
« Κ α τ α  την των μ ελ ιττώ ν  εικόνα τω ν λόγων 
δέον μ ετ έχ ε ιν , κα ι τη ς ^οδωνιας, του  άνθους 
δρεψάμ3νος, τάς άκάνθας έκ κ λίν ειν » .

(Μ έγα ς Β α σ ίλειος)

ΑΙ ΑΠΟΚΡΓΦΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

/λκχκοένωσις « ρ ό ς  τήν I t .* .  L . ‘ . T r a v a i l  e t  V r a l s  
A m i s  f id e le e ,  επ ’  ο ν ό μ .α «  τοό μ,-χοωνικοΟ β υλλό - 
γ ο υ  τώ ν Ι ·υ ο τ α γ ω γ ι* ώ ν  α π ο υ δ ώ ν .

Ή  (/.ελέτη τών τεκτονικών (χυστηρίων [Λας δ ι ίά σ κ ε t δτι ή αρχική  
μ ονάς, εις ην ανάγονται πάντα τά  ποάγριατα, έκιϊηλοϋται 7)[/.ϊν ύπο 
τριπλήν έποψιν.

Παρατηροϋ(/.εν έν αυτί) εν βτοιχεΐον  ένεργη τικόν , δπερ άποκαλοΰ- 

μεν δ ν ν α μ ιν ' έτερον βτοιχεΐον  π α θ η τ ικ ό ν , <ϊηλούρι.ενον κοινώς ίιά  

της λέξεως ν λ η ’ τέλος τρίτον τινά δρον ου δ έτ ερ ον  η (οορροπ ίζοντκ , 
δστις παρίστησι την δ ιά ν ο ια ν  (τον νοϋν).

Λ ν ν κ μ ις , νλη  καί δ ιά ν ο ια  άνταποκρίνονται προς τάς τρεις πλευ

ράς του τίκτονικοϋ τριγώνου.

Δεν εινε ταϋτα οντότητες $υνάρ.6ναι νά ύφίστανται άφ’ εαυτών, 
καί άνιζαρτήτως τών ριέν έκ τών $έ. Κεχωρισ|Λ.ένως έκαστη αυτών 

δεν συνίστησι πλέον η άφηρηριένην αυτόχρημα έννοιαν, όψοιρον π ά -  

σης άντικειριενικης συστάσεως.
Τοϋτο ση[Λαίνίΐ δτι ή δύ ν αμ ις  δέν ίύνατα ι νά γίνη κ α τα λ η π τ η ,  

άν 5έν έφαρριόζηται εις την ν λ η ν  ωσαύτως και αΰτη ίέν  ίύνατα ι



νά ύπάρξν) η άναλόγως τών δυνάμεων, άς περ έκδηλοϊ. Ά φ ’ ετέρου 

δύναμις  καί ίίΑ·̂  ^έν δύνανται νά ένεργήσωσι και έπενεργήσωσιν  ή 
μέν έπί τη ς  δέ η διά τής διανοίας  : δ η λ . κατά  τούς ώρισμένους νό

μους, ουδέποτε δέ κα τά  την Ιδιοτροπίαν τυφλού τίνος η άτακτου 

μοιραίου.
Λ ύναμις, ϋλη καί νους  παριστώσι λοιπόν τρεις ορούς άδιαχωρί- 

στως συνηνωμένους. Είνε οί τρεις θεμελιώδεις και αχώριστοι παρά

γοντες πάσης ύπάρξεως  . έν άλλαις λέξεσιν είνε τά  τρία  αρχικά στοι- 
χεΐα, τά είς πάν όν άνευρισκόμενα, καί άτινα οί έρμητικοί φιλόσοφοι 

παρίστων έν τώ  συμβολισμώ των διά τοϋ &είου, τού άλατος  καί τοϋ 

υδραργύρου.

❖  ©
Παρατηρεί τις έξ όσων έλέχθησαν ότι δύναμις  καί νοΰς  δέν είνε 

έπακριβώς ιδιότητες τής  ϋλης, καθ' ην έννοιαν εκλαμβάνουσι τό 

τοιοϋτο οί οπαδοί υλισμού τίνος στενοκύκλου.
Ούδείς τών ορών τούτων κέκ τη τα ι  τό δικαίωμα πραγματικής προ- 

τεραιότητος έπί τών ετέρων δύο : διότι δύναμις, ύλη καί νοϋς δέον 
νά θεωρώνται ώς συνιστώντα, έν έπακριβεΐ Ισοδυναμώ, τάς άρχικάς 

ιδιότητας τού μοναδικού πράγματος, όπερ δύνανται μέν ν άποκα- 
λέσωσιν ύλην, άν θέλωσι, ά λ λ ’ έπί τ φ  δρω τού έπεκτείνειν λίαν σφο

δρά την συνήθη έννοιαν αυτής τής  λέξεως, όπως άνυψωθώσι μέχρι 

τής ύπερόχου κατανοήσεως τής  άλι^οΟί? πρώτης ϋλης τών σοφών, 
έν άλλαις λέξεσι, τού άκαταλήπτον substractum  πάσης ύπάρξεως.

ΙΙαραγνωρίσασαι καθολοκληρίαν τάς έν μυσταγωγία  στοιχειώδεις 
ταύτας άρχάς αί διάφοροι φιλοσοφικαί αιρέσεις, μάς παρουσιάζουσι 
τό οδυνηρόν θέαμα τών ά τελευ τήτω ν  αύτών συζητήσεων. Αί μέν ήθέ- 

λησαν νά έξαρτήσωσι τό πάν έκ τής  δυνάμεως' άλλαι άπεναντίας εκ 
τής  ϋλης καί άλλαι πάλιν έκ τής διανοίας, ένφ πράγματι το πάν 

απορρέει άπό τής  μονάδος, ητις ούτε δύναμις  είνε, ούτε ϋλη, ουδέ 

διάνοια , ά λλά  έν ή συν&ετίζονττι αυτοί οί τρεις όροι.
Ή  μονάς  αΰτη, ή άκατανόητος καθ' έαυτήν, είνε τό απόλυτον, 

έν ώ το πάν συναναμίγνυται. Είνε τό άπειρον , τό ίίφατον, το όν μή

'όν τών Καββαλιστώ ν, τό παρα-βραχμ  τών ’Ινδών. Εινε το εν εν  
τοίβίν  δλων τών Ε σω τερ ισμ ώ ν . Είνε ή άνευ διαστάσεως μ *» η μ α -  
τικη στιγμή, ή μαντού καί έν ούδενί μέρει ένυπάρχουσα. Εινε το παν- 
ταχοϋ παρόν κέντρον, £θεν διηνεκώς άπορρέει, Ινα και αυθις εν αυτω

έπανέλθν,, πάσα δύναμις, πάσα ϋλη, πάσα διάνοια .  _ _ _
Ά λ λ ’ άφώμεν την έκ τού τοιούτου ΰψους έπισκόπησιν αυτου του

ένός, διότι ένώπιον τής  τοιαύτης μελέτης τό λογικόν ήμων , λ . γ γ ι *

έκλείπει. , .
■Αφώμεν τό άπόλυτον, ΐνα κατέλθωμεν βαθμούς τινας και μελε

τήσωμεν την μονάδα  έν σχέσει πρός έκαστον τών όρων της  τριαόος 

όυνάμεωζ, ϋλης, δ ιανοίας.

\

Άφικνούμεθα τότε  είς τό θεμελιώδες p o s t u l a t a m  τής μυσ τα γω 

γικής' έπιστήμης, καθ' ό α ί δυνάμεις άπασα ι  δέν τυγχάνουσιν ουσαι 

$  διάφοροι έκδηλώσεις .μιας καί τή ς  α ύ τή :  δυνάμεως, * * ^  
έτέρου, « ί  διάφ οροι έπόψεις, ύφ ας παρατηροϋμεν τήν υλην δεν εινε 

η είδικαί τροποποιήσεις μοναδικής τίνος νλης, και οτι, ·πι π εο η 
δ ιά ν ο υ ,  διαμοιρασθεϊσα, διά τρόπου τόσφ άνίσου, μεταξύ των οντων 

απάντων τών βασιλείων τής  φύσεως, δέν προερχεται, πραγματι,  η *κ 

μιάς μοναδικής εστίας τοϋ έκλάμποντος διανοητικού φωτός.
‘ Τ ά  π ρ ά γ μ α τ α  τα ύτα  δέν είνε ύποθέσεις διά τους μυστας. Οσοι 

ένεβάθυνον είς τήν έννοιαν τών μα σ.· .  συμβόλων γινωσκουσιν οτι τα  

πράγματα οΰτως εχουσι, διότι δέν θά ήδύναντο νά εχωσιν άλλως. 

Ή  πειραματική έπιστήμη, δι’ ήν καυχαται ή εποχή μ α ;,  -“ νει ιπι

S



μάλλον και μάλλον πρός τό διαπιστώσαι, δι’ αποδείξεων ε’κ τής πα- 

ρατηρήσεως τών γεγονότων, τήν διαβεβαίωσιν, είς ήν οί σκεπτικοί 

κατέληςαν διά σειράς όντολογικών επαγωγής συμπερασμάτων,άπερ 

περιττόν ν’ άναπτύξωμεν ενταύθα, έν τϊ) άκρίβεϊ αύτών ά λλη λου χί? .

Αρκεσθώμεν, πρός τό παρόν, είς τήν προσέλκυσιν τής  προσοχής 

τών εμβριθών καί μ ετά  πόθου ζη τη τώ ν  τήν διαφώτισιν αύτών τών 

μυστήριων, επί τινων συμπερασμάτων άπορρεόντων φυσικώς άπό τών 
άρχών, άς έξηνέγκομεν.

Εάν a i  δυνάμεις απασα ι  δεν τυγχάνουσιν ούσαι, ή διάφοροι εκ

δηλώσεις μί&ς μοναδικής δυνάμεως, έ'πεται οτι αί λεγόμεναι φ υβι-  
και δυνάμεις, οιαι : το φως, ή θερμότης, ο ηλεκτρισμός, ό μαγνη
τισμός, δέν είναι, κα τ άρχήν, διαφόρου φύσεως ένίω; δυνάμεων λεγο
μένων ψ νχιχώ*, οίαι ή βκέψις, ή g c f ,  ή ή

Λ ί  φυβικα'ι δυνάμεις  ανάγονται, τωόντι, άπασαι είς μίαν άρχήν 

μοναδικήν, ητις εινε ή κίνησις, ή τι ς καί αυτή επίσης εινε τό ούσ:ώ- 
δες στοιχειον άπασών τών ψυχικών δυνάμεων.

' Αι δυνάμει; αυται δεν ένέχουσιν έν τούτψ ούδέν τό μυστηριώδες, 

το αφιρρημενον, το άϋλον, είνε δυνάμεις πραγματικοί, ή δέ δράσις 

αυτών έκδηλοϋται κα τά  νόμους αύθεκάστους (αύστηρούς), λίαν άνα- 
λογους πρός τούς παραγοντας τάς φυβικας δυνάμεις.

Η βκεψίς δέν είνε άλλο τι, ή δόνησις άντανακλωμένη είς δ,τι ή 

οργανική υλη παρέχει μάλλον λεπτότερον, μάλλον διϋλισμένον. Τήν 
βυγκρίνουσιν έν τϊ) άποκρύφφ έπιστήμη πρός τό φώς.

Η ζωή εινε δόνησις είδους άδροτέρου άνακαλοϋσα τά  αποτελέ
σ μ α τα  τή ς  θερμότητας.

Η θέληβις  παρουσιάζει έκπληκτικάς προσομοιότητας πρός τόν 
ηλεκτρισμόν.

Η φαντασία, τέλος, δεικνύει άναλογίας τινάς πρός τόν μεταλλι
κόν μαγνητισμόν.

Α λλ αι παρομοιώσεις αύται ούδέν τά άπόλυτον ένέχουσι καί δέν 

πρέπει νά περιπέσωμεν είς ύπερβολικήν αύτών έκτίμησιν, μ εγ α λ ο -  
ποιοϋντες αυτήν έν άποπλανήσει.

Το βέβαιον είνε δτι αί φ υσικαί δυνάμεις  : φ ώ ? , ^ £ κ -

Tptfffto?, μαγνητισμός  ά λληλομετα βά λλονται.  Τό αύτό δέ συμβαίνει 

και ως προς τας ψυχικάς δυνάμεις  : τήν βκέψιν, τήν ζωήν, τήν # £ -  
λησιν, τήν φ αντασίαν.

Ή  ά λλη λομετα βο λή  αΰτη τών ψυχικών δυνάμεων  δέν προσείλ- 

κυσεν άρκούντως μέχρι σήμερον τήν προσοχήν τών συγχρόνων. Καί οί 

οπαδοί δ’ ε'τι τής Άποκρύφου έπιβτήμης δέν κατεννόησαν είσέτι τήν 

σπουδαιότητα αύτής ώς πρός τήν λογικήν βάσιν παντός μυστηριώ 
δους διενεργήματος. Έ π ρεπ εν  έν τούτοις νά έννοήσωσιν οτι ή τέχνη 
τών μυστών  συγκεφαλαιοϋται έν ταϊς δυσί ταύταις λέςεσι :

Γ Ι Ν Ω Σ Κ Ε Ι Ν  Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ Θ Α Ι

Διότι δ γινώσκων πραγματικώς νά βχέπτηται γινώσκει καί πως 

νά ■/ρησιμοποιή'ίχι τήν διάνοιάν  του : κα τέχει  τήν ίσχύν τοϋ παρέ- 

Χειν αύτή) ιδιότητας ζώβας, νά τήν μεταμορφώνει είς ζωήν.
Δύναται προσέτι, συγκεντρών τήν διάνοιάν  του νά έξάρϊ ) την θ·*- 

ληβι'ν του καί νά έπηρεάσγι άρκούντως καί την τών άλλων.
Έ π ί  πλέον, δταν δυν·/|θί) τις όρθώς κρίνων νά διευθύνει την δ ιά 

νοιάν  του, θά δυνηθή νά δεσπόση καί τής  φ αντασίας  του, είς τροπον 

ώστε νά φαντάζηται όρθώ ς  καί νά δεσπόζν), έν δέοντι καιρω, τας

φανταστικάς τών άλλων δυνάμεις.
Μένει ήδη νά έξηγήσωμεν πώς δύναται τις νά μάθη  νά βχέπτηται■ 

Ά λ λ ά  τού ζη τήμ α τος  τούτου τυγχάνοντος λίαν συμπεπλεγμενου, το 

άναβάλλομεν είς άλλην προσεχή μελέτην.
Μέχρι δέ τότε  άς άρκεσθώμεν είς τό γινώσκειν δτι τό γινώβχειν  

βχέπτεβθαι είνε συνώνυμον πρός τό τνγχάνειν μύβτης.

O S W A L D  W I R T H . - M .  .

Μέλος τοϋ G r.·. Μ .·, τών Μυσταγωγικών σπουδών.

Η  Π Α Ρ Α Β Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Α ΙΘ Ω Ν

Ά ναγνώ σται τινές θά διαλογισθώσιν ισως τά  έξης . Α λ λ α ,  

τέλος πάντων, τί ώφελεϊ νά παλαίωμεν, νά ύποφέρωμεν επι τ ή ς  γής 

τα ύτης,  έντός αύτοϋ τοϋ υλικού περικαλύμματος, άν πράγματι ηνε 

δυνατόν νά ύπάρξωμεν άνευ αυτού ; ϊ

Λυπούμαι μή δυναμενος νά εύχαριστήσω τόν άναγνώστην επ’ αύ-



τοϋ τού ζη τήμ α τος ,  καθότι και έδώ μέ «δεόμενε/,» ή έπιφυλακτικό- 

της .  Θά τολμήσω έν τούτοις νά προσδράμω είς τήν «παραβολήν». 
’Επ ειδή  δέ πρόκειται περί ζη τήμ α τος ,  περι δ καταγίνομαι έν έτέρΐι» 

εργω (δημοσιευθησομένφ ίσως ποτέ),  θά λάβω  τό έλεύθερον ν’ αντι

γράψω έμέ αύτόν, αναγραφών μϋθόν τινα έκ τοϋ είρημένου συγγράμ

ματος μου.

Ή τ ο  ποτέ καιρός, οτε οί μάλλον εύπαίδευτοι της έποχής των 
έπίστευον δτι δ άνθρωπος μόνον, έκ τών οντων, αισθάνεται. 'Εγνώσθη 

μετέπειτα  εί; όποιαν πλάνην ειχον περιπέσει, ά λλά καί τούτο όχι 

καθολοκληρίαν : Ή  ΰλη, άπασα ή ΰλη τυγχάνει αισθητική. Ή  

ύλοζωΐα εΐνε θεωρία άκριβής, αληθής : δλα τά  σώμ ατα π. χ . ,  άνευ 

έξαιρέσεως, αισθάνονται τό ψύχος καί την θερμότητα· τούτο δέ μ α ; 

τό μαρτυρούσι . . .

Ό  αιθήρ, δη λ . ή ζω ή ύφίσταται πανταχού.
Λοιπόν, ημέραν τινά (ήτο έποχή καθ’ ήν ώμίλουν οί λίθοι) λίθος 

Tt; ευτελή ;,  άμορφο; διηγείτο τά  βάσανά του πρός άλλον έκ τών 

όμοιων του, λ έ γ ω ν  ; "Ον τι ,  τιτλοφορούμενον βασιλεύς τής Δημιουρ

γίας, άντιποιεϊται τοϋ δικαιώματος τοϋ νά μάς θραύγ) έμέ τε καί τοΰ; 
εμού;, νά μάς θανατώνγ) ύπό τά  κτυ π ήμ α τα  έργαλείου τινός σ κ λ η 
ρού καί κοπτεροΰ. Μας συντρίβει, μάς άποστερεϊ τού ούσιωδεστέρου 

ήμών πράγματος, καί, ώς φοβούμαι, δέν θ’ άποστ?, τοϋ έ'ργου τούτου 

πριν ή μάς έκμηδενίσγ) καθ’ δλοκληρίαν.»

Ό  άλλος άπήντησε : τ ά  βάσανά σου δέν έχουν σύγκρισιν πρός τά  

ίδικά μου : αύτός ό βάρβαρος βασιλεύς, αύτός ί  άσπλαγχνος θεός, ό 

άνθρωπο;, διότι πρέπει νά τόν όνομάσωμεν μέ τό βδελυρόν του δνομα, 

μα ; άποσπ$ άπό τού κόλπου τ ή ;  γης, ένθα άναπαυόμεθα καλά καί 

ήσυχα άπό τόσφ μακρυνού χρόνου, ώστε άπωλέσαμεν τήν άνάμνησιν 
τής  άρχης μας, μάς άρπάζει δ ι’ αύτοϋ τοϋ ίδίου σιδήρου, ύφ' ο στε
νάζεις, αδελφέ, τό δέ χειρότερον μάς ρίπτει είς καμίνους φλογέράς, 

έ'νθα τό αίμά μ α ;  έξανθρακούμενον έκφεύγει έν ά τ μ φ , ένθα τά  οστά 

μ α ; διαπυρούμενα τό πρώτον, άναλύονται έπειτα ύπό την κα τα χθό

νιον αύτοϋ πνοήν . . . »
Οΰτω πώς οί δύο εύτελεις καί άμορφοι λίθοι έξεχέοντο είς παρα- 

πονα ό εί; είς τό στήθος τού άλλου.
Ά λ λ ά  μετά  τινα καιρόν έκτοτε συνηντήθησαν καί πάλιν αί δύο 

λίθοι ήνωμέναι έπί τής κεφαλή; τού βασιλε'ως, δν κατηρώντο, έπί τοΰ

μετώπου αύτοΰ τοΰ θεού, δν έβλασφήμουν προηγουμένως. Συνηντή

θησαν ή μία ύπό τό σχήμα κύκλου χρυσού καί άκτινοβόλου, ή ετέρα 

ύπό τό σχήμα άδάμαντος έξ ού μυρίαι λάμψεις άνέβλυον. Καί πάς 

τις τάς έθαύμαζε.
Έ λ ε γ ο ν  τότε πρός ά λλή λα ς ολίγον συγκεχυμέναι : « Οπόσον μ ω -  

ραί ήμεθα, αδελφή, παραπονούμεναι διά τήν τύχην μας ! ’Αντί ογκο

λίθων, έξ ύλης άκατεργάστου, όπου ημεθα, διηλθομεν δι όλων τών 

βαθμών τ ή ;  τελειοποιήσεως, καί σήμερον λάμπομεν διά τής  ζωηρό

τερα; λάμψεως έπί τού μετώπου τοΰ κυρίου μας, δστις μάς συνενοι 

πρός εαυτόν έν τ ή  δόξη του !

( Έ χ  τής Physiologie T Y an scen d an tale  τοϋ Dr P a u l G ib ie r .)

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η . Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ ΙΚ Η . Υ Π Ν Ο Β Α Σ ΙΑ .

Ό μολογώ  δτι δέν είμαι προκατειλημμένος κα τά  τών ύπνοβατίδων 

ά π ’ έναντίας συμπαθάί λίαν πρός αύτάς ά λ λ ’ έπειδή τινες τών π υ -  
θο>νισσών τούτων ύπερβαίνουσι τά  όρια, καλόν νά επιστησωμεν την 

προσοχήν τού δημοσίου κατά  τών ένεργειών αυτών.
Φανερόν δτι ομιλώ περί τών καταχρήσεων μόνον τών διαπραττο- 

μένων παρά τινων ic  αυτών, άς άπεκαλεσα εν προηγουμένγ) πραγ

ματεία ψωραλέα πρόβατα. Αί τίμιαι καί ειλικρινείς ύπνοβάτιδες θά 
έπιδοκιμάσουν βέβαια τούς λόγους μου, διότι δέν άφορώσιν είς α^τά;.

Το σχεδιον τής ύπνοβάτιδος εινε έπανω κ ά τω  προσδιωρισμένον ; 

αί όνομασίαι άλλως τε τό δεικνύουν : Π αρελθόν , ένεβτώς, μέλλον. 
Δέν έξέρ^εται λοιπόν α ύ τ ή ;  τή ς  τριάδος. Αί παρά τής ύπνοβάτιδος 

διδόμεναι συμβουλαί είνε δύο ειδών ί ' Τποθέβειβ χαρδίας, ύποθέβεις  
χρήματος- Ή  μή έξερχομένη τών δύο τούτων δρων δέν έχει φόβον 
παρενοχλήσεων, διότι ουδένα μέλει άν τις τών συμβουλευομενων θε- 

λήσ-ο νά έξοδευσγι 2 ,  5 ,  ή 1 0  φραγκ* διά μίαν παρηγορίαν, άνα- 
λόγως τοϋ χαμπινέτον  καί τού μέρους τής παρηγορητρίας. Ιο  βαου-



τερον διά την ύπνοβάτιδα, καί τό κινδυνωδέστερον διά τόν πελάτην  
είνε, όταν πρόκειται περί θεραπ είας  νόβον.

Η  υπνοβάτις, ουδεμιαν λέζιν ανατομίας η φυσιολογίας γινώσκουσα, 

κάμει την διάγνωσιν £ίψε ββνβε, ό δέ δυστυχής ασθενής, έμπιστευό·- 
μενος εις τόν χρησμόν της σίβυλλας, λαμβάνει τά δήθεν φάρμακα, 

τά συνιστάμενα έξ άπλοϋ ΰδατος, μαγνητισμένου ίσως, καί διά τοΰτο, 
άντί φρ. 10 τήν λίτραν.

Η υπνοβάτις υπερβαίνει βεβαίως ένταΰθα τήν άρμοδιότητά της, 

εξέρχεται τοΰ ρόλον  της διαταττουσα δ,τι δήποτε είς άσθενή τινα. 
Καθήκον της είνε νά στέλλγι εις κλινικήν μαγνητιστικήν, ή έίς ια

τρόν, το πρόσωπον το ζητούν θεραπείαν, όχι δέ νά δίδη συνταγήν 

ην δεν εννοεί. Εάν όε περιωρίζετο πάλιν είς τό δίδειν φάρμακα ανώ

δυνα εξ υδατος μαγνητισμένου, δεν θά προέκειτο τότε ή περί ζ η τ ή 

ματος αίσχροκερδειας,έπί πωλησει μιας λίτοας ΰδατος άντί φράγκων 

10' ά λ λά  Λεν πρόκειται περί τοιούτου πράγματος· αΰτη δίδει'συν
ταγήν,

Εις γειτνιάζουσαν οδον τής δδοΰ Ορλεάν, εις Μοντρούζ, υπάρχει 

γραφεΐον, όιατηρούμενον άλλοτε υπο τής κυρίας Η. . . είς δ συρρέει 

πλήθος πελατών εξ άνθρώπων τών άγρών· αί επισκέψεις πληρόνονται 
φρ. 2 .  3 ,  η 5 ’ άνώτεραι τούτων τιμαί είνε σπάνιαι. Αύτό τό γρα-  
φεϊον άνήκει τώρα είς νεάνιδα τινα, λίαν με'λαγ/ρουν, ηλικίας 2 0 -  

2 2  ετών, τιτλοφορουμενην κυρίαν, καί έχουσαν πρός τοΰτο τους λό
γους τΛς. Επειδή η δεσποσύνη αυτη, λίαν γνωστή παρά τώ μαγνη- 

τιστικώ κόσμω, τυγχάνει άμοιρος παντος αίσθήματας ευαισθησίας 

καί συνειδήσεως, διαταττει είς τούς πελάτας καί πελάτιδάς της 

φάρμακα κοστίζοντα, εν πρώτοις, πολύ ακριβά' άν τοΐς ώσιν ωφέλιμα, 

τόσον το καλλίτερον δι αυτούς, διότι ώς πρός αύτήν, τό θεραπεΰσαι 

ασθενλ τινα τυγχάνει πραγμα δευτερεΰον· τό πρώτιστον ζήτημα είνε 
το χρήμα.

