωτιά 

του Κεραυνού» ή το Πυρ Bersiov, που είναι μια άλλη ονομασία του Διός. Το πυρ  

που ονομάζεται Mihr απεικονιζόταν ως μια φτερωτή σφαίρας, που συναντούμε 

συχνά στην γλυπτική των Ασσυρίων. Για το πυρ Mihr έχει γραφτεί: "Ο Ήλιος της 

Δικαιοσύνης με την θεραπεία στα φτερά του." 

Στον Ινδουισμό αυτά τα τρία πυρά θεωρούνται οι Γιοι του Άγκνι. Ο Pavaka 

είναι το ηλεκτρικό πυρ. Ο Pavamâna, το πυρ δια τριβής και ο Suchi το ηλιακό πυρ. 

Ο Suchi, ή το ηλιακό πυρ, σχετίζεται με τον Sukra, το ινδουιστικό όνομα του 

πλανήτη Αφροδίτη. Αυτό μας εξηγεί γιατί η Αφροδίτη περιγράφεται ως «ο μικρός 

ήλιος στον οποίο η ηλιακή τροχιά αποθηκεύει το φως της». Ο Πυθαγόρας την 

αποκαλεί Sukra-Αφροδίτη, Sol alter, «ο άλλος Ήλιος». 

Η Μυστική Δοξασία της Blavatsky θέτει το τριπλό πυρ σε ένα θεοσοφικό 

πλαίσιο: «Η γη και ο άνθρωπος μας», αναφέρει το Σχόλιο, «είναι αποτέλεσμα των 

τριών πυρών» - των οποίων τα τρία ονόματα απαντώνται στα σανσκριτικά ως «το 

ηλεκτρικό πυρ, το ηλιακό πυρ και το πυρ δια τριβής». Αυτά είναι το Πνεύμα, η Ψυχή 

και το Σώμα, οι τρεις μεγάλες θεμελιώδεις ομάδες, με τις τέσσερις επιπλέον 

διαιρέσεις τους. Αυτές οι [ομάδες] γίνονται οι φορείς αυτών των πυρών. Τα τρία 

πυρά καταδικάστηκαν από μια κατάρα του Βασίστα, του μεγάλου σοφού, «να 

γεννιούνται  ξανά και ξανά». Το σχόλιο συνεχίζει, "Ως εκ τούτου, οι ΦΛΟΓΕΣ, 

λέγονται ότι ενσαρκώνονται ατομικά στην τρίτη ρίζα φυλή και έτσι βρίσκονται 

«διαρκώς στον κύκλο των γεννήσεων». 

Η τρίτη ρίζα-φυλή επισκιάστηκε από την Αφροδίτη, κατά τη διάρκεια της 

οποίας ατομικοποιήθηκε η ανθρωπότητα της γήινης αλύσου, λαμβάνοντας έτσι το 

"Άγγιγμα της Οικειοποίησης", το οποίο συνδέει την ψυχή με τον φορέα της, την 
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προσωπικότητα. Αυτό το άγγιγμα είναι η έκφραση στον πλανήτη μας «Της φωτιάς 

των άστρων», του Suchi, του ηλιακού πυρός της Αφροδίτης. 

Και πάλι από τη Μυστική Δοξασία: «Όπως κάθε μία από τις επτά περιοχές 

της Γης, καθένας από τους πρωτογεννημένους (οι αρχέγονες ανθρώπινες ομάδες) 

λαμβάνει το φως και τη ζωή του πνευματικά από το δικό του ιδιαίτερο Dhyani και 

φυσικά από το παλάτι αυτού του Dhyani (ο φυσικός πλανήτης). Όμοια και οι Επτά 

μεγάλες Φυλές που θα γεννηθούν στον φυσικό πλανήτη. Η πρώτη γεννιέται υπό τον 

Ήλιο, η δεύτερη υπό τον Brihaspati (Δίας), η τρίτη υπό τον Lohitanga ( την «πύρινη», 

Αφροδίτη ή Sukra) … Μέσω του Sukra οι «διπλοί» (οι Ερμαφρόδιτοι) της τρίτης ρίζας 

φυλής  δημιουργήθηκαν από τους «Ιδρωτογεννημένους».  

Οι αρχαίοι Πέρσες λάτρευαν συγκεκριμένα το πυρ της Αφροδίτης, που το 

αποκαλούσαν «το πυρ του Gushtasp» (σημ. μετ. Το ιερό πυρ των Ζωροαστρών), 

υποδηλώνοντας μια επίγνωση της σημασίας του ως ενδιάμεσης ηλιακής αρχής.  

Τέλος, η Απόκρυφη Δοξασία (OC)  επισημαίνει: "Το ίδιο συμβαίνει και με τον 

άνθρωπο και κάθε «άνθρωπο» στον άνθρωπο (κάθε αρχή). Κάθε άνθρωπος αντλεί 

τη ιδιαίτερη  ποιότητά του από την πρωταρχή του (το πλανητικό πνεύμα), επομένως 

κάθε άνθρωπος είναι μια επταδικότητα (ή ένας συνδυασμός αρχών, που η καθεμία 

έχει την προέλευσή της  σε μια ποιότητα αυτού του συγκεκριμένου Dhyani).  

Από αυτή την άποψη, η αρχή που σχετίζεται με την Αφροδίτη είναι φυσικά 

το Μάνας.  

Στην ινδουιστική συμβολολογία, το εξάκτινο αστέρι ή το διπλό τρίγωνο που 

αντιπροσωπεύει τη Narayana («την αρχή της κίνησης στο νερό»), ενώθηκε μαζί με 

το πυρ του Shiva, που χορεύει κρατώντας στο χέρι του την τριπλή φλόγα. Ο 

Πυθαγόρας πίστευε ότι αυτό το διπλό τρίγωνο ήταν ιερό για την Αφροδίτη επειδή :  

«η ένωση των δύο φύλων και ο σχηματισμός της ύλης μέσω τριάδων είναι αναγκαία 

για την ανάπτυξη της γενετήσιας δύναμης, της αρχής της γονιμότητας και του 

ενστίκτου της αναπαραγωγής που είναι εγγενή σε όλα τα σώματα ". 

Γιατί ο Πυθαγόρας συσχετίζει τη γενετήσια δύναμη με την Αφροδίτη; 

Πιθανώς επειδή κατά τη διάρκεια της 3ης ρίζας φυλής, η οποία  στηριζόταν και 

επισκιαζόταν από την Αφροδίτη, ο ερμαφρόδιτος - του οποίου σύμβολο είναι το 

διπλό τρίγωνο - ενσαρκώθηκε, υποδηλώνοντας ότι αυτή η γενετήσια δύναμη είναι η 

ιδιαίτερη ποιότητα του πυρός της Αφροδίτης, του Suchi. Προς το τέλος αυτής της 
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τρίτης ρίζας φυλής, ο ερμαφρόδιτος χωρίστηκε σε δύο διακριτά φύλα. Οι αρχαίοι 

πολιτισμοί συμβόλιζαν αυτήν τη διδασκαλία με συγκεκριμένες απεικονίσεις της 

θεότητας. Η Μυστική Δοξασία αναφέρει:  «Ο Ζεύς είναι άρρεν, ο Ζεύς είναι 

αθάνατη παρθένος». Ο Αιγύπτιος Άμμων, στο άλλο μισό του, ήταν η θεά Neïth. Ο 

Δίας έχει γυναικεία στήθη και η Αφροδίτη είναι γενειοφόρος σε μερικά από τα 

αγάλματά της … η αρχαϊκή αμφι-σεξουαλική ενότητα της ανθρώπινης τρίτης Ρίζας-

Φυλής είναι ένα αξίωμα στη Μυστική Δοξασία».   

