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Η Σοφία του Θείου Ανθρώπινου Όντος 

 
Η  Sophia είναι ένας ελληνικός όρος που σημαίνει σοφία, γνώση. Η ρίζα είναι * SAF-στην λατινική- 

και συνδέεται με την ιδέα του νέκταρ, της αίσθησης, της γεύσης – την ιδέα της επίγνωσης. 
 
Στο Θεοσοφικό Γλωσσάρι της M. Mπλαβάτσκυ ορίζεται ως εξής: 
«SOPHIA - Σοφία.Ο θηλυκός  Λόγος  των Γνωστικών ο Παγκόσμιος Νους και  για άλλους, το 

θηλυκό Άγιο Πνεύμα.» 
    
  Στη Διδασκαλία της Άγκνι Γιόγκα αναφέρεται ως εξής: 

 
«… .Όταν μιλούμε για  ψυχική ενέργεια, μιλάμε για τη Σοφία του ελληνικού κόσμου ή για την 

Sarasvati των Ινδουιστών. Το Άγιο Πνεύμα των Χριστιανών εκδηλώνει σημάδια ψυχικής ενέργειας, 
όπως και οι  δημιουργοί Αδωνάι του Ισραήλ και ο Mίθρας της Περσίας, [ο οποίος είναι] γεμάτος ηλιακή 
ενέργεια. Σίγουρα, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το Πυρ του Zωροάστρη είναι το Πυρ του Διαστήματος 

...Η ψυχική ενέργεια είναι τόσο το Πυρ όσο και Ουσιώδης Ύλη (Materia Matrix)» (Agni Yoga § 416) 

 
Σήμερα σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τη Θεία Σοφία ως τη xρυσή Σχέση μεταξύ των Πυρών του 
Πνεύματος και των Πυρών της Ουσίας, ως τη Συνείδηση του Διαστήματος: το Φως 

 
Σύμφωνα με το αστρολογικό κλειδί των Μυστηρίων, μπορούμε να ταυτίσουμε τη Σοφία με την 
Αφροδίτη, τον Πεντάκτινο  Αστέρα  και Κύριο/ Κυρία - της Χρυσής Αναλογίας. Η Αφροδίτη, Σύζυγος 
του Ήφαιστου, του Άρχοντα του Πυρός, της Καρδιάς του Ήλιου, είναι ο Κύριος του 5ου μανασικού 

πεδίου, του Agni, είναι ηλιακό Πυρ και Θέληση για  έκφραση,για εκδήλωση στη Μορφή ή η 5η shakti  
ή δύναμη που σχετίζεται με την 5η  δημιουργική Ιεραρχία. 

 
Η Αφροδίτη, η 5η Ακτίνα είναι ο Λόγος της μέσω Μάνας κατευθυνόμενης Αγάπης που ενώνει με μια 

χρυσή ατραπό τη Γη με τον Ήλιο την Προσωπικότητα με την ανθρώπινη Ψυχή (Αφροδίτη) και 
μετέπειτα με την πνευματική Ψυχή (Ερμής). Από τη Νοημοσύνη στην Αγάπη-Σοφία Από το  Μάνας 
στο Βούδδι. 

 

Παρομοίως, σε ανώτερο επίπεδο, στο Ατμικό πεδίο του Αγίου Πνεύματος ή της Σοφίας του 
Παγκοσμίου Νου, ο Κρόνοs της 3ης  Ακτίνας, η πνευματική Θέληση του Ηλιακού Νου ή ο 
Αρχιτέκτονας της  Αφροδιτιανής εκδήλωσης συσχετίζει τα Επτά πλανητικά Σχήματα ή ηλιακά Κέντρα 

και τα Τρία κέντρα Σύνθεσης, που αποτελούν τα οχήματα της Ηλιακής Μονάδας ή του Λόγου. 
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«Κατά τη διαδικασία  της διάνυσης της Ατραπού και της επίτευξης του στόχου, ο άνθρωπος αποβαίνει 
αρχικά ο πεντάκτινος αστέρας και στο τέλος το τρίγωνο του Πνεύματος.» (ΠΚΠ: 400) 

 

«Η Αφροδίτη είναι το Alter ego της Γης μας», είναι  ο ηλιακός μας Άγγελος, ‘ανάλογος’ με τον Σείριο 
/ Ίσιδα, τον κοσμικό Άγγελο ή την Ψυχή του Ήλιου μας, το φλογερό «Αστέρι της Ευαισθησίας» και 
το «Αστέρι της Μύησης», την πύρινη γέφυρα προς τον κοσμικό Σύζυγο, τον Ωρίωνα / Όσιρη,  την 
Υπέρτατη Κοσμική Μονάδα  μας.  