Συνεννοημέντ) μετά τίνος γείτονος φαρμακοποιού, μοιραζεται μετ  
αυτού τό τίμημα τών φαρμάκων, τά όποια έξοδεύουσι. ’Αναλογεί είς 

ένα έκαστον άνά φραγκα 1 5 0 - 2 0 0  κατά μήνα. 1 Ιροστιθεμένων 100  

έτερων φρ., έξ ΰδατος μαγνητισμένου, καί έτέρων 4 - 5 0 0  φράγκο>ν, 
εξ ιατρικών επισκεψεων, ανέρχεται όλον το ποσον τής μηνιαίας κα— 

θαοας απολαβίίς εις φρ. 8 0 0 .  1 όσα λοιπον ο’χρελεϊται ή γόησσα αΰτη  

εξασκοϋσα παρανόμως ιατρικήν καί φαρμακοποιίαν.

Στατιστική τις άναβιβάζει εις φράγκα 5 , 8 0 0 , 0 0 0  τό κατ’ έτος 

συναζόμενον ποσόν έκ 5 7 0  τοιούτων γραφείων έν ΓΙαρισίοις.

Ίδου δέ πώς επιλαμβάνεται τοϋ πράγματος ή νέα γόησσα.

(Έ π ε τ α ι  συνέχεια)
G a s t o n  C a z a l i s ,

R evue des S c ien ces P sychologiques τοϋ Δεκεμβρίου 1 8 9 0 .

ΜΟΓΝΑ-ΣΕΧΕΡΗ Η ΘΪΤΑΤΗΡ ΤΟΓ ΦΑΡΑΩ 

Π  Α  Μ  A  I

Κ α τά  τήν είς Αίγυπτον τελευταίαν περιοδείαν μας (τοΰ 1 8 8 3 )  

έπετύχομεν ευτυχώς ένός παπύρου σπουδαιοτάτου. πολυτιμοτάτου, 
λίαν εύαναγνώστου, γεγραμμένου δι’ ώραίων ιερογλυφικών χαρακτή

ρων τής λεγομένης ιερατικής γραφής, μήκους 2 8  μέτρων και 8 2  Εκα

τοστών τοϋ μέτοου.
Τό χειρόγραφόν μας εινε γεγραμμένον έπί παπύρου και έκ δεζιών 

πρός τά αριστερά- διαιρείται είς σελίδας ήτοι στήλας κεχωρισμένας 
δι’ έρυθρών καί εντελώς κ α θ έ τ ω ν  γραμμών. Τ ά  μέν άρχικά γράμ

μ ατα τού κειμένου είνε έρυθρά, τά  δέ λοιπά μελανά, γεγραμμενα 

διά μελάνη; οίονεί σινικής.
Μετά τήν τεχνικήν καί μεθοδικήν έπί τινας ημέρας έκτυλιςιν τοϋ 

κυλινδροειδούς παπύρου ήσχολήθημεν περι τήν άναγνωσιν τοΰ περιε

χομένου. Ή μ ε θ α  είς τούτο προητοιμασμένοι διά πολυχρονίου σπου
δής τής ιερογλυφικής γραφής τών μνημείων. Δυνάμεθα οθεν νά βε-  
βαιώσωμεν δτι ή μεταφρασις έγένετο εύσυνειδήτως καί κατά γράμμα. 
Ά λ λ ά  καί ό άναγνώστης θά μαρτυρήση βεβαίως μετά την έπισταμε- 

μένην άναγνωσιν, δτι τό εργον ευωδιάζει αρώματος άρχαίκοϋ καί 

πρωτοτύπου.
Ό  πάπυρος φέρει τόν τίτλον :

Η Χ Ε Ι Ρ  Τ Η Σ  ΜΟΜΙΑΣ



τΗτο τωόντι τετυλιγμένος έν τή δεξιοί μιας μεγαλοπρεπούς μομίας. 
Είχε τεθή έκεΐ καθ’ οριστικήν διαταγήν τοϋ προσώπου δπερ διηγεί
ται έν αύτώ τά τοϋ βίου του.

Πριν η δημοσιεύσωμεν την μετάφρασιν τοϋ παπύρου μας, εϊπωμεν 

ολίγα τινα περι της αιγυπτιακής χρονολογίας, ΐνα δυνηθώμεν νά έν- 

νοήσωμεν την αρχαιότητα τού διηγήματος της Φαραωνικός Μουνα- 
Σεχερής.

Οί Αιγύπτιοι άνέγραφον έν τοΐς χρονικοΐς των τά συμβάντα ούχί 
κατά χρονολογικήν τάζιν, ώς ειθισται, ά λ λά  κατά δυναστείας, ση -  

μειούντες δηλ. τά όσα συνέβησαν καθ’ όλον το διάστημα της τάδε  

η τάδε δυναστείας. Τούτου ένεκα δέν δύναται νά όρίσγι τις επακρι
βώς την εποχήν συμβάντος τινός.

’Ιδού κατά τον αιγυπτιολόγον C h a b a s  αί χρονολογίαι καί έποχαίι 
αί χρησιμεύσασαι συνήθως ώς χρονικά σημεία :

’Ε ποχή μυθική : τρο τού 40ού αιώνος π .Χ
Μήνος, άρχή τής άρχαίας βασιλείας 40ος αιών »
Κατασκευτ τών μεγάλων πυραμίδων (4·/),Αυναστεία) 33ος » »
Π α π ί ........................................................... (6η » ) 28ος » ))
Δυναστεία 13η 2 4 - 2 2 ο υ » »
Εισβολή τών πο μένων . . . ))
Έ ξω σις  αύτών, άρχή τής νεωτέρας

βασιλείας . . . .  . . . ( 1 8 η )) GO ο ■Ο »
Θάθμης 3 ος . · . . . ( » )) ) 17ος » »
Σίτης Αος καί Ρ α μ σ ή ς ........................ ( 1 9 η Τ> ) 1 5 ,1 4 ο ς  » »
Σισκόνδος 1ος κατακτητής τής Ι ε 

ρουσαλήμ ................................... ( 2 2 α )) Ο Ο ΟΛ »
Σαΐται . . ( 2 4 η )) ) 7ος, 6ος » »
Καμβύσης καί ΓΙέρσαι . (27η )) ) 5ος » »

Ώ χ ο ς ...................................................................................................................... CO ο 3 » ) 4ος » »
Λαγίδαι . 3 , 2 ,  1ος j) »

Βεβαίως καί πρό τών εποχών τούτων υπήρχε λαός Αιγύπτιος, διότι 
καί ή Αίγυπτος ε'σχε τούς προϊστορικούς της χρόνους, τήν μυθώδη 

έποχην της. Πόσον διήρκεσαν οί χρόνοι οΰτοι ; Ούδείς δύναται νά τό

γινώσκΥ), ά λ λ ’ ο,τι δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν είνε οτι ή ιστορική; 

χρονολογία τής Αίγύπτου άρχεται πρό 4 2  αιώνων.
’Ιδού δέ καί ό κατά τόν 8ον αιώνα μ. X .  χρονογράφος Γεώργιος 

Σύγγελος τί λέγει έν τω «Παλαιώ αίγυπτιακώ χρονικφ» του :

Ό  "Ηφαιστος έβασίλευσε τό πρώτον, ά λ λ ’ άγνωστον έπι ποσά ετη  

Ό  'Ή λιος υιός τού Ήφαιστου έβασίλευσεν είτα . . . 3 0 0 0 0  ετη

Ό  Κρόνος μετά τών 12 άλλων θεών έβασίλευσε . . . ο 9 ο 4 »

Οι οκτώ ημίθεοι έβασίλευσαν . •
τον Σοθια-

2 1 7

Μετ’ αυτούς 1 5  γενεαί σημειούνται κατά
4 4 3κον κύκλον »

Ή  16 η  ίυναστεία τώ\ Τανιτών ('δ γενεά ) έβασίλευσε 1 9 0 »

Ή  1 7 ,1 8 η » » Μεμφιτών (1 8 » ) » 4 7 8 »

Ή  1 9 ,2 0 η » » Διοσπολιτών (1 3 )) ) 4 2 2

Ή  2 1 , 2 2 α » » Τανιτών (9 )) ) 1 6 9 )>

Ή  2 3 η » » Διοσπολιτών (2 )) ) 19 »

Ή  2 4 η » » Σαϊτών (3 )) ) 44 »_

Ή  2 5 η » » ΑΙΘιόπων (3 )) ) 4 4 )>

Ή  2 6 η » Μεμφιτών σ )) ) 17 7 )>

Ή  2 7 η » » Ιίερσών (5 )) ) 1 2 4 )>

Ή  2 8 η )) (χά η£α)
3 9

)>

Ή  2 6 η » »

Ή  3 0 η » » Τανιτών 18 »

Τό όλον κατά τό κείμενον 3 6 5 2 5  ετη

’Επιπροστίθησι δέ ό συγγραφεύς ότι ό άριθμός 3 6 5 “25 διαιρού

μενος διά τού 1 4 6 1  φέρει επακριβώς 2 5  Σαθιακας περιόδου!;.
Έπανέλθωμεν ήδη είς τον πάπυρόν μας. Ιόου ή κατά γράμμα  

μετάφρασις :
«Όνομαζομαι Μ Ο Υ Ν Α -Σ Ε Χ Ε Ρ Η  Ειμι θυγάτηρ τού 1ΙΑΜΑ1 (Μ 

τού διαδεχθέντος τόν S H E S H A N K  καί βασιλεύσαντος 51 ετη. ’Απο

(1 ) Έπώνυμον ένός Φαραώ τής 2 5  δυναστείας, μεταξύ (καΟα γενικώς π ι- 

οτεύεται) τή ς έποχής τοϋ Σεσάνη 3ου καί Σεσάνη 4ου 8ν δ C habas άποχα- 

λεϊ Sescond.



τής τρυφεράς ήλικίας μου ό πατήρ με προώρισε διά τόν ναόν καί 
την λατρείαν της Β Α Σ Τ  (Ε σ τ ία ς) .

Άνετράφην έν τω ναώ τής θεάς μετά τινων άλλων νεανικών. Κ ατά  

το 13ον ετος της ηλικίας μου «αθιερώθην Π αλλάς  τής ηλιακής η τής  

Βλαβτήβεως των δυο τόηων  ταύτης θεάς.

Κ α τά την ημέραν τής καθιερώσεώς μου εις τήν θεάν ταύτην, την 

είς Βούβαστιν κυρίως λατρευομένην, είσήλθον μετά τής μεγάλης ίε- 

ρείας είς το άδυτον τοϋ ναοϋ. Ε ξ επ λ ά γ η ν  έκεΐ έπί τγ  bioc τοϋ σ χ ή 

ματος τής είκονιζομένης θεας. *Ητο άγαλμα υψηλόν πέντε μεγάλων  

πήχεων, (·) κεκαλυμμένου Si’ έσθήτος συγκεκολλημένης· έκράτει έν 

τγ  δεξιοί τό βείβτρον , (2), έν τη  αριστερή μίαν α ιγ ίδα  μετά ονβεχς 
(στρεπτού). Εκ τοϋ βραχιονος ‘λ ρ τη  το σκεύος (^) διά τό ήγιασμένον 

υδωρ. Η κεφαλή εσκέπετο υπο φενάκης εκ βοστρύχων τετραγωνικών. 

Τ ά ώτα έφερον άρτήματα χρυσά. Πλησίον δέ τής θεάς εύρίσκοντο έπί 

. . . (έδώ μία λέξις δυσανάγνωστος) άγαλμάτια  τοϋ Ν Η Β Ρ Η -Ύ Ο Υ Μ  
καί τοϋ Α Ρ - Π Α - Κ Ρ Α Τ .

'Ο Θεός Ν Ε Β Ρ Η -Τ Ο Τ Μ  νεώτερος υιός τοϋ ΙΙΤ Α Χ  καί τής Σ Ε -  

Κ Ε Τ , ό μέγας προστάτη: τής βλαστήσεο,ις, ήτο ορθιος έπί τίνος λ έ -  
οντος. Έφερεν έπί κεφαλής άνθος λοστού, έξ ού έξήρχοντο δύο μ α -  

κρά πτερά’ έπ’ ώμου έ'φερε τό οΰρ κεκαον  (τήν μαγικήν ράβδον).

Ό  Θεός τής αίω νίον νεότητος, τής εβαεί άναγεννωμ,ένης Α Ρ -Π Α -  
Κ Ρ Α Τ  έ'φερε τόν δάκτυλον έπί τοϋ στόματος, συμβολικόν τής ίδιό- 

τη το ς  τού H O R V S ,  παιδιού.

Έθαύμαζον τό πολυτελές τού μέρους τούτου τοϋ ναοϋ, άπαστρά-  

πτοντος έκ χρυσού' δέν ήδυνήθην ν’ άποσπάσω τά βλέμματα έκ τών 

κοιλαναγλύφων καί τών έπί τοϋ τοίχου εικονογραφιών δέν θά έπί-

(1 )  Ό  μέγας η  βασιλικός πήχυς =  5 2 5  χιλιοστομέτρων, & δε μ ιχ ρ ό ς = 4 5 0 .
Ιερογλυφιχώς εσημειοΰτο οΰτωσί : έχαλεΐτο δέ Μα  χαί έσήμαινε συαβο-

λικώ ς τό όνομα τ ή ;  θεας Α λή θεια ς.
(2 ) Τό σεΓστρον I  το μουσικόν όργανον.

(3 )  Τα τοιαΰτα σχεύη Τ,σαν έν μεγάλιι χρήσει παρά τοΓς Αϊγυπτίοις. Γεν ι
κώς κατεσχευάζοντο εξ ορ*ιχάλχου· έγκαλωπίζονται δέ διά διαφόρων γλυκών 
κ »ί τορνευμάτων. Πολλάχις έχαράσσοντο επ ’ αυτών παραδόσεις, άλληγορίαι χλπ. 
Συχνάχις απαντάται δένδρον γεγλυμμένον, έκ τής κορυφής τοΰ όποιου ή θεά τοϋ 
ουρανοϋ επ ιχέει επί τή ς ψυχής τοΰ τεθνεώτος άνναγεννητικόν τι ρευστόν.

στευον οτι θά έ'βλεπον έντός ένός άγιαστηρίου τοιαύτας καί τοσούτο 

ένδιαφερούσας σκηνάς. Ό  ένδον τοίχος τού ναού κατείχετο έξ ανα

γλύφου, παριστώντος τήν θεάν Ρ ι & ώ  (^),σύζυγον τού θεού Μ ανδον  (2) 

τίκτουσαν τόν θεόν Α Ρ Φ Ρ Ε . Ή  τίκτουσα υποστηρίζεται καί περι

θάλπεται παρά διαφόρων θεαινών πρώτης τάξεως' ή &εία μ α ιεύ τρ ια  
έλκει τό βρέφος έκ τού μητρικού κόλπου' ή &εία τροφ'ος τείνει τας 

χεΐρας δπως παραλάβγ) αύτό, ή δέ λικνίβονβα  αύτό, τό περιθάλπει 

ώσαύτως. Ό  πατήρ τών θεών Α Μ Μ Ω Ν -Ρ Α  ώς καί ή θεά Σ Ο Β Ε Ν Η  

(ή αιγυπτιακή Είλείθυια, ή προστάτρια τών τοκετών) παρίστανται  

έπίσης.
Είς έτέραν πλευράν είκονίζονται αί δώδεκα ώραι τής ήμέρας καί- 

αί 12 τής νυκτός' είνε δηλαδή  ευειδείς γυναίκες φέρουσαι επί κε

φαλής τόν χονδ  (3) (δίσκον πτερωτόν).
Ό  Μέγας—ίερεύς είσήλθε διά τίνος μικράς θύρας κειμένης αριστερά' 

ένεδύετο στολήν λινήν (4), άπαραμίλλου λεπτότητος, ελαφρότητος, 
λευκότητος' ή παρυφή τής στολής ήτο πεποικιλμένη διά χρυσού καί 

πορφύρας· ή φυσιογνωμία τού μεγαλου-ίερέως ητο σοβαρά, τό δέ βά
δισμα έπιβλητικον. "Οτε είσήλθεν είχε τους βραχίονας καί τάς χεΐ-  

ρας ύπό τάς πτυχάς τής στολής· ή κεφαλή ητο έντελώς κεκαρμένη· 

έ’φερε περί τόν τράχηλον περιδέραιον έξ εικονισμάτων παριστωντων 

Θεούς καί Θεάς (5)
Μετά τήν έν τφ ναφ είσοδον τής ιερατικής πομπής, έκαστος τών

(1 ) ’ Εκα λείτο  καί P a - t n v t ,  εφερε δ’ έπί κεφαλής δίσκον χαί χερατοειδεΓς 

αχτίνας τή ς  H ath or ( ’Αφροδίτης).
(2 )  ’Εκαλείτο χαί Μεντού καί Μούτ. Θεός ήλιακός, εχων κεφαλήν ίέρακος 

καί επ ’ αυτής δίσχον χαί δύο ευθέα χαί επ ιμ ήκη  πτερά. Ή το  θεος πολεμιστής, 
κρατών έν χειρί τό K hopesh (ρομφαίαν), άποχαλούμενον οΰτω ένεκα τής δμοιό- 

τητός του πρός τόν βόειον μηρόν (αίγυπτιαστί K hopesh). Ίοΰτο δε ητο συμβολον 

άνδρίας.
(3 )  Ό  δίσχος ήτοι 6 κύκλος μετά  στιγμής έν τώ  χέντρω δηλοί συμβολιχώς 

τάς φωτεινάς ιδέας· δ δέ πτερωτός δίσχος τόν έν τώ  οΰρανώ δρόμον τοϋ ηλίου.
(4) Ή  χρήσις τών μάλλινων ητο άπηγορευμένη τοΓς ίερεΰσι καθότι τό μαλ- 

λίον, ή 6ρίξ, ή  ίππόθριξ προέρχονται έκ π ηγής ακαθάρτου, ένώ τό λΓνον γεννά 

ται i x  τή ς  α θ α ν ά τ ο υ  γη ς .
(5 )  Παραλείπομεν β. χ . τέσσαρας παραγράφους περιγραφούσας τά τών άμφιε 

σεων κλπ. τών ετέρων ιερέων. θ '



-παρεστώτο'ν έ'στη πρό τής έδρας, ήν ώφειλε νά καθέςγ). Τότε δέ ό 

Μέγας-ίερεύς άτενίσας πρός τό μέρος μου (ήμην κατάντικρυ αύτοϋ) 

έπεκαλέσθη διά βραχείας προσευχής την θεάν, είτα τούς θεούς, ϊνα 

δια^ύσωσι τό φώς έν τφ πνεύματι άπάσης της όμηγύρεως.

Μετά ταύτα άπετάθη πρός με διά τών έξης λόγων;
«Θύγατερ, Ιδού δτι προήχθη; είς ικανόν τινα βαθμόν έκπαιδεύ- 

σεως- ή μεγάλη ιέρεια, έπί τή εύνοϊκή έκθέσει της αδελφής καθηγη-  

τρίας, ένέκοινε νά είσέλθτ,ς ήδη είς την Μύηβιν (είς τά Μ υβτήρια). ν  

"Απαντες οί ιερείς, ώς επίσης καί έγώ ό αγαπητός άρχηγός αύτών, 
«ύτυχεϊς έπί τή άγαθή ταύτν) άναγγελίο:, έσπεύσαμεν νά συγκατα- 

τεθώμεν είς την πρότασιν της Μεγάλης-ίερείας καί νά όρίσωμεν τη·' 
μύησίν σου κατά την προσεχεστέραν ημέραν άπεφασίσαμεν ΐνα αί 

δοκιμασίαι σου άρξονται άπό σήμερον, πρώτην της Δευτέρας δεκάδος 

τού μηνός Τύβι (4), σημεΐον τού Ώρίωνος τού δεσπόζοντος καί έπη-  

ρεάζοντος τό άριστερόν ούς, —  δπερ φέρει μάλλον πλησίον τόν λόγον 

τής καοδίας —  διότι απαντες ενταύθα ποθούμεν ΐνα άριστεύσης καί 

πιστοποιηθή δτι κατέχεις τήν άπαιτουμένην μάθησιν, δπως είσέλθης 

είς τήν μύησιν. Αί δοκιμασίαι, καίτοι δυσχερείς,θά ύπερνικηθώσι παρά 
σού εύχερώς. Δύνασαι νά άρχίσης όπόθεν θέλγις, άφού πρώτον έπε-  

ξηγήσης, χάριν τών άκροατών σπουδαστών, τά  τών ώρών αύτής τής 
εύτυχούς ημέρας καί τά τής έπηρείας αυτών. Θάρρει. Είπον !

Οΰτω; ένθαρρυνθεισα είπον άνευ ούδεμιάς τα ρα χή ς :

Τήν Ιη ν  ώρβν ό άστερισμός την Σ α χ ο ν

(δ  Ώ ρ ίω ν) επηρεάζει τον αριστερόν βραχίονα.

Τ ή ν  2αν ώραν » τοΰ άστίρος r fjc

Ί σ iSoc  (δ Σείριος) » τήν καρδίαν.

Τήν 3ην ώραν ή άρχή τών ό ν ο  αστε'ρων

(οί Δίδυμοι ίσως) » τήν »

Την 4ην ώραν δ αστερισμός γΏ*· ί ν ο  ά σ τ ε ρ ω γ  » το αριστερόν ους.

(1 )  Ό  π ρώ τος  μήν τή ς χειμερινής τετραμηνίας. Οί μήνες συνίσταντο έχ 

3 0  ήμερών. Κ α τά  τό τέλος δέ τοΰ έτους ήρίθμουν 5 ήμέρας ε π α γ ο μ / r a c ,  άς 
ώνόμαζον ουρανίας ή έορτασίμους, διότι τήν Ιη ν  έχάλουν ή μ ε  p a r  τ η ς  γ ε ν ν ή 

σ εω ν  toV Ό σ ι ρ ι δ ο ς ,  τήν 2αν τήν τοΰ ’Αροερϊ}  κλπ. Αί δέ τή ς έβδομάδος ή μ έ -  
.ραι εφερον τα ονόματα τών έπτά πλανητών.

Τ ή ν  5ην ώραν το  ά σ τ ρ ο ν  zorS π ο τ α μ ο ν  επηρεάζει την καρδιαν.

Τήν 6ην » ή χεφαλή τ ο ϋ  Α έοr r o c  “

Τ ήν 7ην » τό β έ λ ο ς  »

Τ ήν 8ην » τά η α χ ρ ά  ά σ τ ρ α  »

Τήν 9ην » οι ύπηρέται τών εμπρόσθιων

τοΰ Μεντέ (Λ έοντος) »

Τήν ΙΟην ώραν τό τετράπουν Μεντέ (ή Μενίτ, 

δ Λέων) »

Τ ή ν  Ι Ι η ν  ώραν οί ύπηρέται τοΰ Μεντέ ι

Τ ήν 12ην » ό .-roSc rfjc voc 1

τόν δεξιόν οφθαλμόν, 

τήν χαρδίαν.

τόν άριστερόν βραχίονα.

τόν άριστερόν οφθαλμόν, 

τόν άριστερόν βραχίονα.

ίδ. (Μ

Τ ά μέλη τών διακεκριμένων άνδρών τυγχάνουσιν ύπό τ ά ;  έξης 

έπηρείοίς :
Ή  κόμη των άνήκει εί; τόν Ο υράνιον Ν είλον  ή κεφαλή εις 

τόν θεόν Ρά (2) ("Ηλιον), οί οφθαλμοί είς τήν Νουτ ( 3) ή είς τήν 

H a t h 6 r  (τήν ’Αφροδίτην)' τά  ώτα καί ή γενειάς εις τόν θεον Α π- 
χηροϋ, τόν φύλακα τών τροπικών ό άριστερό; κρόταφος είς το εν 

τώ ήλιω ζών πνεύμα’ ό δεξιός είς τό πνεύμα τοϋ Αμμωνος ' ή ρίς

( 1 )  Ταΰτα εχουσιν άναλογίαν τινά πρός τήν σημείωσιν τών έπηρειών, τήν 

έπί τοΰ περίφημου χρυσοΰ κύχλου χεχαραγμένην τοΰ διάσημου μνημείου, τοΰ 
κακώς είς τόν Ό σ ω μ α ν δ ί α ν  άποδιδομένου, ητις σημείω σις κατά τόν Διόδωρον 
τόν Σ ιχ ελ ιώ τη ν, έδείκνυε τά ς ώρας τών άνατολών τών άστερισμών καί τας 

i.T tjp eiα< έ κ α σ τ ο ν  α ν τ Ά τ .
Ή  α ρ χ α ί α  α ι γ υ π τ ι α κ ή  α σ τ ρ ο ν ο μ ί α  ητο δθεν συνδεδεμβνη προς την α σ τ ρ ο 

λ ο γ ί α ν  τοΰτο δέ διότι ή θρησκεία η τ °  ή  βάσις τοΰ κοινωνιχοΰ διοργανισμοΰ. 
— Κ αί έτερος πάπυρος εύρεθείς είς τήν μομίαν τοΰ ΙΙεταμήνοφ, υίοΰ ένός αρ- 
χοντος τών Θ η6ώ ν έπί Τραϊανοΰ, έπι6ε6αιοι τήν άνωτέρω ίδέαν τοΰ ύπο μ ελε- 
την παπύρου μας, δτι δηλ. ύφιστατο έν Α ίγύπτω  μίγμα τι επ ιστήμ ης καί 
θρησκευτικών ιδεών, δι’ ών oi ίερεΓς ύπέθετον τόν άνθρωπον χα! τά  μ έλη  του 
ύπό τήν επήρειαν καί τήν προστασίαν τών πλανητών χαί τών θεών.

(2 )  ’Ρ α  σημαίνει ποιεΓν, προετοιμάζειν, διατάσσειν. Ό  Ρ α διωργάνωσ* τόν 
κόσμον μέ τήν ΰλην, ήν τφ  έχορήγησεν δ Π τ ά χ ,  δ άρχικός θεός. Έ κ  τούτου 
τόν συγχέουσι πολλάκις μέ τήν δημιουργίαν. Ώ ς  Π τ α χ - Σ ο χ ά ρ - Ό σ ι ρ κ :  δηλοΓ 
συμβολιχώς τήν άδρανή δύναμιν τοΰ Όσίριδος μιταβαλλομένην εις ανατέλλοντα 
ήλιον. Τόν Ρα λέγουσι χαί Φρέ, εΐχονίζοντες αυτόν με χεφαλήν ίέρακος, πτηνοΰ 

αφιερωμένου τώ  "Ορφ.
( 3 )  Θιά προσωποποιούσα τό ουράνιον διάστημα ή τόν διάστερον θόλον.