Αυτή η αμφισεξουαλική απεικόνιση έχει βαθιά εσωτερική σημασία. Ο Gerald 

Massey αναφέρει: «Ανεξάρτητα από την λατρεία που εξετάζουμε, η μητέρα των 

θεών προηγείται του αρχέγονου Θεού, είτε είναι η Taurt, η Μητέρα των 

Επαναστάσεων, που εποπτεύει στο κέντρο του τόπου των γεννήσεων· ή η Neith, 

που ήταν αυτογεννημένη, και που καυχιόταν στο  Sais ότι ο πέπλος της δεν 

ανασηκώθηκε ποτέ από αρσενικό γεννήτορα είτε τον Mut ή τον Ank ή τον Hathor. Η 

μητέρα προηγείται των πάντων, καθώς στη φύση παρατηρείται και τυποποιείται 

πρώτα ο κομιστής της ζωής. Πολύ αργότερα το ανθρώπινο μυαλό μπόρεσε να 

εισέλθει στην σφαίρα της δημιουργικής αιτίας και να καθιερωθεί η πατρότητα. Ως 

εκ τούτου, το θηλυκό δημιουργήθηκε με το αρσενικό κατ’ εικόνα του ενός Θεού, και 

δεν υπάρχει κανένας Θεός που δεν είναι μια αμφιφυλική οντότητα, μια δίδυμη 

μορφή της «διπλής πρωτόγονης ουσίας», όπως η Ptah,  στην πραγματικότητα μια 

«Αρσενική-Μητέρα», που είναι η έννοια του «Ka-Mutf» (σημ. μεταφρ. αυτός που 

είναι αρσενικό και θηλυκό-αρσενόθηλυς), ένας τίτλος του θεού Khem. Επειδή η 

μητέρα-μήτρα του δημιουργού ήταν αρχέγονη». 

Μια άλλη όψη του εξάκτινου αστέρος όσον αφορά την Αφροδίτη, βρίσκεται 

στις ποικίλες αρχαίες ονομασίες της Αφροδίτης. Μια ονομασία της Αφροδίτης, 

μεταξύ των αρχαίων Περσών, ήταν «Mitra». Ο Ηρόδοτος, που μας το παραδίδει μας 

ενημερώνει ότι ένα άλλο όνομά της μεταξύ των Σκυθών, ήταν η Artimpasa. Το Artim 

είναι η Mitra γραμμένη αντίστροφα. Από αυτήν την θεότητα, οι Έλληνες 

δημιούργησαν την Άρτεμη. Η αντιστροφή των γραμμάτων στις λέξεις ήταν σύνηθες 

στον αρχαίο κόσμο.  Έτσι από την αιγυπτιακή θεά Neitha, οι Έλληνες, γράφοντας το 

αντίστροφα, σχημάτισαν την Αθηνά.  
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Όπως γνωρίζουμε, τα δύο αστρολογικά σύμβολα για την Αφροδίτη      και τη 

Γη ♁ καθρεφτίζουν το ένα το άλλο, και όταν θεωρούνται από κοινού εμφανίζονται 

ως έκφραση του εξάκτινου αστέρα. Βρίσκω το σύμβολο στα δεξιά ιδιαίτερα 

προκλητικό, έχοντας ποικίλους συμβολισμούς, όπως το «Άγγιγμα της Συναίνεσης». 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι ένα σύμβολο για την εμποτισμένη από την ψυχή 

προσωπικότητα στον Σταθερό Σταυρό. Είτε η ανάληψη από την προσωπικότητα της 

Γήινης συνείδησης στην ψυχή της συνείδησης της Αφροδίτης, μέσω της σταύρωσης, 

της 4ης μύησης. 

Αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο «Η εσωτερική Ζωή» του Charles 

Leadbeater δείχνει τον βαθύ σύνδεσμο μεταξύ των δύο σχημάτων: «Ο σεβασμός 

μας εμποδίζει να πούμε πολλά για την Κεφαλή της Ιεραρχίας, στα χέρια του οποίου 

βρίσκεται η μοίρα των ηπείρων, στο όνομα του οποίου δίνονται όλες οι μυήσεις. 

Είναι ένας από τους λίγους Κύριους της Φλογός που παραμένουν στη Γη, τα Τέκνα 

της πύρινης ομίχλης, τα μεγάλα όντα που κατήλθαν από την Αφροδίτη πριν από 

σχεδόν δεκαοκτώ εκατομμύρια χρόνια για να βοηθήσουν την εξέλιξη της 

ανθρωπότητας στην δική μας άλυσο». Σημειώστε την αναφορά στην πύρινη ομίχλη, 

μια περιγραφή του συνδυασμού δύο στοιχείων, του εξάκτινου αστέρα.  

Τέλος, το βιβλίο του E. Levi «Ιστορία της Μαγείας» μας δίνει μια αλχημική 

ανάλυση του διπλού τριγώνου, στην οποία δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε, 

μπορείτε όμως να σημειώσετε την πηγή αναφοράς του διαγράμματος που 

βρίσκεται στο κέντρο της σελίδας - το εξάκτινο αστέρι μέσα στην σφαίρα του 

συμβόλου της Αφροδίτης. 

 Στη Συμβολική Γλώσσα της Αρχαίας Μυθολογίας μαθαίνουμε ότι: «... 

σύμφωνα με την αρχαία αυτή σκέψη, υπήρχαν δύο ψυχές, η μία αφορούσε την 

αρχή της σκέψης και της αντίληψης, που αποκαλείτο νους και φρένες, και η άλλη 

την απλή δύναμη της ζωικής κίνησης και αίσθησης, που αποκαλείτο ψυχή, και οι 

δύο δόθηκαν στον άνθρωπο….». Μια υποσημείωση εξηγεί περαιτέρω: «Ο πατέρας 

θεών και ανθρώπων τοποθέτησε, το νου στην ψυχή, και την ψυχή στο νωθρό 

σώμα». Ο Albert Pike αναφέρει: «Η ουσία της ψυχής είναι η διακοπή του 

κατακερματισμού, της πολλαπλότητας και η υπαγωγή της ετερογένειας σε μια 

ψηλότερη ενότητα, η οποία καθοδηγεί πρώτα ασυνείδητα και μετά συνειδητά. Έτσι,  
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σκοπός της ενσωματωμένης ψυχής, ή του Suchi, του ασυνείδητου πνεύματος στην 

μορφή – το οποίο, σύμφωνα με τον Dowson, συνδέεται ιδιαίτερα με τον πλανήτη 

Αφροδίτη –αποκαλύπτεται σε δύο φάσεις. Στην ενελικτική φάση, ο Suchi οδηγεί 

ασυνείδητα το πνεύμα στην κατακερματισμένη πολλαπλότητα της μορφής.  