 
Σε αντίστοιχες αναλογίες: 

 
Όσιρης : Σείριος : Ηλιακός Λόγος  
Ήλιος  : Αφροδίτη  : Γη  
Μονάδα : Ψυχή : Προσωπικότητα  

 
 
«Μην ξεχνάτε ότι η σύνδεση του πλανήτη μας με τον πλανήτη Αφροδίτη επιτυγχάνεται μέσω μιας 

πλανητικής ανταχκάρανα, που περνά από εκεί και φτάνει μέχρι την Καρδιά του Ήλιου και αργότερα  
μέχρι το κοσμικό νοητικό πεδίο. Υπάρχουν ‘γέφυρες ουράνιου τόξου’ που μεταφέρουν τις επταπλές  
ενέργειες των επτά ακτίνων από πλανήτη σε πλανήτη, από σύστημα σε σύστημα και από πεδίο σε 
πεδίο σε κοσμικό επίπεδο. Πάνω σε αυτές τις γέφυρες προβάλλεται η θέληση των συσχετιζόμενων 

πνευματικών Ταυτοτήτων, παράγοντας  μια σύνθεση αγώνα, η οποία είναι το διακριτό γνώρισμα της 
συνεργατικής συστημικής ζωής. 

Το έργο των Δασκάλων για εκγύμναση στον πλανήτη μας περιλαμβάνει, μεταξύ  των άλλων, όχι 
μόνο  την ευαισθησία στο συστημικό σκοπό, αλλά και την ικανότητα να μεταδοθεί αυτός ο Σκοπός 
στην Αίθουσα του Συμβουλίου της  Σαμπάλλα. Έχουν - με μια εξωπλανητική έννοια - μια συγκεκριμένη 
αντιστοιχία  και σχέση με την ομάδα των Νιρμανάκαγια, εντός του  πλανήτη μας, οι Οποίοι εργάζονται 

σε ενατένιση μέσω της ανταχκάρανα που συνδέει την Ιεραρχία με τη Σαμπάλλα και την Ανθρωπότητα 
με την Ιεραρχία [μέσω της Νέου Ομίλου των Παγκοσμίων Εξυπηρετητών, το πλανητικό  κέντρο 
Άζνα].» (ΑΜ: 405-6) 
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Ας στοχαστούμε λοιπόν τη θεία λειτουργία της 4ης  Ανθρώπινης Ιεραρχίας, που κυβερνάται από την 
4η  ακτίνα του Ερμή,  του Ποντίφικα - Δομητή των γεφυρών μεταξύ των κόσμων, μεταξύ του 3ου  και 
του 5ου επιπέδου, μεταξύ της πνευματικής θέλησης του Πατέρα / Πνεύμα και της πύρινης Ουσίας του 
Νου / της Μητέρας / της Ουσιώδους Ύλης, και το αντίστροφο. 

 
Στην εσωτέρα διδασκαλία, στην πραγματικότητα, το ανθρώπινο Όν υποδηλώνεται ως μια αστρική, 
ηλιακή και πλανητική μονάδα, μια ‘μονάδα συμμετρική’ στο κέντρο μεταξύ Ουρανού και Γης, ανάμεσα 
σε υπεράνθρωπινες αιτίες ή μονοπάτια και γήινα γεγονότα και αποτελέσματα. Είναι το πρώτο βασίλειο 
που μπορεί συνειδητά να συν-λειτουργήσει μαζί με τους ουράνιους Λογοϊκούς Δομητές ως Πράκτορας 

αρμονικής σύνδεσης μεταξύ Πνεύματος και Ύλης, μέσω της Σοφίας της Συνείδησης, της Σοφίας της 
Αγάπης (Buddhi-Manas), του χρυσού καρπού του Πνεύματος και της Ύλης. 
 