και τά  χείλη εις τόν Ά ν επ ον  τόν υιόν τοϋ N ephtys δδγιγοϋ τών 

δδών- οί όδόντες καί δ τράχηλος είς την θεάν Σελη  (η την Ί σ ι δ α ) - 

οί βραχίονες είς τόν Ό ΰ ίρ ιδ α  τά  γόνατα είς τήν Νείϋ· οί άγκώ-  

νες είς τόν μέγαν θεόν Γ κελ · τά  γεννητικά μόρια είς τόν Ό β ίρ ιδ α  
η είς τήν θεάν Κοχτ, οί δάκτυλοι είς τάς ttyaO-ag ·9·£ά§· κλπ.

Τούτων λεχθέντων, θά περιγράφω τόν Houd (τόν πτερωτόν δί

σκον) δστις γενικώς δηλοϊ συμβολικώς τόν Ρα  (τόν ήλιον), εϊτε όταν 

ήνε '£Ιρος (άνατέλλων), είτε δταν ήνε Τονμ  (δύων)· είνε επίσης δ 

θεός S hou  (ςοω?)· είνε δ έν άρχή φανείς ήλιος, δ διοικών δ,τι παρά

γει, είς τρόπον ώστε δ H oud είνε δ δρόμος τοϋ ήλιου έξ Ανατολών  

πρός Δυσμάς, δηλ. άπό τοϋ ένός άκρου είς τό άλλο άκρον τοϋ κόσμου.
Ύ π ό  άστρώαν δμως καί πλανητικήν έποψιν, δ δίσκος είνε αύτή  

ή ψυχή τοϋ ανθρώπου- ώ ! ποσάκις είδον αύτήν έν έγρηγόρσει ένώ 

αί σύντροφοί μου έκοιμώντο παρ’ έμοί ! Τό χρώμά του είνε ώς τό 

τοϋ ΰδατος τού H api (Νείλου) ('·), μεσαίου βαθμού (ώχροπρασί-  

νου)· κατά την τοιάδε ή τοιάδε προσωπικότητα, είς ήν ανήκει ή 

ψυχή αΰτη, είτε είς σώμα Oudja (έν πλήρει ύγεί$) είτε είς σώμα 

αδύνατον, αί διαστάσεις της είνε διάφοροι- ά λ λ ’ ούδέποτε είνε στρογ- 

γύλη ώ£ σφαίρα, είνε (λέξις άνεξήγητος, ή ;  ή έννοια θά εινε βεβαίως 
σχήματος φακοειδούς), αύξομειούται άπαύστως καί άναλόγως τού 
μέρους καθ’ δ κινείται καί ΐπ τ α τα ι- τυγχάνει διαστάσεως κατά τό 

μάλλον ή ήττον μεγάλης, άναλογως τής καταστάσεως τής ισχύος 

καί τής ρώμης τού γήινου σώματος, δπερ έμψυχοι' ά λ λ ’ ή διάμετρος 
ούδέποτε ύπερβαίνει τόν ήμισυν δάκτυλον τού μικρού πήχεως 

( = π ε ρ ι  τά  8 — 9 έκατοστόμετρα). Είνε φωτεινή καί λάμπει ώς δ 

φωσφορισμός τής θαλάσσης.

"Οτε κατά πρώτον είδον μίαν ψυχήν έξελθοϋσαν τού γήινου περι

καλύμματος αυτής, ητο πρώτη ήμερα τής δευτέρας δεκάδος τής 

Παωνίας· ή άδελφή μου Βίρα έκοιμάτο πλησίον μου κεκοπιακυΐα έκ 

τού καύσωνος τής ημέρας- δ δίσκος της (ή ψυχή της) προσήλθε πρός 
με καί μοι είπε.

(1 )  Τό ιερόν όνομα τοϋ Νείλου είναι H api, το δε δημώδες aou r a tou r δηλ. 
ποταμός. Τόν ε’ικόνιζον έπί τών μνημείων δια τών τριών χρωμάτων: cpvffpoVr 
κατά τήν μεγάλην πλημμύραν, ά χ ρ ο π ρ ά σ ι γ ο ν  κατά τήν μετρίαν, καί x v a r o V r  
κατά τήν ηρεμίαν. Τό ώχροπράσινον χρώμα ήτο ώς τό τής πέτρας βηρύλλου 
(a ig u e -ra a rin e ).

— Καλημέρα άδελφή, διατί νά μένης οΰτω έντός τού πλανητικού 

άξονος, ένώ έγώ σέ αναζητώ άνά τό άστρωον διάστημα; Ελθε λοι

πόν νά ίδης τά θαυμάσια τών διαστημάτων, τάς φίλας σου τών 

άρχαίων προϋπάρξεων σου, τού: συγγενείς, άπαντας-τέλος εκείνους, 

οί'τινες σέ ήγάπησαν καί οΐτινες, μη οίκοϋντες πέραν τού έβδομου κύ

κλου, δύνανται νά ζήσωσιν έντός του άστρώου κύκλου του γήινου 

κόσμου μας.
'Ομολογώ δτι πολύ έξεπλάγην βλέπουσα αύτο το είδος τοϋ φωτει 

νοϋ δίσκου δμιλούνμε άνευ φωνής, καί δμως κατεννόουν δ,τι μοί ελε- 

γεν ή Βίρα, διότι ή ρευστή ουσία της είσεδυεν, οΰτως είπεϊν, είς το 

σώμά μου και έμάντευε τους διαλογισμούς μου’ ήκουον δε τήν φωνήν 

της, χωρίς νά γίνεται καταληπτός παρά τού ώτός ούδεις κρότος. Το 
περίεργον δέ δτι ήκουον αυτήν την φωνήν οτε μεν όιά τού μετώπου, 

δτέ δε διά τού κοιλώματος τού στήθους και άλλοτε όιά τού ωτός, 

ά λλά  τότε ή φοινή έκείνη μοϋ διετάρασσε τόν έγκέφαλον.

Ή μ η ν  είς τό έπακοον έκπεπληγμένη καί ούδέποτε θά λησμονήσω 

τήν θαυμαστικήν έ'κπληξίν μου, ουδ’ εάν εζων και πολυάριθμα 

henti (περιόδους έτών).
Ή  Βίρα μοί έ'λεγε: θαυμάζεις κοράσιον δι’ δ,τι σοί συμβαίνει' τούτο 

έννοεΐται διότι πρώτην ήδη φοράν μία φίλη σου κοιμωμένη έρχεται 

πρός σε. Ά λ λ '  άξιούσαι άύτής της πνευματικής προαγωγής ένεκα τής 

πρός με άγάπης σου, καί ίδου διατί ένώ διατελεΐς έν έγρηγόρσει καί 

έμέ σκεπτομένη μέ προσιίλκυσες παρά σοι. ’Επειδή δέ ή μεγάλη θεά 
τό ήθέλησε, μετά πλείστης τής εύχαριστήσεως προσήλθον παρά τή  

νεαροί μου φίλη. Θά σοι προξενήσω ήδη μίαν έτέραν έ'κπληξίν, πολλφ  

θαυμασιωτέραν, ώς πρός σέ έννοεΐται, ήτις δέν έμυήθης είσέτι είς τάς  

γνώσεις τής μητρός μας "Ισιδος, συζύγου καί αδελφής τού Οσιριδος, 

μητρός δέ τού Ώ ρου .
Θά κατέλθω καί θά μείνω έντός τής χειρός σου- θ ’ άπέλθω είτα 

καί θά έπανέλθω- θά μέ ίδης διερχομένην τών τοίχων, νά είσέρχωμαι 
καί έξέρχωμαι κατά βούλησιν, ύιοτι, εν τή  άστρώα καταστάσει, τά  

υλικά στοιχεία ουδόλως μας στενοχωρούσι- διερχόμεθα ένος τοίχου 

όπως τό γήϊνον σώμα διέρχεται τής φλιας θύρας τινός.

Ά μ α  ώς είπε ταύτα, δ φωτεινός δίσκος, δστις ητο άπέναντί μου 

ολίγον ανωτέρω τής κεφαλής μου, κατήλθεν επι της αριστερας χειρός, 
ην έκράτουν άνοικτήν, ώς μοι το ενίπνευσεν αυτη, καί αμέσως ησθάν-



θην εις την παλάμην ώσει δίσκον έστιλβωμένον έκ πρασίνου μίλτου, 

φωτί,οντχ τόν θά λαμ ον μετ ολίγον διελυθη καί έξηφανίσθη καθο-  

λοκληρίαν. Μετά τινας στιγμάς είδον τόν αυτόν δίσκον έξερ^όμενον 

τοϋ τοίχου· έπρ*χώρησε πρός με, περιέγραψε καμπύλα; γραμμάς 

ΰπερθεν τής κεφαλής μου καί ενστη έπί τοϋ μετώπου μου. Ήσθάνθην  

τότε διεισδύσαν καθ’ άλον μου τό σώμα ρίγος εϋχαριστήσεως.

Καί ή Βίρα μοι είπε: Βλέπεις, φίλη, πόσον εύχαριστον τό ζην έν 
τώ άστρώω διαστήματι· έ<ϊώ τό σαρκικόν περικάλλυμα ουδόλως στε- 

νοχωρεϊ τάς κινήσεις μας έκτος τούτου ή άπόστασις δέν ΰφίσταται. 

Αμα τη  σκέψει καταφθάνει τις είς τό ποθούμενον μέρος οποία δ’ 
άλλως τε εύτυχία τό ν’ άναπνέη τις τόν αρχικόν αιθέρα, τό αρχι
κόν στοιχεΐον πάντων τών πραγμάτων! Ο αίθηρ είναι ή μόνη δύνα- 
μις τοΰ παντός.

Α λ λ ά ,  ειπον εις τήν Βιραν, πώς ποιούσα εισέρχεσαι είς τό γήϊνον 
περικάλυμμά σου;

Τούτο είναι άπλούστατον, είπε· άρκεΐ πρός τούτο ή βούλησίς μου.

Είπε- καί είδον τόν φωτεινόν δίσκον είσδύσαντα, κάτωθεν τού στή- 

θ°υς, εις τό σώμά του. Τοϋτο έκινήθη έλαφρώς, ώς άνατιναχθέν, καί 

ή Βίρα έξεγερθεΐσα αμέσως μοί είπε. « Ά !  άδελφή μου, .σ ’ ένόμιζα 
πολυ μακραν καί εξεπλάγην ίδούσα σε έντα ΰθα .Ή μην είς τόπον άλ-  

λόκοτον καί μεγαλοπρεπή, ενθα παρετήρησα θαυμασια πραγματα. 

Ειόον μέγαρα πολυτελέστατα, περικυκλούμενα παρά κήπων περικαλ- 

λεστάτων, έν οις ή βλάστησις είχεν όλως ϊδιον χαρακτήρα· τά άνθη 

τών δενδρυλλίων προσείλκυον ιδιαζόντως τήν προσοχήν μου ενεκα 

τοΰ κομψού σχήματος, τών ύπερμέτρων άναλογιών, τοΰ ήδύπνου καί 
ευώδους αυτών.

Δέν ένθυμεΐσαι άλλο τι ίδιάζον; τη  είπον. Δέν ήλθες είς άναζή.  
τησίν μου; Τί σοι είπον;

—  Α, ναι! απηντησε. Μετά την εν τώ σώματί μου είσοδον είχον 
λησμονήσει, ά λλά  σύ μοι έπαναφέρεις είς τήν μνήμην τοΰτο: Σέ 

προετρεψα νά μέ συνοδεύσης άνά τό άστρώον διάστημα- άλλά συ δέν 

μέ ήκουσες καί μέ ήνάγ*ασες μάλιστα (ϊνα εΐπω οϋτω) νά έπανει- 

σέλθω εις τό σώμά μου. Διατί νά μ ’ έλκύσης έδώ; ήμην τόσψ ευτυ

χής έκεΐ κάτω ! καί τά δάκρυα έρρευσαν άπό τούς οφθαλμούς της.

Μοί είπε δε μετά ταύτα : Α λλά σύ δέν ένθυμεισαι νά έκαμες περιο
δείας τινάς καθ’ ύπνον ;

—  Ό χ ι  είπον, μόνον ενίοτε μετά τόν πρώτον μου ύπνον μοί φαί

νεται δτι, καταβαίνουσα τήν κλίμακα τού ναού, ό ποΰς μου προ

σκρούει δυνατά κατά μιας βαθμίδος καί τότε έξεγείρομαι άνατινα- 

ζομένη, τό δέ σώμά μου φαίνεται ώς τό τού κολοιοϋ.

— Τότε είνε ή στιγμή, είπεν ή Βίρα, καθ’ ήν ή ψυχή σου έπανει- 

σέρχεται είς τό σώμα, άφού περιώδευσε κατά τό μάλλον καί ήττον  

άνά τό άστρώον διάστημά. Σήμερον όπου τό ήξεύρεις θά έννοήσης 

χ α λ ά  ό,τι σοι έγνώρισα.

Καί τωόντι ήδυνήθην κατά τάς έπομένας ημέρας νά έξακριβώσω 

τό πράγμα, έ'κτοτε δέ είχον γνώσιν τών μετά τ ή ;  Βιρας κοινών ήμών 

περιοδειών.

Ή χ η σ ε  τό σεΐστρον· ήτο δεκάτη ώρα· άνεβλήθη ή συνέχεια τών 

έξετάσεών μου διά τήν έπομένην εις τήν S^v ώραν.

ΙΙρίν ή έξέλθωμεν τοΰ ναοϋ, ό μέγας ίερεύς άπέτεινεν είς την θεάν 

.μίαν δέησιν νεανίσκοι τότε διέχεον διά τών θυμιατηρίων το Κύφι(*)  

τοϋ ΓΙούντ- ή άτμόσφαιρα ευωδίαζε καθ’ δν χρόνον ή όμήγυρις ά π ε-  

χώρει τοΰ ιερού τόπου,
Τήν έπαύριον ολίγον πρό τής δ'Ί? ώρα;, δύο ίέρειαι προσήλθον 

καί μέ ώδήγησαν είς τό άληθές ίεοόν τοΰ ναού' την προτεραίαν εί

χον ομιλήσει έν τφ μαμμιβίω  (παρεκκλησίω).

Ό  καθωραϊσμός τοΰ ίεροΰ ήτο πολλώ πολυτελέστερος τοΰ μαμ -  
μ ιο ίο ν  οί παρεστώτες ήσαν όλιγώτεροι τών τής προτεραίας' διότι 

εδώ δέν έπετρέπετο ή είσοδος ή είς τούς Μεμυημένους' άλλά το σώμα 

τών ιερέων ήτο πλήρες. Παρίσταντο τψόντι ό Ποντίφηξ ή Μέγας- 

Ιερεύς (2), οί Άρχιπροφήται (·'), οί Ιΐροφήται, οί Στολισταί (4),

(1 )  Τό Κύφι ητο άρωμα έκ 16 συστατικών συγκείμενον τό ϊκαιον εμπρο- 
σθεν τών αγαλμάτων τών Θεών. Ή  συνταγή τοΰ αρώματος τούτου εΰρηται εν 

τώ  80ώ  Κεφ. τοΰ εγχειριδίου τής «“Ισιδος καί Όσίριδος» .
Πούντ ητο τό μέρος τό περιλαμβάνον τό αφρικανικόν εδα5-0; από τοΰ πορ- 

6μοΰ τοΰ Βαβελ-Μ αντέβ μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Γαρδαφούϊ.
(2 ) Οι Μ εγάλοι-ΊερεΓς άνεμιγνύοντο καί εις τά  τής Πολιτείας. Διάφοροι δέ 

βασιλείς περιεβάλλοντο τόν τίτλον τοΰ Μεγάλου Ίερ έω ς μιας βεότητος.
(3) Οί Ά ρχιπροφ ήτα ι, οί πατέρες ιερείς ή ποοφήται ήσαν οί συντηρηταί 

καί έπ ιτηρηταί τών ναών
(4 ) 01 Στολισταί έφρόντιζον τά τών Θ εών, τών βυσιών, τών μαβηματω ν.



οί Γραμματείς της Ίεράς Κρυπτογραφίας ('·), οί Ίερογράμματοι (2), 

οί Ά γιο ι-Π α τέρ ες  (3), οί Παστοφόροι (4), οί Ταριχευταί (5), οί 

Νεωκόροι.
Έ κ α σ τ ο ς  άναλόγως τοϋ βαθμού του ε”στη πρό της Ιδίας έδρας. 

Ό  Ποντίφηξ ήτο έπί τοϋ θρόνου του' ύψωσε τότε τούς βραχίονας 

ύπεράνω της δμηγύρεως καί διευθύνας τάς χεϊρας πρός αύτήν έπε

καλέσθη τήν μεγάλην θεάν δι’ αύτών τών λόγων :

ΤΩ σύ μεγάλη καί αληθής μήτερ, ώ σύ, Προστάτρια. δέχθητι εύ- 

νοϊκώς τάς έπικλήσεις μας.

    ̂ . . .  (6)
’Ανεξαρτήτως τών αγαθών άτινα εύδοκεϊς νά έπιόαψιλεύης ήμιν

καθεκάστην ημέραν, καθεκάστην ώραν, κατά πάσαν στιγμήν, δεόμεθα 

σου ιδιαζόντως κατά τήν ημέραν ταύτην, ϊνα έ'λθης είς αρωγήν τής  

εύγενοϋς παρθένου, θυγατρός τοϋ Παμαΐ κατά τήν τελευταίαν δοκι

μασίαν της.

Ή  εύγενής παρθένος έπιθυμεΐ νά γίνη Παλλάς.

Καθιερωθεϊσα Ιίαλλάς έσται θυγάτηρ σου- θ ’ άπέχη τότε πάσης  

πράξεως μή ένεχούσης τήν δόξαν σου ώς μόνον σκοπόν.

>ν..............................................................................................................................................
Διεύθυνον, ώ μεγάλη ΙΙροστάτρια, έπ’ αύτής τής άσπιλου καί

( 1 )  Έ κ τ ο ς  τή ς μυστικής ή  ιερατικής γραφής (ώς ή τοϋ παπύρου μας) 

υπήρχε καί ή  δημοτική γραφή.
(2 )Ο ί  ίερογράμματοι ή  σοφοί κατεγίνοντο περί τήν ωροσκοπίαν, τήν αστρο

λογίαν, τήν σύνταξιν τών ήμίρολογίω ν ησαν δέ χαί οίωνοσκόποι μάντεις κλπ.
(3 ) Μεταξύ τών Ά γ ιω ν  ΙΙατέρων συμπεριελαμδάνοντο οί ψάλται χαί οί 

διατηροΰντες τά  χρονικά τών Βασιλέω ν.
(4 ) Παστοφόροι ησαν οί ιερείς οί έπ ’ ώμων φέροντες ναΐσκους κατά τάς 

λιτανείας.
(5 ) Οί προεδρεύοντες κατά τάς ταριχεύσεις τών Βασιλέων καί τών μεγάλων 

ανδρών.

(6 )  Αί στιγμαί αύται είς τον πάπυρόν μας είναι έρυθραΓ. Οί Αιγυπτιολόγοι 
παραδέχονται δτι αί έν τοΐς ίερατιχοϊς χειρογράφοις έρυθραΓ αύται στιγμαί ύπ ε- 
δείκνυον τήν παϋσιν τής φωνής- ή δέ παΰσις αύτη πάλιν τής φωνής εδιδε και- 
pbv είς τούς παρεστώτας νά διασκέπτωνται έπί τών έχφρασΟεισών ιδεών.

άγνής παρθένου καί (μία λέξις δυσανάγνωστος) ώς καί έφ’ άπάσης  

τής όμηγύρεως τάς φωτεινάς ακτίνας τάς άναγκαιούσας προς τάς  

άγαθάς καί εύγενεϊς πράξεις.

Ά ν ε υ  αύτών τών άκτίνων ούδεμία εύθυδρομία.

Ά ν ε υ  εύθοδρομίας, ούδεμία εύτυχία.

Είπον !.
Καταβιβάσαντος τού Μεγάλου-Ίερέως τόν άριστερόν βραχίονα, οί 

ιερείς έκάθησαν, είτα δέ άπασα ή όμήγυρις μετά τήν καταβίβασιν  

τού δεξιού βραχίονος- ά λ λ ’ ό μέγας-ίερεύς μείνας ορθιος εχυσε σπον- 

δάς είς τήν Θεάν καί διέταξε νά διαχύσουν τό άρωμα τού Κύφι τού 

Πούντ έπί τών Am schirs.
Μετά ταϋτα  μοί άπέτεινε τόν λόγον ώς εξής :
« ’Τπέστης καλώς, κόρη μου, τήν πρώτην δοκιμασίαν ό ιά την κα-  

θιέρωσίν σου- ή σύνοδος τών ιερέων καί έγώ b άγαπητός αυτών άρ-  
y ηγός εύηρεστήθημεν λίαν καί άπεφασίσαμεν ίνα σήμερον ημέραν δευ- 

τέραν τής δευτέρας δεκάδος τού μηνός Τόβι ύποστης τήν τελευταίαν  

δοκιμασίαν, έξ ής θά έξέλθης, είμεθα βέβαιοι, μετά τής αύτής έπι-  
τυ/ίας .  Είπε τό οπερ έξέλέξας έπιστημονικόν θέμα. ΘάρρεΓ δυνασαι 

ν’ άρχισες.

Είπον !»
’Εκάθησε τότε έπί τού θρόνου του· έγώ δ ’ έ'λαβον τόν λόγον καί 

είπον :
« Μεγάλοι, άγαπητοί τών θεών, έντιμοι καί σεβάσμιοι διδάσκα

λοι, θά πραγματευθώ ένώπιον τών ύψηλών προσωπων ύμών ζή τη μ ά  

τι, λίαν δύ^κολον καί άκροσφαλές :

H e p i τοΟ ά ρ χ ι*ο ΰ  αΰΟέρος.

Αύτό τό παγκόσμιον ρευστόν είναι άλως άγνωστον παρά τψ όχλιο 

καί τοΐς πολλοΐς, όλίγιστα δέ γνωστόν και παρ αυταϊς ταϊς άνωτά-  

ταις τάξεσι. Τόλμη δι’ έμέ τό νά πραγματευθώ περί τοιούτου ευρέος 
ζητήματος ένώπιον ύμών εύελπίζομαι όμως οτι θά με υποστήριξη 

είς τούτο ή Θεά' τό γινωσκω έκ σημείων άναμφιβόλων, άπερ έξε— 
δήλωσε μοι· καθότι τήν πρωίαν έν τ γ  έξεγέρσιι μου ε’σχον εύοίωνα προ-



μηνύματα : τό πτηνόν Βεννού (Ί) διήλθε ίεζιόθεν μου. είς νωκόρο; 

ελλωπισε διά τοϋ δείιού οφθαλμού- έκτος τούτων, κατά τήν πλανη
τικήν έξέγερσίν μου, ήκουσα την φίλην καί σύντροφον βίραν νά μοί 

λέγη έκ της άστρώα; σφαίρας τού γήινου .-.ύκλου ταϋτα : ’Εξορκίζω 
σε έν όνόματι τού πατρός τού έν Όσίριδι νά μ ή δειλιάσ-,ρς νά διεξέλ- 

θης αυτό το ευρύ άντικείμενον, διότι άφού άνέγνως κατά τό πλεΐστον 

τους πρωτίστους ιερατικούς παπύρους τής πρώτες ήμών βιβλιοθήκης, 

εκείνης ήν δηλούμεν διά τού τίτλου 'Ιατρική τής ψυχής, θά δύνασαι 

συνεπώς καί νά πραγματευθής έν πεποιθήσει αύτό τό ζήτημα (*).

Ιδού τά αίτια άτινα μ ’ ενθαρρύνουν νά πραγματευθώ σήμερον 
περί τού αρχικού αίθέρος ή τού Παγκοσμίου 'Ρευστού.

Αρχομαι λοιπόν λέγουσα οτι έν τοΐς κόσμοις δέν ύπαρχει ή μία 

καί μόνη ισχύς ή δύναμις· αύτη είναι ό Α ιθήρ. Αύτός φωτίζει, αύ

τός έπιδρά, αύτό; μετακινεί, αύτός γέννα, αύτός διενεργεί τήν βλά-  

στησιν, αύτός συμπυκνοϊ, συνθετίζει τά μόρια, οίδαήτινα ταύτα , αύτό 

τό ρευστόν έν ένί λόγω έδημιούργησεν ό,τι ύπάρχει, δημιουργεί τό 
παν, ανευ αυτού ουδεν θά υπήρξε, μετ αυτού δε το παν δύναται 
νά ύπάρξτρ.

Αξιοπαρατηρητον δε τούτο : Αυτός b ων το παν, b  ών πάντα— 

χού, ό ών ό μέγας αυτουργός, ο δίσκος (ή ψυχή) τού κόσμου είναι 
άορατος εις τό πλεΐστον μέρος τών ζωντων. Αυτο το άστάθμητον  

ρευστόν είνε πεπροικισμένον διά δυναμεως άνεκτιμήτου· άν οί άνθρω

(1 )  Το τοΰ Όσίριδος πτηνόν, το έμβλημα τής άναστάσεως. 'Η  'Ελληνοαι- 
γυπτιακή άρχαιότης μετέβαλε τό Bennou είς φοίνικα, όστις, ώς γνωστόν, άνε- 

γεννατο εκ τή ς τέφρας του. 1 ο Βεννου ητο προσέτι εν τών ονομάτων του π λα 

νήτου «Α φροδίτη»· διότι αύτό τό άστρον διά τών αλληλοδιαδόχων έμφανίσεών 
του παρέχει μίαν ιδέαν τών περιόδων τής άναγεννήσεως. Τό δέ πτηνόν τοΰτο 
ιιναι b σχοίνικλος (σχοινιών), τό ευσαρκον καί παρά τών Γάλλω ν καλούμενον 
van neau .