Αυτή η διδασκαλία απεικονίζεται υπέροχα στον μύθο του Βάκχου που του 

δίνεται ένας καθρέφτης από τον Πατέρα του, Δία. Όταν κοιτάζει στον καθρέφτη, ο 

Βάκχος εμψυχώνει την αντανάκλασή του. Αμέσως μια ομάδα Τιτάνων, που 

αντιπροσωπεύει το χάος της ύλης, αρπάζει τον Βάκχο και τον διαμελίζει σε επτά 

κομμάτια. Αυτές είναι οι επτά αρχές που περιγράφηκαν νωρίτερα, καθεμιά από τις 

οποίες εποπτεύεται από έναν από τους επτά Dhyani Chohans. Όμως, η Αθηνά, 

ανακτά την καρδιά, και με αυτήν μαγικά  ανασυνθέτει τον Βάκχο.  

Ο Τόμας Τέιλορ αναφέρει: «Η καρδιά του Διονύσου, λέγεται ότι διασώθηκε 

με μέγιστη φροντίδα από την Αθηνά. Γιατί η θεά αυτή είναι ο φύλακας της ζωής, της 

οποίας σύμβολο είναι η καρδιά. Έτσι, ο μύθος εδώ επισημαίνει, ότι ενώ η 

διανοητική ή η πνευματική ζωή διανέμεται στο σύμπαν, η αρχή της διατηρείται εξ 

ολοκλήρου από τη δύναμη και πρόνοια της θεϊκής νοημοσύνης».   

Ένα παρόμοιο παράδειγμα του ενσωματωμένου πυρός του Suchi, μπορεί να 

βρεθεί στην απαγωγή της ελληνικής θεάς Περσεφόνης, η οποία προσελκύεται από 

τον Πλούτωνα στον κάτω κόσμο. Σημειώστε ότι λέω προσελκύεται και όχι 

απαγάγεται, γιατί υπάρχει μια σημαντική διαφορά στις απεικονίσεις του γεγονότος 

μεταξύ των πρωτότυπων ελληνικών και των μεταγενέστερων ευρωπαϊκών έργων 

ζωγραφικής. Φιλοσοφικά, επιλέγουμε την ενσάρκωση και δεν συρόμαστε δια της 

βίας. Ο Άδης αντιπροσωπεύει το τριπλό βασίλειο της ανθρώπινης προσπάθειας, και 

η Περσεφόνη είναι ο Suchi, το ασυνείδητο, κρυμμένο πυρ της ψυχής που διαπερνά 

την προσωπικότητα. Όπως και με τον Βάκχο, διασώζεται από τη μητέρα της, η οποία 

προσωποποιεί τον ανώτερο νου ως όψη της ψυχής. Η Δήμητρα/  Ceres ανευρίσκει 

την Περσεφόνη κρατώντας δυο δάδες των οποίων τα ονόματα είναι ενόραση και 

διάνοια. Αλλά η Περσεφόνη απελευθερώνεται υπό όρους, γιατί πρέπει να κυκλικά  

να επιστρέφει στον Άδη (στην ενσάρκωση - που εκπροσωπεί τον υποψήφιο προς 

μύηση [ σημ. μεταφρ. acolyte κυριολεκτικά παπαδοπαίδι/βοηθός ιερέα] - έως ότου 

υποβληθεί σε αυτό που οι Ελευσίνιοι ονόμασαν δεύτερος θάνατος, οπότε και 

επανενώνεται με τον Απόλλωνα, την ηλιακή αρχή. Αυτός ο μύθος αποτέλεσε τη 
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βάση για τα μικρότερα από τα Ελευσίνια Μυστήρια, στα οποία συμμετείχαν 

δεκάδες χιλιάδες Έλληνες άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Σε αντίθεση με τα μικρά, τα 

μεγάλα μυστήρια της Ελευσίνας, που δίδασκαν τη φύση του νου, και τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να γνωσθεί, επιφυλάχθηκαν για τους ολίγους. 

Αυτό το απόσπασμα από την Μυστική Διδασκαλία Όλων των Εποχών μας 

δίνει κάποια ιδέα για την αντίθεση μεταξύ των μικρότερων και των μεγαλύτερων 

μυστηρίων: «Ακριβώς όπως τα Μικρότερα Μυστήρια πραγματευόντουσαν την 

προγεννητική περίοδο του ανθρώπου, όπου η συνείδηση για εννιά μέρες (που 

αντιστοιχούν εμβρυολογικά σε μήνες) κατερχόταν στο βασίλειο της ψευδαίσθησης 

και ενδυόταν το πέπλο της μη πραγματικότητας, έτσι τα Μεγάλα Μυστήρια 

διαπραγματευόντουσαν τις αρχές της πνευματικής αναγέννησης και αποκάλυπταν 

στους μύστες όχι μόνο την απλούστερη αλλά και την πιο άμεση και ολοκληρωμένη 

μέθοδο απελευθέρωσης της ανώτερης φύσης τους από τα δεσμά της υλιστικής 

άγνοιας… Οι μυστικές ασκήσεις που δίνονταν για την πνευματική ανάπτυξη των 

υψηλόβαθμων μαθητών είναι άγνωστες, αλλά υπάρχει κάθε λόγος να πιστέψουμε 

ότι ήταν παρόμοιες με τα Βραχμανικά Μυστήρια, καθώς είναι γνωστό ότι οι 

Ελευσίνιες τελετές έκλειναν με τις σανσκριτικές λέξεις «Konx Om Pax» ... Στην 

τελετή λήξης ο υποψήφιος εισερχόταν σε ένα υπέροχο θολωτό δωμάτιο, στο κέντρο 

του οποίου βρισκόταν ένα λαμπρά φωτισμένο άγαλμα της θεάς Δήμητρας/Ceres. 

Εδώ, παρουσία του ιεροφάντη, διδασκόταν το ύψιστο μυστικό των μυστηρίων της 

Ελευσίνας. Στο τέλος αυτής της τελετής χαιρετιζόταν ως Επόπτης, που σημαίνει 

αυτός που είναι αυτόπτης μάρτυρας, αυτός που άμεσα είδε».  

Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Suchi ή το ηλιακό πυρ της Αφροδίτης. Ο 

Quecalcoatle ήταν ο Χριστός των Ίνκας, που φαίνεται εδώ σταυρωμένος στον 

Κώδικα του Borgia.  Η ιστορία του Quecalcoatl έχει όλες τις γνωστές πτυχές της ζωής 

ενός ηλιακού αβατάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας Παρθενογέννησης. Εδώ η 

μητέρα του Χριστού των Ίνκας ονομαζόταν Suchi-quecal, που σημαίνει «η ανάδειξη 

των ρόδων». Η μεξικανική «Εύα» είχε το ίδιο όνομα. Σύμφωνα με τον Godfrey 

Higgins: «Ένας αγγελιοφόρος από τον ουρανό ανακοίνωσε στην Suchi-quecal ότι θα 

κυοφορούσε έναν γιο, ο οποίος θα συνέτριβε το κεφάλι του φιδιού. Στη συνέχεια, 

της παρουσιάζει ένα τριαντάφυλλο. Αυτή ήταν η έναρξη μιας Εποχής, η οποία 

αποκαλέστηκε Εποχή των ρόδων». Θα μπορούσε ο Suchi, που βρίσκεται  στο όνομα 
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Suchi-quecal, να ήταν η επιτακτική δύναμη που οδήγησε τον Quezalcoatl σε 

ενσάρκωση;  

Βρίσκουμε ένα παράλληλο του τραυματισμού της κεφαλής του φιδιού, που 

είναι ο όφις της ύλης που έχει πληγωθεί από την Παρουσία του πνεύματος, στο 

βιβλίο του Albert Pike «Ηθική και Δόγμα»: «Ο Ηρακλής Ingeniculus,  που λυγίζοντας 

το ένα γόνατο, υψώνει το ρόπαλο και συντρίβει το κεφάλι του Φιδιού, ήταν, όπως ο 

Προμηθέας και ο Τάνταλος, μια από τις ποικίλες όψεις του μαχόμενου και 

φθίνοντος Ήλιου».  Και τότε, σημαντικότερα, "Οι νίκες του Ηρακλή είναι εκδηλώσεις 

της Ηλιακής ενέργειας που πρέπει να επαναληφθούν."  