Το τέταρτο ανθρώπινο βασίλειο είναι το πρώτο (από κάτω) που μπορεί να κατανοήσει και να εκφράσει 

συνειδητά ή εσκεμμένα, το παγκόσμιο Κάλλος και τους Νόμους του. 
 
Πώς? 
 

Μέσω των Νόμων της Αντιστοιχίας και της Αναλογίας της αφηρημένης Σκέψης, σύμφωνα με τους 
οποίους η Analoghìa ή η Sun-metria, που σημαίνει Αναλογία, Συμμετρία, είναι ο ‘πιο ωραίος δεσμός’,  
αυτός που αφορά στην Εξέλιξης της Συνείδησης προς την ολοένα και πιο τέλεια συμμετρία μεταξύ 
Πνεύματος και Ουσίας, στη χρυσή αναλογία τους: το Κάλλος του Όντος. 

 
Στην έννοια  της Αναλογίας-Συμμετρίας,  εμπλέκεται το Κάλλος, το οποίο κατανοείται ως η συμφωνία 
μεταξύ των μερών ενός Όλου, η ομοιότητα, η ισότητα σχέσεων, η αρμονία με μια λογική αρχή! Μεταξύ 
της αναλογίας, της συμμετρίας και της ομορφιάς υπάρχει ένας ουσιαστικός κύκλος, που κυριαρχείται 

από τον ενοποιητικό ρόλο της αναλογίας, που σημαίνει πάλι, Αναλογία & Συμμετρία. 
 
Ο πιο ‘ωραίος  από  όλους τους δεσμούς’ στον άνθρωπο είναι η γέφυρα της ανταχκάρανα μεταξύ της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και της ψυχής, μεταξύ της αναλυτικής ικανότητας του συγκεκριμένου ή  

κατώτερου Νου / Μάνας και του συνθετικού ανώτερου Μάνας ή αφηρημένου Νου, το  όχημα του 
Buddhi. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί οι ενοποιητικοί νόμοι είναι τέκνα των ακτίνων 4 και 5 
(Buddhi-Manas) ,του Θείου Ερμαφρόδιτου Ερμή-Αφροδίτης. 

 

Η Αφροδίτη, το Άστρο του Πυρός και της Δημιουργίας παντρεύεται με τις Κυανοτυπίες ή  τα Αρχέτυπα  
του Μάγιστρου της  Μουσικής, του Ερμή (Του Κύριου της Μουσικής των Σφαιρών), που αντανακλάται 
στον Κόσμο του βούδδι, τον κόσμο των Ιδεών, και τις καλύπτει με πύρινη ουσία, μεταδίδοντας τον 
πλούτο της εκδήλωσης συμμετρικά. Η Αφροδίτη τα  συσχετίζει  και τα  αντιστιστοιχίζει όλα, 

ενοποιώντας  ό,τι είναι παρόμοιο ή  ίδιο στις διάφορες μορφές ή επίπεδα, σύμφωνα με την αναλογία ( 
αναλογία = αρχή ομοιότητας, ισότητα σχέσης), προς τη χρυσή ουσία οποιασδήποτε σχέσης. 
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Ως ζών σύμβολο, ο Άνθρωπος είναι το Τετράγωνο σε Μορφή που σταυρώνεται μεταξύ Ουρανού και 

Γης, Πνεύματος και Ύλης, και υψώνεται ως  ένας 5-ακτινος Αστέρας  για να εκφράσει τη Σοφία, τη 
Χρυσή αναλογία (φ), τη Σοφία στην Υπηρεσία της Αγάπης. Αυτή είναι η Χρυσή Αναλογία μεταξύ της 
ανθρώπινης προσωπικότητας και της Ψυχής, της Γης και της Αφροδίτης, η οποία επιλύει τον δυϊσμό 
του Ενός και των Πολλών μέσω «του πιο ωραίου δεσμού», του πιο όμορφου από όλους τους δεσμούς 

(Πλάτωνας-Τίμαιος). Η υπέρτατη αναλογία   μεταξύ του πέμπτου πνευματικού βασιλείου και του 
τέταρτου ανθρώπινου βασιλείου που αντικατοπτρίζει τον δεσμό μεταξύ της 4ης  και της 5ης  Ιεραρχίας 
των ηλιακών δημιουργικών  Ιεραρχικών Ζωών και  ελευθερώνει τη δύναμη  του Πυρός που ενώνει το 
Είναι και το Γίγνεσθαι μέσω της Θείας Σοφίας του Κάλλους, της Καλοσύνης και της Αλήθειας.  