(2 )  Ε ις τό ύπέρθυρον τών αιγυπτιακών βιβλιοθηκών ήτο ή σημείωσις τών 

γραμματέων. ’Ιδού οί τίτλοι βιβλίων τινών τεθειμένων έχ ει υπό τήν προστασίαν 
τή ς θεας Σ α β εχχ: Οδηγίαι πρός αποτροπήν τών ολέθριων αποτελεσμάτων τοϋ 
χ α χ ο ΰ  μ α τ ι ο ν .  Ή  τέχνη  τοΰ θεραπεύειν διά τή ς έπενεργείας τοΰ παγκοσμίου 
ρευστοΰ τοΰ αιθέρος. Προστασία τοΰ βασιλέως έν τώ  οΓκω του. Εΰχαί πρός ευ

λογίαν (ή  προστασίαν) μνήματος, οικίας, πόλεως, διαμερίσματος, κράτους. 
Οδηγιαι προς λατρείαν τοΰ "Ωρου. Ά πογραφή τών έν τώ  ναώ τής μεγάλης 

θεας σκευών κλπ ., Κ λπ.

ποι έγίνωσκον νά τό άποθηκεύσουν, νά τό διευθυνουν, θά ήδυναντο ν 
άλέθουν τά γεννήματα, νά πλάσσουν τό άλευρον, να ψήνουν τον άρ

τον, νά, παρέχουν τήν πλανητικήν ζωήν (έν άπασι τοΐς βαθμοί; ;).

Αύτό τό ρευστόν φωτίζει τούς κόσμου;· διότι οί ήλιοι ουδεν τι ά λ

λο ε’ισίν η άπόρροια αύτοϋ. Έ ν  τή ιατρική είναι τό φάρμακον, ή π αγ

κόσμιος πανάκεια. Περί τού μέρους τούτου τού ζητήματος Οχ  πραγ

ματευθώ σήμερον. ( ’Επειδή τό τεχνικόν μέρος τού θέματος μ ο υ  δεν 

είνε δυνατόν νά μεταδοθή διά τής γραφής, δέν δύναμαι νά το ανα

γράψω έδώ. Γράφω μόνον τό τελευταΐον μέρος τού λόγου μου, όπερ

είναι κυρίως φ ιλοβοφ ικον  Ιδού τι είπον .) ^
Παρά ταϊς κατωτέραις φυλαϊς, παρά τφ οχλφ άπαιτειται πρό; 

θεραπείαν τών δεινών τού σώματο;, εξ ού πασχουσιν, ή χρήσις άπλών  
πραγμάτων, διαφόρων χόρτων, ορυκτών', κλπ. Ά λ λ ’ δλα αυτα τα  

φάρμακα δέον συναμα νά συνοδεύωνται μετά χυδαίων γοητειών και 

επωδών άνευ τούτων νομίζει b όχλος οτι δέν περιθάλπεται σπουδαίως.
Παρα ταϊς άνωτέραις όμως τάξεσιν, ώς τό απέδειξα, μόνον ή έπί 

θεσις τών χειρών ένός μάγου (<) άρκεΐ πληρέστατα νά θεραπεύσει 

πάσαν νόσον, διότι άπασαι αί νόσοι προέρχονται έκ μ.ας μόνη; αί

τιας : έκ της γεννήσεο.ς δηλ. τού ζωυφίου, τού σπέρματος τούτου τών 
ύποδεεστέρων ρευστών, άπαντων νοσωδών τυγχανόντων. Μόνη ή έκ- 

σφενδόνισις τού παγκοσμίου ρευστού, τού αίθέρος, άρκει να τα εκμη

δ έν ισ α ν  οίω δήτινι σώματι, καν εύρεθώσι, καί κατά συνέπειαν νά θε

ραπεύσω ολας τάς νόσους.
Τοιοϋτον ητο τό συμπέρασμα τοϋ έπιστημονικου μου (λογου). .

Μετά τάς συνήθεις ώδάς, δ Μέγας-Ίερεύς μέ καθιέρωσε Π α λ λ α δ α ,  
τελεσθεισών τών συνειθισμένων ιεροτελεστιών, καί κατεταχθην αμέ

σως μεταξύ τών άδελφών μου κατεταχθην πλησίον τής Βίρας.

Ή  ιστορία τού μετά ταϋτα βίου μου εύοίσκεται εν τοΐς παπυροις, 

τοΐς τυλιγμένοις περί τους πόδα’ς μου επιγράφονται δ' ούτωσί :

J  M a rcu s  π ε  V e z e .

(1 ) £ .  Μ. Ή  Μαγεία έθεωρεϊτο τό πάλαι ώς θεία έπ ιστή μ η  καί Αδιαχώρι
στος τής θρησκείας, καίτοι άνεμίχθησαν είς αύτήν άσκήσεις καί μηχανήματα 

τή ς γ ο η τεία ;.



Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α  0 .  Δ Ο Μ ΙΝ Ο Ϊ

Ή  δεκατριέτις λοιπόν Μουνα-Σεχερή έγίνωσκε πρό 3 0 0 0  περίπου 
έτών :

1°ν ) Τά τοϋ Al&iQos, ούτινος την ΰπαρξιν έβεβαίου ό Πυθαγόρας, 

ήρνοϋντο δε οί νεωτεροι σοφοί μέχρι τών άρ^ών τοϋ παρόντος αίώνο:.
2°ν ) Την τών νεωτέρων σοφών ύπό&εβιν τής δημιουργίας τοϋ κό

σμου.

3°ν ) Τά τοϋ ξωΐκοϋ μαγνητιβμοΰ  δν αί Ά καδημίαι κατεδίωξαν 

άφ" *νός αίώνος, νϋν δέ παραδέχονται ύπό άλλο όμως ένδυμα, τό τοϋ 

1 πνωτισμοϋ (χάριν ίκανοποιήβεως τής τέως άγνοιας των). Ό  δέ 

B l ouardel πρόεδρος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, συζητεϊ ήδη, έν 

πλήρει συνεδριάσει, τάς μυστηριώδεις εκδηλώσεις τής ψυχικής δυνά- 

μεως, τής έν τή  ουσία της μέν άγνοουμένης έτι, ά λ λ ’ ίσχυρας, ά λ λ ’ 
αναμφισβήτητου πλέον καταστάσης.

4ον ) Τα τών μικροβίων, άτινα άνεκάλυψε μέν ό Raspail, γνωμα- 

τεύσας δτι δλαι αί άσθένειαι προέρχονται έκ σοιματιδίων (μορίο>ν) 
άπείρως μιαρών είσδυόντων είς τόν οργανισμόν, ά λ λ ’ άπαντες οί τότε 

συνάδελφοί του τόν έσκωπτον δι’ αυτά, νϋν δέ παραδέχονται τήν 

τε γνώμην του καί τά άπείρως μικρά μόρια ταϋτα ύπό τό όνομα μι

κρόβια, τά σπουδαζόμενα ήδη καί κατατασσόμενα έν παντί ^ημικώ 
έργαστηρίψ, πρός έπαλήθευσιν καί άπαξ έ'τι τοϋ:

«Οι άγύρται τής προτεραίας έγένοντο οί σοφοί τής έπαύριον».

5ον ) Την ψυχήν, άντιληφθεΐσα αύτής καί διά τών Ιδίων ύλικών 

αισθητηρίων, τών προηγμένων έν ηθική), έν άγνία, έν γνώσει.

- 6ον ) Τό έπωφελεΐσθαι έκ τής έκβτάβεωξ, είς ην περιήρχετο tv τε 
τή, έγρηγόρσει καί καθ’ ύπνον.

Τ αϋτα δέ παντα καί άλλα  πολλά έγίνωσκεν ή δεκατριέτ*; Μουνα- 
—εχερή, πριν έ'τι μυηθη είς τά ανώτερα Μυστήρια !

Μ Α Γ Ε ΙΑ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η

(ύπό Ju les  L erm in a)

. . . .  Δ ιατί;  Διότι ή κοινωνία ίδρύθη συνεπείς άρχιχού περιστα

τικού— δπερ δέν συζητοϋμεν, ά λ λ ’ άποκαλύπτομεν— ίδρύθη, λ έ γ ο 

μεν, άντιστρόφως. ’Ομοιάζει πρός πυραμίδα βασιζομένην έπί τής 

κορυφής τ η ς . . .
Ένώ  ό πρώτος όρος πρός την διανοητικην έξέλιζιν εγκειται εν τή, 

καταστάσει τού θεμελιώδους λίθου, έν τί) τελειοποιήσει τής ύλης υπο 

ε”ποψιν τής ύγείας, τής ώραιότητος, τού ευ είναι, οί ενδιαφερόμενοι 
πρός τό καθεστώς, ούτινος έπωφελοϋντο, διέδωκαν άνά τόν κόσμον 

τήν έγωϊστικήν άμα καί άγρίαν θεωρίαν, τής σκληραγωγίας τής σαρ- 

κ,ός : κ ατ ’ αύτους τούς ψευδοφιλοσόφους το δεινοπαθεΐν ητο η καλ-  

λιτέρα έγγύησις τής μελλούσης εύτυχίας· έν τούτοις αυτοί δέν ήκο- 
λούθουν τήν θεωρίαν των, ά λ λ ά  τήν άφινον έντελώς υποθετικήν, 

δραττόμενοι διά τόν προσωπικόν αυτών λογαριασμον τής αμέσου 

καί ένεστώσης εύτυχίας. Τί είναι το σώμα ; έφωνουν μέρος αμελη-  

τέον ! Ευτυχείς, οί πεινώντες διότι θά τύχωσιν άπειρων άντισταθμί-  

σεων. Αύτή ή σοφιστική δικαιολόγησις τής άθλιότητος, ή χρησι-  
μεύσασκ ώς βάσις δλων τών τυραννιών, έ'σχε τό χείριστον τών απο

τελεσμάτων, τό έπιβραδύναι τήν φυσικήν έξέλιζιν.
Πρέπει ν’ άναγνωρίσωμεν δτι ή έπιρροη τής γυναικός εσωσε την 

άνθρωπότητα έκ τελείας καταστροφής, ύπό εποψιν μορφωτικήν, 

καί, κατά συνέπειαν, έκ τής άπροσδιορίστου έπιβραδύνσεως τής δια

νοητικής προόδου. Χάρις είς τήν γυναίκα ούδέποτε ή άνθρωπότης 

άπώλεσε, παρ’ ολας τάς έπιτιμήσεις, παρ δλους τούς καταδιωγμούς, 

τό αίσθημα τής μορφής, τής ώραιότητος, τοϋ ευ είναι. Ο ερως, διά 
τού διπλού «ύτού ^αρακτήρος, τού μορφωτήρος συνάμα και τοϋ ιύε- 

ώδους, άνεχαίτισε την ανθρωπότητα τού να παρασυρθγι εις τον κα

τήφορον πρός δν τήν ωθούν χάρις είς τόν έρωτα b άνθρωπος προησ-  
πισε τήν ^ώμην καί τήν ωραιότητά του κατά τών εξασθενήσεων



ψευδούς τίνος μυστικισμοϋ, έν ώ χρόνω ποοπαρεσκευάζετο διά τού 

έρωτος ή κανονική έξέλιξις της νοητικότητος αύτοϋ.

Ευχερές βέβαια το κατακρίνει την ΰλην δι’ δλας τ ά ;  κακάς πρά

ξεις. Τ ά  παραπτώματα τοϋ πνεύματος διατελοϋσιν αόρατα, έφ’ όσον 
δέν μεταφράζονται διά πράξεων, ών μόνη ή ΰλη τυγχάνει το όργα

νον. Ά λ λ ’ δ,τι οί νοητικοί προεφυλάττοντο νά όμολογήσωσιν είνε τοϋ

τ ο :  δτι αύτά τά παραπτώματα, δι’ ά τόσω πολύ έπατάγουν, προηρ- 

χοντο έξ αύτής ταύτης της συμπιέσεως, της άνθισταμένης είς την  

ελευθερίαν καί τακτικήν άνάπτυξιν της ΰλης. Ό  ευχαριστημένο; δέν 

πράττει το κακόν τό θύμα έπανίσταται κατά τού τυράννου, τού δ η 

μίου του' καί, μέχρ'.ς ενταύθα, ό άδικος τύραννος της ΰλη; έτύγ χα -  
νεν ή ψευδής νοημοσύνη, ή στρηφουσα την ΰλην έν τΫ) όρθοπαιδικί) 

τών ψευδών κοινωνικών νόμων, τών ύπαγορευθέντων χάριν της ευπρα

γίας ολίγων τινών, έπί τί) τού πλήθους βλάβη.
"Αν ή νοημοσύνη, κατά τάς πρώτας αΰτης έκδηλώσεις, δέν έξε— 

τρελλαίνετο έξ αλαζονείας, θά ήκολούθει τόν ύπό τής φύσεως ύπα- 
γορευόμενον νόμον : θά ένησχολεΐτο, κατά πρώτον, είς την προνόησιν 

τής κανονίσεως τής Ιδια; άναπτύξεως, έξασφαλίζουσα έαυτγι, διά τής 
ΰλης, βάσιν τινά άκαταστρεπτον προόδου. Τό πνεύμα δέν έλκύεται 

πρός τά  όπίσω, εί μή διότι δέν ελάφρυνε τό ύπ’ αύτό κρεμάμενον 

βάρος,
Ποια θά ητο ή λογική πορεία; Θά ήτο αΰτη : Ό  άνθρωπος ώφειλε, 

εις τήν άρχήν τών κοινωνιών, ώς δ χελα ( c h e l a )  είς τόν ουδόν τού 

ναού, νά έξασφαλίστ) έαυτώ εντελή σωματικήν ύγείαν, νά καθιδρύση 
δηλ. σύστημά τι διανομευτικόν, έξασφαλίζον παντί ζώντι τό έπά-  

ναγκες τουλάχιστον τών τακτικών άναγκών. Αύτό τό σύστημα ε'δει 

νά βασίζηται έπί τε τοϋ ένστικτου καί τής ρώμης' όστισδήποτε δέ θά 

προσέβαλεν αύτό ώφειλε νά τιμωρήται διά τών τρομερωτέρων τών 

ποινών. ’Ολίγον δέ κατ’ ολίγον, σύν ττ) διελεύσει τών αιώνων, τής  

άθλιότητος καί τής πείνης άγνοο’.μένων, τών γεννεσιουργών τούτων 

τών μανιωδών παθών, θά έξαμβλίσκοντο τά  πά^η ταϋτα ε'ις έξαιρε- 

τικάς μόνον εκδηλώσεις ραδ'.ως περιστελλόμενα;.

Ή  άνθρωπότης θ' άφικνεΐτο, διά φυσική; τίνος έξελίξεως, είς τόν 
δεύτερον σταθμόν, ή δ ’ άνωτέρα διανοητική έξέλιξις θά ήρχιζε.

Οί άνθρωποι, έξ αύτοϋ τού έργου (ipsofacto) τής ϋπάρξεως, κατέ- 
χοντες άνεπαλλοτριώτως τά μέσα τού έξασκεΐν τό πρός τόν βίον δι

καίωμά τους, θά προσελκύοντο, διά τής προόδου μάλιστα, πρός την  

έπιθυμίαν τοϋ περιττού, τής εύχαριστήσεως τής λαιμαργίας ή τής  

τέχνης, αύτής τής θωπείας τοϋ πνεύματος, τής ούδένα λογαριασμόν  

μετά τ ή ;  τακτικής καί αναγκαίας τροφής έχούσης, ή δέ νοημοσύνη 

θά έχράτο πασαν τήν ενέργειαν της πρός αύτήν τήν βελτίωσιν. Η 

έπιστήμη, ή βιομηχανία, θά ειχον ώρισμένον τινά σκοπόν : δέν θά 

έπηύξανον τήν αθλιότητα καί τά βάσανα, ώς τόσα άλλα  άπελπισ-  

τικά παραδείγματα.
Ούδείς θ’ άρνηθϊ) δτι ή άθλιότης τού πλείστου μέρους προέρχεται 

ένεκα τών τής νοημοσύνης ανωμαλιών, εξ ών πάσχει ή άνθρωπότης. 

Δέν βλέπομεν ε’τι καί σήμερον τους δυστυχείς έργάτας τών έργοστα-  

σίων έν ττ) άδυναμί<£ τοϋ ύφαιρέσαι έκ τής καταθλιπτικής εργασίας 

όλίγας τινάς ώρας, άναγκαίας πρός τήν στοιχειοδεστάτην θίραπείαν 

τοϋ πνεύματος : ’Επί πλέον, ή συνεχής προσοχή, ή έπιβαλλομένη 

είς τάς άπλουστέρας τών άπολαύσεων του εύ είναι, τούς παρα
σύρει είς τήν ζήτησιν τών φαινομενικών απολαύσεων, τών πλησιεσ- 

τερα αύτοΐς κειμένων, ή δέ ευχερής μέθη, κραιπαλη, άκολασια άπο- 

τελειοΰσι τό άρζάμενον έργον, το παρά τών άλλοτε ψευδοφρονιμων 

διαιωνισθέν. „
Αύτή λοιπόν ή μεταξύ τής σαρκό; καί τού πνεύματος άρχική παλη  

είνε τό μεγαλείτερον τών διαπραχθέντων σφαλματων, εζ ων άπορ— 

οέουσιν άπαντα τά δεινά ήμών.
Τό έγκλημα έγκ3ΐται είς τό δτι άπεφύγαμεν έκόντες, πρό αιωνων, 

τήν επανόρθωσή αύτοϋ τοϋ σφάλρ.ατος: Οί άγχίνοες έτριψαν τάς χεΐ-  

ρας, νομίζοντες οτι πάσα πλέον διεκδίκησις απέβαινεν αδύνατος. 
Ά λ λ ά  δέν διεϊδον δτι, άκουσίως αύτών τε καί τών καταδιωγμών  

αύτών, θά συνεπληρούτο, μεθ' δλα ταύτα , ή παρά τής φυσεως 

έπιτεταγμένη έξέλιξις, καί πρός βλάβην αυτών τών ίδίων.
Θεωοήσαντες τό σώμα οίονεί ράκο; άναξιον τών φροντίδιον αυτών, 

ώς εί μή ήτο παν τι σεβαστόν εν ττ, προοδευτική κινήσει, κατεληξαν  
είς διπλήν έξασθένιισιν, ύλικήν τε καί ηθικήν. Το ύπερθερμανθεν 

πνεϋμά των, αδυνατούν νά λύση τά  προβλήματά τοϋ βιου, καθά μνι 
διελθόν τού πρώτου σταδίου τής τελοιοποιήσεως τού σώματος, κατε— 
λήφθη ύπό τινο; είδους διαβρωτικοϋ πυρετού, ουτινος θλιβερόν θέαμα 

παρέσχε πας έν παρακμί) πολιτισμός. Ή  Βαβυλών, αί Ά θήναι, ή  

’Ρώ μη, τό Βυζάντιον, άπέδειξαν πόσον ολίγον βαρύνουσιν έντγι παγ-



κοσμι<ρ εζελίζει αυται αί υποτιθέμενα', διανοητικαί κατακτήσεις: ή 

υλη, ή πεινώσα, ή ουδέποτε ίκανοποιουμένη, άνταπέδωκε τά  ίσα 

επι τών ερείπιων των. Και νεοι πολιτισμοί άνιδρύθησαν, έπί τής αύ— 
τής πάντοτε ψευδούς αρχής, άλλά τή διαφορά ταύτη  δτι ή πείρα 

δεν άπωλεσθη δι απαντας. Ένώ  οί σοφοί τοϋ Μεσαίωνος, οί θαυμα

στοί, α λ λ  έγωϊσταί ζη τη τα ί  τοϋ μεγάλου μυστηρίου της φύσεως, 

ενεκλείοντο έν τοΐς χημικοΐς αυτών εργαστηρίοις, το πλήθος τών άπο- 

κληρων, τών απεστερημένων, ησθάνετο ολίγον κατ’ ολίγον τήν αξίαν 

της φυσικής έξελίξεως, ής τίνος έτύγχανεν ή εκφρασις. Καί ήλθεν ή 

ήμερα, καθ ην ή άλη θη ; ισχύς, ή υγιής, άνέλαβε τά δικαιώ
μ α τα  της.

Τί συμβαίνει σήμερον ; Τοϋτο :

Παν ειλικρινες ηδη πνεϋμα όυσπιστεΐ προς τας αισθηματικά; θεω

ρίας της αγάπης, ύποπτευόμενον τήν μηδαμινότητα αυτών. ’Ιδού δτι 

ή έπί τοϋ σεβασμού τών τού ανθρώπου! δικαίων βασιζομένη α λ λ η 

λεγγύη επιβάλλεται μικρόν προς σμικρόν.’Ισχύς κατ’ ισχύος. Οί π τω 

χοί άναμετρηθέντες ήννόησαν την ίσχύν τοϋ Κ αδ^ ενος  περί ού ώμίλει 

δ L a  B o etie . Eive ή φυσική εξέλιςις, ή διασπασθεΐσα, ή ά π ’ αιώνων 

παρεμποδισθεϊσα, ή την πορείαν της άναλαμβάνουσα. Οι ψευδονοή- 
μονές μειδνοψηφια τιτλοφορουμένη τό άριστον,·— αισθάνονται τό 
έδαφος σειόμενον ύπό τούς πόδας αύτώ ν βεβαίως, τρομεραί κρίσεις 

έπίκεινται. Τις άλλος πταίει, η^οί πειραθέντες ν’,ίάνακόψωσι τήν φυ
σικήν πορείαν της έξελίξεως, έν τή λογική διαδοχή τών άνατρα-  
πέντων σταδίων της;

Καθήκον τι έπιβέβληται τώ διερχομένω ήδη κύκλω. Ποιον τούτο; 
Δεν δυναμεθαή νά το ύποθέσωμεν· ά λ λά  μάς φαίνεται οτι δταν ή γή  

αυτη τελέστ^ το στάδιόν της, το ον, έλευθερωθεν τών ύλικών πόνων, 
δέον νά ή ώριμον πρός τήν εύλογον άνάπτυξιν τής διανοίας.

ΙΙρος τι α λλ  ο δέον νά τείνωσιν αί προσπάθειαι άπασαι ήμών, τών 

κατ έποπτείαν κεκτημένων τήν κατάληψιν τής προόδου, ή πρός τό 

άμβλύναι την προσεγγίζουσαν συγκρουσιν, τήν πιθανώς τρομεράν; 

Πώς δέ δυνάμεθα τούτο; Ακούσατε: Έ ά ν  οί άγχίνοες έχρώντο, πρός 
σπουδήν τής κοινοτικής μαγείας, τό χιλιοστόν τών δυνάμεων, άς 

εγωϊστικώς κατηνάλωσαν, κατεσπατάλησαν πρός εύχαρίστησιν τών 

δευτερευουσών άπολαυσεων, τών στολιζομένων διά τού ονόματος τών 

καλλιτεχνικών, τότε θά προλειαίνετο τό πεδίον τής συνεννοήσεως,

ή δέ σύγκρουσις, δσω άν φαίνηται τρομερά έν τώ έπαπειλητικφ μυ-  

στηρίω αυτής, θά άνεστέλλετο ήδη. Ένθυμεΐσθε τήν ην φρίκην έδεί— 

κνυον αυτοί οί άγχίνοες πρό τριακονταετίας περίπου προς πάν ο,τι—  

εστω καί άμαυρότατον— έ'φερε τήν έτικέτταν  τού σοσιλιασμοϋ;

Καί δμως τήν σήμερον δέν έ'χει πλέον ούτω το πράγμα. Απαντες 
μέχρι ένός αύτοκράτορος, αύτοκρατικής ουσίας, γινώσκουσιν ότι έχουσι 

νά λογαριασθώσι μ ετ’ αύτοϋ. Τό χρέος τού άληθούς θεοσόφου εινε νά 

συντελέσν) πρός αύτήν τήν συνεννόησιν, έπί συμβιβαστικού πεδίου, 

άναγνωρίζοντος, εύθύς έξ άρχής, τό δίκαιον αύτών τών διεκδικήσεων 

καί ύποβοηθούντος πρός σύστασιν προσκαίρου τινός modus viventi. 
Διατί δχι; Μήτοι δένεύρον τοιοϋτό τι πρός κατάργησιν τής δουλείας;

Παύω. Λίαν σπουδαία τυγχάνουσι τά ζ η τ ή μ α τ α  ταύτα· άλλά  

πέπεισμαι δτι, άνακινών αύτά, έξασκώ τό ύπέροχον γνωμικον τών 

θεοσόφων:
— Ούδεμία θρησκεία τυγχάνει ύπερτέρα τής άληθείας !
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TO Τ Ρ ΙΣ Τ Ν Θ Ε Τ Ο Ν  TO T Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

(Συνέχ. σελ. 33  τοϋ α '. φυλλ).

Έ ν  περιλείψει λοιπόν, καίτοι μή είσελθόντες ώς προς το θέμα τοϋτο 

είς τεχνικάς λεπτομερείας, μή είσελθόντες δηλ. εις την χώραν τής 

ύψηλής ψυχολογίας, άπεδείξαμεν αύτά τά τρία διδόμενα: δτι ή

βούλησις, ή ζωή, τό σώμα είναι τρία στοιχεία έντελώς μέν άνεξάρ- 
τη τα  τό έν τοϋ άλλου, δυνάμενα δμο»ς ν’ άλληλενεργώσΓ έπειδη  

ή μέν βούλησις κέκτηται ειδικά όργανα έφ’ άπαντος τοϋ οργανισμού, 

νεϋρα δλως ειδικά άνήκοντα αύτή άπό τού άκρου τού δακτύλου μέ
χρι τοϋ έγκεφαλου, έχει δηλ. μίαν ίδιαν έπικράτειαν, ή δέ ζωη 
κέκτηται ώσαύτως ίδια άγγεία : τό μέγα συμπαθητικόν, όπερ την  

διευθύνει, είναι ή ιδία πάλιν αύτής επικράτεια' το σώμα ωσαύτως.



Ί δ ο υ  λοιπόν τα τρία ειδικά, τά τρία ώρισμένα στοιχεία, έφ’ ών νο

μίζω οτι συμφωνούμεν ήδη καί έφ’ ών δυναμεθα νά έδραιώσωμεν φι
λοσοφίαν τινά, όσονδήποτε μεταφυσικήν καν θελήσητε αύτην.