Στην αναφορά στην Εποχή των Ρόδων, βρίσκουμε μια άλλη σύνδεση με την 

Αφροδίτη. To Μασονικό «Τάγμα του Ρόδου» έκαιγε θυμίαμα στο πλανητικό πνεύμα 

της Αφροδίτης. Και σύμφωνα με τον Higgins, «Οι Rossi ή οι Ροδόσταυροι, με τον 

εμβληματικό ερυθρό σταυρό και το κόκκινο ρόδο, πιθανότατα προήλθαν από τον 

μύθο του Άδωνη (που ήταν ο Ήλιος, τον οποίο έχουμε δει συχνά να σταυρώνεται) 

να μετατρέπεται σε κόκκινο τριαντάφυλλο από την Αφροδίτη. Ο Rus στα Ιρλανδικά 

σημαίνει δέντρο, γνώση, επιστήμη, και ισοδυναμεί με το Εβραϊκό Ras και το 

Περσικό Rustan».  

 

Αυτό που αναγράφεται πάνω από το απεικονιζόμενο ρόδο σε σχήμα του 

συμβόλου της Αφροδίτης είναι το Λατινικό Dat Rosa Mel Apibus που σημαίνει «Το 

ρόδο παρέχει στις μέλισσες μέλι». Θυμάστε που ο Διδάσκαλος Θιβετανός μας λέει 

ότι οι μέλισσες είναι δώρα της Αφροδίτης στην Γη.  Στην ινδουιστική μυθολογία, οι 

πατέρες των Suchi από την Αφροδίτη ονομάζονται Havya-vâhana, που σημαίνει το 

όχημα - vahana - για τη φωτιά των θεών - που είναι, το πυρ του Νου. Ήταν ο φέρων 

το φως, ο εκ της Αφροδίτης Εωσφόρος. Αλλά επίσης, θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε, δεδομένου ότι η μητέρα του ήταν  η Suchi-quecal, ότι ήταν ο   

Quezalcoatl των Ίνκας. Ο Πλάτων περιγράφει το πυρ του νου ως: «ένα Θεϊκό δώρο, 

που μεταδόθηκε στην ανθρωπότητα από τον Προμηθέα, ή από εκείνους τους 

αρχαίους που ζούσαν πιο κοντά στους θεούς από τους εκφυλισμένους  εαυτούς 

μας». Σύμφωνα με τον Dowson, αυτά τα τρία πυρά, ο Pavaka, ο Pavamâna, και ο 

Suchi, είχαν σαράντα πέντε γιους, οι οποίοι,  μαζί με τους 45 γιους τους, τους τρεις 

πατέρες τους και τον Πατέρα Agni αποτελούν τα 49 πυρά του ηλιακού μας 
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συστήματος. Κατά την εκτίμηση του Thomas Taylor, η θεά που αντιπροσωπεύει 

καλύτερα το νου, την λογική και την όψη της ενόρασης, που συμβολίζονται από 

τους δύο δαυλούς που κρατούσε η Δήμητρα στην αναζήτηση της Περσεφόνης στον 

κάτω κόσμο, ήταν η Αιγυπτιακή Neith, η οποία έγινε η Ελληνίδα Αθηνά και τελικά η 

Ρωμαϊκή Μινέρβα. Λέει: «Στην Μινέρβα μπορούμε να συναντήσουμε την 

αυθεντική, πνευματική, κυρίαρχη και μακαρία θεότητα, που φυλάσσει και διατηρεί 

όλες τις ενδιάμεσες ζωές* αναλλοίωτες, μέσω της διάνοιας και μιας 

αυτοσυντηρούμενης ζωής, και με αυτόν τον τρόπο τις στηρίζει από τις επιθέσεις και 

εισβολές της ύλης». 

* Ζωές που δεν είναι συνδεδεμένες με υλικά σώματα, ούτε ακόμα 

ανυψωμένες στην υψηλή κατάσταση που είναι η αληθινή θεϊκή κατάσταση.  

 

Ας ρίξουμε μια ματιά στην προέλευση και την ουσιώδη φύση της 

Αιγυπτιακής θεάς Neith, και την μακροκοσμική όψη της που τελικά γίνεται Minerva, 

την υψηλότερη όψη της ψυχής κατά τους Ρωμαίους. «Στην αρχή όλα προήλθαν από 

τον Nu (Nun) τα ύδατα του στερεώματος. Και η ύπαρξη είναι Nuti ή Enti όπως 

διαφαίνεται και στην αγγλική λέξη entity (που σημαίνει οντότητα).  Enti σημαίνει 

αυτό που αναδύεται από τον αφρό, την ύπαρξη σε μια αρνητική φάση. Όταν 

συμπεριλάβουμε την αναπνοή, το ύδωρ γίνεται ο αρνητικός πόλος των Δύο 

Αληθειών (σημ. μεταφρ.: οι δυο αλήθειες αφορούν το ύδωρ και τον αέρα). H Nuti 

ως αφρός δείχνει την αναπνοή της ζωής που προέρχεται από τα Ύδατα, όπως θα 

μπορούσε να είναι η αφρώδης συσσώρευση μικρών υδρόβιων φυτών στην 

επιφάνεια μιας λίμνης ή οι φυσαλίδες μιας βυθισμένης στο νερό αγελάδας ή της 

Αφροδίτης που ενσαρκώνει την αναδυόμενη ζωή και το κάλλος καθώς ανέρχεται 

από τον αφρό (αφροαναδυομένη). Η Nuti, για τον αφρό, είναι η ίδια λέξη με την 

Neith, όπως και η Αφροδίτη ήταν ο αφρός ή η αναπνευστική ζωή των νερών. Η 

Neith είναι η Hathor, η Αιγυπτιακή Αφροδίτη, η αναδυόμενη από τον αφρό 

Αφροδίτη ή η Nuti, όπως στην Neith, στην οποία η δύναμη της αναπνοής 

υποστασιοποιήθηκε και ονομάστηκε από την ανάδυση,  ως εκείνη που βγήκε 

«από», και τροποποιήθηκε και προσωποποιήθηκε προκειμένου να 

αντιπροσωπεύσει τη μητέρα της ζωής, της οποίας οι δύο χαρακτήρες προέρχονταν 

από το υγρό της ζωής και την αναπνοή της ύπαρξης». 
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«Η φράση «αφρός ή αναπνευστική ζωή των υδάτων» συνενώνει αυτό που ο 

Massey αποκαλεί Δύο Αλήθειες: το Ύδωρ και την Αναπνοή, με τη μορφή της «Neith 

στην οποία η  αναπνευστική δύναμη υποστασιοποιείται». Αυτή η φράση 

υπογραμμίζει τη διάκριση μεταξύ της ύπαρξης της αναπνοής και της ικανότητας να 

αναπνέεις - την «αναπνευστική δύναμη». Η τελευταία αφορά την ικανότητα να 

φέρει σε ύπαρξη την ζωή– να γεφυρώνει το πνεύμα και την υπόσταση. 