 
(στη διαφάνεια)  
«…η ομορφιά, η καλοσύνη και η σοφία δεν είναι ποιότητες, όπως η ακατάλληλη ονοματολογία θεωρεί, 
αλλά σπουδαία γεγονότα σε εκδήλωση…δεν περιγράφουν τη Θεότητα αλλά είναι τα ονόματα Ζωών 

ισχύος και δραστηριότητας, για τις οποίες μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τίποτα…Το σύμβολο 
ή η πρώτη έκφραση αυτών (καθώς όλα στους τρεις κόσμους δεν αποτελούν παρά σύμβολα μιας 
εσωτερικής πραγματικότητας) είναι η υποκινούσα ώθηση για βελτίωση, η οποία είναι το εξέχον 
χαρακτηριστικό του ανθρώπινου ζώου»  (ΑΜ: 59) 

 
Η χρυσή αναλογία : 
 
0,618…:1=1:1,618 

 
0,618… : 1 = 1 : 1, 618… 
 
είναι η ‘σχέση των σχέσεων’ που θέτει τον Ένα σε σχέση με τον εαυτό του και τα μέρη σε σχέση μεταξύ 

τους, έτσι ώστε η Ενότητα αποκαθίσταται. 
 
«Αλλά δεν είναι δυνατόν δυο μέρη από μόνα τους να συνενωθούν, χωρίς ένα τρίτο ενδιάμεσο. Γι `αυτό 
θα πρέπει να υπάρχει ένας ενδιάμεσος δεσμός που να ενώνει τα δύο.  Και ο ωραιότερος από όλους τους 

δεσμούς είναι εκείνος που συνενώνει σε ένα όλο τα δύο και η φυσική προσφορά της αναλογίας είναι να 
το επιτυγχάνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο» (Τιμαίος: 31Γ,32 Α) 
 
Η Χρυσή Αναλογία είναι η υπέρτατη συγχώνευση και ενότητα των επιμέρους μερών για τη συγκρότηση 

της Ταυτότητας, ανάμεσα στα Πολλά και το Ένα, ανάμεσα στο Είναι και στο Γίγνεσθαι.  
 
Ο Ερμής και η Αφροδίτη (Βούδδι-Μάνας, Αγάπη-Σοφία), μεταξύ Γης και Ήλιου/Ήφαιστου, μας 
οδηγεί στην χρυσή σοφία της συνείδησης, στην συνένωση Μορφής και Ιδέας μέσω  τύπων ή 

αναλογικών συστημικών σχέσεων, σε Κάλλος και Ενότητα, «η ομορφιά είναι το σημάδι της 
ενότητας». 
 

«Είναι ‘όμορφο αυτό που είναι ένα σύνολο γύρω από ένα κέντρο» και το ανθρώπινο Ον είναι μια 

συμμετρική συμμετοχή στο Ένα, κρατώντας το νου σταθερά στο Φως της Αγάπης (Αφροδίτη-Ερμής) 
καλείται να σταθεί σε αναλογία μεταξύ του Επάνω και του Κάτω.Το ανθρώπινο βασίλειο, με ακτίνα 
Ψυχής την 4η και προσωπικότητας την 5η καλείται να εκφράσει τη χρυσή αρμονία ανάμεσα στα 
αντίθετα και ανάμεσα στα μέρη μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος σχέσεων – ενός συστήματος  

αναλογιών και αντιστοιχιών που είναι ικανό να αντανακλά την απλή πολυπλοκότητα και τις άπειρες 
συμμετρίες της ουράνιας Τάξης: Κάλλος ανάμεσα στο Είναι και το Γίγνεσθαι. 
 