Οταν λοιπόν 6 υλιστής σοφός έρωτ$ τόν πνευματολόγον πού τό 

περίπνευμα σας, ποϋ ή ψυχή σας; ό πνευματολόγος δύναται νά τώ  

απαντήση : Τό περίπνευμα μας είναι έκείνο δπερ άναπλασσει τά

σώμα χωρίς νά μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ,  ένω τά κύτταρα τοϋ σώματος μετα-  
βαλλονται· ψυχή μας δέ τό διακατέχον την διάνοιαν, τήν μνήμην 

τ^ν βούλησιν καί διαμένον άμεταβλητον, ένψ τα κύτταρα τοϋ εγ

κεφάλου μεταβάλλονται. Καί όχι μόνον ταϋτα ν’ άπαντήση άπλώς, 

α λ λ ά  καί νά τ  άποδειξη δι' άποδείςεων έπικυρουμένων καί παρ’ αυ
τών τών νϋν επισήμων επιστημών.

Επικαλούμαι ήδη τήν ύπομονήν σας, φίλοι άναγνώσται, έπί παρα
βολικές τίνος είκόνος, πρός κοινοτέραν κατανόησιν τού ε"ργου τών 
συστατικών στοιχείων του άνθρώπου.

Εάν εϊπητε πρό; ιατρόν τινα δτι τό ψυχικόν σωμα η τό άστρώον 

σώμα η τό περίπνευμα ή τό πλαστικόν μεσαζον κλπ. ενεργεί τήν κί-  

νησιν τών σπλαγχνικών οργάνων θά σάς θεωρήσγ) ώς ενα νόστιμον μω
ρόν άλλ άν απεναντίας τώ είπητε δτι ή οργανική ζωή κινεί αύτά τά  

όργανα, τότε θα σας άπαντήση άμέσως : parbleu ! τό ξεύρω ί α  

τούτο. Γποδείξατε τω είτα δτι εκείνο δπερ αύτός άποκαλεϊ ζωήν 
οργανικήν  ύμεϊς τά άποκαλείτε αστρώον ή ψυχικόν σώμα, περίπνευμα 

η πλαστικόν μεσάζον κλπ, καί τότε είνε δυνατόν νά γίνη άρχή  
συνεννοήσεως.

Οταν θελωμεν νά μα; έννοήση άλλογλωσσος τις, περιττόν βέβαια 
να τω δμιλωμεν είς τήν γλώσσάν μ α ς ,  δσφ μεγαλοφώνως καν δυνά- 

μεθα. Αύτός ό στοιχειώδης κανών φαίνεται άπλούστατος -καί ομως 

ποσάκις παραγνωρίζεται παρά πλείστων δσων 1

Ινα έςηγησωμεν τά εργον τών τριών στοιχείων τοϋ άνθρώπου θά 

προσδράμωμεν καί παλιν είς τήν αναλογίαν λαμβανοντες ώς παρα- 
•ϊειγμα εν κοινότατον πράγμα.

θέλ ετε  νά ενοησητε την σύστασιν τού άνθρώπου ; Ιίαρατηρήσατε  

έκ τοϋ παραθύρου σας εν οίονδήποτε όχημα διαβαΐνον τής όδοϋ. θ ά  

έννοήσητε τότε πολλώ κά*λιον ή άν άναγινώσκετε δλας τάς σ χ ε -  

τικάς συγγραφάς τάς παραγεμισμενας διά σανσκριτικών η εβραϊκών 
λέξεων.

"Εν ο^ημα είς κίνησιν περιλαμβάνει τρία πρώτιστα στοιχεία ;

Ιον Τό όχημα,
2ον Τόν ΐπ-ον τόν έζευγμένον εί; το όχημα καί θέτοντα αύτό

εί; κίνησιν.
3 ον Τόν ήνίoyov τον διευθύνοντα τόν ίππον.

Τό όχημα αύτό καθεαυτό είναι αδρανές' αδύνατον να κινηθή ανευ 

ετέρου στοιχείου. Ιδού δ θεμελιώδης χαρακτήρ τού ύλιχον βώματος- 
Ό  έπί τού καθίσματος ηνίοχος είς μάτην θά διεταράσσετο, θα επα- 

τάγει τή μάστιγι,  θά έφώνει, δσω δυνατά καν ήθελε, άν δέν ίχ γ  
εζευγμένον ίππον τινα, ου^εν θά εθετεν εις κίνησιν το

Ό  ηνίοχος είνε βέβαια τό διευθύνον στοιχειον· αύτάς θά όδηγήστ, 

είς τό προτιθέμενον μέρος· άλλά  δείται πρός τοϋτο ένός έτερου άνα 

ποφεύκτου βοηθού. Ό  ηνίοχος μάς δεικνύει καλώς έξ άναλογιας τους 
γενικούς χαρακτήρας τού ύπερτέρου στοιχείου τού άνθρώπου : τής

ψυχής.

T o  περ£«νευμ.».

Ό  ΐππος προσδεδεμένος άφ’ ένός πρός τό όχημα δια των υποκυ- 

φωνίων, άφ’ ετέρου δέ πρός τόν ηνίοχον διά τών ηνίων παριστησι τά

γενικόν διάμεσον στοιχειον.
Ό  ΐππος τυγ/ά ν ει  φυσικώς ισχυρότερος τού ηνιόχου, ά λ λ ’ ουχ ήττον 

οδηγείται έκών άκων παρά τούτου. Είς τ ο υ ς  φιλοσόφους τους έρωτών- 

τας πρός τί τό περίπνευμα δυναμεθα ν’ άπαντήσωμεν : πρός τά ένερ- 

γείν έν τφ άνθρώπψ, ώς δ Ϊππος ενεργεί είς τά όχημα, δηλ. είς το 

δδηγείν αύτό παντού σχεδόν ύπό τήν διευθυνσιν τού ύπερτερου στοι

χείου : τού ηνιόχου.

Τ ά  «άθ»)

'U Ϊππος παρίστησι τήν ζωήν τού άνθρωπίνου όντος, κέντρον τών 

π«θώι>, ώς θά ίδωμεν ^οσω τέρω . Ό  κοινός χαρακτήρ τών παθών 

είναι τά καταπνίγειν τούς άγώνας τού λογικού καί -αρασυρειν δλοκ- 

ληρον τά όν είς τήν άπώλειαν, παρά τήν ένέργειαν τής ψυχής, κ α -

ταστάσης άνισχύρου.
Ό  θυμός πρά πάντων είναι άξιοπαρατήρητο; έντη  τοιαύτη έπόψει.



Αμα τή ενάρζει αυτού, παρά τινι αδυνάτω όντι, φαίνεται οτι ή αιμα

τώδης κυκλοφορία εντοπίζεται καθολοκληρίαν έν τή κεφαλή.Έξαψις  

θορμης ανέρχεται επι τοϋ προσώπου' συμφόρησι; αίματος επέρχεται 

εις τά όμματα' τό λογικόν είς μά την πειράται νά δεσπόση της ορ

γανικές ζωής, της κατακτησασης ήδη το έδαφος· ό άνθρωπος τότε 

βλεπει κόκκινα' δεν γινώβκει τ ί  πράττει, είνε επιρρεπής είς άπαντα 
κατ εκείνην την στιγμήν. Γο περίπνευμα ένίκησε τήν ψυχήν.

Δεν ομοιάζει τοϋτο έπακριβώς πρός δ,τι συμβαίνει είς τό όχημα, 

ότε το διάμεσον στοιχεΐον, ο ίππος, μη υπείκων πλέον είς τού: πρός 

καταστολήν αυτοϋ αγώνας τοϋ. ήνιόχου, παραφέρεται ;

Η φυσική δύναμις κατέκλυσεν άπαντα έν τή περιστάσεί ταύτΥ). 

Ο ήνιο^ος μάλλον άνίσχυρος, καίτοι κάλλιον, ώπλισμένος, ή ττή θη .  

Τό φέρον αυτόν όχημα κυλιέται μετά καταπληκτικής τα^ύτητος, 
δπου τό φέρει ό ϊππος, καταστάς ήδη κύριος, μέ/ρις ού ούτος, έν τη  

άποτυφλώσει αύτοϋ, κατασυντριβή κατά τίνος ανυπερβλήτου προσκόμ- 
ματος, καταστρέφων συνάμα αύτον τε, το όχημα καί τόν ηνίοχον.

Η διά της αναλογικής μεθόδου τών άρχαίων παρεχομένη σαφή

νεια επι τών ύπερφυσικών ζήτημά των τοιαύτη τις έστι, ώστε αϋτη ή 

παραβολή τού οχήματος, ή κ ατ’ άρχάς τόσω απλοϊκή φαινομένη, 
δυναται νά μας εισαγάγω είς την κατανόησιν διδόμενων τινών της 

άποκρύφου επιστήμης, σχετιζομένων πρός τάς μυστηριώδεις ιδιότη
τας, τάς είς τό περίπνευμα άποδϊδομένας.

—ι/ίμειωτέα έν παρόδφ ή ένέργεια τού ηνιόχου, έπενεργούντος έπί 

τού ίππου διά της μάστιγος' τούτο είναι είκών έναργής της έπενερ- 
γείας τών έρεθιστικών (οινοπνεύματος, κάφέ, κλπ) έπί τοϋ περιπνεύ- 

ματος. 1 ενναΐος ίππος, μαστιγούμενος υπερμετρα, δυνατόν νά παρα-  

φερθή' παρομοίως περίπνευμά τι ΰπέρ τό δέον ύποκινούμενον ύπό τού 

οινοπνεύματος δυνατόν νάφέρη τόν οργανισμόν είς απώλειαν (*).

(1 ο'Η μέθη μικρά μανία έστι» καί πρόσκαιρος ή δε μανία έμμονος <χέθη· 
Και η μεν και η δε προέρχονται έκ φωσφορικής τών εγκεφαλικών νεύρων έμ- 
φραξεως,^ καταστρεφούσης τήν φωτεινήν ισορροπίαν καί άποστερούσης τ ή ς  ψυ
χ ή ς του οργάνου τής ευρυθμίας, τής έξακριβώσεως.

Η ψυχή ή ρευστή και προσωπική (flu d iqu e e f  p ersonnelle) παρασύρεται 
τότε παρα τ η ς  ψυχής τής ρευστής καί υλικής τοϋ κόσυιου (ώ ς 6 Μωϋσής έπί 
των ύδατων). * '

- ^  T0U * ίσ(ΑΟυ etve δύναμις οέπουσα αείποτε προς τήν ισορροπίαν, δέον
ινα η βουλησις δεσπόσγ; αυτής ή αΰτη νά δεσπόσγ) τή ς βουλήσεω ς.

E l i p h a s  L<5vi

Ό  Μ αγνητιβμιόξ.

θέλ ετε  νάμάθητε πώς παράγονται τά φαινόμενα τού μαγνητισμού;

Ξένο; τις παρε'.σακτος θέτει τόν ηνίοχον (τήν ψυχήν, δ η λ . ,  την 

βούλησιν) είς τήν άδυναμίαν τού καταλαβεΐν τάς ήνιας (τους όεσμους 

δηλ. τού εγκεφάλου πρός το περίπνευμα).
Αύτός b (μαγνητιστής) καταλαμβάνει τάς ηνιας και ο κανμενοζ 

ο ηνίοχος παρίσταται έν παραζάλγι είς την διευθυνσιν τού οχήματος 

ύπό τίνος βουλήσεως άλλοτρίας, καθ ης αδυνατεί ν αντιπαλαίστ^.

Τό περίπνευμα (ό ΐππος) ύπακούει άείποτε είς όντινα κρατεί τάς  

ήνίας, εϊτε οΰτος είναι b πραγματικός κύριος τού οχήματος είτε άλλος 

τις ξένος.
Έ ν  τούτοις καίτοι τού παραζαλισμένου (ligo tte) ηνιόχου έν άδυ-  

μίι»: διατελούντος τού ένεργήσαί τι άποτελεσματικώς, ή φωνή του, 

ούχ ήττον, δυνατόν ν’ άκουσθή καί πάλιν παρά τοϋ ίππου και ν ανα- 
σταλή ούτος, καίτοι μη συγκρατούμενος παρά τών ήνιων. Ίουτο  
έξηγεΐ πώς ένώ είς τινας υποκείμενους (su jets) εισηγάγοντο κακούρ

γοι εισηγήσεις, τό συνειδός τού υποκειμένου άντιπαλαιει κατα τος  

υποβολής (suggestion) καί b υποκείμενος λειποθυμεϊ τότε (b ίππος 

όρθούται καί πίπτει) μάλλον η νά έκτελέσγι τήν δοθεΐσαν διαταγήν.

" Ε ξ ο δ ο ς  τοΰ  περ&πνεύμ.ατος. Μ α γ ε ία . ΙΙνευμ .α·«βμ.ός-

Έτερον φαινόμενον, συνήθως άναφερόμενον παρά τ ή  άποκρύφω 

έπιστήμη, εξηγείται δι’ αυτής τής άναλογίας.
ΙΙρόκειται περί τής έκ τοϋ σώματος ίξό ίου  τοΰ περιπνενματο§·
Ιίολλά συμβεβηκότα, κ ατ’ έπιφανειαν ύπερφυσικά, έξηγούνται δι 

αύτού τού πραγματος. ϊ ’πό τήν έπήρειαν ι^ιαζούσης τίνος διαιτης 
καί τής λογικής χρήσεως ψνχικών(*) τινων έρεθιστικών, το ανθρώπινον

(1 )  Μ εταξύ τών όποιων συγκαταλεκτέα καί ή  κατα τον μαγικόν τρόπον γι

νόμενη προσευχή (α ) .
(α ) ο Ή  προσευχή δέν είνε κρότος κρούων το ούς, αλλα σιγή διερχομενη τή ς 

καρδίας».
E lip h as Levi 
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ον εισέρχεται είς μικτήν τινα κοετάστασιν, μετίχουσαν της κ α τα σ τά -  

σεως της έγρηγόρσεως καί της υπνοβατικής καταστάσεως.

Το περίπνευμα εγκαταλείπει πρός στιγμήν τό σώμα, ώς ό ί’ππος 

αποφευχθείς κφίνει το όχημα. Τά σώμα, ψυχρανθέν, μένει ακίνητον, 

ή ψυχη ομως άγρυπνε!, Αυτη διευθύνει τό περίπνευμα, πρός δ μέρος 

θέληση νά μεταβή, διότι τότε χρόνος καί έ'κτασις δέν ύφίστανται 
πλέον δι’ αύτό.

Ο ήνίοχοις οΰτινος δύνανται νά έπιμηκυνθώσι κατά βούλησιν αί 

ήνίαι αΐτινες διευθύνουν οΰτω τόν άπεζευγμένον ϊππον, παρέχει ιδέαν 

άρκούντως πίστην της εν βυνευδήβει εξόδου  τοϋ περιπνεύματος. Έ ν  

τη περιστάσει ταύτη το σώμα διάκειται εντελώς ακίνητον, τό δέ 
περίπνευμα προσδεδεμένον πρός την ψυχήν μόνον.

Είς άλλην περίπτωσιν ό ηνίοχος (ή ψυχή) άποκοιμάται. Ό  ΐππος 

άπεζευγμενος (το περίπνευμα έκτος του σώματος) περιπλαναται τυ-  

χαίως. Δέν διακρατειται πλέον πρός τήν συσκευήν Six τών ήνίων, 

ά λλά  διά τών δεσμών, τών συνδεόντων αύτόν πρός τό όχημα (τών 

δεσμών τού περιπνεύματος πρός τό φυσικόν σώμα).

Κ ατά την άπόκρυφον επιστήμην τούτο είνε τό πνευματιστικόν φαι- 

νόμενον (ή ασυνείδητος έξοδος τοϋ περιπνεύματος) ( ' ) .  Τά περίπνευμα 

τοτε όιατελεΐ ύπό τηνόιάθεσιν διαφορών έπηρειών, αΐτινες δυνατόν 

νά καταλάβωσιν αύτο (δαιμόνια, ύποβολαί suggestions κλπ) (2).

(1 ) Έ ν  τψ «Νοβόγιε Βρέμια» εύρίσκομεν τήν ακόλουθον άφήγησιν.

Ο νεαρός φοιτητής Ζηλιέρ την νύκτα προτού κοιμηθή έξηπλωμένος εις τήν 
κλίνην του άνεγίνωσκε καί έπί τέλους εσβυσε το φώς. Μετά μίαν στιγμήν

κατελήφθη ύπο φόβου διότι ήκουσε τήν φωνήν τοϋ πατρός του καλοΰσαν αύτόν 
εις βοήθειαν.

Αλέξανδρέ, βοήθα με μ ε  φονεύουν.

Ηναψε τό φώς, άλλά εύρε τά πάντα έν ήσυχίςι· δ ύπηρέτης του έκοιματο, 
δ δέ πατήρ του εύρίσχετο μετά  τή ς  οικογένειας του είς Μόσχαν. ΤΗτο 1 ώρα 

και 30  τής νυκτός. Τ ήν έπομενην ήμέραν ελαβε τηλεγράφημα έκ τής οικογέ
νειας του, εξ οΰ τ φ  άνηγγέλετο, δτι δ πατήρ του έσφάγη έν τω  δωματίω του 
παρ’ αγνώστων ανθρώπων ληστευθείς κατά τήν 2 μ ετά  τό μεσονύκτιον. Τί 
μυστήρια τής φύσεως εινε ταΰτα !

(Έ κ τ η ς  « Άκροπόλεως. 5 96ρ. 1890).

(2 )  Η ουσία τοϋ Πλαστικού μεσάζοντος είναι φώς τι έν μέρει αεριώδες καί 
εν μέρει στερεόν.

θ ά ν α τ ο ς .

Υ π ά ρ χει  τέλος εν φοανόμενον ένδιαφερον βεβαίως απαντας χχτχ  
τό μάλλον καί ηττον; το τοϋ θανάτου .

Τό όχημα (τά φυσικόν σώμα) συντρίβεται καί μένει κείμενον έπι 

τής όδοϋ- ή ψυχή (ό ήνίοχο;) ιππεύει, τό Si περίπνευμα (ό ΐππος) ωχετ 
άποητάμενον  (μετά τού ίππέως εννοείται) πρός τά π£ραν ταξειδιον, 

τά ύπερτύμβιον.
Ή  διά τού παραδείγματος τούτου άναλογία τυγχάνει, ώς νομίζο- 

μεν, είς μέγαν βαθμόν άκριβής, δυνάμεθα δέ νά την έφαρμόσωμεν είς 

διάφορα φιλοσοφικά ζη τή μ α τα  καθώ; καί είς διαφόρους φιλοσοφικάς 

γνώμας.
Ό  ’Υλισμός π. χ ,  έξαρτά τόν ΐππον έκ τής άμαξης, τάν S' ηνίο

χον έ'κ τού ΐππου.
Ό  δέ Πανθεϊσμός εμβάλλει τάν ϊππον έν τή άμαξη, ύποθέτων αύ

τήν σ υ ρ ο μ έ ν η ν  παρά τοϋ ήνιοχου.
Ό  Καθολικισμός δέ πάλιν, ώς καί ή πνευματική φιλοσοφία τού 

Πανεπιστημίου, θέτει μόνον ηνίοχον έπί τής άμάξης, μή παραδεχό

μενος τήν ϋπαρξιν ΐππου. Τά σώμα καί ή ψυχή δέον νά έπαρκέσουν 

■είς άπαντα.
Δυστυχώς, αύτά τά περίφημον στοιχειον, τά δήθεν έπινοηθεν παρά

’Αεριώδες μέρος— μαγνητικόν ρευστόν.
Στερεόν μέρος —  σώμα ρευστοειοες ttj a ro m al
Τό Ιΐλαστιχόν μειάζον συνίσταται έξ άστρώου φωτό; ή  γήινου, μεταβιβά

ζει δ’ έξ αύτοϋ είς τό ανθρώπινον σώμα τόν διπλοΰν μαγνητισμόν.
Ή  ψυχή, έπενεργοΰσα διά τοϋ βουλητικού της επ ' αύτοΰ τοΰ φωτός,, δύναται 

νά τό διαλύση ή  νά τό στερεοποίηση, νά τό έξακοντίση ή  νά τό έλξη . Κινέ τοΰτο 
τό χάτοπτρον τή ς φαντασίας χαί τών ονείρων· έπενεργεΐ έπί τοΰ νευριχοΰ συ- 

στήματος χαί παράγει οΰτω τας κινήσεις του σώ ματος.
Τό ·ίώς τοΰτο δύναται νά διαστέλληται έπ ’ άπειρον καί νά μεταβιβαζη τήν 

εικόνα του είς μακρά; αποστάσεις- αύτό μαγνητίζει τά σώ ματα, τα  υπο ^τήν 
έπίδρασιν τοΰ άνθρώπου διατελοΰντα, χαί δύναται συστελλόμενον να τα ελχη 
πρός εαυτό. Δύναται νά λ α μ β ίν η  όλα τά σχή μ α τα , τά  παρά τής σκέψ εω; επα- 

γόμενα, καί, έν ταϊς προσωριναΓ; σ υ μ π υ κ ν ώ σ ει τοΰ άκτινοβόλου αυτής μέρους, 
νά έμφανίζηται είς τους οφθαλμούς καί νά π χρου ιιά ζη  μάλιστα έν είδος αντο-

» * » E lip h as Leviχ η ς εις τήν αφήν. r



τών οπαδών τών άποκρύφων επιστημών πρός ύποστήριξtv τών γνω-  

ματεύσεών των, ό 'ίππος, είναι τόσψ έπάναγκεξ πράγμα, ώστε ούδέν 

άνευ αύτοϋ δύναται νά κινήται ούτε έν τί) Σορβόννη ούτε έν τή κοι- 
νοτέρα τών οδών.

Καί ταϋτα μέν κατά τόν καθηγητήν, ακαδημαϊκόν officier 
Papus Μ. S. L , S . ' .  I.·. κλπ., Διευθυντήν τοϋ περιοδικοϋ «L  Ini
tiation». Εις έτέρας δέ μελέτας θ’ άναγραψωμεν έτέρας άποδείξεις 
σχετικάς, έτέρας γνώμας έτέρων σχολών.

Ι Ε Λ Ε Τ Η  Ο  Ε Π Ι  Τ Ω Ν  Ε Ν Υ Π Ν Ι Ω Ν  Κ Ι Ι  Τ Η Ι  λ Κ Ι Ν Η Μ Ο ΐ ϊ Ν Η Ι  Α Τ Τ Β Ν

■Hoi. τί γνωματεύει περί τών ονείρων b Μ. Κ. ER IK SEN  du 
M orgendaennninger έκ Χριστιανίας ύπό τόν τίτλον «Ζωή τοϋ πνεύ
ματος έν ώρα ϋπνου καί ’Αμνημοσύνη», κατά μετάφρασιν τοϋ Alice 
Bauvard (Journ, d’ Etudes Psychologiques Αύγ 1890).

« Ό  ουσιώδης λόγος δι’ ον άμφισβητ;ϋμεν δ,τι φαίνεται άληθές  

καί λογικόν κατά την ώραν τοϋ ϋπνου μέν τοϋ σώματος, τής ζωής St 
τοϋ πνεύματος, Si ον μ’ άποδοθη εις τό οτι κατά τήν έξέργεσιν δέν 

διατηροϋμεν έξ αύτής τής καταστάσεως ή Ιδέας συγκεχυμένας καί 

οπτασίας δυσδιάκριτους. Ά λ λ ά ,  καθ’ ήμάς, αύτό; b λόγος είνε άνε- 
παρκής διότι, κατά την κατάστασιν ταύτην, μικρόν μόνον μέρος τής  

ζωής τοϋ πνεύματος διατελεϊ συγκεχυμένον χαί ανακριβές, ένώ τό 
πλειστο_ν αύτής μέρος ύπόκειται είς τήν λήθην.

«Συνέβη είς πολλούς τών άναγνωστών, αίφνιδίω; έξεγερθέντας, νά 

συνησθάνθησαν μέν δτι ώνείρωσαν κάτι τι παραδοξον, άλλά  νά μή 

δύνανται νά άναμνησθώσιν αύτοϋ. Θά εύρέθησαν τότε είς παράδοξον

(1) Κα! οί Νορβιργοί «χφράζονται, ώς άλλοι τινες λαοί δυσνοήτως. Διό παρα- 
χαλεϊται b αναγνώστης νά έπαναλάβτ) δίς χαί τρις τήν άναγνωσιν τής παρού- 
σης μελέτης ΐνα χατανοήσγ) τό πνεΰμα χαί τά λογιχά «πιχειρήματα τοϋ συγ- 
γραφέως.

διάθεσιν πνεύματος, άποτέλεσμα περιστατικών, άτινα θά ειδον ισως 

πράγματι η είς ά έπίστευον δτι παρέστησαν.
« ’Ιδού μία άποδειξις πειστική, δτι ονειρεύεται τις, ά λ λ  ούδέν εν

θυμείται.
«Δύο πρόσωπα κοιμώνται έν τώ αύτώ θαλάμω - το έν αγρυπνεί 

ένίοτε καί άκούει τό άλλο δμιλοϋν, ένώ κοιμάται. ’Εάν την έπαύριον 

τό πρώτον πρόσοιπον έρωτήση τό δεύτερον τί ώνείρωσε, τοϋτο βέβαιοί 

δτι ούδέν ώνειρευθη ή ότι ουδεν ενθυμείται.
«Οί ΰλισταί, άποδίδοντες είς την λειτουργίαν τοϋ έγκεφάλου την  

έν τή  όνειρώττειν ζωήν ώς καί πάσαν δύναμιν τοϋ σκέπτεσθαι καί 

όράν, παραδέχονται άπόνως, κ α ί  άνευ πολλής τής σκέψεως, ότι είνε 

δυνατόν νά όνειρώττη τις, καί, μ ετ’ ολίγον, νά μή άναμιμνήσκηται 

πλέον τού τοιούτου' ή, έν άλλαις λέξεσιν, δτι b εγκέφαλός μας, κατά  
τήν έν τώ όνείρω έπίπλαστον ζωήν, παράγει ιδέας καί οπτασίας, άς 

δέν δύναται ν' άναπαραγάγη έν καιρω έγρηγόρσεως.
« ’Α λλά  σημειωτέον δτι τό λησμονεΐν αμέσως εν όνειρον προέρχε

ται έκ τοϋ δτι, καθο άμυδρόν τοϋτο, έλάχιστα έπαφήκεν ίχνη έπί τού 

έγκεφάλου. ’Εάν λ .  χ .  bμtλεΐτε ή περιπατεΐτε κοιμώμενος, τοϋτο σ η 
μαίνει δτι όνειρεύεσθε πολύ ζωηρά, ένώ συμβαίνει ένίοτε, ώς είπον 

ήδη, νά όμιλτ, τις καθ’ ύπνον, άλλά  νά μη ένθυμεϊται πλέον δ,τι 

ώνειρεύθη.
« ’Εάν κατά τήν περίπτωσιν τών τοιούτων ονείρων b έγκέφαλος 

ήθελε τεθή είς ένέργειαν, ούδεμία τότε θά ύπήρχε κατά την άφύπνη- 

σιν δυσκολία πρός άνάμνησιν ή άμνημοσύνη άρα προέρχεται ένεκα 

* τής άδρανειας τού έγκεφάλου.
« ’Α λ λ ά  τότε λοιπόν ποιον τό αίτιον τής ένεργείας, άν μη τό υπό 

τών ύλιστών άρνούμενον πνεϋμ* ;
«Τό πνεϋμα, έν καιρώ έγρηγόρσεως, χρήσιν ποιείται τοϋ έγκεφάλου, 

τού έν τή δράσει του δηλ. έργαλείου. Ουτω λοιπόν μιμνήσκεται θέ-  

λον δέ ν’ άναπαραγάγη αύτό τό έργον, καθ’ ένα οίονδητινα τρόπον, 

δέν θά δυνηθή νά τό πράξη, ή χρήσιν ποιούμενον τοϋ έγκεφάλου, τοϋ 

άποτυποϋντος, τού κεκτημένου την εικόνα τών πραζεων, προς επιτέ— 
λεσιν τοϋ δπερ έπιθυμεϊ ν’ άναμνησθή ε'ργου.Τ άνάπαλιν δέ,το πνεύμα, 

καίτοι κεκτημένον τοϋ έγκεφάλου, δυνατόν νά μη άναμνησθή έργου 

τινός έπιτελεσθέντος έν καιρψ τής έλευθέρας αυτοϋ καταστάσεως εν 

καιρφ τοϋ ϋπνου, άν μή χρήσιν ποιησηται τού έγκεφάλου.



