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Δπηζπκώ λα παξνπζηάζσ ζηνπο αγαπεηνύο αλαγλώζηεο κία ελδηαθέξνπζα κειέηε πνπ βξήθα 
ζηα αξρεία ηνπ Κεγάινπ καο Αδειθνύ Sebastiano Caracciolo. Ζ κειέηε απηή ήηαλ 
απνηέιεζκα ησλ δηαινγηζκώλ ηνπ θαη δελ είρε δεκνζηεπζεί πνηέ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Έηζη 
ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηηο βαζεηέο δηδαζθαιίεο πνπ γελλήζεθαλ από ηελ νμπδεξθή ηνπ 
εθπτία, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα καο βαζεηά αλζξσπηζηηθήο λννηξνπίαο, αιιά θπξίσο ησλ 
απαξάκηιισλ δηαηζζεηηθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ θαη κηαο επθπΐαο Αλώηεξνπ θαη Κπεηηθνύ 
ραξαθηήξα. Κηιώληαο καδί ηνπ είρα πνιιέο θνξέο ηελ εληύπσζε όηη νη ζθέςεηο κνπ είραλ ήδε 
γίλεη αληηθείκελν εμέηαζεο πξηλ εθθξαζζνύλ κε ιόγηα. Αιινη Αδδ.’. είραλ θαηά θαηξνύο ηελ 
ίδηα εκπεηξία. Πξνθαλώο θαη νη απαληήζεηο πνπ έδηδε δελ ήζαλ πνηέ θνηλόηππεο. Ο 
Sebastiano Caracciolo δίδαμε πάληνηε Αγάπε, Γλώζε θαη Δκβξίζεηα. Θα ηνλ ζπκόκαζηε 
πάληνηε ζηηο θαξδηέο καο, αλαδεηώληαο ην θαιύηεξν ζηελ κλήκε ηνπ.  
ηηο 4 Απξηιίνπ θιείλνπκε έλαλ ρξόλν από ηελ αλαρώξεζή ηνπ γηα ηελ Αηώληα Κεγάιε 
Ππξακίδα. ηνλ Sebastiano Caracciolo νθείινπκε ηελ εηιηθξηλή θαη αηώληά καο επγλσκνζύλε 
πνπ καο κύεζε ζηελ νδό ηεο Αγάπεο, ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο Γηθαηνζύλεο.  
ε όινπο εζάο Αδειθέο θαη Αδειθνί εύρνκαη κία επηθεξδή κειέηε. 