Μια πτυχή της Neith που αντιστοιχεί με την χάρη της σωτηρίας της ψυχής 

ήταν το γεγονός ότι ύφαινε δίχτυα που στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε ως όργανα 

διάσωσης. Και πάλι από τον Gerald Massey: «η Neith μεταφέρει την Σαΐτα ή το 

Ύφασμα του Διχτύου. Το όνομά της είναι συνώνυμο με τη λέξη  "δίχτυ". Η Neith 

ήταν η Υφάντρα ή η Σαγηνεύτρια και προσδίδει στην μητέρα το χαρακτηριστικό του 

αλιέως ιχθύων, αυτή που ψάρεψε τον Ώρο από το νερό, ή με άλλα λόγια τον 

γέννησε με την μορφή ιχθύος.  Απεικονίζεται να θηλάζει τον ιχθύ της με την μορφή 

κροκόδειλου (!). Η ύπαρξη απεικονίζεται ως μια διαφυγή από τα ύδατα (Δίχτυ), μια 

ανάσυρση (Δίχτυ, ανασύρω) και έκτοτε ένα Δίχτυ ως μέσο γέννησης, διάσωσης, 

αλίευσης από το στοιχείο του πνιγμού».   

Τα ύδατα, όπως χρησιμοποιούνται εδώ, είναι μια μεταφορά για το βασίλειο 

της μη ύπαρξης. Η Neith αλιεύοντας τον Ώρο, τον ανασύρει από αυτό το βασίλειο 

στην Ύπαρξη. Εξ ου και οι αρχέγονοι κροκόδειλοι ή Μακάρα, σύμβολα των Δράκων 

της Σοφίας που θηλάζουν από τον μαστό του κόσμου της υπόστασης. Αν 

ξεπεράσουμε το αίσθημα του αλλόκοτου που μας δίνουν αυτές οι εικόνες,  είναι 

πραγματικά μια συναρπαστική μεταφορά για κάτι που υπερβαίνει κάθε περιγραφή 

- η είσοδος σε εκδήλωση του Τρίτου Λόγου, η ακτινοβόλος δόξα.  

Όμως, το «δίχτυ ως μέσο γέννησης, διάσωσης, αλιείας από το στοιχείο 

πνιγμού» - χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει τη γέννηση της ηλιακής όψης 

από το βασίλειο της μη ύπαρξης - μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τη γέννηση της επίγνωσης της ηλιακής όψης από τα ύδατα της πλάνης. 

Και η Αθηνά και η Μινέρβα λατρεύονταν στην Αθήνα και τη Ρώμη  ως αυτές που 

διευκόλυναν μια τέτοια επίγνωση.  

ΟΚ. Ας δούμε μια τελευταία φορά ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Φυσική 

Γένεση». Όπως εγώ θα διαβάζω,  λάβετε υπόψη ότι το «παιδί» μπορεί επίσης να 

αντιπροσωπεύει τον μαθητή και η γέννηση την μύηση. «Αυτή που ενέπνευσε την 
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αναπνοή της ζωής στο παιδί ήταν η Υφάντρια ή η Υφαντουργός του ιστού της ζωής 

που προσωποποιήθηκε στη μυθολογία. Ήταν τόσο η Άργκα όσο και το πανί (το 

Αιγυπτιακό ιερογλυφικό της αναπνοής). Στην Αθηναϊκή εορτή προς τιμήν της 

Αθηνάς, που ονομαζόταν ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, η κιβωτός ή το πλοίο μεταφερόταν από μια 

πομπή, που πάνω του υπήρχε, με την μορφή πανιού, το ιερό ένδυμα της θεάς, το 

πέπλο που κανείς άνθρωπος δεν είχε ανασηκώσει. Το πανί, το αιγυπτιακό σύμβολο 

της αναπνοής, οφείλει το όνομά του από τον Pef που σήμαινε «αναπνοή».  

Οι δύο αλήθειες της αναπνοής και του ύδατος εορτάζονταν, με το πλοίο και 

το πανί. Το πανί ήταν ένα γυναικείο πέπλο, μυστηριακά κάτι που καλύπτει, το 

πέπλο της Ίσιδας ή της Neith. Και αυτό το σύμβολο της αναπνοής, του διχτύου της 

Neith, πρέπει να κατανοηθεί τουλάχιστον σε μια άλλη μορφή, αυτήν του αμνιακού 

σάκου. Ο αμνιακός σάκος που περιβάλλει τα μωρά κατά τη γέννηση είναι το δίχτυ 

της Neith.  Σε αυτό τυλίχθηκαν και αλιεύθηκαν από τα νερά.»  

 

Θα ήθελα να τελειώσω με έναν Ύμνο στη Μινέρβα του Πρόκλου, που 

ανακαλύφθηκε και μεταφράστηκε από τον Thomas Taylor, ο οποίος βρήκε αυτόν 

τον θησαυρό ανάμεσα σε κάποια αταξινόμητα γραπτά στο Βρετανικό Μουσείο.  

 

Ύμνος Εις Αθηνά 

 

Μεγάλη θεά, εισάκουσέ με! Kαι στο σκοτεινό μου νου  

Χορήγησε αγνό, άφθονο φως  

Αυτό το ιερό φως, Προστάτιδα του Παντός άνασσα  

Που ακτινοβολεί αιώνια από το γαλήνιο πρόσωπό σου 

Η περιπλανώμενη στην Γαία ψυχή μου, εμπνέεται 

Με το ευλογημένο και ορμητικό σου πυρ:   

Και από τους μύθους, μυστικούς και ιερούς, 

Δίνεις όλες τις δυνάμεις σου με ιερό φως που λάμπει. 

Δώσε αγάπη, δώσε σοφία και δύναμη του έρωτα 

Αδιάκοπα να τείνω προς τα άνω 

Και το βάρος από τους κόλπους της γης να ξεπερνώ 

Που ύπουλα ελκύει την βυθισμένη στο κακό ψυχή μου 
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Απ’τις σκοτεινές, νυκτήλιες περιοχές βοήθα με ν’ αποσπαστώ 

Και ξανά να επιστρέψω στο ανάκτορο της Μεγαλοσύνης Σου 

Εισάκουσε και σώσε (γιατί η εξουσία είναι δική σου)  

Μια ψυχή που λαχταρά ν’ ανήκει σε σένα» 
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There is an ancient Buddhist saying: 

"Shining Venus trembles afar, 

Earth's Higher Self, and 

With but one finger touches us. 

Unlike what we find in DK's Esoteric Astrology, there are, in ancient mythology, relatively 

few references to Venus as a planetary deity. They do exist, but almost all references to 

Venus have to do with the goddess, who is particularly syncretic, often found in combination 

with other goddesses, like Venus-Aphrodite and under dozens of names from Persephone to 

Juno. 