Τούτου δοθέντος καί παραδεχθέντος, ή έξήγησις της τελείας αμνη

μοσύνης αποβαίνει ευχερής, ένώ διά τον υλιστήν το τοιοϋτο θά μεννι 

φαινόμενον άνεξήγητον, αν δέν παραδεχθή «κατι τι» εν τω άνθρώπω, 
δυνάμενον, καί άνευ της χρήσεως τών σωματικών οργάνων, νά σκέ- 

π τητα ι  καί νά έργάζηται.
«Αύτή ή άμνημοσυνη τοϋ έν καταστασει έλευθέρ^ διενεργηθέντος 

παρά τοϋ πνεύματος έργου άπαντ^ί ε"ν μείζονι βαθμώ παρά τώ ύπο- 
κειμένω, τώ ύποβαλλομενω εις καταστασιν υπνωτικήν, υπνοβατικήν, 

ή πνευματιστικήν. Δυνατόν νά μή άναμιμνησκώμεθα καί αυτών τών 

μάλα ενδιαφερόντων καί σπουδαίων ένυπνίων μας' διότι, “να γνωρί- 

σωμεν αύτά καλώς, άναγκη πασα νά έχωμεν γνώσιν της καταστάσεως 

τού πνεύματος έν τή ελεύθερα αύτού καταστασει, καθώς ώσαυτως και 

της έν περιπλανήσει ζωής αύτού, της μετά θάνατον δηλ. τού οπερ 

έχρήβατο σώματος.
«Ενθυμείται τις τά  όνειρα, οτε b έγκέφαλος ύπηρςε κατά το 

μάλλον ή ήττον ενεργών κατά τήν πράξιν τ α ύ τ η ν  καθίστανται δέ 

τά όνειρα συγκεχυμένα καί άσυνεπή, οτε ό έγκέφαλος περισπά το 

πνεύμα έν τή ένεργητική του καταστασει' ότε δηλ . το πνεύμα, μη 

άποσπασθέν έντελώς τού σώματος, έντυπούται διά τών νεύριον και 

τού έγκεφάλου τάς άσυνειδήτους λειτουργίας τού σώματος και τα  
εξωτερικά συμβάντα, τά  έπί τών αισθήσεων έπενεργούντα καί το 

πνεύμα έπηρεαζοντα.
«Το πνεύμα, μή αρκούντως άπηλλαγμένον τού σώματος, τού δέ 

εγκεφάλου έπενεργοϋντος συνεπώς είσέτι έπ’ αύτου, κεκτηται ροπήν 
τινα παραδοξον πρός τό διαδραματίζειν δλας τάς έντυπώσεις τού έγ

κεφάλου, ούτινος χρήσιν ποιείται, αΰτάς δέ τάς έντυπώσεις τάς ανα- 

λογίζεται, τάς φαντάζεται, τάς άναπολεΐ κατά την διαταςιν της έν 

τώ έγκεφάλω εισόδου των, ώσεί νά παρίσταται ενώπιον τών συμβε— 

βηκότων.
«Παράδειγμα : Έκοιμάτό τις· φίλοι έρριψαν σταγόνας ΰδατος έπί 

τού προσώπου του· έπειδή δέ καθ ύπνον ώμιλει συνήθως, ανεφωνησε : 

«Ν ά μού φέρητε όχημα- βρέχει ραγδαίως.»
« Κ α τ ’ αύτήν τήν περίστασιν δ έγκέφαλος άντελαμβάνετο διάΐτού  

νευρικού πλέγματος ακριβούς τίνος έντυπώσεως· έπειδή δέ τό πνεύμα 

δέν ήτο άκόμη καθ’ Ολοκληρίαν άπεσπασμένον τού σώματος ύφίστατο 

καί αύτό τήν αύτήν έκείνου έντύπωσιν. ,

«Τοϋ λογικού, της ούσιώδους ταύτης ίδιότηιος τοϋ πνεύματος, 

πειρωμένου άείποτε νά σχηματίσγ) μίαν ακριβή εικόνα, τό πνεύμα 

άκουσίως πως συνεδύαζεν αΰτάς τάς έντυπώσεις πρός έκείνας, άς εί

χεν ήδη άντιληφθή κατά τινας ά λ λ α ;  όμοιας περιπτώσεις. Έ φ αντά-  

ζετο δηλ. δτι έτύγχανεν έν τή δδώ ύπό τήν επήρειαν ραγδαίας βρο

χής. ’Εάν ήθελε νομίσει έαυτό έν τή  οικία, θά έφαντάζετο ίσως τότε,  
ότι πρόσωπον τι έρράντιζεν αύτόν διά ποτηριού ΰδατος ή κλυστήρος 

ή παρομοίου άλλου πράγματος.
Οϋτω λοιπόν δέχεται ό έγκέφαλος άνά πάσαν στιγμήν έντυπώσεις, 

άς τό πνεύμα μεταποιεί άμέσως ε’ις συμβάντα, άντιστοιχούντα πρός 

τόν χαρακτήρα αύτών τών εντυπώσεων. «Αύτήν τήν πρός τό δια-  

δραματιζειν ροπήν τού πνεύματος» έπραγματεύθη λεπτομερώς 6 δ ι-  

δάκτωρ Carl dfe P rel έν τώ συγγράμματί του Die Philosophie 
dej Mystik.

« ’Εκ τούτου προέρχεται, ώς έπί τό πολύ, ή μεγάλη σύγχυσις καί 
ή άπιθανότης τών ονείρων, ών τήν μνήμην τηρούμεν' άν, έν ονείρω 

ίνθυμώμεθα τεμαχίων τινων τών παρά τού έν έλευθέρ^ καταστασει 

πνεύματος ένεργηθεισών πράξεων, αύτά τά  τεμάχια τών πράςεων θά 

λογισθώσι παραλογα παρά τού πνεύματος, άπηλλαγμενου τού σώμα
τος καί παρά τοϋ πνεύματος έν καταστασει εγρηγόρσεως, έκτός άν 

αύτό άνήκει είς πνευματιστήν.
«Τό πνεύμα ζή έν καταστασει έλευθέρ^, ταΐς αΰταϊς συνθήκαις, 

ώς ε’ι ήτο ένσαρκωμενον δύναται νά περιπλαναται, νά διέρχηται της 

ύλης· ά λ λ ’ άν ό κοιμώμενος άφυπνισθείς άναμνησθή δτι διήλθε τοί

χου τίνος ή ότι ΐπτατο άνά τόν άέρα, θά νομίσγ) εν γένει το τοιοϋ- 

τον ώς αληθή έφιάλτην.

« Ό  καθηγητής L eth esin g er άναφέρει έν τοΐς «P sy ch log iste  
Studien 1 8 8 7 »  δτι τό όνειρον διατηρεί τήν ακριβή ε”κφρασιν τοϋ 

συνειδοτος τοϋ πνεύματος δυναμένου να διελθη, τής ϋλης. Κατοικών 

είς τό τρίτον πάτωμα μιά; οίκια; ώνειρεύθη δτι οί άλλοι ένοικιασταί 

έχόρευον ύπό τό δωμάτιόν του καί δτι ό κρότος τόν άνησύχει1 έπέτυχε 

τότε νά διαπεράσιρ τό δαπεδον διά τής χειρός, ϊνα συλλάβη ένα τών 

χορευτών έκ τής κόμης- έπειδή δέ έξυπνήσας ένεθυμεϊτο αύτό το ένύ- 
πνιον, έξήγησεν αύτό, ύποθέσας δτι μέρη τινά τού έγκεφάλου του 

ειχον επενεργήσει άσυνειδήτως. Δι’ αύτόν τό πράγμα τούτο, τό νά έν- 
θυμηθή δηλ δτι πραγματικώς διεπέρασε τήν χεϊρά του διά τού δα



πέδου, ητο αποτέλεσμα τοΰ συνειδότο; τού πνεύματός του, όπερ επί- 
στευεγ ότι ητο δυνατόν νά διαπεράση τήν ύλην.

« Και όμω; μεταξύ τών ονείρων άπερ ένθυμούμεθα, υπάρχει π λ η -  

θύς πραγματων θεωρούμενων θαυμαστών, άλλοκότων καί ών δέν δυ-  

νάμεθα νά όωσωμεν εξηγησιν ικανοποιητικήν, έκτο; άν άποδώσωμεν 

αυτά εις τά έλεύθερα πνεύματα, ότι δηλ. ταΰτα τά  παράγουσιν έπη- 

ρεάζοντα τον εγκέφαλον τοΰ κοιμωμένου, κατά τό διάστημα της  

ήμιελευθέρας καταστάσεώς του. Αί προβοητεΐαι κατέχουσι δεσπόζου
σαν θέσιν κατά τά όνειρα τα ΰτα , τά λεγάμενα τεράστια.

« Ενεκα πολλών λόγων και, ιδίως, ενεκα της άπαλλαγής τών 
περιπνευματικών δεσμών η τού άστρώου σώματο;,  είνε δυνατή είς 
τά  έλεύθερα πνεύματα γνώσίς τι; εύρεΐα τοΰ μέλλοντος. "Οταν δ ’ έν 

αυτοΐ; κείται ν’ άποδείξωσιν είς ένα τινά τήν ύπαρξιν μιας δυνα- 

μεως ύπερφυσικτ.ς λεγομενης, τότε έμψυσοΰσιν είς τον έγκέφαλον τοΰ 

κοιμωμένου ιύέας και εντυπώσεις, άς το όνειρευόμενον πνεΰμα, ένεκα 

της πρό; τό διαδραματίζειν κλίσεώ; του. μετασχηματίζει εί; πραγ
ματικά συμβαντα, εις ά πιστεύει οτι άληθώ ; παρίσταται : δι’ αύτήν 

τήν αιτίαν καί διότι εί; τό όνειρευόμενον πνεύμα τό μέλλον γίνε

ται παρόν, νομίζει οτι παρίσταται είς συμβαντα, άτινα, πραγματι,  
δέν θά παραχθώσιν η άργότερα. Κατά τήν τοιαύτην δέ περίπτωσιν 

τό πνεΰμα δέν διαδραματίζει μόνον τ α ;  τοΰ ίδιου του έγκεφαλου 
εντυπώσεις, άλά καί τάς παρά τών άλλων πνευμάτων είσηγουμένας.

« Τά πνεύματα δέ έπενεργοΰσιν έπί τού έν ήμιελευθέρα κ α τα -  

στάσει διατελοΰντος έγκεφαλου μας, διότι φυσικά θέλουν νά δυνη-  
θώμεν νά ένθυμηθώμεν κατά τήν έγρήγορσιν τούτου ενεκα ή συν

δρομή τοΰ έγκεφαλου καθίσταται όρο; ουσιώδη; πρός τ δέχεσθαι 
τάς εντυπώσει;

« Ιδού ε παραδε'.γμα ένος προφητικού ονείρου άναγεγραμμένου 

σύν πολλοϊς άλλοις έν τώ συγγράμματι Proceedings of Jociety  
for phychical R ecearch  καί άναφερομένου παρά τοΰ κ. John  
W illiam s.

α ίίνειρεύθην τή 2 Μ α ίο υ .1 81 2  ότι εύρισκόμην είς τό Κοινοβού

λ ι ά  έν τή γνωστή μοι αιθούση τή καλούμενη 'ΛόΐίξιΜω. Γίίς, μικρού 

αναστήματος, φέρων ένδυμα κυανοΰν καί έπενδύτην λευκόν, είσήλθε 

κατόπιν δ αυτοΰ έτερο;, ούτινος ή θέα μ ’ έξέπληξεν έκ πρώτης όψεως 

καί οστις, εςαγαγών κάτωθεν τοΰ ένδύματος περίστροφον, τό διηύ-

θυνε κατά τού πρώτου είσελθόντος' τό περίστροφον έξεπυρσοκρότησεν, 

ή δέ σφαίρα είσήλθεν εί; τήν άριστεράν πλευράν τοΰ στήθους. Ε ί
δον τό αίμα ρέον έκ τής πληγής καί τήν εκφρασιν τοΰ προσώπου 

μεταβληθεΐσαν ό πληγωθείς έπεσε κατά γης. Ή ρώ τησα τις ήτο ό 

άνθρωπος ούτος ; Μοί άπήντησαν ότι ητο ό ύπουργός τών Οικονομι

κών, Είδον προσέτι ότι πολλοί τών παρεστώτων συνέλαβον τόν 

φονέα.
’Αφυπνήσας διηγήθην τό όνειρόν μου είς τήν σύζυγον, ητις, μηδε-  

μίαν σπουδαιότητα άποδούσα είς τό πράγμα καί ώς άπλοΰν όνειρον 

θ^ωρήσασα αύτό, μ ’ έπαρακίνησε νά έπανακοιμηθώ. Έπανακοιμηθείς  

είδον άπαραλλακτα τό ίδιον όνειρον καί τά αύτά περιστατικά' έξυ- 

πνήσας έκ δευτέρου διηγήθην παλιν τό όνειρον είς τήν σύζυγον, ήτις 

μοί έσυστησε νά έ'λθω είς τόν έαυτόν μου καί ν’ άποδιώζω τήν τοΰ 

ονείρου είσηγηθεΐσαν ταύτην ιδέαν. Κοιμηθείς έκ τρίτου είδον κα1 
πάλαν τό αύτό όνειρον άνευ τής έλαχίστης άλλοιώσεως. Ήγέρθην  
λίαν συγκεκινημένος τοιαύττν δ ’ έντύπωσιν ένεποίησέ μοι τό όνειρον 

τοΰτο, ώστε άπεφασισα νά μεταβώ είς Λονδΐνον καί άναφέρω τό 

πράγμα είς τήν Αύλήν. Συνεβουλεύθην φίλου; τινάς, ά λ λ ’ οΰτοι μέ 
άπέτρεψαν λέγοντες ότι θά έξετιθέμην είς τόν περίγελων καί θά έλλο- 

γιζόμην θεομανής τι; .  Έσιώπησα λοιπόν ε'κτοτε, ά λ λ ’ άνέμενον ανυ
πομονώ; τήν έφημερίδα άνά παν ταχυδρομεΐον ή τών 13 Μαίου δέν 

πεοιεΐ;^ε νέον τι περί τοΰ θανάτου τοΰ κ. Περσιβάλ· μετά τήν άνά-  

γνωσιν ομω; b δευτερότοκος υιός μου επανερχόμενος έκ Τρουρύ είσήλ
θεν όρμητικώς έν τώ θαλάμω άναφωνών :

« Πάτερ ! τό όνειρόν σου έπηλήθευσεν, ό Περσιβάλ έδολοφονήθη 

πυροβοληθείς έν τή άδιεξόδω αιθούση τοΰ Κοινοβουλίου- ηλθε τη λε

γράφημα είς Τρουρύ άποσταλέν μετά τήν εκδοσιν τής «Έφημερίδος».
« Τό πραγματικόν εινε οτι ό ύπουργός τών Οικονομικών έδολοφο

νήθη τήν έσπέραν τής 11 Μαΐου.
« Κατά τό εις Λονδΐνον κατόπιν ταξείδιόν του b κ. Ούίλλιαμ  

ειδε σχεδιαγράφημα τής ρηθείσης αιθούσης μετά τών παριστατικών 
τού φόνου τοΰ Περσιβάλ : λεπτομερής /ρευνα τφ έβεβαίωσεν ότι έκά- 

στη λεπτομέρεια τοΰ ονείρου ητο αυθεντική, μέχρι τοΰ κυανοΰ ένδύ

ματος καί τοΰ λευκοΰ έπενδύτου.
« Αύτό τό έκπληκτικόν όνειρον διετέλεσεν επί πολύ τό κύριον θεμα 

πασών τώχ συναναστροφών Λονδίνου Ή  « ’Εταιρία τών ψυχικών



ερευνών» έζετύπωσε μετά εΐκοσιν ε'τη τήν παρά τοϋ κ. Ούίλλιαμ  
γραφεισαν ε'κθεσιν ταύτην.

« Παρατηροϋμεν έπ’ αυτοϋ τοϋ περιστατικού τά εξής :

Ιον Αυτο τό ονειρον δέν ήτο αποτέλεσμα διαύγειας  (clairvoyance) 
διότι, κατά την διαύγειαν, ό υπνοβάτης βλέπει ταυτθ7 ρόνως εν γε

γονός συμβαϊνον άλλοθι, ένώ ό κ. Ούίλλιαμ ώνειρεύετο τήν 2 Μαίου 
τό γεγονός, αύτό δ ’ έξετελέσθη τήν 11 Μαίου.

2ον Ο Ούιλλιαμ ένόμιζεν εν τώ όνείρω του δτι παρέστη είς τό 
μετά τινας ημέρας συμβάν συμβεβηκος. Έ δ ώ  λοιπόν έχομεν εν παρα 

δείγμα της ροπής τού πνεύματος πρός τό μετασχηματίζειν είς πραγ

ματικά συμβεβηκότα εκείνο δπερ ούδέν άλλο ήτο ή άνταύγασμά τι 
τών ιδεών, άς έτερον πνεύμα, ελεύθερον τών δεσμών τής ύλης, μετε-  

βίβασεν εις τον έγκέφαλόν του κατά τήν ήμιελευθ-'ραν αύτού κ α τά -  
στασιν.

« Ιίολλα τοιαύτα παραδείγματα επίσης εκπληκτικά συμβαίνουσι 
καθεκάστην. . .

(( Τά τοιαύτα περιστατικά δύνανται νά μας γνωρίσο^σι τά πέραν 

της ζωής συμβαινόμενα, δηλαδή τάς φάσεις της ζωής τοϋ πνεύμα
τός μας.

(( Εκ τής ήμιελευθέρας φάσεως μεταβαίνει τό πνεύμα είς τήν 
έλευθέραν φάσιν έν ταύτγι δέ ή πρός το διαδραματίζειν ροπή, ή 
φανταστική και απίθανος ζωη του παύουσιν ύφιστάμεναι: ζή τότε 
τό πνεύμα τήν κανονικήν ζωήν, διότι άποκαθίσταται πάλιν ή λογική  

σχεσις μεταξύ αυτού καί τοϋ έξωτερικου κόσμου, συναισθάνεται δέ 
τάς έξ αυτού εντυπώσεις ως ε*. ησαν πραγματικαί.

« Δι’ αύτήν τήν αιτίαν παρατηρούμεν παρά τοΐς ύπνοβάταις τό 

πνεύμα ενεργούν, έν έλευθέρα: καταστασει, επακριβώς, ώσεί δηλ. έπέ- 
δρα τή  συνεργεία ένός σώματος, καί όπως έπενεργοϋσι τά έλεύθερα 
πνεύματα έπί τοϋ σώματος τών μεσαζόντων.

« Επανέλθωμεν ήδη είς τήν αμνημοσύνην της κυρίως πνευματι
κής ζωής τοϋ ανθρώπου.

α ΙΙαρεδεχθημεν ώς κανόνα δτι τό πνεύμα έν καταστασει έγρηγόρ

σεως δέν ήδυνατο, καί διά'τής βοήθειας έ’τι τοϋ έγκεφάλου, νά ε'νθυ-
μηθή δ,τι έσκέφθη ή διενήργησεν, οτε δέν είχεν ύπ’ όψει αύτό τό 
οργανον.

« ’Α λλά  διατί δέν δύναται, θά έρωτήσ^ι τις ίσως ;

« ’Ίνα έξηγή σ ω μ εν : πώς  δ έγκέφαλος ακεπτεται, υι μάλλον διά 
νά άποφύγωμεν αύτήν τήν ύλιστικήν έ'κφρασιν, άς ε ’ίπωμεν : ινα έ ς η -  

γήσωμεν πώς το πνεΰμα σκέπτεται τη συνδρομή τοΰ έγκεφάλου, δέν 
δυνάμεθα ή ύποθέσεις νά έκφέρωμεν χωρίς νά λυτωμεν όλοσχερώς τό 

ζ ή τ η μ α - μολοντούτο δύναται τις σοφώς νά παραδεχθή δτι έκαστον 

συμβάν περιέρχεται είς γνώσίν μας διά τίνος σειράς άντικειμενικών 

έντυπώσεων, συναισθανομένων παρά τών αισθήσεων καί μεταβιβαζό

μενων είς τόν έγκέφαλόν, δστις άποδεχόμενος αυτάς τάς εναποθηκεύει 

άμέσως έν καταστασει ειδώλων (εικόνάν).
« Τό εργον δέ τής άναμνήσεως τοϋ πνεύματος συνίσταται είς την 

οίονεί άναζήτησιν αύτών τών εικόνων, ινα ύποβάλγ αυτάς ενώπιον 

τής ύποκειμενικής ή έσωτερικής αυτού ένοράσεως.
« Ά λ λ ά  πώς νά δυνηθή τό πνεύμα ν' άναπαραγάγχι έντυπώσεις, 

άς ο έγκέφαλος ούδέποτε έδέχθη ή δτε δέν ευρίσκει έν τώ  έγκεφαλω, 

ούτινος χρ'οσιν ποιείται, έτέρας έντυπώσεις ή εικόνας, ειμη έκείνας 

μόνον άς έναποθήκευσεν έν κ α τα στά σ ει  έγρηγόρσεως τή  συνδρομή, 

συμβεβνικότων δρα&έντων καί ζησάντων  ; Δεν δύναται βεβαίως και 

συνεπώς νά ένεργήση ύπό έπήρειαν άγνωστων εικόνων.
« Κ α τα ληπ τόν  άποβαίνει δτι μία ιδέα λογική, σκεφθεϊσα παρά 

τού πνεύματος έν καταστάσει ά π α λλ α γ ή ς ,  καθ’ όν χρόνον τό σώμα 

κοιμάται, εινε δυνατόν νά άντανακλασθή είς εικόνα άνεξίτηλον έπί 

τοϋ έγκεφάλου καί νά έγκολαφθή αύτω , δτε τό πνεύμα συνδέεται 

πρός τό σώμα διά τού περιπνεύματος ή άστρώου σώμ ατος- νομιζο- 

μεν δέ τότε δτι διασκεπτόμεθα τήν ιδέαν ταύτην δια πρωτην φο

ράν, διότι μάς φαίνεται αϋτη ώς μή άποτελούσα σειράν τών άνα- 
μνήσεών μα ς- τό άναμιμνήσκεσθαι δέ μίαν ιδέαν σημαίνει διασκέ - 

πτεσθαι αύτήν, σύν τ ή  πεποιθήσει δτι τήν ενχομεν ήδη σκεφθη και 

ά λλοτε.
« Δύο λόγοι άποδεικνύουσιν δτι νομίζομεν μίαν ίδεαν έπερχσμένην 

ήμϊν διά πρώτην φοράν δ πρώτο; λόγος, b ύλ^ός, είνε δτι έν κατα-  

στασει έγρηγόρσεως σκεπτόμεθα διά διαφορετικού οργάνου- δεύτερος 

δϊ, ώς είπον άνωτέρω, είναι δτι δέν δυναμεθα ν' άναμνησθώμεν πε - 

ριστατικά τ ή ;  έλευθέρας ζωής τού πνεύματός μας καί έπομένως ούδέ 

τάς περιστάσεις έν αίς τό πνεύμα τάς έσκέφθη διά πρώτην φοράν.
« Ά ν  τό πνεύμα έν καιρώ ΰπνου άντελήφθη πολλο>ν ευγενων και 

ύψηλών ιδεών, θά τώ είναι εύχιρές ν’ άντιληφθή αύτών επίσης και



έν καταστάσει έγρηγόρσεως, διότι ή έν ώρα ύπνου εργασία τοϋ πνεύ

ματος δύναται καί δέον νά έχγ) ώοαύτω; καί τήν έν τή  πραγματική 
ζω ή  σημασίαν.

« Τό μάλλον ενδιαφέρον δ ι’ ή μ ά ; είνε οτι τό ύπό μελέτην φαινό- 
μενον παρέχει ήμϊν τό αληθές επιχείρημα πρός άπόκρουσιν τής μόνης 

σπουδαίας παρατηρήσεω;, ήν προτείνουσι κατά  τού νόμου της μετεν- 
•σαρκώσεως.