Μελέτες γύρω από την Πσραμίδα 
ηνλ απέξαλην θόζκν ησλ παξαδνζηαθώλ ζπκβόισλ, ε Ππξακίδα είλαη αλακθίβνια ην πην 
ζεκαληηθό, θαζόζνλ παξνπζηάδεη ηελ ζύλζεζε όισλ ησλ άιισλ. Ζ Ππξακίδα είλαη ε 
απάληεζε πνπ νη Κπεκέλνη ηεο Αηγύπηνπ έδηδαλ ζηηο αγσληώδεηο εξσηήζεηο ηεο θίγγαο πνπ 
άιινη Κπεκέλνη είραλ ηνπνζεηήζεη ζηελ θαπηή έξεκν. Θάζε Δπηζηήκε πξνέξρεηαη από ηελ 
Ππξακίδα θαη θαηαιήγεη ζηελ Ππξακίδα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ Δπηζηήκε πξέπεη λα 
απνζπλζέζνπκε ηελ Ππξακίδα θαη λα κειεηήζνπκε ηα κέξε ηεο. Ζ αηρκή ηεο είλαη έλα εκείν 
ελώ ε βάζε ηεο είλαη έλα ηεηξάγσλν (ην άπεηξν θαη ην ηέινο, ε πξόνδνο θαη ν αξηζκόο 
αληίζηνηρα). Σν εκείν είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην ζεκείν άθημεο όισλ. ε απηό ε 
πνιιαπιόηεηα ζπγρσλεύεηαη κε ηελ Κνλάδα. Σν ηεηξάγσλν επαλέξρεηαη ζην εκείν. Σν 
εκείν=Θεόο. Έηζη ν Θεόο είλαη ην ζύλνιν ηεο Ππξακίδαο, ην θέληξν θαη ε πεξηθέξεηα απηνύ 
πνπ ππήξμε, απηνύ πνπ ππάξρεη θαη απηνύ πνπ ζα ππάξμεη, ην ζεκείν ζύλζεζε όπνπ ε Τιε, ε 
Γύλακε θαη ε Θίλεζε ζπλππάξρνπλ ζηελ αηώληα Δλόηεηα. Δίλαη ε ηδαληθή αθεξεκέλε έλλνηα 
ζηελ νπνία όιεο νη δσέο γελλώληαη, ηειεηώλνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ  Εσή-Δλα. Δίλαη ν 
Θηίζηεο ηνπ ύκπαληνο έηζη ώζηε ην ζώκα ηεο Ππξακίδαο είλαη ε Γεκηνπξγία θαη ην 
ηεηξάγσλν, βάζε ηεο, είλαη ην ζύκβνιν ηεο Φύζεο πνπ αλαπαξάγεη ηελ Εσή-Δλα, ηεο νπνίαο 
ηδεόγξακκα είλαη ην όλνκα ηνπ Θενύ.  
Από ην εκείν εθθηλεί ε γσλία πνπ είλαη ε αξζεληθή θαη ε ζειπθή αξρή, αλαπηπζζόκελεο από 
ηελ Δλόηεηα γηα λα γίλνπλ ζην ύκπαλ νη δύν πόινη ηεο Γεκηνπξγίαο.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Όκσο νη γξακκέο ηνπο ζα ήζαλ αληηπαξαγσγηθέο, απνκαθξπλόκελεο ε κία από ηελ άιιε, εάλ 
κία Σξίηε γξακκή νξηδόληηα, δελ ηηο δηαπεξλνύζε κεηνπζηώλνληαο ηελ γσλία ζε ηξίγσλν θαη 
θαζηζηώληαο έηζη δπλαηή ηελ Γεκηνπξγία-Δθδήισζε. Ζ νξηδόληηα γξακκή είλαη ην ζύκβνιν 
ηνπ θνζκηθνύ ελαγθαιηζκνύ, ηνπ Lingam. Δλώ ε γσλία είλαη ην κίζνο, ε απερζήο δύλακε, ην 
ηξίγσλν είλαη ε Αγάπε, ε δύλακε ηεο έιμεο πνπ δίδεη ηελ αξκνλία. ηελ Ππξακίδα, ην 
ηξίγσλν ελώλεη ηελ θνξπθή κε ηελ βάζε θαη απηό είλαη ην ζύκβνιν ηεο ζείαο εθδήισζεο ηνπ 
Σξηαδηθνύ Γεκηνπξγνύ. Δάλ, αξρηθά, ε ζεκειηώδεο Δλόηεηα, ν Θεόο, βξίζθεη έθθξαζε ζηνλ 
θόζκν από ηνλ Ιόγν, σο ζύλζεζε ησλ Ρπζκώλ, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Παηξόο, ζύλζεζε ησλ 
γελεώλ, απηή ε Δλόηεηα δελ δύλαηαη λα παξνπζηαζζεί ζε καο παξά κόλνλ θάησ από ηελ 
κνξθή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Πξάγκαηη θάζε πξντόλ εμαξηάηαη από ηελ ζύδεπμε ησλ δύν 
αληηζέησλ: Ο Τηόο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έλσζεο ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, ε θίλεζε ηεο 
έλσζεο ηεο δύλακεο θαη ηεο ύιεο, ε κνξθή ηεο έλσζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ.  
 

 
Θείν ηεηξαγξάκκαην θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο κπζηηθνύο ζπλδπαζκνύο. 

( Αληηζηνηρίεο :  10=י , 6=ו , 5=ה ) 
Σν απνηέιεζκα όπσο βιέπνπκε δίδεη ηα 72 νλόκαηα ηνπ Θενύ. (Παι.Γηαζήθε, Δμνδνο 14) 

 

