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Αλάκεζα ζηα ηόζα ζύκβνια πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πνξεία ηνπ Μεγάινπ Δξγνπ ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ιίζνπ ζε θπβηθό, θαη ηέινο ζε θπβηθό κε αηρκή, αζθαιώο
ην ζύκβνιν ηνπ γλώκνλα είλαη εθείλν κε ηελ κεγαιύηεξε ζεκαζία.

Πάλσ ζ’απηό έρνπλ γξαθηεί θαη εηπσζεί πνιιά, θπξίσο πάλσ ζηελ αλαινγηθή ηνπ ζεκαζία ζε
ζρέζε κε ηελ ηέρλε ηεο Διεύζεξεο Σεθηνληθήο θαη ζηελ αλαπόθεπθηε αλαγθαηόηεηα ρξήζεο
ηνπ γηα ηελ δεκηνπξγία νξζνγσληζκέλσλ ζρεκάησλ ζηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο ιίζνπο. Απηνί νη
ιίζνη, ιαμεπκέλνη, ηεηξαγσληζκέλνη θαη ιείνη, όκνηνη κεηαμύ ηνπο, δηαηεξνύζαλ πάληνηε ηελ
κνλαδηθόηεηα θαη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, θαη γηαπηό ηνπο ζεσξνύκε ίδηνπο, αιιά πνηέ όκνηνπο!
Απηό ην αλαθέξνπκε γηα λα ηνλίζνπκε κία αξρή παξαδνζηαθήο θύζεο, όηη πνηέ, ράξηο ζηνλ
λόκν ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο πνπ εθθξάζζεθε από ηνλ Θεό, δύν πξάγκαηα δελ είλαη όκνηα.
Δάλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην ζα είραλ απηναθπξσζεί θαη ζα είραλ επηζηξέςεη ζηελ Δλόηεηα.
Ο όξνο «ΙΟΣΗΣΑ» (ν ρξεζηκνπνηνύκελνο ζηελ γλσζηή ηξηινγία) καο ζπκίδεη όηη όια ηα όληα
είλαη ίζα ελώπηνλ Θενύ, αιιά δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Παξάιιεια, ν όξνο «ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»
δηαθέξεη από ην εάλ ελλννύκε ηελ ειεπζεξία ζηνλ βέβειν θόζκν ή ηελ ειεπζεξία ζην
πλεπκαηηθό επίπεδν.

Διεπζεξία

Πξόθεηηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε από ηηο επίθηεηεο ηδηόηεηεο ησλ αλζξώπηλσλ ζπλζεθώλ.
Αθόκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε πώο, απηή ε αμία , ε ηέιεηα