« Μάς έρωτώσι συνήθως άναφορικώ; τών προϋπάρξεων, διατί νά 
μ η δυνάμεθα ν’ άναμνησθώμεν αύτών ούδόλως ;

«  Απαντώμεν : Δέν είνε δυνατόν εν καταστάσει έγοηγόρσεως ν’ 

άναμνησθή τις έκεΐνο όπερ έπραξεν οτε τό πνεϋμά του ητο καθολοκλη- 

ρίαν άπηλλαγμένον τού σώματός του. Ό  υπνοβάτης,, b μεσάζων ου

δέποτε ενθυμούνται ο,τι είπον, καθώς ούδέ τάς ύψηλάς ίδέάς, ας διε- 
σκέφθησαν η έξεφράσθηταν έν τή  ίδιαζούσγ) αύτών άπ αλλαγή. ’Αφού 

λοιπόν τό πνεύμα δέν δύναται τ ή  συνδρομή τού εγκεφάλου ν 'ά ν α 

μνησθή ό,τι αν έπραξεν η διεσκέφθη έν έλευθέρ* καταστάσει,  ε’τι 
όλιγώτερον βεβαίως θά δυνηθή, τή  συνδρομή πάντοτε τοϋ εγκεφά

λου, ν’ άναμνησθή έκείνου οπερ έπραξεν ή διεσκέφθη πριν η διά της 

μετενσαρκώσεως λάβγ) έκ νέου κατοχήν ένός έτέρου σώματος, διά τού 

έγκεφάλου τού όποιου θά έναποθηκίύση νέας εικόνας ή ιδέας, Ά ν  

ήθέλομεν άνχμιμνήσκεσθαι τών προτέρων μας ύπάρξεων, θά ητο τό 

τοιούτο καθ’ ήμά;,  ακυρωτικόν προσκομμα τού λογικού καί μοιραίού 
νόμου τής  διά τ ή ;  μετενσαρκώσεως προόδου.

« Η αμνημοσύνη αντι νά ή επιχείρημα κα τά  τής μετενσαρκώ

σεως είναι χπεναντίας ή άφευκτο; συνέπεια αύτής. Άποδεικνύει, έπι- 

βεβαιοϊ ένα νόμον μαθηματικόν, θαυμάσιον τής απολύτου δικαιοσύνης 
τής  διεπούσης τήν παγκόσμιον ζωήν.

(( Ε κπ λη ττομεθα  έπι το οτι τά  ουσιώδη τα ύτα  ζη τ ή μ α τ α  παρα- 
|/.ελοΐίν*Γαι τοσω ττολο τυαρά τών σοφών ! »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ε Κ  ΤΟ Τ Α Ο Ρ Α Τ Ο Υ  Κ Ο ΣΜ Ο Υ  Δ ΙΑ  ΤΟ Υ Μ Ε Σ Α Ζ Ο Ν Τ Ο Σ  

Μ . B R IS S E  ΤΩ ι 1 8 8 1 .

Τ ί  έ σ τ ί  π ν ε \ > μ .α .τ ο σ μ .ό ς  ;

Έ ρ . Τί έστί πνευματισμός ;
Ά π .  Πνευματισμός έστι τό σύνολον τών άποκαλυφθεισών γνώ

σεων πρός τούς έναωματονς, η τά  όντα τά εχοντα υλικόν σώμα και 
κατοικούντα είς τόν πλανήτην σας, παρ’ άλλων όντων τ ή ς  αυτής μέν 
φύσεως, ά λ λ ’ έγκαταλιπόντων την ύλικήν ζωην και εξακολουθουντων, 

κατά τούς ώρισμένους παρά τού Θεού νόμους, νά ζωσι πνευματικως εν 

τ φ  δ ια σ τή μ α τι ,  καί άτινα, πρός διάκρισιν τών ύπό την σωματικήν 
ύλην ύποκειμένων, δηλοϋσι διά τού ονόματος τών πνευμάτων ή d e -

sincarnes (άνενσάρκων).
Τόν τρόπον δέ τής  έπικοινωνίας τών πνευμάτων μετά τών ενσω

μάτων θά σάς ύποδείξνι ή συνέχεια τών οδηγιών μας τούτων.

Έ ρ .  Οί ε'νσαρκοι λοιπόν τής σφαίρας μας θα ωσι Πνεύματα αμα 

ώς έγκαταλίπωσι τό έπίγειον αύτών περικάλυμμα ;
Ά π .  Ν αι, αγαπητόν τέκνον, διότι δέν υπάρχει ύιαφορά τις ά λλη  

μεταξύ τ ω ν  ή τό ύλικόν αύτό σώμα, όπερ σά; κρατεί έπί τής  γής.

Έ π ε τ α ι  λοιπόν ότι έν τ φ  δ ια σ τή μ α τι  η έν τή  πλανητική  ζω ή 

( e r r a t i c i t e ) — λέξει χρωμένη πρός φανέρωσιν της καταστασεως των 

όντων μετά  τόν θανατον τών σωμάτων — ύπάρχουσι Πνεύματα πασης 

φύσεως, ώς καί έπί τ η ;  γής σας, δ η λ α δ η  άγαθά καί κακά, σοφά καί

άμαθή.
Έ ρ .  Διατί μετά τόν θάνατον τού σώματος νά μη καθίστανται τά 

Πνεύματα Ισα εν αγαθοτητι καί επιστήμη] ,
Ά π .  Διά τόν λόγον οτι όλα τά  παιδία της αύτής σχολής δέν εινε 

ισοβαθμία έν τχι μαθήσει, άλλά  τ ά  μέν τυγχανουσι μάλλον προηγ-



μενα των δε, ε'ίτε δ ιότι  είργάσθησαν τά μέν πλεΐον, τά δε ελαττον,  

ίΐ~ε διότι τά μεν τυγχάνουσιν αρχαιότερα τών δε εν τη  σχολή.

Έ ρ .  Εί'πετε ότι δ πνευματισμός είνε τό σύστημα τών άποκαλυ- 

φθεισων γνώσεων είς τούς ένσάρκους παρά τών Πνευμάτων είνε λοιπον 

επιστήμη δλως νέα ; Και πώς γίνεται νά μη διαδοθη ένωρίτερα, άφοϋ 
κεκληται νά διδαξη και βελτιώση την ανθρωπότητα;

Απ. Θά απαντήσω εις την διπλήν σου έρώτησιν 

Ό χ ι -  ό πνευματισμός δέν είνε έπιστήμη νέα' είνε τόσω άρχαία, 
οχ* μονον δσω ό κόσμος, δν κατοικείτε, ά λ λ ’ δσω καί αύτη ή δ η μ ι 

ουργία. Τωόντι, πάσα έπιστήμη εινε η μάλλον δεον νά ηνε σύνολον τι 

αληθειών. Ε π ειδ ή  δε ή αλήθεια απορρέει, ώ; καί παν άλλο άπό τοΰ 

Θεου, δεον να η, και εινε, τράγματι, αιώνιος καί απόλυτος, ώς Α υ 
τός. Ο πνευματισμός λοιπόν, ώς αλήθεια, ύπήρ'εν ά π ’ αιώνων.

Ά λ λ α .  καθώς καί πάσαν άλλην άλήθειαν, δέν ήδυνήθησαν οί άν
θρωποι να τόν γνωρισωσι, πριν η ή διάνοια των καταστη ίκανη, δπως 

καρπωθή την έξ αυτοΰ ώφελειαν. Τό αύτό συμβαίνει καί ώς πρός 
άλλας άναρίθμους άληθείας, άς οΰδ’ υποπτεύονται τήν σήμερον, καί 
άς δμως οί άνθρωποι τοΰ μέλλοντος θά άνακαλύψωσιν η Ηχ μαθωσι 

καθ δσον αναπτύσσονται αί διανοητικαί καί ήθικαί αύτών δυνάμεις.

Εννοείτε τωρα διατί ο πνευματισμός δέν έπεξετάθη έγκαιρότερα 

εις τά πλήθη, καιτοι, άπ αιώνων, γεγονότα άναγόμενα είς αύτην τήν 

επιστήμην, παρήχθησαν καί άνεγραφησαν έν τοΐς ^ρονικοϊς τοΰ κό

σμου σας,χωρίς νά έξηγηθώσι- τό αύτό συνέβη καί είς δλας τάς έπι-  
στήμας, την φυσικήν, την χημείαν, την αστρονομίαν.

Ινατ’ άρχάς έβεβαίωσαν τά άποτελέσματα χωρίς νά δυνηθώσι νά 

ανευρωσι τάς αιτίας- είτα διά τής έπισωρευσεως τής έργασίας καί τών 

αγώνων έπέτυχόν την άνακάλυψιν τινών τών διεπόντων τά πραγματα  
ταυτα νόμων, συστήσαντες ολίγον κ α τ ’ ολίγον τάς βάσεις αύτών τών 

επιστημών, αιτινες διατελοΰσιν έπεκτεινόμεναι καί προσεγγίζουσαι 
επι μάλλον και μάλλον πρός την άπόλυτον αλήθειαν, ητις είς μόνον 

τόν Θεόν ανήκει, καί ητις εινε ό άκτινοβολών φάρος, ό φωτίζων καί 
δόηγών τάς έρεύνας ήμών.

Ερ. Διατί δ πνευματισμός έδιδαχθη είς τους ανθρώπους παρά τών 
Πνευμάτων, ένώ αί αλλαι έπιστήμαι τυγχάνουσιν δ καρπός τής έρ
γασίας τών ανθρώπων ;

Απ. 11 απάντησις, άγαπητόν τεκνον, εις αύτην την έρώτησιν συνε

πάγεται εκτενείς αναπτύξεις, άς δέν επιδέχεται ήδη τό μέρος τοΰτο 
τής πραγματείας μας. Μολα ταΰτα θά σάς δώσω όλιγας εξηγήσεις 

y άριν τής επιθυμίας ήν εχεις νά διδαχθής, κατόπιν ο ί  θά έπανέλθω-  

μεν είς λεπτομερείς άναπτύξεις.
Έ ν  πρώτοις ή διαφορά ήν διατυποΐς είς τήν έρώτησιν σου είνε 

φαινομενική- δέχθητι πρός τό παρόν τήν βεβαιωσιν μου ταύτην ώς 

άληθή, καί κατωτέρω θ’ άποδείξω τό τοιοΰτο.
Αί έπιστήμαι άς άνέφερον, καί,εν γένει, αί πρός τά φυσικά ή ύλικά 

ay ετιζόμεναι, δύνανται έν χρονικφ τινι διαστήματι, κατά τό μάλλον 

ή ήττον μακρόν, νά προαχθώσι καί έξαπλωθώσι διά τής έργασιαςκαι 

τής ένεργείας τών ένσάρκων ό'ντων, διότι αύται είνε τής δικαιοδοσίας 

τής ΰ λ η ς , καί,συνεπώς,ύπό την άμεσον δράοιν τής άνθρωπίνης διανοίας.

Ό  δέ πνευματισμός είνε έπιστήμη δλως διάφορου τάξεως, διότι 

ανάγεται πρωτίστως είς ήθικά πραγματα, δηλ. σχετικά πρός το 

πνευματώδες τοΰ ό'ντος- οϋτω δέ ταΰτα ώς έκ τής φύσεώς των, τ υ γ -  

χανουσι ήττον προσιτά είς τάς έξερευνήσεις τών ένσωμάτων.
Πρέπει δέ νά γινώσκητε δτι ή άνθρωπότης προωρισται είς δύο 

εϊδη διάφορα προόδου, όφείλοντα μέν νά βαδίζωσιν έκ παραλλήλου,  

μη τυγ/άνοντα δμως πάντοτε έπί τής αύτής γραμμής, ά λλ  ύπερ- 

βαινόμενα έξ ύπαμοιβής, άναλόγως τής ρυθμίσεως τών άγώνων τής  

άνθρωπότητος πρό; τόν ένα ή τόν άλλον σκοπόν.
Τούτου τεθέντος, καί τής διανοητικής προόδου προπορευομένης και 

παρασυρούση; τήν άνθρωποτητα είς τήν πορείαν της, έπισυμβαινει, 

ώς έπί παντός σφοδροΰ άγώνος, στασιμότης τις εις αύτήν, καθ δν 

χρόνον ή ήθικη πρόοδος, καθυστερήσασα έπί στιγμήν, σπεύδει τήν 
πορείαν της, ϊνα προφθαση τήν άδελφήν της διανοητικ'ην πρόοδον 

καί την ύπερβαλγ) μάλιστα ύπήκουσα εί; τόν διέποντα την δημιουρ

γίαν νόμον τ ή ;  άρμονίας.
Η άνθρωπότης <ϊέν ίΰναται βεβαίως άφ εαυτής νά εκπλήρωση 

μόνη το γιγαντιαιον αυτο εργον τής προς την τελειοποίησιν προό

δου, ά λ λ ’ b Θεός, ούτινος η άπειρος σοφία ίέν σφαλ/εται, έθετο, παρά 

πάσγι άνθρωπότητι, ανώτερα πνεύματα, δίηγοϋντα αυτήν και ί ιευ -  

θΰνοντα τά βήματά της. Τινά έκ τών πνευμάτων τούτων έντέλλον- 

ται την τελειοποίησή ταύτης η εκείνης της επιστη^-ης, την τοιαΰ- 
την η τοιαΰτην άνακάλυψιν, επιφ^ρουσαν άναμόρφωσίν τινα τών όρων 

της ύπάρζεως η του εύ είναι τών κατοίκων της άνθρωπότητος.



Τό αύτό συμβαίνει χ.αί ώ; πρός τήν ηθικήν πρόοδον. Είδετε κ »τά  

διάφορους αιώνας έπί τής γής σας άνθρώπους, οϊτινες, ένεκα τών α 

ρετών αύτών, έφαίνοντο άνήκοντες είς άλλον κόσμον, καί ών τά δι

δάγματα  μετέβαλλον έξ ολοκλήρου τάς τής εποχής ιδέας, πρός βελ- 
τίωσιν καί ποοσέγγισιν πρός τήν ήθικήν αλήθειαν. . .

ίίαρατηρεΐς, αγαπ ητέ, ότι ή τε διανοητική καί ηθική πρόοδος, 

καίτοι άναπτυσσόμεναι διά τής ατομικής έργασίας, προκαλοϋνται 

δμως, έν τή) συλλήβδην άνθρωπότητι, διά τής λανθανούσης έπηρείας 
τών πνευμάτων, τών προωρισμένων είς αύτό τό ε”ργον ή μάλλον είς 

αυτήν τήν αποστολήν, καί δτι έδικαιούμ/)ν είπών σοι, δτι ή διαφορά, 

ήν υπέθετες, ήτο φαινομενική.

*

* *

Τ ά  τρ ία  συστατικά σ το ιχ εία  το ΰ  α νθρώ που.

Έ ρ .  Μάς έδίδαξαν δτι δ άνθρωπος σύγκειται έκ δύο πραγμάτων  

τοϋ σώματος καί τής ψυχής- μας λέγετε δέ δτι έν τώ άνθρώπω 
ύπάρχουσι τρία στοιχεία' θέλετε νά μάς γνωρίσητε ταύτα ;

' Απ. Ευχαρίστως, άγαπητόν τέκνον, διότι άνευ αύτών τών τριών 

στοιχείων πολλά πράγματα τυγ^άνουσιν ανεξήγητα.

Ό  Θεός ε"γνω, έν τί) δημιουργία τών πραγμάτων, οΰτω πως, ώστε 

ούδέν νά ύπόκειται είς τήν τύχην.
Οί ώρισμένοι νόμοι, οί τόσω θαυμαστοί, έν τί) άπλότητι, ένέχουσι 

τήν σφραγίδα τοσαύτης άγαθότητος, ώστε θά ίδωμεν δτι ό ώρι- 

σμένος σκοπός τοϋ Θεού τελεσφορεί άνευ άνάγκης ούδενός καταναγ

κασμού ή θείας προσωπικής δράσεως έφ’ ούδενός τών πνευμάτοιν, τών 

διά τήν μακαριότητα πεπλασμένων.
Τάς σκέψεις ταύτας, άγαπητόν τέκνον, θά τάς άναπτύζωμεν ακο

λούθως, ΐνα, έννοών αύτάς, κατανοήστ,ς τήν πατρικήν αγαθότητα  

τού Θεοϋ.
Ναι, b άνθρωπος σύγκειται έκ τριών στοιχείων, καλώς διακεκρι

μένων.

Ιον Τό ύλικόν σώμα, δπερ γνωρίζετε.
2ον Τό περίπνευμα- σώμα ύλικόν ώσαύτως, άλλά  τόσω ρευστοει- 

δές (fluidique), ώστε διαφεύγει συνήθως τών «ίσθήσεών σας.

3ον Το πνεύμα, δπερ άποκαλεϊται ψυχήν οΰσία πνευματώδης τοϋ 

ίντος, έν r, εδρεύει ή διάνοια καί ή βούλησις, καί ήτις είνε αθάνατος, 

διότι έπλάσθη παρά τού Θεοϋ, ΐνα,σχετικώς αείποτε πρός τήν πρόο

δόν της, μετέχγ) έκ τής μακαριότητος, ήν ο Θεός έγνω πλάττων εύ-  
δαίμονας.

Ε ρ. Έ κ  τών λεγομένων σας είκαστέον δτι τό πνεύμα μόνον είνε 

άθανατον. Είνε λοιπόν άλλης οΰσίας παρά τής τών δύο σωμάτων 
δι’ ών περικαλύπτεται, καί ών τό έργον ( r o le )  δέν έννοώ ;

Ά π. Ναι, άγαπητόν τέκνον, τό πνεύμα εινε άλλης οΰσίας πολυ 

διαφόρου τής τών δύο σωμάτων, τών ύπό τάς διαταγάς του διατε-  
λούντων, ώς πιστοί θεράποντες.

Ναί, το πνεύμα είνε άνώτερον τού σώματος, εινε μάλιστα, άν 

τολμώ νά τό εϊπω, είς τήν διάνοιάν σας, τήν ίσταμένην έτι είς τάς 

θύρας αύτής τής ύπερόχου έπιστήμης τού μέλλοντος τού πνεύματος, 
τό μόνον ύπάρχον ον, διότι αύτό μόνον διαννοεϊται, βούλεται, δρ^.

Τό τε σώμα, δπερ γινώσκετε, καί τό έτερον ρευστοειδές σώμα, καθά 

έξ ύλης συγκείμενα, δέν δύνανται νά έ'χωσιν ή ιδιότητας τής ΰλης.

Ούδείς βεβαίως έξ ύμών δύναται νά είπν) δτι ή ΰλη διανοείται,  
διασκέπτεται, εκφέρει θέλησιν.

Ε ρ. Αφού τά δύο σώματα τοϋ πνεύματος, τό περίπνευμα και τό  
υλικόν σώμα εινε αδρανή καί άνευ βουλήσεως, ποιον τό έργον αύτών 
έν τφ άνθρώπω ;

Απ. "Ινα έννοήσγις, άγαπητόν τέκνον, τό έργον αύτών τών δύο 

σωμάτων τών έν τί) ύπηρεσίίκ τής ψυχής ή πνεύματος, δέον νά^είσ- 
δύσωμεν εις την ιδέαν τού Θεοϋ, καί, έξ εκείνου δπερ γινώσκομεν, νά 
εξαγαγωμεν το έργον αύτών τών δύο σωμάτων.

Ο Θεός έγνω, δημιουργών τούς κόσμους, νά οίκήσν) αύτούς δι’ 
δντων. . . (Ί)

Ά λ λ ’ ΐνα τά πλασματα ταύτα δυνηθώσι νά συναισθανθώσι τό πο
λύτιμον αύτό δώρον (τής άγαπης) καί νά τό άνταποδώσωσιν, έδέησε .

Ιον Νά ώσιν ελεύθερα- διότι ό καταναγκασμός δέν γεννά ή υπο
κρισίαν.

(1 ) Σ . Μ . Παραλείπομεν δέκα παραγράφους, καθο ενέχοντας υψηλήν φιλο
σοφίαν.



Νά καταστώσιν ίκανώς νοήμονα, ινα έκτιμήσωσιν αύτο το αφα- 

τον δώοον, δια τής έπιμελείας τοϋ πεύματός των εις την σπουδήν τ η ;  

φύσεως, καί δια της άναζητήσεω; καί έκτιμήσεως όλων τών ενδεί

ξεων της πατρικής αγαθότητά; του (τοϋ Θεοϋ).
Έ κ  τούτου ή άνάγκη τ η ;  έν αύτοϊς άναπτύξεω; της νοημοσύνης 

ταύτης, άνευ της οποίας δ σκοπός, ον ό Θεός προεθετο, δεν ηθελεν 

έπιτευχθή.
Ούδείς θ’ άμφισβητήσϊ) δτι, "να άναπτύξωσι την νοημοσύνην των, 

έ'δει νά δοθώσιν αύτοϊς αί περιστάσεις δπως την έςασκήσωσι.

Τί ε”γνω λοιπόν προς τον σκοπόν τούτον δ Θεός ;
Δίδει είς τόν άνθρωπον εν <τώμα πρόσκαιρον, συνεπιφέρον μεθ εαυ

τού άνάγκας· οϋτω δέ πω; συνισταμεν'ον, ώστε δ άνθρωπος (θεωρού

μενο; ένταϋθα ώς Πνεύμα) νά νομίζν) αύτό ώς τό κυριωτερον τού 

οντο; του' νά νομίζγ, πρός δέ δτι τό σώμα φ αίνεται παρέχον αυτώ 

την ήδονην η την οδύνην.
Σημείωσι;.—  Ειπον φ αίνεται έπ; σκοπώ, διότι θά ϊδητε κατωτέρω 

την άπόδειξιν τής πλάνης, είς ην διατελεϊ δ άνθρωπος, νομίζων δτι 

τό ύλικόν του σώμα αίσθανεται την ήδονην ή τόν πόνον.
Συνεπεία τοϋ διπλού τούτου συναισθήματος, το ΙΙνεύμα η ο άν

θρωπος ώφειλε νά τείνγι άφεύκτως πρός την άναζήτν,σιν τής μέν και 

τήν αποφυγήν τού έτέρου. ΙΙρό; τοϋτο, eδ et ν αναζητή, νά όιασκέ— 
π τηται,  ν’ άσκή τήν νοημοσύνην του, έπομένως νά τήν άναπτύξη 

καί νά γεννήσγι έν αύτή), ένεκα τών ίδιων αιτιών, την βουλησιν, τον 

ισχυρόν τούτον μοχλόν, δστις θ’ άποβή) τόσω ωφέλιμος αργότερα.
Ά λ λ ’ Ϊνα ή θεία αΰτη ιδέα τελεσφόρησή, έδέησε το. ΙΙνεύμα νά 

συνδεθή μετά τού ΰλικού σώματος διά τόσω στενού τρόπου, ώστε ο 

έ"νσαρκος νά διατελή έν πλάνν), άπούιδων εις τό σώμα δ,τι συνιρσθά- 

νετο τό ΙΙνεύμα.
"Ινα, λοιπόν, ή τόσψ στενή συνδεσις αυτη δυνηθί) νά παραχθή  

μεταξύ τού Πνεύματος και τού σώματος, εδεησε σύγκρασις τις επι— 

τρέπουσα αύτήν τήν προσέγγισιν, το συνδέσαι πράγμα αψηλάφητον, 

άνεπίδεκτον άναλύσεως, μετά μορίων υλικών, δύο πραγματα έκ των 

μάλλον άντιθέτων.
Οΰτω δ Θεός έγνω την πλάσίν ένός σώματος, μετέχοντος καί τού 

Πνεύματος διά τής άεροποιήσεως, καί τής ΰλης, διά τ ή ;  ιδίας αύ

τής φΰσεως.

Τούτο τό άποκαλούμεν Περίπνευμα’ 3λη ρευστοειδής, επιδεκτική 

αεριοποιησεως έν υπερτάτω κ αταληπτώ  βαθ[/φ, καί συμπυκνώσεως 
εν τοιούτω βαθμφ, ώστε νά έμφορήται τάς ιδιότητας τής ψηλαφητής 
ΰλης.

Ιδού λοιπόν τά δύο βοηθητικά τού Πνεύματος σώματα προσδιω- 
ρισμενα· μένει ήδη νά έξηγήσωμεν τό έργον αύτών.

Το ύλικόν σώμα, ώς σάς τό είπομεν, ώφειλε νά φαίνηται είς τόν 

ενσώματον ώς νά ήνε αύτός δ ίδιος, καί τούτο είς τοιούτον τρόπον, 

ώστε άπασα ή ποοκατάληψις αύτού νά τείν/) πρός άποφυγήν μέν τών 
πόνων, πρός έπιζήτησιν δέ τού εύ είναι, τής ήδονής.

Ινα δέ δ άνθρωπος άναγκασθϊ) νά διατηρί) αύτό τό σώμα έν τ ε 
λεία αρμονία, δ Θεός εγνω τά  πράγματα είς τρόπον ώςτε αί άναγ-  

καϊαι πράξεις τής σωματικής ζωής νά φέρωσιν έν αύταΐς στοιχεΐον 
ήδονής.

ΙΑού λοιπον ο άνθρωπος ύπόχρεως ν’ άσκή τήν διάνοιάν του, δπως 

προμηθευθτί αυτάς τάς άπολαύσεις, καί τοϋτο χωρίς νά γινώσκη τάς 
προκυψομίνας συνέπειας αύτών τών διαφόρων πράξεων.

Μή λησμονώμεν έν τούτοις δτι τό σώμα είνε άδρανές καί δέν δ ύ -  
ναται νά αίσθανθτί κανέν συναίσθημα εύάρεστον ή οδυνηρόν. Τούτο 

θά προσπαθήσωμεν ήδη νά καταστήσωμεν καταληπτόν.

ΙΙρος τοϋτο άς μελετήσωμεν τόν σχηματισμόν τού άνθρωπίνου ?ν-

τος καί άς είσέλθωμεν άμέσω; εί; τό θέμα- κατωτέρω θ’ άποδείξωμεν
ο,τι θά σας είπωμεν.

Γο Πνεύμα σχηματίζει το περίπνευμά του, τό πρώτιστον περικά

λυμμά του έκ τών ρενβτών  (f lu id e s) ,  τών παρά  της φνβεως τών  
βχέφεών τον άιαπεπλαβμένων.