Από ηελ θνξπθή, δηακέζνπ ηνπ ηξηγώλνπ, θαηέξρεηαη ζην ηεηξάγσλν, ζύκβνιν ηνπ αηζζεηνύ 
θόζκνπ. Πξάγκαηη ε νξηδόληηα πιεπξά ηνπ ηξηγώλνπ είλαη ην πξντόλ ηεο γσλίαο θαη 
ζπγρξόλσο είλαη γελλεζηνπξγόο ηνπ ηεηξαγώλνπ. Οπδέηεξν θαηαξρήλ δηακνξθώλεη θύιν 
(ζεμνπαιηθνπνηείηαη) γηα λα δεκηνπξγήζεη δείρλνληαο όηη ην 3 ηνπ ηξηγώλνπ πεξηέρεη ελ 
δπλάκεη ην 4 ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη όηη απηό έηζη εθθξάδεη ηνλ λόκν ηεο εθδήισζεο. Σν 
ηεηξάγσλν είλαη ην ζύκβνιν ηνπ εθδεισκέλνπ Δξγνπ, ε βάζε ηεο Ππξακίδαο, ν Τηόο ηνπ 
ηξηγώλνπ. 
Οη 4 γξακκέο, πνπ απνηεινύλ ην ηεηξάγσλν, ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηαπξό, ζα καο δώζνπλ ηνλ 
κεραληζκό πνπ ζπλζέηεη ηελ θηλεηήξηα δύλακε όισλ ησλ παξαγόκελσλ εδώ θάησ: Σν 
ζύκβνιν ηνπ άμνλα ηεο βαξύηεηαο ηεο Φύζεο πνπ ζε θάζε κπξάηζν έρεη ζπλδεδεκέλε κία 
δύλακε πνπ πξνθαιεί ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ζηαπξνύ γηα ηελ δηάπιαζε ηνπ θάζε όληνο. Γηα 
ηνπο Κάγνπο ν ζηαπξόο είλαη ην θπξίαξρν ζύκβνιν ηεο Δπηζηήκεο. Ο ζηαπξόο είλαη Τηόο ηεο 
Ππξακίδαο, απνθαιύπηεη ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ πνπ εγγπώληαη ηηο δνκέο θαη αθεγείηαη 
ηελ πηώζε ηεο δσήο ζηελ Γε πνπ πξνήιζε από ην εκείν, ηελ ζηαύξσζε ηνπ 
δεκηνπξγεκέλνπ έξγνπ, κέρξη ε αλάζα ηνπ, ζε Αλαηνιή, Γύζε, Λόην θαη Βνξξά λα γίλεη ε 
θηλεηήξηα Φπρή  ηνπ θόζκνπ. 
Σν έλα από ηα ηξίγσλα ηεο Ππξακίδαο δηδάζθεη ην πώο ν Θεόο εθδειώλεηαη ζηνλ ζύκπαλ. Σα  
 



 

 
 
 
 
άιια ηξία ηξίγσλα αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηξείο Θόζκνπο ηεο νηθνπκέλεο, δειαδή ζηνλ θόζκν 
ηεο Ηζρύνο, ηεο Τιεο θαη ησλ Ρπζκώλ πνπ εθθξάδνπλ ζπκβνιηθά ηνλ Οπξαλό, ηελ Γε θαη ηνλ 
Αλζξσπν. Δίλαη ε θπζηθή Σξηάδα πνπ είλαη αληαλάθιαζε ηεο Θείαο Σξηάδαο. Σν πξώην 

ηξίγσλν παξνπζηάδεη ην  י Jod (Αλζξσπν), ηα άιια ηξία παξνπζηάδνπλ ηελ Δύα. Θαη ηα 4 καο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ππξακηδηθό Λαό. 
Ζ Ππξακίδα παξνπζηάδεη ηνλ Λαό ηεο Γεκηνπξγίαο θαη εάλ θαλέλα παξάζπξν δελ ηνλ θσηίδεη 
ζην εζσηεξηθό ηνπ, απηό ζεκαίλεη όηη ην ύκπαλ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό κόλνλ κέζσ ηεο 
νθίαο, Θείνπ θσηόο πνπ ν θαζέλαο καο έρεη εληόο ηνπ. 
Δπνκέλσο, ην εκείν-Θεόο είλαη ην Θέληξν. Υαξάζζνληαο έλαλ θύθιν πνπ πεξλά από ηηο 4 
γσλίεο ηνπ ηεηξαγώλνπ-βάζε ζα έρνπκε ηνλ θύθιν ζύκβνιν όινπ απηνύ πνπ είλαη. Πέξα από 
απηό είλαη ν,ηηδήπνηε δηαθεύγεη από ηελ αλζξώπηλε αλαδήηεζε, θαη κέζα είλαη ην ύκπαλ θαη 
ηα άπεηξα παξαγόκελά ηνπ. 
Σνπνζεηώληαο ηα 4 ηξίγσλα πνπ απαξηίδνπλ ηελ Ππξακίδα έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζζεί έλα 
αζηέξη, ζα έρνπκε ην αζηέξη κε ηηο 12 αθηίλεο πνπ ζα είλαη ην ζύκβνιν ησλ 12 ζεκείσλ ηνπ 
Εσδηαθνύ,  ην  ζύκβνιν  ησλ  12  αζηξηθώλ  ζπξώλ  δηα  ησλ  νπνίσλ  εθδειώλεηαη  ην  Φσο 
ε  πξσηαξρηθή  Ηζρύο  απνξξένπζα  από  ηελ  Κνλάδα,  ην  ζύκβνιν  ησλ  12 ηδηνηήησλ ηνπ 