Ας το επαναλάβουμε, είναι η χρυσή δόνηση της αφηρημένης Σκέψης, η Αφροδίτη σε σχέση με τον 

Ερμή, η οποία συσχετίζει μέσω αναλογίας όλα τα όντα και τις πραγματικότητες του Διαστήματος, και 



5  

τα ενώνει και τα τακτοποιεί αναλόγως μέσω ποιοτικής συγγένειας, πέρα από τις διαστατικές ή 
ποσοτικές τους διαφορές και αποστάσεις. 
 
 

Η Αφροδίτη, η 5η Ακτίνα, η συστημική Ίσιδα ή Σείριος, ο ηλιακός Άγγελος της Γης, είναι εκείνο το 
Φως που φέρει την κατευθυνόμενη μέσω του Νου Αγάπη - intellectus amoris and Lucifer – που μας 
οδηγεί στον κεντρικό Ήλιο. Η Αφροδίτη δομεί τη γέφυρα της ανταχκάρανα μεταξύ του κατώτερου νου 
της Προσωπικότητας (Κάμα-Μάνας) και τον εγωϊκό Λωτό και μετά κατευθείαν μεταξύ αυτών των δύο 

σημείων και την πνευματική Τριάδα μέσω του μανασικού μόνιμου ατόμου που συνδέεται με τα δύο 
άλλα μόνιμα άτομα, το βουδικό και το ατμικό.  
 
 

  
 

 
 
 

(ΑΜ:456) 
Στην Σαμπάλλα, τον ηλιακό Κυβερνήτη της Γης, κι άλλες χρυσές μονάδες δομούν παρόμοιες συνδέσεις:  

 
«Η λειτουργία των Καταχωριστών του Σκοπού είναι να διατηρεί ανοιχτό το κανάλι μεταξύ της Γης, 
του πλανήτη Αφροδίτη και του Κεντρικού Πνευματικού Ήλιου. 
(ενώ) Η λειτουργία των Φυλάκων της Θέλησης συνδέει το Συμβούλιο, την Ιεραρχία και την 

Ανθρωπότητα, δημιουργώντας έτσι ένα βασικό τρίγωνο δύναμης ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα κέντρα 
της πλανητικής Ζωής. Είναι η ανώτερη έκφραση (συμβολικά, αν θέλετε) του εξάκτινου αστέρα, που 
σχηματίζεται από τα δυο τρίγωνα (ΑΜ:69) 

 

«…ο όμιλος των Όντων που λειτουργεί μεταξύ Γης και Αφροδίτης έχει πάρει την όγδοη και ένατη 
μύηση (ΑΜ:735) 

 
Αναλογικά και πάλι: 

 
Μονάδα: Κεντρικός Πνευματικός Ήλιος: Σαμπάλλα 
Ψυχή: Αφροδίτη (με τον Ήαφιστο/καρδιά του Ήλιου): Ιεραρχία 
Προσωπικότητα: Γη (με τον φυσικό Ήλιο): Ανθρωπότητα 

 
Η 5η δημιουργική Ιεραρχία της Αφροδίτης, ο Αστέρας του Μυημένου και ιεραρχικός κυβερνήτης του 
Αιγόκερω, επίσης του 5ου μανασικού πεδίου, είναι η πύρινη δύναμη ή θέληση του Νου σε εκδήλωση, 
άμεσα συνδεδεμένη με την 1η δημιουργική Ιεραρχία των θείων καστανο -πορτοκαλί πυρών που 

σχετίζονται με τον Ήλιο/Ήφαιστο και τον υπέροχο Ηλιακό Αστερισμό του Λέοντα.  
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Στο ηλιοκεντρικό επίπεδο, αν η Γη αντικρύζει τον Ήλιο στον Αιγόκερω (όπως στο ηλιοστάσιο του 
Δεκεμβρίου), μετά την περιστροφή της Αφροδίτης των 225 γήινων ημερών, ο Ήλιος θα είναι στον 
Λέοντα, 8 Ζώδια μετά, στον Αστερισμό που σχετίζεται σε κοσμικό επίπεδο με τον Σείριο, την κοσμική 
Αφροδίτη.  

