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Eliphas Levi 

 
Ο Alphonse Louis Constant (Eliphas Levi) γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1810 και 

πέθανε στις 31 Μαϊου του 1875. Ηταν Γάλλος, γιός υποδηματοποιού στο Παρίσι.  

 

Ο αρχικός του στόχος ήταν να γίνει ιερωμένος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και για το 

λόγο αυτό γράφτηκε στο σχετικό Σεμινάριο. Τελικά, δεν ακολούθησε αυτόν τον στόχο. 

 

Ο Alphonse Louis Constant μεταγραμμάτισε το όνομά του στα Εβραϊκά και έτσι, δημιούργησε 

το λογοτεχνικό και μυητικό του όνομα: «Ελιφάς-Λεβί». Χρησιμοποίησε την ονομασία «Υψηλή 

Μαγεία», για την πνευματική Ατραπό που παρουσίασε στα βιβλία του για να τη διαχωρίσει 

από τη μαγεία και τους άλλους λαϊκούς τσαρλατανισμούς. 

 

Το 1854 επισκέφτηκε το Λονδίνο, όπου γνωρίστηκε με τον νουβελίστα Έντουαρντ 

Μπούλγουερ-Λύττον, που ήταν Πρόεδρος του Ροδοσταυρικού Τάγματος. Φαίνεται ότι με τον 

Μπούλγουερ-Λύττον ο Ελιφάς-Λεβί συνέλαβε την ιδέα της συγγραφής μιας Πραγματείας 

πάνω στην Υψηλή Μαγεία. Έτσι, το 1855 έκανε την εμφάνισή του το διάσημο έργο του: 

“Dogme et Rituel de la Haute Magie” ή «Δόγμα και Τυπικό της Υψηλής Μαγείας», κι έτσι 
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ξεκίνησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, που επηρέασε πολύ όλους τους μεταγενέστερους 

εσωτεριστές και στα δύο ημισφαίρια. 

 

Η «Μαγική» εκδοχή του Ελιφάς-Λεβί είχε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα μετά την αποσάρκωσή 

του. Οι διδασκαλίες του ήταν απελευθερωμένες από φανατισμούς και ο ίδιος δεν 

προσποιούταν ότι ήταν Μύστης κάποιας αρχαίας ή φανταστικής μυστικής εταιρίας. 

Ενσωμάτωσε τα TARO  στο Σύστημά του και το αντιστοίχισε με τα 22 εβραϊκά γράμματα, το 

Δέντρο της Ζωής της Καμπαλά, καθώς και με τις άλλες Ερμητικές Διδασκαλίες και 

Επιστήμες/Τέχνες. Το σύστημά του και οι διδασκαλίες του επηρέασαν, μέχρι τον Ζεράρ 

Ανκώς (Παπύς) και τους συντρόφους του Μαρτινιστές και Ροδοσταύρους στη Γαλλία, αλλά 

και μέχρι τους Μυημένους του: “Hermetic Order of the Golden Dawn” ή «Ερμητικό Τάγμα της 

Χρυσής Αυγής» στην Αγγλία και τον Άλιστερ Κρόουλυ. 

 

Ο Ελιφάς-Λεβί, προσδιόρισε τρεις θεμελιώδεις αρχές της Υψηλής Μαγείας: 

1. Ότι το υλικό σύμπαν είναι μόνον ένα μικρό μέρος της συνολικής 

πραγματικότητας, που περιλαμβάνει πολλά άλλα πεδία και τρόπους 

συνειδητότητας. Η πλήρης γνώση και η πλήρης ισχύς στο σύμπαν, 

επιτυγχάνονται μόνον μέσω της συνειδητοποίησης αυτών των άλλων όψεων 

της πραγματικότητας. Ένα από τα πλέον σημαντικά από αυτά τα επίπεδα ή 

όψεις της πραγματικότητας, είναι το «αστρικό φως», ένα κοσμικό ρευστό που 

μπορεί να καλουπιαστεί από τη θέληση, σε φυσικές μορφές. 

2. Ότι η ισχύς της θέλησης του Ανθρώπου, είναι μια πραγματική δύναμη, ικανή να 

επιτυγχάνει οτιδήποτε απολύτως, από τα γήϊνα μέχρι τα θαυμαστά. 

3. Ότι το Ανθρώπινο Ον είναι ένας μικρόκοσμος, μια μινιατούρα του 

μακροκοσμικού σύμπαντος και τα δύο είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα. Αίτια που 

τίθενται σε κίνηση στο ένα επίπεδο, μπορεί εξ ίσου να έχουν αποτελέσματα στο 

άλλο. 
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