 
αλζξώπνπ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα εξγαζζεί, λα αγαπήζεη, λα ζθεθζεί (πξνζνρή, αληίιεςε, 
αληαλάθιαζε, επαλάιεςε, αληηπαξάζεζε, εηπκεγνξία, ζπγθξάηεζε, κλήκε, απόθαζε, 
ζπκπίεζε, θαληαζία, δεκηνπξγία). Σα 4 ηξίγσλα καο ιέλε όηη θάζε όλ είλαη θηηαγκέλν από ηα 
4 ζηνηρεία, ππξ, ύδσξ, αήξ, γε, ηα 4 γελλεζηνπξγά ηξίγσλα ηεο άπεηξεο ηξηάδαο. Δάλ ζην 
αζηέξη κε ηηο 12 αθηίλεο θόςνπκε έλα ηξίγσλν, ζα έρνπκε ην αζηέξη κε ηηο 9 αθηίλεο  πνπ 
αληηπξνζσπεύεη ηελ Δύα, εηθόλα ησλ 3 θόζκσλ πνπ απνηεινύλ  ηελ Φύζε: ηελ Οπξάληα, ηελ 
Αλζξώπηλε θαη ηελ Γήτλε, νη νπνίνη αλαινγηθά δηαηξνύληαη ν θαζέλαο ζε 3 θόζκνπο, ηεο 
Ηζρύνο, ηεο Τιεο θαη ησλ Ρπζκώλ θαη απηνί ζε άιινπο 3, Οπξαλό, Αλζξσπν, Γε. 
πλδπάδνληαο ην ηεηξάγσλν κε ηνλ ηξίγσλν, πξνζζέηνπκε ζην 3 ην 4 θαη ζα έρνπκε ηνλ 
αζηέξα κε ηηο 7 αθηίλεο πνπ εθθξάδεη έλα από ηα πην βαζεηά Κπζηήξηα ηεο Δπηζηήκεο καο. 
Δίλαη πάλσ απ’όια ην ζύκβνιν ησλ 7 κεηαζρεκαηηζκώλ ηνπ Φσηόο αθνύ πεξάζνπκε ηελ 
αζηξηθή άιπζν ηνπ Εσδηαθνύ, αθνύ ν 7 είλαη ν αξηζκόο ησλ πιαλεηηθώλ δσλώλ όπνπ ε 
κπεηηθή Ηζρύο ρσξίδεηαη ζε δεπηεξεύνπζεο ηζρείο, όπνπ ην Υξώκα γελλά ηα ρξώκαηα, ν Ζρνο 
γελλά  ηνπο  ήρνπο,  ν  Θεόο  ηνπο   ζενύο.   Απηνί  νη  ζενί είλαη ζεκεία αληηθαηνπξηζκνί ηεο  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
κνλαδηθήο ελέξγεηαο. ηελ ςπρή ηνπο ην πξσηαξρηθό Φσο δηαζιά θαη παίξλεη δεπηεξεύνπζεο 
πνηόηεηεο ηνπ ξπζκνύ θαη ηνπ ρξσκαηηζκνύ. Θάζε δεκηνπξγία είλαη έλα κίγκα πεξηζζόηεξν ή 
ιηγόηεξν αξκνληθό. Πιέθνπλ ηηο ςπρέο ησλ ζλεηώλ θαη ησλ πξαγκάησλ θαη είλαη νη «επηά 
ρνξδέο ηεο Θνζκηθήο Ιύξαο». Γηαπηό ε Αζηξνινγία πνπ κειεηά ηελ γήτλε δξάζε ησλ επηά 
κνξθώλ νλνκάζζεθε «ε Δπηζηήκε ησλ Θεώλ». 
Ο αζηέξαο κε ηηο 7 αθηίλεο είλαη αθόκε ην ζύκβνιν ηεο «Ιύξαο» πνπ θάζε άλζξσπνο θέξεη 
εληόο ηνπ θαη κε ηελ νπνία νθείιεη λα κάζεη ηελ ηέρλε λα ερεί θαη ηηο 7 ρνξδέο, εάλ επηζπκεί 
λα πξνζεγγίζεη ηελ ηειεηόηεηα. Ζ δαηδαιώδεο δηαδξνκή, ε νπνία από ην ιίθλν απιώλεηαη 
ελώπηνλ ηνπ αλζξώπνπ πεξηιακβάλεη 7 ζηάδηα. Σν κπζηηθό βξίζθεηαη όρη ζην λα ζηαζνύκε ζε 
θάζε έλα από απηά, αιιά λα πνξεπζνύκε εκπξόο, πεξλώληαο ηα όια. 
Δίλαη αθόκε ην ζύκβνιν ησλ 7 γελεώλ πνπ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηελ γε θαη ησλ 7 θπκάησλ 