 
Η Αφροδίτη σχετίζεται με τους 5 Κουμάρας (και τις 5 μη εκδηλωμένες Ιεραρχίες Τους) που φέρουν τη 
Θέληση ή Επιθυμία του Ηλιακού Λόγου για εκδήλωση υπό την καθοδήγηση της Ίσιδας Του ή τον 
Ηλιακό Άγγελο Σείριο. 

 
Εν ολίγοις, ο 1 εκφράζει τη θέληση για εκδήλωση του εαυτού του μέσω του Πυρός/Άγκνι του 5, του 
Αστέρα της Δημιουργίας. Αυτός είναι ο Νόμος ή η  Σοφία του ηλιακού Νου. 

 

Η Αφροδίτη διδάσκει τη Γη και την Ανθρωπότητα να σκέφτεται με αγάπη και να αγαπά νοήμονα (υπό 
το αριθμητικό κλειδί: 5=2+3, η σοφία είναι αγάπη+φως) και το επιτυγχάνει μέσω του Χρυσού Νόμου 
της Αναλογίας και του ουράνιου Ρυθμού της (οι περίοδοι περιστροφής της Γης και της Αφροδίτης 
βρίσκονται σε μια χρυσή αναλογία) 

 
 

(βίντεο)  
 

Τα σώματα έκφρασης ή οι Πλανήτες Γη και Αφροδίτη συνδέονται ή ενώνονται στο Όνομα του 
κεντρικού Ήλιου 5 φορές κάθε οκτώ χρόνια, που αντιστοιχεί σε 13 ‘έτη’ ή περιστροφές της Αφροδίτης: 
οι αριθμοί 5,8,13 ανευρίσκονται στη θαυμάσια αριθμητική ακολουθία του Fibonacci, στην οποία 
κάθε στοιχείο αποτελεί το άθροισμα των δύο προηγούμενων στοιχείων. Επιπλέον, στις αναλογικές 

σχέσεις ή στα κλάσματα μεταξύ διαδοχικών αριθμών ‘χορεύουν’ εναλλάξ, προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω τον άπειρο αριθμό της χρυσής ακολουθίας: 

 
1 1 2  +   3 =  5 8 13 21 34 …Fibonacci ακολουθία (Fn=Fn-1+Fn-

2 (για κάθε  n>1) 
 
1/1 1/2 2/3 3/5 5/8 8/13 13/21 21/34 ... Κλάσματα μεταξύ διαδοχικών 

αριθμών  

 
1  0,5  0, 66.. 0,6  0,625  0,615.. 0,619..  0,617 … Δεκαδικές τιμές των κλασμάτων που τείνουν 

στην παράλογη τιμή της χρυσού τμήματος (0.618 ..., ενώ η αναλογία 0.625 αποκαλείται χρυσός 
αριθμός) 

 
Στο Βιβλίο VII της Δημοκρατίας του Πλάτωνα, όπου ανευρίσκονται οι διάσημες μορφές του σπηλαίου, 
η ανάβαση από την doxa (γνώμη) προς την episteme (γνώση) και από την eicasia (φαντασία) προς την 
noesis (νόηση) και η επακόλουθη κατάβαση στην Διακυβέρνηση της Πολιτείας περιγράφονται ως 

εκγύμναση που απαιτεί την επιστήμη των αριθμών (524 Δ,526 Γ), την χωρική γεωμετρία (526 Γ, 
527 Γ), την αστρονομία (527 Δ, 529 Γ), την επιστήμη της αρμονίας (529 Γ, 531 Γ). Η επιστήμη της 
αρμονίας συνδέεται άρρηκτα στο βιβλίο με άλλες τρεις θεωρίες. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όλοι πρέπει 
να καλλιεργούνται στο ‘αφηρημένο’. 