Albert Pike's 'Morals and Dogma', gives us some perspective on the scope of this greatest 

goddess of the ancient world. We can see Apuleius in the far upper right holding a mask, 

which represents Lucius. "Apuleius represents Lucius, while still in the form of an ass, as 

addressing his prayers to Isis, whom he speaks of as illuminating the walls of many cities 

simultaneously with her feminine lustre, and substituting her quivering light for the bright 

rays of the Sun. She appears to him in his vision as a beautiful female, ‘over whose divine 

neck her long thick hair hung in graceful ringlets’.  

“Behold, Lucius, moved by thy supplications, I am present; I, who am Nature, the parent of 

things, mistress of all the elements, initial progeny of the ages, the highest of the divinities, 

queen of departed spirits, the first of the celestials, of gods and goddesses the sole likeness 

of all: who rule by my nod the luminous heights of the heavens, the salubrious breezes of 

the sea, and the woful silences of the infernal regions, and whose divinity, in itself but one, is 

venerated by all the earth, in many characters, various rites, and different appellations. 

Hence the primitive Phrygians call me Pessinuntica, the mother of the gods; the Attic 

Autochthons, Cecropian Minerva; the wave-surrounded Cyprians, Paphian Venus; the arrow-

bearing Cretans, Dictynian Diana; the three-tongued Sicilians, Stygian Proserpina; and the 

inhabitants of Eleusis, the ancient goddess Ceres. Some, again, have invoked me as Juno, 

others as Bellona, others as Hecate, and others as Rhamnusia: and those who are 

enlightened by the emerging rays of the rising sun, the Ethiopians, and Aryans, and likewise 

the Egyptians powerful in ancient learning, who reverence my divinity with ceremonies 

perfectly proper, call me by my true appellation, Queen Isis." 

Apuleius' vision expands the field of our quest exponentially, but nonetheless, only begins to 

address our relationship with the phenomenon we call Venus. For we might also ask: [!] 

What is the interconnection between: Venus, the planetary logos; Venus' astrological effect 

on our planet; Venus, the dhyanichohan that influences each 3rd cycle of chains, rounds, 

globes, and root-races, as well as all the kingdoms in nature that appear thereon; Venus, as 

the mysterious origin of solar angels and their sacrifice for Earth's humanity; and finally, all 

the above as they relate to Venus, quote unquote, the goddess found in ancient mythology? 

I only present these ideas in order to help us gain a sense of the scope of the phenomenon 

we call 'Venus'. 
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Out of all the possible lines that could be explored,  it might be most useful for our purposes 

to take a look at those goddesses– and gods– that are particularly connected with the 

potency of the soul. Ironically, this only tangentially includes the amatory goddess actually 

named Venus, which Thomas Taylor describes as quote, "significant of desire, for even in the 

celestial regions (for such is the residence of Persephone until she is ravished by Pluto), 

begins silently and fraudulently in the recesses of the soul." We have to understand that the 

desire personified by Venus is not an evil influence, but rather an essential part of the 

involutional Plan, for only through desire, an aspect of the Will-to-Be, can  the soul 

incarnate. Thus it is Venus who presides over birth and growth on the physical plane. She is, 

in this role, the nurturing counterpart to divisive Mars, and is thus, according to GRS Mead, 

part of the harmonic Triad of gods and goddesses. 

But I'm getting ahead of myself, let's start with the ancient civilization's understanding of the 

macrocosmic role of the planet Venus.  

From the northern realms of the Druids and the Norse, to Greece, Persia and Rome, the 

ancients universally recognized seven great planetary genii, which demonstrate through 

seven fires or qualities.  

Among the ancient Persians, three of these Fires were always depicted in a special manner– 

set apart as those most worthy to be held in reverence. These three they called the "Fire of 

the Stars" for the planet Venus, which they knew as Anahid; the "Fire of the Sun," also called 

the Fire Mihr; and the "Fire of Lightning," or the Fire Bersiov, another name for Jupiter. The 

fire called Mihr demonstrates through the winged orb, so often found in Assyrian sculpture– 

about which has been written: "the Sun of Righteousness with healing in his wings."  

In Hinduism these three fires are considered to be the Sons of Agni. Pavaka is electric fire; 

Pavamâna, the fire produced by friction, and Suchi is solar fire. 

Suchi, or solar fire, is related to Sukra, the Hindu name for the planet Venus. This helps 

explain why Venus is described as, quote, "the little sun in which the solar orb stores his 

light." Pythagoras calls Sukra-Venus, Sol alter, "the other Sun." 

Blavatsky's Secret Doctrine places this triple fire in a theosophical framework: "Our earth 

and man," says the Commentary, "being the products of the three Fires" — whose three 

names answer, in Sanskrit, to "the electric fire, the Solar fire, and the fire produced by 

friction," are Spirit, Soul, and Body, the three great Root groups, with their four additional 

divisions. These [groups] become  the vehicles of these [fires]. The three Fires were 

condemned by a curse of Vasishta, the great sage, "to be born over and over again." The 

commentary continues, "Therefore, the FLAMES, are said to incarnate personally in the 

Third Root-Race and thus find themselves "continuously reborn." 

The third root-raceIt was overshadowed by Venus, during which time earth chain humanity 

was individualized, thereby receiving the "Touch of Appropriation", which links the soul to 

its vehicle, the personality. This touch is the expression on our planet of 'The Fire of the 

Stars', suchi, the Venusian solar fire.  

Again from the Secret Doctrine, "Like each of the seven regions of the Earth, each of the 

seven Firstborn (the primordial human groups) receives its light and life from its own 

especial Dhyani —spiritually, and from the palace of that Dhyani physically (the physical 

planet); so with the seven great Races to be born on it. The first is born under the Sun; the 
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second under Brihaspati (Jupiter); the third under Lohitanga (the "fiery-bodied," Venus, or 

Sukra)… It is through Sukra that the 'double ones' (the Hermaphrodites) of the Third (Root-

Race) descended from the first 'Sweat-born,'" 

The ancient Persians specifically worshipped this Venusian fire, which was called by them 

'the Fire of Gushtasp', suggesting an awareness of its meaning as the intermediary solar 

principle. 

Finally the OC states, "So also with man and every 'man' in man (every principle). Each gets 

its specific quality from its primary (the planetary spirit), therefore every man is a septenate 

(or a combination of principles, each having its origin in a quality of that special Dhyani).  

In this regard, the principle associated with Venus is of course, Manas.  

OK. In Hindu symbology the six-pointed star or double triangle represents Narayana ('the 

moving principle in water'), joined together with the fire of Shiva, who dances with the triple 

flame in his hand. Pythagoras believed this double triangle to be sacred to Venus because, 

quote, "the union of the two sexes, and the formation of matter by means of triads are 

necessary to develop the generative force, that prolific virtue and tendency to reproduction 

which is inherent in all bodies".  

Why does Pythagoras relate the generative force to Venus? Possibly because it was during 

the 3rd root-race, conditioned and overshadowed by Venus, that  the hermaphrodite, whose 

symbol is the double triangle– incarnated, suggesting that it is this generative force that is 

the particular quality of the Venusian fire called Suchi. Towards the end of that race, the 

hermaphrodite separated into two distinct sexes. Ancient cultures reflected this teaching in 

certain of their images of deity. The SD tells us "Zeus is a male, Zeus is an immortal maid." 