δσήο πνπ απνηεινύλ ηνλ γύξν ηνπ ειηαθνύ καο θύθινπ. 
Σέινο είλαη γηα καο ε αξθάλα πνπ πξνηηκνύκε, θαη γηαπηόλ ηνλ ιόγν είλαη πνπ ε Ππξακίδα 
ησλ Κπεκέλσλ έρεη 7 βαζκίδεο [*] θαη πάλσ ζηνλ βσκό πξέπεη λα ιάκςεη ε επηάθσηε θαη εθεί 
ζα ζηακαηήζνπκε γηα ηελ αζθεηηθή ελαηέληζε ησλ 7 Πιεηάδσλ, νπξάλησλ αληηπξνζώπσλ 
απηώλ ησλ νπξάλησλ αξρώλ. 
πλδένληαο 2 ηξίγσλα δεκηνπξγνύκε ην αζηέξη κε ηηο 6 αθηίλεο πνπ είλαη ην ζύκβνιν ηεο 
εμέιημεο θαη ηεο παιιηλδξόκεζεο, ηεο αηώληαο ζπλάληεζεο Ηζρύνο κε ηελ Τιε πνπ πξντόλ ηεο 
είλαη ν Ρπζκόο. Ζ Τιε ζαγελεύεη ηελ Ηζρύ θαη ηελ ηπιίγεη. Ζ Ηζρύο εκπλέεη ηελ Τιε θαη ηελ 
εμειίζζεη. Γηάιπζε θαη Πήμε ηνπ Δξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ (solve e coagula). 
Απηή ε θάζνδνο ηεο Ηζρύνο είλαη ε ελζάξθσζε ηνπ Ιόγνπ. Δπνκέλσο απηό πνπ ήηαλ Φσο 
γίλεηαη θηά, απηό πνπ ήηαλ Αγάπε γίλεηαη επηζπκία, απηό πνπ ήηαλ ξεπζηό γίλεηαη ζηεξεό, ην 
εκείν ηεο Ππξακίδαο θαίλεηαη λα ράλεηαη ζηηο γξακκέο ηεο βάζεο. Ο Θεόο θαίλεηαη 
δηαηξεκέλνο από ηνπο λόκνπο ηεο βαξύηεηαο, απνδεθαηηδόκελνο ζηα ζθόηε. Δίλαη απηό πνπ νη 
Θξεζθείεο απνθαινύλ θόιαζε θαη πνπ ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα ηελ ρσξηζκέλε ζην άπεηξν, ηελ 
Θίλεζε ζε θαηάζηαζε παξαθκήο. Όκσο όιν απηό δελ είλαη παξά απάηε, αθνύ Τιε απόιπηε 
δελ ππάξρεη. Ο ζάλαηνο θνβίδεη ηνπο αλζξώπνπο δηόηη μερλνύλ όηη ε Θίλεζε είλαη αηώληα θαη 
εάλ απηή ε Θίλεζε παξαζπξζεί από ηελ Τιε, αλαλεώλεηαη από ηελ Αγάπε ηεο γηα ηελ Ηζρύ. 
Από ηελ αθκή ηεο Ππξακίδαο πίπηεη ζην ράνο ηεο βάζεο, όκσο επαλαλπςώλεηαη ζην απώγεην 
θαη ε Ηζρύο πνπ θαηλόηαλ αθαληζκέλε από ηελ Τιε, ζα αλαιάβεη ζπλείδεζε ηνπ είλαη ηεο θαη 
ζα γίλεη εθείλε ε κπζηεξηώδεο ςπρή πνπ νδπλεξά ζα αλαπηύμεη ην νξπθηό ζε θπηηθό, ην 
θπηηθό ζε δστθό, ην δστθό ζε αλζξώπηλν, ηνλ άλζξσπν ζε Θεό, ηνλ Θεό ζε Θεό. 
Όιν απηό έρεη εθθξαζζεί, όρη κόλνλ από ην αζηέξη ησλ 6 αθηίλσλ αιιά θαη από ηηο δύν 
ζηήιεο. 
Ο άλζξσπνο είλαη ην πέκπην ζηάδην ηεο θίλεζεο πνπ αλέξρεηαη. Θαη γηαπηόλ ηνλ ιόγν 
ζπκβνιίδεηαη από ηνλ πεληάθηηλν αζηέξα. 
Απηόο αληηπξνζσπεύεη ηελ ζπλζήθε κεηαμύ ηνπ εκείνπ θαη ηνπ Σεηξαγώλνπ. 

Sebastiano Caracciolo 
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