 
Το βιβλίο περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τουλάχιστον 3 από τα κλειδιά των Μυστηρίων που 
περιλαμβάνονται στις Διδασκαλίες: 

 

«Τα επτά κλειδιά ξεκλειδώνουν τα μυστήρια, παρελθόντος και μέλλοντος, των επτά μεγάλων ριζών -
φυλών και των επτά κάλπας.»Κάθε βιβλίο αποκρυφισμού, κάθε σύμβολο και αλληγορία μπορεί να 
υποβληθεί σε επτά ερμηνείες. Υπάρχουν τρεις κλειδαριές που πρέπει να ανοίξουν. Επτά κλειδιά. Κάθε 
βιβλίο μπορεί να διαβαστεί εξωτερικά, υποκειμενικά και πνευματικά. Όλα τα κλειδιά δεν είναι ακόμη 
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διαθέσιμα. Υπάρχει το ψυχολογικό κλειδί, το φυσιολογικό, το αστρολογικό και το μεταφυσικό.Το 
πέμπτο κλειδί είναι το γεωμετρικό.» (ΠΚΠ:110, σημείωση 48) 

 
Και η Αφροδίτη είναι ακριβώς το κύριο στοιχείο για τη διερεύνηση του μυστηρίου της Σοφίας σύμφωνα 

με το αστρολογικό κλειδί της Επιστήμης των Διαστημικών Σχέσεων, της «υπέρτατης ανάμεσα στις 
επιστήμες» κατά τον Θιβετανό Διδάσκαλο και υποδεικνύεται ως η βάση της επόμενης διδασκαλίας.  

 
Έτσι, στην Εσωτέρα Αστρολογία αναφέρεται ότι η κοσμική ενέργεια χρησιμοποιεί τον Κύριο Σταυρό  

για να εισέλθει στο ηλιακό σύστημα μέσω των Κυβερνητών της 4ης δημιουργικής Ιεραρχίας των 
Μυημένων των 4 Κύριων Αστερισμών: των 3 σχημάτων της Σύνθεσης: Ουρανό για τον Άρη, 
Ποσειδώνα για τον Καρκίνο, Κρόνο για τον Ζυγό και Αφροδίτη για τον Αιγόκερω. 

 

Μπορούμε να προσεγγίσουμε την Αφροδίτη ως: 
-  γεωμετρικό κλειδί: το ‘άκρο’ ενός Τριγώνου, σύμβολο του Σταυρού του Διδασκάλου 

που διπλασιάζει τον εαυτό του σε δύο και γίνεται ο 5-άκτινος Αστέρας και  
-  ψυχολογικό κλειδί: την Θέληση για εκδήλωση μέσω των Πυρών του Μάνας. 

 
 

«Ο πεντάκτινος αστέρας λάμπει πάνω από το κεφάλι του μυημένου στις μυήσεις του νοητικού πεδίου. 
Αυτό συμβαίνει κατά τις  τρεις πρώτες μυήσεις που λαμβάνονται στο εγωϊκό  όχημα…(Και κατά την  

5η μύηση,   
ο μυημένος  αποβαίνει ο πεντάκτινος αστέρας, ο οποίος κατεβαίνει πάνω του , συγχωνεύεται μαζί του 
και  τον αντικρύζει ως το ίδιο το κέντρο (ΠΚΠ:696) 

 

Στο επίπεδό μας, η Σοφία του 5, Μάνας ως όχημα του Βούδδι, η Σοφία του θείου Μανασαπούτρα, 
εκδηλώνει το Πυρ του Πνεύματος μέσα στην Ουσία, εκδηλώνει τους τρεις του ανώτερου Τριγώνου ως 
πεντάκτινος Αστέρας της Δημιουργίας. 

 

Και εφόσον τα αιτιατά σώματα και οι εγωϊκοί Λωτοί του ηλιακού Λόγου του Ιδίου και των Φωτοδοτών  
των Κέντρων Του  βρίσκονται στο 5ο κοσμικό μανασικό πεδίο, το Πυρ είναι πράγματι η  Ουσιώδης 
Ύλη της ηλιακής θέλησης για εκδήλωση. 

 

Το Πυρ είναι η Ουσία ή το βασικό στοιχείο της Δημιουργίας, είναι ‘η ζωή που και δημιουργεί και 
πολλαπλασιάζεται’ αναπαριστώντας τέλεια ή αποκαλύπτοντας την αιώνια αναπαραγωγικότητα ή 
διανομή (Η φλόγα ενός κεριού μπορεί να ανάψει άπειρα άλλα κεριά) καθώς και κάθε φύση που τα 
περιλαμβάνει όλα και συνεπώς πανταχού παρουσία. Το Πυρ είναι το Πνεύμα, δημιουργός και 

καταστροφέας, και η ‘βασική του λέξη’ είναι ακριβώς σχέση (για τον Αέρα είναι επέκταση, για το Νερό 
σύνθεση και για τη Γη επαφή): το Πυρ είναι αυτό που συσχετίζει ή συνενώνει, όντας σε καθετί και 
ανάμεσα σε όλα. 