The Egyptian Ammon was the goddess Neïth, in his other half. Jupiter has female breasts, 

and Venus is bearded in some of her statues, …the pristine bi-sexual unity of the human 

Third Root-Race is an axiom in the Secret Doctrine." 

This bi-une depiction has a deeply esoteric significance. Gerald Massey tells us, "No matter 

which cult we question, the genitrix of the gods precedes the primordial God, whether as 

Taurt, the Mother of the Revolutions, who presides in the birthplace at the centre; or Neith, 

who came “from hereself,” and who boasted significantly as Sais that her peplum had never 

been lifted by the male generator; or Mut, Ank, or Hathor. The mother is everywhere first 

and foremost, as she was in nature when the bringer-forth was observed and typified long 

before the human mind could enter into the realm of creative cause, or the fatherhood had 

been established. Hence the female was created with the male in the image of the one God, 

and there is no one God that is not a biune being, a twin form of the “double primitive 

essence,” like Ptah; in fact, a “Male- Mother,” which is the meaning of “Ka-Mutf,” a title of 

Khem; because the mother-mould of the producer was primordial."  

Another aspect of the six-pointed star when applied to  Venus can be found in Venus' 

various ancient names. Mitra was the name of Venus among the ancient Persians. 

Herodotus, who tells us this, also informs us that her name, among the Scythians, was 

Artimpasa. Artim is Mitra spelled backwards. From this, the Greeks formed Artemis. The 

reversal of the letters of words was, indeed, anciently common everywhere. Thus from the 

Egyptian goddess Neitha, the Greeks, writing backward, formed Athenè, 



17 
 

As we know, the two astrological symbols for Venus and the Earth also mirror each other, 

which when seen together seem to be an expression of the six-pointed star. I find the 

symbol on the right particularly provocative having a range of possible meanings including 

the 'Touch of Acquiescence'. Or it could be a symbol for the soul-infused personality by 

means of the Fixed Cross. Or ascension from personality-based Earth consciousness to 

Venus-based soul consciousness by means of the crucifixion, the 4th initiation. 

This quote from Charles Leadbeater's 'The Inner Life' shows the profound link between the 

two schemes, "Reverence restrains us from saying much of the great Head of this Hierarchy, 

in Whose hands is the fate of the continents, in Whose name all initiations are given. He is 

one of the very few now remaining upon earth of the Lords of the Flame, the Children of the 

Fire-mist, the great beings who came down from Venus nearly eighteen million years ago to 

help lead the evolution of humanity on our chain." Note the reference to fire-mist, a 

description of the nature of the two elements when combined, of the six-pointed star. 

Finally, Levi's book 'History of Magic' gives us an alchemical analysis of the double triangle, 

which we don't have time to get into, except… note the source diagram at the center of the 

page– the six-pointed star inside the circle of the symbol for Venus. 

OK. In Symbolical Language of Ancient Mythology we learn that quote "…according to this 

ancient system, there were two souls, one the principle of thought and perception, called 

nous and phren, and the other the mere power of animal motion and sensation, called 

psuché, both [found] in the person…" A fn further explains, "The father of gods and men 

placed us, the mind [nous] in the soul, and the soul [psuché] in the sluggish body." Albert 

Pike tells us, "The essence of the psuchikoi is disruption into multiplicity, manifoldness; 

which, however, is subordinate to a higher unity, by which it allows itself to be guided, first 

unconsciously, then consciously." So, the purpose of the imbedded soul, or Suchi, the 

unconscious spirit in form, which, according to Dowson, is particularly associated with the 

planet Venus, reveals itself in two phases. In its involutional phase, suchi unconsciously 

drives spirit into the fragmented multiplicity of form. 

This teaching is beautifully illustrated by the myth of Bacchus who is given a mirror by his 

Father, Zeus. When he gazes into the mirror, Bacchus ensouls his reflection. Immediately a 

group of Titans, representing the chaos of matter, rush Bacchus and tear him into seven 

pieces. These are the seven principles described earlier, each overseen by one of the seven 

dhyanichohans. But, Minerva, retrieves the heart, and with it magically reconstitutes 

Bacchus. 

Thomas Taylor says, "The heart of Dionysus too, is, with the greatest propriety, said to be 

preserved by Minerva; for this goddess is the guardian of life, of which the heart is a symbol. 

So that this part of the fable plainly signifies, that while intellectual or spiritual life is 

distributed into the universe, its principle is entirely preserved by the guardian power and 

providence of the Divine intelligence." 

A similar example of the imbedded fire of suchi, can be found in the abduction of the Greek 

goddess Persephone, who is  wooed by Pluto into the underworld. Note that I say wooed 

rather than abducted, for there is a marked difference in the depictions of the event 

between the original Greek and the later European paintings. Philosophically, we choose 

incarnation, and are not dragged down into it. Hades represents the threefold realm of 

human endeavor, and Persephone is suchi, the unconscious hidden soul fire that pervades 
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the personality aspect. As with Bacchus, she is rescued by her mother, who personifies the 

higher nous aspect of the soul. Ceres finds Persephone by means of two torches whose 

names are intuition and reason. But Persephone is only conditionally freed, for she must 

cyclically return to Hades (into incarnation), until she– representing the acolyte– undergoes 

what the Eleusinians called the 2nd death, at which time she is reunited with Apollo, the 

solar principle. This myth formed the basis for the lesser of the Eleusinian Mysteries, which 

were attended by tens of thousands of Greek men, women, and children. In 

contradistinction to this, the greater Eleusinian mysteries, which taught the nature of nous, 

and the means by which it could be known, were reserved for the few. 

This quote from STOAA gives us some idea of the contrast between the lesser and greater 

mysteries, "Just as the Lesser Mysteries discussed the prenatal epoch of man when the 

consciousness in its nine days (embryologically, months) was descending into the realm of 

illusion and assuming the veil of unreality, so the Greater Mysteries discussed the principles 

of spiritual regeneration and revealed to initiates not only the simplest but also the most 

direct and complete method of liberating their higher natures from the bondage of material 

ignorance… The secret exercises for spiritual unfoldment given to disciples of the higher 

degrees are unknown, but there is every reason to believe that they were similar to the 

Brahmanic Mysteries, since it is known that the Eleusinian ceremonies were closed with the 

Sanskrit words "Konx Om Pax… For this closing ceremony the acolyte entered a great vaulted 

room, in the center of which stood a brilliantly illumined statue of the goddess Ceres. Here, 

in the presence of the hierophant, he was instructed in the highest of the secret mysteries of 

the Eleusis. At the conclusion of this ceremony he was hailed as an Epoptes, which means 

one who has beheld or seen directly." 

One last comment on suchi, or Venusian solar fire. Quecalcoatle was the Christ of the Incas, 

shown here crucified in the Codex Borgianus. The story of Quecalcoatl has all the familiar 

aspects of the life of a solar avatar, including an Immaculate Conception. This Incan Christ's 

mother was called Suchi-quecal, which means "the lifting up of Roses". The Mexican 'Eve' 

had the same name. According to Godfrey Higgins', "A messenger from heaven announced 

to Suchi-quecal that she should bear a son, who should bruise the serpent's head. He then 

presents her with a rose. This was the commencement of an Age, which was called the Age 

of Roses." Could it be that the suchi in the name Suchi-quecal, was the compelling force that 

drove Quezalcoatl into incarnation? 