ειεπζεξία, δελ κπνξεί λα είλαη απηνύ ηνπ θόζκνπ, παξά κόλνλ όηαλ ην Πλεύκα ζα
ειεπζεξσζεί από ηνπο λόκνπο ηεο ύιεο, ηνπο βηνινγηθνύο λόκνπο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο
επηβίσζεο, θαη κέρξη ηόηε δελ ζα είλαη παξά κία νπηνπία...
Αλ θαη αληηθαηηθό, ην θαζήθνλ καο σο Μπεκέλνη, αθνύ αλαιάβνπκε ηελ πνξεία πξνο ην
Μεγάιν Ολεηξν, είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ην κέγηζην εθηθηό, δηακέζνπ ηεο απηνβειηίσζεο θαη
ηεο δηόξζσζεο ησλ επίθηεησλ αλζξώπηλσλ ηδηνηήησλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πλεπκαηηθήο
ειεπζεξίαο.
Η «ΑΓΔΛΦΟΣΗΣΑ» πνπ πξνέξρεηαη από ηελ θνηλόηεηα ζθνπώλ θαη ηδαληθώλ πνιιώλ
αλζξώπσλ πνπ απαξηίδνπλ κία νξγάλσζε ζην αλζξώπηλν επίπεδν ή έλαλ Οξγαληζκό ζην
πλεπκαηηθό, είλαη κία παγθόζκηα έλλνηα, ζεκέιην πνπ ελδπλακώλεη ηνλ εθάζηνηε ζθνπό.
Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Γλώκνλα, πξέπεη λα πνύκε όηη δηθόο καο Γλώκνλαο είλαη Αηγππηηαθόο,
απνηεινύκελνο από δύν νξαηέο θαζέηνπο, κία κε κήθνο 3 θαη κία κε κήθνο 4, κε κία αόξαηε
ππνηείλνπζα κήθνπο 5 κνλάδσλ κέηξεζεο.
Απηά όια ζρεκαηίδνπλ έλα νξζνγώλην ηξίγσλν πάλσ ζην νπνίν γελληέηαη θαη αλαπηύζεηαη ην
πεξίθεκν Ππζαγόξεην Θεώξεκα, αλεμάληιεηε πεγή κπεηηθώλ ζπκβνιηζκώλ. Απηό καο ιέεη
όηη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δύν θαζέησλ καο δίδεη ην ηεηξάγσλν ηεο
ππνηείλνπζαο (3Υ3+4Υ4=5Υ5, 9+16=25).
Ωο πξώηε παξαηήξεζε ζα πνύκε όηη ε αόξαηε πιεπξά (ππνηείλνπζα κε κήθνο 5) ζπλζέηεη
θαη ζπιιέγεη εληόο ηεο ηηο δύν νξαηέο πιεπξέο (3 θαη 4). Γλσξίδνπκε επίζεο, όηη ν αξηζκόο 3
αληηπξνζσπεύεη ην πλεύκα ελώ ν 4 ηελ ύιε θαη όηη ε έλσζή ηνπο δεκηνπξγεί ηνλ 7. Δπηπιένλ
ην 7 πξνζηηζέκελν ζην 5 καο δίδεη ην 12, θαη επίζεο όηη ζε απηό ην ζρήκα, νη 3, 7 θαη 12
έρνπλ αθεηεξία, δεκηνπξγνύλ θαη αλαπηύζζνληαη ζηνλ Σεθηνληζκό, ζηελ ηάμε, ζην Σξίγσλν,
ζηελ Οξζή ηνά, θαζώο θαη ζηελ Οξζή θαη Σέιεηα ηνά.
Ο 5 είλαη ν αόξαηνο δεζκόο πνπ πεξηέρεη ηνλ 7 (3+4). Υσξίο απηόλ νη δύν πιεπξέο ζα έηεηλαλ
πξνο ην άπεηξν θαη επνκέλσο δελ είραλ ιόγν λα ηνπο γλσξίζνπκε. Ο 5 είλαη ν αξηζκόο ηνπ
αλζξώπνπ θαη ηεο κύεζήο ηνπ. Δίλαη ην Θείν πεληάγξακκα, ε Ππζαγνξηθή πεληάιθα,
αθηηλνβόινο Αζηήξ. Ο Δκκαλνπήι (Θεόο εληόο καο), ζύκβνιν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πνπ
επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα κεηαβεί ζην ζείν, ζύλζεζε ησλ αληηζέησλ, δύλακε δηαρξνληθά
εμηζνξξνπνεηηθή.
Γηακέζνπ απηήο ηεο εζσηεξηθήο γλώζεο ν άλζξσπνο δίλεηαη δηάκεζνο, γίλεηαη Πνληίθεμ,
κεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο. εκεηώλνπκε αθόκε κία θνξά, πώο, εθθηλώληαο από ηελ
παξαηήξεζε ηνπ γλώκνλα, κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηόζα πξάγκαηα ζε βάζνο. Μία άιιε
ζεώξεζε πνπ πξνθύπηεη από ηνλ Αηγππηηαθό γλώκνλα είλαη ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ
ηεηξαγώλνπ ηνπ 3 κε ην ηεηξάγσλν ηνπ 4 πνπ καο δίδεη 144 (9Υ16), πνπ σο αξηζκόο ηεο
Καββαιηζηηθήο Παξάδνζεο, θαιύπηεη θαη απνθαιύπηεη ην αξρέηππν κπζηήξην ηεο Αιήζεηαο
Emet (
).
Καη αθόκε, ε γσλία κεηαμύ ηεο πιεπξάο κε κήθνο 3 θαη ηεο πιεπξάο κε κήθνο 4, πνπ είλαη 90ν
«ζπκπίπηεη» κε ηνλ αξηζκό ησλ βαζκώλ πνπ ν αξραηόηαηνο Σύπνο ηνπ Μηζξατκ πξνζεγγίδεη
ην Μεγάιν Δξγν.
Η Γλώκνλαο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, είλαη ην αλαγθαίν ππξ ην νπνίν αθνύ αλαθζεί, νθείιεη
λα δηαηεξεζεί θαηά ην πέξαζκα ησλ δνθηκαζηώλ πνπ καο αλακέλνπλ. Δίλαη εθείλε ε
«επηζπκία» πνπ δελ πξέπεη πνηέ λα ζβεζζεί, πνπ καο δηαηεξεί πάληνηε ζεκλνύο καζεηέο

κπξνζηά ζηνλ Θεό θαη ην κεγάιν Σνπ κπζηήξην. Δίλαη ν ίδηνο Θεόο πνπ ζπγθεληξώλεη κέζσ
ηεο αγάπεο Σνπ, ηνλ ηξόπν γηα λα είκαζηε αήηηεηνη ληθεηέο ζην αζηξηθό βαζίιεην ησλ ζθηώλ.
Αλ κπνξνύζε λα κηιήζεη ε γιώζζα καο ζα έιεγε: «ε δσή κνπ είλαη ε δσή ηεο Γηθαηνζύλεο ε
νπνία κόλε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ Αιήζεηα»
Αο δηαινγηζζνύκε ηνλ γλώκνλα, αγαπεηέο Αδειθέο θαη Αδειθνί. Θα καο ππνδείμεη κία έμνδν
από θάζε επηθίλδπλν θαη ακθίβνιν δξόκν. Αο ηνλ αλάςνπκε ζην παξεθθιήζη ηεο θαξδηάο καο,
αο ηνλ αθππλίζνπκε κέζα καο, αο ηνλ θάλνπκε λα δνλήζεη θαη ζα θαηαιάβνπκε όηη ν
αιεζηλόο Ναόο είλαη ν Δζσηεξηθόο καο Ναόο, ν κνλαδηθόο πνπ δελ έρεη όξηα!
Όηαλ ν εζσηεξηθόο καο Γλώκνλαο ζβήζεη θαη ζηακαηήζεη λα δνλείηαη, κέλνπλ κόλνλ νη
ζθνπξηέο καο πνπ είλαη ηξνθή γηα ηα παξάθνξα θαη ακαξησιά πλεύκαηα πνπ γαινπρνύλ θαη
γαινπρνύληαη από ηελ επηζπκία ηζρύνο, πλεύκαηα πνπ γπξίδνπλ κέζα καο θαη γύξσ καο, πηνί
εθείλσλ πνπ ν Μεγάινο καο Αδειθόο Ottavio Ulderico Zasio απνθαινύζε «αηειείο κπήζεηο»,
έρνληαο κπεξδέςεη ακεηάθιεηα θαη αλεπαλόξζσηα ην θσο ηνπ Βνξξά κε εθείλν ηνπ Νόηνπ.
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