 

Η σκέψη είναι Πυρ που γονιμοποιεί την ηλιακή Ουσία, εξίσου πύρινη, για να εξάγει τις θεμελιώδεις 
Ουσίες ή την Σοφία: ψυχική ενέργεια της πύρινης Σκέψης είναι η διαστημική Σοφία. 

 
Η απόκτηση της σοφίας των διαστημικών πυρών είναι μια τέχνη, είναι το μονοπάτι της μύησης που 

υπαγορεύεται από την πύρινη σχέση μεταξύ των πλανητικών Λόγων της Αφροδίτης και της Γης.  
 

Στη σύνθεση, η πύρινη σκέψη, η βάση της μύησης, είναι η κληρονομιά του Ανθρώπινου πνεύματος, 
που αποδίδεται σε αυτό το επίπεδο από τον διαστημικό κραδασμό του Ανώτερου Μάνας της 

ανθρώπινης Ψυχής ή της ανώτερης Συνείδησης ή του ηλιακού Αγγέλου ή της Αφροδίτης. 
 

Παρότι στον κόσμο οι στιγμές που οι άγγελοι περπατούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους, δηλαδή, μεταξύ 
μας, φαίνονται σπάνιες, παραμένει το γεγονός της αριστοκρατίας του πνεύματος, ο ηρωισμός κι ο 



8  

επίμονος αγώνας και η μεγαλοσύνη σε όλες της τις όψεις που  πρόσφεραν αληθινή υποστήριξη  και 
ώθηση για την Κουλτούρα του Πλανήτη. Αρετή και γνώση, όχι επιφανειακότητα, κανονικότητα και τις 
συμβάσεις του πλήθους.  

   

 Στη Σοφία της Σκέψης η σοφή εκτέλεση των κοσμικών Ιδεών, για την παρώθηση του κόσμου: 
 
«Το ότι μια κατάσταση είναι χωρίς λύση, είναι κάτι που απλώς το φαντάζονται εκείνοι οι οποίοι 
στηρίζονται στους ανθρώπους, αντί να στηριχτούν στη δύναμη της σκέψης. Η θλίψη για τις καταστάσεις 

των ανθρώπων κυλάει σαν τα κύματα του ποταμού, αλλά οι εικόνες της Αλήθειας συμμετέχουν στη μάχη. 
Ενώ  οι μάζες των ανθρώπων φθείρονται μέσα στη μανία της άγνοιας και της προδοσίας, οι σκέψεις της 
Αλήθειας υφαίνουν τις ουράνιες φωλιές τους που είναι πολύ πιο ουσιώδεις για την αληθινή εξέλιξη από 
τη λατρεία ολόκληρων εθνών…Κάθε δάσκαλος της ζωής μπορεί να βασίσει τη δύναμή του πάνω στις 

εικόνες της Αλήθειας. Και αυτός δημιουργεί το μέλλον με τη σκέψη, όχι με τη συνείδηση του πλήθους. Οι 
στάχτες των περασμένων πυρών μπορεί να θολώνουν το όραμα, αλλά τα πυρά των νέων εικόνων λάμπουν 
στο Άπειρο.Όταν ξεπερνούμε τους στενούς περιορισμούς των εθνών και των κρατών δεν είναι το ίδιο για 
μας ποιος πλανήτης τρέφεται από τη διαστημική σκέψη;Το μόνο σημαντικό είναι να γεμίσει με την 

αντίληψη του Κοινού Καλού.Τότε ρεύμα των εθνών δεν θα περισπά το μάτι που κατευθύνεται προς την 
αναπόφευκτη εξέλιξη.Ο σεβασμός για τον τόπο διαμονής του Διδασκάλου δεν πρέπει να είναι σεβασμός 
για το έδαφος ή για τις τελετουργικές τελετές, αλλά για την ανάφλεξη της δικαιοσύνης στο διάστημα…». 
(Άγκνι Γιόγκα: § 122) 
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