We find a parallel to the bruising of the serpent's head, which is the serpent of matter 

bruised by the Presence of spirit, in Albert Pike's Morals and Dogma, "Hercules Ingeniculus, 

who, bending on one knee, uplifts his club and tramples on the Serpent's head, was, like 

Prometheus and Tantalus, one of the varying aspects of the struggling and declining Sun." 

And then, perhaps most importantly, "The victories of Hercules are but exhibitions of Solar 

power which have ever to be repeated."  

In the reference to the Age of Roses, we find another connection to Venus. The Masonic, 

'Order of the Rose' burned incense to the planetary genie Venus. And, according to Higgins 

"The Rossi, or Rosy-crucians, with their emblematic red cross and red rose, probably came 

from the fable of Adonis (who was the Sun, whom we have seen so often crucified) being 

changed into a red rose by Venus. Rus in Irish signifies a tree, knowledge, science, equivalent 

to the Hebrew Ras, and the Persian Rustan." 



19 
 

Dat Rosa Mel Apibus, written above this illustration depicting a rose bush in the shape of the 

symbol of Venus, means "He gives the rose honey bees." You may remember that DK tells us 

that honey bees were one of Venus' gifts to Earth. 

In Hindu mythology, the Venusian Suchi fathers Havya-vâhana, which means the vehicle– 

vahana– for the fire of the gods– which is, the fire of Mind. The fire-bearer was the Venusian 

Lucifer. But was also, we might hypothesize, since his mother was Suchi-quecal, the Incan 

Quezalcoatl. Plato describes the fire of mind as, "a Divine gift, communicated to mankind by 

some Prometheus, or by those ancients who lived nearer to the gods than our degenerate 

selves." According to Dowson, these three Fires, Pavaka, Pavamâna, and Suchi, had forty-five 

sons, who, with their three fathers and their Father Agni, constitute the 49 fires of our solar 

system. 

In Thomas Taylor's esteemed opinion, the goddess that best represents nous, the reasoning, 

intuitive aspect, represented by the two torches carried by Ceres to find Persephone in the 

underworld, was the Egyptian Neith, who became the Greek Athena, and finally the Roman 

Minerva. He says, "By Minerva we must understand that original, intellectual, ruling, and 

providential deity, who guards and preserves all middle lives* in an immutable condition, 

through intelligence and a self-supporting life, and by this means sustains them from the 

depredations and inroads of matter.  

And the fn, which explains the idea of middle lives: 

*Lives which are not conjoined with material bodies, nor yet elevated to the lofty state 

which is the true divine condition. 

Let's take a look at the origins and essential nature of the Egyptian Neith, the macrocosmic 

aspect of the goddess that eventually becomes Minerva, the higher aspect of the soul 

among the Romans. "In the beginning all came out of the Nu (Nun) the waters of the 

firmament; and existence is Nuti or Enti as in 'entity'. Enti means 'out of'; froth; existence in 

a negative phase; Water being the negative of Two Truths when the Breath is included. Nuti 

as froth shows the breath of life issuing from the Waters as it might in frogspittle or the 

breath-bubbles of the Submerged Water-cow, or Aphrodite personified as emerging into 

breathing life and beauty as she rises from the foam. Nuti, for froth, is the same word as 

Neith, and Aphrodite was the froth or breathing life of the waters. Neith is Hathor, the 

Egyptian Venus, Aphrodite from the froth or Nuti, as in Neith, in whom the breathing power 

was entified and named as that which came “out of”, and was altered and personified to 

represent the mother of life, whose two characters derived from the liquid of life and the 

breath of being." 

The phrase "froth or breathing life of the waters" unites what Massey calls the Two Truths: 

Water and Breath, in the form of "Neith in whom the breathing power was entified." This 

phrase underscores the distinction between the substantive breath, and the ability to 

breathe– the quote 'breathing power', the latter being a capacity to bring life into one's 

being– to bridge spirit and substance.  

An aspect of Neith that equates her with the saving grace of the soul was the fact that she 

wove nets, and then used them as instruments of salvage. Again from Gerald Massey, "Neith 

also carries the Shuttle or Knitter of the Network. Her name is synonymous with the word 

‘Net’. Neith was the Knitter or Netter and typifies the mother as the catcher of fish who 

netted Horus from the water, or in other words gave him birth under the type of the fish. 



20 
 

She is portrayed as suckling her fish in the shape of a crocodile. [!] Being, existing, then is 

figured as an escape (Net) out of the waters, a drawing out (Net, to draw) and thence a 

Netting as the means of being born, saved, fished from the drowning element." 

Waters, as here used, are a metaphor for the realm of non-being. Neith netting Horus 

actually draws Him from this realm into Beingness– into existence. Hence the primordial 

crocodiles or Makara, symbols of Dragons of Wisdom suckling the breast of the substantive 

world. After we get over the weirdness of the imagery, it's actually a breathtaking metaphor 

for something beyond all description– the drawing into existence of the 3rd logos, the 

refulgent glory. 

But, "Netting as the means of being born, saved, fished from the drowning element"– here 

used to describe the birth of the solar aspect from the realm of non-being– can also be used 

to describe the birth of awareness of the solar aspect from the waters of illusion. And it was 

in the role as facilitator of this awareness that Athena and Minerva were revered and 

worshipped in Athens and Rome. 

OK. One last time from 'A Natural Genesis'. As I read, keep in mind that 'child' can also 

represent the disciple, and birth, initiation. "She who inspired the breath of life into the child 

was the weaver or spinner of the web of life personified in mythology. She was both Argha 

and sail (the Egyptian hieroglyphic of breath. In the Athenian festival in honour or Athena, 

called the PANATHINAIA, the ark or boat was carried in a procession, and on it was hung, in 

the manner of a sail, the sacred garment of the Goddess, the peplum that no man had lifted. 

This sail, the Egyptian sign of breath, derives its name from Pef which means 'breath'. The 

Two Truths of breath and water were being celebrated, as shown by the boat and sail. The 

sail was a lady’s peplos, mystically a veil, the veil of Isis or Neith. And this sign of breath, the 

Net of Neith, is to be realized at last in one form, as the caul. The caul in which some 

children are enveloped at birth is the network of Neith. In this they were netted and fished 

from the waters." 

I'd like to end with a Hymn to Minerva by Proclus, discovered and translated by Thomas 

Taylor, who found this treasure among some uncatalogued writings in the British Museum. 

"Hymn Yo Minerva 

Great goddess, hear! and on my darkened mind 

Pour thy pure light in measure unconfined; 

That sacred light, Oh all-protecting queen, 

Which beams eternal from thy face serene. 

My soul, while wand'ring on the earth, inspire 

With thy own blessed and impulsive fire: 

And from thy fables, mystic and divine, 

Give all her powers with holy light to shine. 

Give love, give wisdom, and a power to love, 

Incessant tending to the realms above; 



21 
 

Such as unconscious of base earth's control 

Gently attracts the vice-subduing soul: 

From night's dark region aids her to retire, 

And once more gain the palace of her sire. 

Hear me, and save (for power is all thine own) 

A soul desirous to be thine alone." 