Τ ά μόρια αύτού τού σώματος, τοϋ κατά τό μάλλον ή ήττον αί-  
θεριώδους, έλκύου*, διά τίνος φυσικής ίδιότητος, ύλικά μόρια συν- 

τελούντα πρός σχηματισμόν τοϋ ύλικού σώματος. Είς τρόπον ώστε 

τά περιπνευματικά μόρια, συνηνωμένα πρό; τά ύλικά μόρια, άποδέ-  
χονται τά συναισθήματα, άτινα νομίζει δτι αισθάνεται τό ύλικόν 

σώμα· συνεπεία δέ πάλιν τής συνενώσεώ; των πρός τό πνεύμα μετα-  
δίδουσιν »ίς αύτό τό τελευταϊον αύτά τά ίδια συναισθήματα.

Ά λ λ ’ έπειδή ούτε τό ύλικόν σώμα ούτε τό περιπνευματικόν σώμα 

δύνανται νά σκεφθώσι, νά γεννήσωσι θέλησίν τινα, καταλαμβάνομεν



ότι όλαι αί πράςείς τοΰ ύλικοΰ σώματος δέν εΐνε ή άποτέλεσμα της 
βουλήσεως τοΰ πνεύματος.

Το πνεΰμα άνακοινοϊ είς το περίπνευμα την θέλησίν του, άσυναι- 

σθητως κατά τά  πρώτα στάδια τοΰ βίου, έκουσίως δέ αργότερα.

Το περίπνευμα, δια της στενής συνδέσεώς του προς τό πνεΰμα, 

παράγει την κίνησιν καί σύρει μεθ’ έαυτοΰ τό υλικόν σώμα, δπερ εινε 
στενώς συνδεδεμένον πρός αύτό.

'ISοίι λοιπον ή χρησιμότης αύτών τών δύο σωμάτων.

Τό υλικόν σώμα, ϊνα εξαναγκάζω τόν άνθρωπον ε’ις την έξάσκησιν 

της Sιανοίας του, πρός αποφυγήν της οδύνης η πρός ζήτησιν της  
εύπραγίας.

Το περιπνευματικόν σώμα, δπερ δρ$ επί τοί> ύλικοΰ σώματος πρός 

έξακολούθησιν της απατηλής έμφάσεως, της πρός τό πνεΰμα τόσω 

άναγκαίας κατά τήν άρχήν τής ύπάρξεώς του, δπως έξαναγκάζηται  

ή διάνοιά του πρός τό Spqcv, ϊνα άποφεύγν) ή ζητή  δ,τι φοβείται ή 
δ,τι επιθυμεί.

Έ ρ .  Καίτοι παραδεχόμενος δ,τι μοί εΐπετε, επιτρέψατε μοι μίαν 
παρατήρησιν.

Διατί τό πνεΰμα, τό προσκαίρως ήνωμένον ώς λέγετε, πρός τό 

σώμα νά μή έξακολουθή έπί τής γής τήν τελειοποίησίν του ; Τό παν 

άποδεικνύει δτι τό πλεΐστον τών άνθρώπων θνήσκουσι,' πριν η άφι- 
χθώσιν είς αύτήν τήν άναγκαίαν τελειοποίησίν τής διανοίας των καί 

γίνωσι καταληπταί αί μεγάλαι άλήθειαι, κς διδάσκει ή διδασκα
λία σας.

Ά π .  Χαίρω, άγαπητόν τέκνον, διότι ή έρώ'τησίς σου προκαλεϊ 
τήν άνάπτυξιν μιας τών μεγίστων άποδείξεων τής μερίμνης τοΰ Θεοΰ 

ύπέρ τοΰ πλάσματός του.

Θά παρετήρησες βεβαίως δτι, ϊνα τις άποβή έγκρατής τών δρων 

τών συνιστώντων πάσαν επιστήμην, δέον ν’ άνακεφαλαιώνη έν δ ια -  

σκέψει όλα τά στοιχεία αύτής τής επιστήμης πολλάκις, δπως δυ-  
νηθή νά έκμάθη άπαντα.

Λοιπόν ό θεός ό γνούς δτι αύται αί σκέψεις καί αύται αΐ συγκρί
σεις ησαν ώφέλιμοι είς τό πνεΰμα, δπως τοΰτο στενώς καί ασφαλώς 

ένστερνισθτ) τάς αλήθειας, άς εδει νά γνωρίση, δ Θεός, λέγω, ε’γνω 

νά διατάμγ) τόν άρκοΰντα χρόνον είς τάς ύλικάς τοΰ πνεύματος εν

σαρκώσεις, διά πρόσκαιρων διαλειμμάτων, δυναμένων νά ώσι μάλ—

λον ή ήττον μακρά, καθόσον ή νοημοσύνη τοΰ έπί μάλλον ή ήττον  
άνεπτυγμένου πνεύματος, επιτρέπει αύτφ νά έξαγάγη τάς συνεπείας 

τών παρατηρήσεων, άς ήδυνήθη νά επιτελέση.
Αύτά τά διαλείμματα, άτινα άποκαλεϊτε θάνατον, καί άπερ έγώ 

6 ’ άποκαλέσω άιακοπάς  (σχολικάς) τοΰ πνεύματος, έπιτρέπουσιν αύτώ 

ν’ άναζητή τάς ευτυχείς ή δυστυχείς συνεπείας τών πράξεων τοΰ 

επιγείου βίου του.
"Ινα δέ μηδέν δυνηθη νά διαταράξγ) τάς μελέτας του, εγνω νά 

τεθτ) τό πνεΰμα έν τοιαύτγ, καταστάσει, ώστε νά μή επηρεάζηται  

έκ τών υλικών άναγκών τής σωματικής ύπάρξεώς.

Ουτω δέ πως ώρίσθησαν τά πράγματα, ώστε νά δυνηθή πολλά

κις νά έννοήσγ) δτι, άν π άσ χει ειί έαυτο μόνον πρέπει ν’ άποδωστρ 

τήν αιτίαν της οδύνης του, διότι, καθά έλεύθερον, δύναται νά δράση 

κατά τήν έπιθυμίαν του.
Περιττόν νά εΐπω δτι τό πνεΰμα δέον θάττον ή βράδιον, και άνελ- 

λιπώς, ν’ άναγνωρίσγι τήν συμφερωτέραν όδόν, και ότι, άναγνωρισαν 

τό τοιοΰτο, οφείλει νά προσπαθήσν) ν’ άκολουθήση ταΰτην την όδόν.

(Έ η ετ α ι βννέχεια).

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η

Πρός τόν Ια τρόν x.  Λ. Κ. Κόνσολοι κ α θ η γ η τή ν  τ ο ΰ  έν 
Ά θ ή ν α ι ς  Ι Ια ν ι κ ι σ τ η ρ ίο υ .

Έ ζοχώ τατβ ,

Τελειόφητός τι :  τής Ιατρικής, έρωτηθείς χθες περί τίνος φυσιολο
γικού ζητήματος, δέν ήδυνήθη /  άπαντήση εύκρινώς καί {φιστικώς, 

προσθείς δτι ή άναζήτηβις τον τε ζητήματος τούτον καθώ ς καί τών  
πλειοτέρων φνιβιολογικών φαινομένων εΐνε βτεΐρα  καί παραπίμψας 
με είς τό ύπό τόν τίτλον « Σ χ ή μ α  έπί κεφαλήν» κεφ. τής « Π λ ή 



ρους Πραγματείας περί Μαιευτικής» τοϋ Μ. Joulin, της παρ’ υμών 
μεταφρασθείβης και έκδοθείσης κατά τό 1 8 7 6 .

Αναγνούς τό κεφαλαίο ν τοϋτο έβεβαιώθην δτι οί φοιτηταί τής 

Ιατρικής άντί νά διαφωτίζωνται είς τινα ζητήμ ατα , μάλλον επισκο

τίζονται μέ τάς διαφόρους εικασίας, τάς διαφόρους θεωρίας, τάς δια

φόρους υποθέσεις, τάς διαφόρους έξηγήσεις, άνθυποθέσεις, επεξηγήσεις 

τών διαφόρων επιστημόνων, καί οτι ή ιατρική και ώς πρός τό έν 

λόγφ ζήτημα βαίνει ψηλαφοϋσα είς τά  σκοτεινά, διότι δέν θέλει νά 

έξελθϊ) τής τετριμμένης οδού, τής σφαλερας δδοϋ, είς ήν άπό πολ— 
λοϋ χάνεται.

« Ενος άτοπου δοθέντος μυρία έ'πονται» λέγει τό γνωμικόν. "Οταν 

λοιπόν καί ή ιατρική, έκ σφαλερας αρχής άγομένη, ανάγει τά πάντα 

εις την υλην, βεβαίως θά εισελθτ) εις αδιέζοδον λαβύρινθον, ώς καί 

εισηλθε, με τάς σαθράς υποθεσεις τών μεν καί τάς ετι σαθρωτέρα? 
άνθυποθεσεις τών δέ.

Α λ λ  ευτυχώς ήρςαντο ήδη άναφαινόμενα έτερα έν τγ  ιατρική 
πνεύματα, οί ψυχολόγοι ιατροί, οί κεκτημένοι τόν μίτον τής Α ρ ιά 

δνης, οιτινες ώς άλλοι Θησεϊς, δδηγοϋσι την ’Ιατρικήν είς τήν αληθή  

οδον, ινα και η τοσω καθυστερούσα καί καρκινοβατούσα επιστήμη  
αΰτη προαχθΤ), έν τέλει, είς ήν καί αί άλλαι έπιστήμαι γραμμήν έν 
τί) προόδψ.

Ά λ λ ’ έπί τό προκείμενον.

1 ποβαλόντος τότε εμοϋ ετεραν θεωρίαν, επεξηγούσαν καί τό έν 

λόγψ φυσιολογικόν ζήτημ α, δ τελειόφοιτος ήσπάσθη άσμένως τήν 

θεωρίαν μου ταυτην, καθο έπεξηγούσαν ευλογώτατα δχι μόνον τό 

έν λόγω ζήτημ α, α λ λά  καί πολλά ά λ λα  προβλήματα, άνεπίλυτα 
ωσαύτως διατελούντα διά τών θεωριών και ύποθέσεων τής ιατρικής 

έπιστήμης, οια τά τοϋ ύστερισμοϋ, τής κληρονομικότητος, κλπ.

Αποτεινόμενος ήδη πρός ύμάς, κ. Κ αθηγητα , υποβάλλω είς έτέ-  

ραν καί πάλιν άνάγνωσιν τό ανωτέρω μνησθέν κεφάλαιον, παρακα- 

λών ύμάς συνάμα νά ευαρεστηθήτε ν’ άναγνώσητε καί την τών ψυ
χολόγων ιατρών θεωρίαν: τοϋ τρισυνθέτου τού ανθρώπου, περί ής 

ακροθιγώς, τό γε νϋν, πραγματεύονται τά δύο έκδοθέντα φυλλάδια 
τού περιοδικού μου δ «Νέος Πυθαγόρας».

Μετά δέ τήν έπισταμένην άνάγνωσιν, παρακαλώ καί πάλιν νά 

ευαρεστηθήτε νά μοι διακαινώσητε τά  πορίσματα τής μελέτης σας,

Ϊνα καί άλλοι καθηγηταί παρορμηθώσι νά έκφέροισι τήν γνώμην των· 

Ταύτα δέ πάντα άν ούχί προς άμεσον άνεύρεσιν τής αλήθειας, προς 

ίχνηλάτησιν δμως τουλάχιστον αυτής.
’Ιδού τό άπόσπασμα τού κεφ. ύπό τόν τίτλον Χ χ ή μ . α  έ « ί  

κεφαλήν.
«Ανωτέρω είρηται πόσον στείρα είνε ή άναζήτησις τών αίτιων 

τών πλειοτέρων φυσιολογικών φαινομένων, καί ένεκα τούτου δέν θά 

έπιμείνωμεν πολύ έπί τών προταθέντων πρός έξήγησιν τής συχνότη

τας τού έπί κεφαλήν σχήματος. Οί αρχαίοι ενόμιζοΛ δτι κατά τόν 

έβδομον μήνα τό έ'μβρυον, ούτινος ή κεφαλή διευθύνεται άρχικώς 

πρός τόν πυθμένα τής μήτρας, έκτελεί ολικήν στροφήν δι ης ή κε

φαλή κατέρχεται πρός τά  κατω· ή δοξασία δμως αΰτη πρό πολλοϋ  

άνεγνωρίσθη ώς εντελώς ημαρτημένη. Ε ίτα  υπεθεσαν οτι το εμβρυον 

έπικρέμαται διά τού όμφαλ. λώρου έν τώ έναμνίω ύγρώ, έ'χον τάς 

άνωτέρας τού σώματος αύτού χώρας διευθυνομένας πρός τό κατώ τε

ρον μέρος τής μήτρας ένεκα του βάρους τής κεφαλής. Α λλ ο Dubois 
άπέδειξεν δτι ή άνάρτησις δεν είνε παραδεκτή ιδίως εις προκεχωρη— 

μ,ένην εποχήν τής κυησεως1 διά δε πειραματων εβεοαιωσεν δτι .0 
έ'μβρυον έμβυθιζόμενον είς λουτρόν πίπτει άδιαφόρως είς τό βάθος του 

άγγείου μέ τά άκρα αυτού ή πλαγιως, καί δτι ουδόλως έπιδοά τό 
βάρος τής κεφαλής αυτού. Αντι δε τής δοξασίας ταύτης, ρασιζο— 

μένης είς άπλήν φυσικήν έξήγησιν, ό Dubois παραδέχεται έτέραν 

ύπό τού P are ,  Mauriceau καί Chamberlen προταθεϊσαν. «Ν ομί-  

ζομεν, λέγει δ Dubois, δτι τά αίτια ταύτα  έδρεύουσιν είς τήν 
ανάγκην κκιί τήν έπιθυμίαν ήν ή φύσις ένεφύσησεν είς τό έ'μβρυον 

τού νά φυλάττγι μέχοις έποχής τίνος τής κυήσεως τήν θέσιν εις ήν 

κείται, καί είς ένστικτον ή κατά βούλησιν ένεργειαν αύτού δι ης 

επανέρχεται είς τήν ιδίαν θέσιν, δταν τυχαίως απομακρυνθώ.
« ’Εάν παραδεχθώμεν ένστικτον βούλησιν είς τό ε”μβρυον, δεν δυνά

μεθα νά περιορίσωμεν αύτήν είς μίαν μόνον έκ τών πράςεων τής εν
δομήτριου ζωής, καί μάλιστα ουδέ νά παραδεχθώμεν δτι και διά τήν 

πράξιν ταύτην τό ενστικον έχει έλλείψεις ώς παρατηρείται είς τά

ανώμαλα σχήματα.
« Ά λ λ ω ς  δέ πώς δυνάμεθα μετά τήν παραδοχήν τοϋ ένστικτου να 

έξηγήσωμεν τά  έπί κορμόν καί έπί πυέλον σχήματα, τας παραμε-  

νούσας οπίσθιας ίνικάς θέσεις, τους κόμβους καί τούς βρόχους τού όμ-



φαλ. λώρου, ατινα κωλύουσι μάλλον η ηττον σπουδαιως την εύνοι 
κήν έκτελεσιν τοΰ τοκετοΰ ;

«Το ένστικτον είνε εν, επομένως εάν παραδεχθώμεν την ενέργειαν 

αυτοΰ καθιστώμεν ανεξηγητους τας ανωμαλίας. Ή  δέ πρότασις τοΰ 

Dupois περί τοΰ ένστικτου τών ζώων άτινα ένεργοΰσιν ύπό ά κ α τά -  
σχετον παρόρμησιν οικοδομοΰντα την εαυτών φωλεάν καί έκτελοΰντα 

αλλας πράξεις άς ουδόλως έμυήθησαν Six  παραδειγμάτων, ύπόκειται 
είς αντιρρήσεις, διότι αί πράξεις των έκτελοΰνται άνευ έξαιρέσεως, 

όιότι τά πτηνά τής αυτής οίκογενείας οίκοδορ,οΰσι τήν έαυτών φω— 

λεάν ,·.άν .οτε όμοιοτρόπως και αμα αισθανθώσι την προς τοΰτο ανάγ
κην ένεκα τής ωοτοκίας, ένω το εμβρυον δέν λαμβάνει πάντοτε τήν 

θέσιν ητις είνε ή μάλλον ευνοϊκή δ ι’ αύτό. Έ τ ι  δέ οί νεώτεροι φυ

σιολόγοι δέν παραδέχονται είς τό εμβρυον ε’νστικον βούλησιν, ά λ λ ’ 

αποδ'.δουσι τάς παρ αυτού έκτελουμενας κινήσεις είς άντανακλαστι-  
κάς ένεργείας :

« Ο Dubois στηρίζει τήν δοξασίαν αύτοΰ είς τό δτι τά ανώμαλα  
σχήματα είνε συχνότερα κατά τάς έκτρώσεις, δέν έ'λαβεν δμως ύπ* 

οψιν τό σχήμα τής μήτρας κατά τήν εποχήν εκείνην καί τήν αφθο
νίαν τοΰ εναμνίου ύγροΰ, πολυ μεγαλειτέραν ούσαν σχετικώς πρός τόν 
όγκον τοΰ έμβρύου.

« Ο  δέ LimhsOn, παραδεχόμενος τάς άντανακλαστικάς ένεργείας 
ώς αίτια τοΰ επί κεφαλήν σχήματος, ανέπτυξε την δοξασίαν αύτοΰ 

εις εκτεταμένον υπόμνημα' οί προτεινόμενοι δμως έν αύτφ λόγοι δέν 
άποδεικνύονται, επομένως ούδέ καταπείθουσί τινα.

« Ο δέ GazeilX εξηγεΐ το φαινόμενον διά τοΰ τρόπου της άναπτύ— 

ζεως τής μήτρας, ήτις, κατά τούς εζ πρώτους μήνας διευρυνομένη 
ιδίως κατά τόν πυθμένα, είνε πολύ εύρυτέρα κατά τήν άνωτέραν 
αύτής μοίραν ή κατά τόν τράχηλον, άφ' έτέρου δέ τό πυελικόν άκοον 

τοΰ εμβρύου όγκωδέστερον όν τοΰ κεφαλικοΰ άκρου αύτοΰ εφαρμόζε

ται είς τό ευρύτερον μέρος τής μήτράς, κατά δέ τούς τρεις τελευταί
ους μήνας τής κυήσεως καί ή κατώτερα μοίρα τής μήτρας διευρύνε

ται κατ ολίγον οσον καί δ πυθμήν, τότε δμως ή κάθετος τοΰ εμβρύου 

διάμετρος είνε άρκούντως μεγάλη ώστε δέν επιτρέπει αύτώ τήν μ ετα
βολήν τής θέσεως. Την θεωρίαν ταύτην νομίζομεν πιθανωτέραν τών 

λοιπών. Εκτος δε τών δευτερευουσών τούτων σκέψεων έτέρα σπου— 

δαιοτέρα έζηγεΐ τήν συχνότητα τοΰ έπί κεφαλήν σχήματος, δηλ.

δτι ό τοκετός είνε εύκολώτερος είς τό σχήμα τοΰτο, ή δέ φύσις εκλέ
γει είς τάς λειτουργικάς αύτής ένεργείας τήν άσφαλεστέραν όδόν, ώστε 

ή μέν φυσιολογική κατάστασις είνε δ κανών, ή 6 ι  παθολογική ή 

έξαίρεσις.
« Ό  δέ J e a u c o u r t  κατέγεινε νά όρίση την έπίδρασιν τοΰ έπαγγέλ-  

ματος τής μητρός έπί τής στάσεως τοΰ εμβρύου κατα το τέρμα τής 

κυήσεως' τ ά ;  στατιστικά; αύτοΰ έρεύνας περιλ αμβανούσας 7 6 1  περι

πτώσεις διηρεσαν είς δύο σειράς, είς μέν την πρώτην τών όποιων κατε- 

ταξε τάς γυναίκας αΐτινες ένεκα τών ένεργητικών ασχολιών ύποχρε- 

οΰνται εί; καθημερινήν ασκησιν, εί; δέ τήν δευτέραν εκείνα; ών τό 
επάγγελμα απαιτεί καθεστηκυιαν ζωήν. ’Ιδού τό άποτέλεσμα « . . .

Σ ά ;  άποστέλλω, κ. Κ α θη γ η τά , ταχυδρομικώς, τά έκδοθέντα δύο 

φυλλ. τοΰ «Νέου Πυθαγόρα», διά τόν άνω είρημένον σκοπόν.

Ά θ ή ν η ι ιν  2 0 ) 2 )9 1
“Ε ρρω σθε  

0 .  Α ο μ ι ν ο ε

Υ .  Γ. Ά ν  τυχόν θεωρήσητε τόν «Νέον Πυθαγόρα άκαταλληλον  

τής μελέτης ύμών-δπερ απεύχομαι— παρακαλώ νά μοι έπιστρέψητε 
τά δύω φυλλάδιά, άλλως θά λάβω τήν εύχαρίστησιν καί τήν τιμήν 

νά έγγραψω καί ύμάς μεταξύ τών συνδρομητών, έπί εν fro ; ,  ω; 
καί δσους άλλους έκ τών συναδέλφων σας θελήσωσι νά έγγραφώσι 

τοιοΰτο·., ί ιά  τών κ,αλών υ|/.ών συστάσεων υπερ του ταπεινού τούτου 

έργου μου. ^  ^

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν  

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ

«Τυγχάνουσι πράγματά τινα, άτινα ό οίηματίας, μεθ οίανδητινα διαύγειαν 

πνεύματος πεπροικισμένος, αδυνατεί να κατανόησή».
(Τ ά  Μυστήρια τοΰ Έ ρμοΰ).



« Ο σκεπτικισμό;, 6 πεφυσημένως απορριπτων τά γεγονότα, χωρίς να 
ζητηση την εξερεύνησή αυτών, εινε .ενίοτε όλεθριώτερος τής έΧαφροτέρας 
εΰπιστίας». (Ούμβόλδος).

Εκ τοΰ επισυναπτομενου, εν μεταφράσει, ξένου έργου παρατηρεί 

πας τις οτι τά  φαινόμενα τής πνευματολογίας δέν περιστρέφονται περ1 

τά τραπεζάκια μόνον, ώ; τοιοϋτό τι φαίνεται ΰπονοοϋσα ή «Ά κρόπο.  

λ ι ;»  διά τοϋ φύλλ, της 13 7βρίου 1 8 9 0 ,  ά λλά  καί περί άλλα  φαι
νόμενα, πολύ έκπληκτικώτερα, πολύ υπέρτερα.

Έ ν  τούτοι; καλόν ν’ άπαντήσωμεν καί ήμεΐ; έν προοιμίιρ καί διά 
βραχέων είς τά έξής έρωτήματα της «Άκροπόλεως» :

«Είς ήμάς πάντοτε δεν είξεύρομεν διατί αύτά τά τρίποδα τραπε

ζάκια ήσαν ή βάσις της δυσπιστίας μας πρός τόν πνευματισμόν. Και 

πρώτον μέν διατί τραπεζάκια; Τί σχέσιν έχουσιν αύτά μέ τά  πνεύ
ματα ; Και δεύτερον διατί τρίποδα·, Διά νά μεταβάλλουν τούς πιρί 
αύτά είς τετράποδά ;»

Είς τήν έρώτησιν λοιπόν: «Καί πρώτον διατί τραπεζάκια» άπ αν-  

τ^ έν μέρει ό Leon Denis έν τώ βιβλίω του «Διατί ή Ζω ή;» ώς 

εξής : 0 )
«Καί κατ άρχάς μεν οί πειραματισμοί τής νεωτέρας πνεύματολο- 

γίας έχλευασθησαν ώ; καί οί περί αυτούς καταγι «όμενοι, θεωρηθεντες 
μωροί.

αΤοιοϋτο έκπαλαι το μοιραΐον τών νέων ιδεών, τών νέων ανακαλύ

ψεων. ΧυδαΙαν έθεώρησαν τήν χρήσιν τών περιστρεφομένων τραπεζών. 

Ά λ λ ’οί μεγίστη  νόμοι τοϋ σύμπαντος, αί ίσχυρότεραι δυνάμεις τής φυ- 

σεωςδέν άπεκαλύφθησαν διά τρόπουμάλλον έπιβάλλοντος.Μήτοι δ η λ ε
κτρισμός Αεν άνεκαλύφθη χαρι; εις τούς έπί βατραχων πειραματισμούς 

(καί είς τό παίγνιον, προσθέτομεν ήμεΐς, έπί τής ελκτικής ίδιότητος 

τοϋ ηλέκτρου παρ άλλων πολλών, κυρίως δέ παρά τού "Αγγλου ια

τρού Ζιλπέρ); Μητοι η πτώσις μήλου τίνος δέν απέδειξε τήν π α ν — 

γκόσμιον έλςιν, το όε κόχλασμα τής χύτρας, τήν ενέργειαν τού άτμοϋ;

(1) Περι του ζητήματος τούτου έγράψαμεν καί εις το ετερον πόνημά μας 

«Τά Μαγνητιστιχά χαί Πνευματιστιχά Φαινόμενα», έν σελ. 2 2 6  χαί εφεξής, 
σχετιχά τινα προς 6μοίαν έρώτησιν τοϋ σεβ ΒιευΟυντοΰ τής «Σιών» τής 23 
Ά πριλ . 1 8 8 6 ·

Μήτοι οί δέ-Καϋς, δ ’-'Αρβέϋ καί τόσοι άλλοι μεγαλοφυείς άνδρες

δέν έθεωρήθησαν μωροί;
νΚαι δεύτερον δ ια τ ί τρ ίποδα; Λ ιά νά μεταβάλλουν τους περι αυτά

είζ τετράποδα  ;
Ή  άγνωστος καί άπόκρυφος δύναμις, φίλη « Ακρόπολις», έκδη- 

λούται, ώς θά ΐδωμεν, διά πολλαπλών μέσων άλλά το βτοιχειο— 

δέστερον, τό εΰχερέστερον, τό πειστικώτερον διά τους ΰλιστάς, τούς 

άπιστοϋντας, τούς δοκίμους, τυγχάνει το τραπεζακι, και μάλιστα το 
τρίπουν, καθό εύκολώτερα, ή ή τετράπους βαρεία τράπεζα, μετακι-  

νούμενον, άναχινούμινον (διά τήν τυπτολογίαν), αίωρούμενον ύπέρ το 

ενδκφος,ισάκις ή τοϋ μεσάζοντος δύναμις τυγχάνει μέτρια, ανίσχυρος.

Καί όντως- διά τής άπλής μετακινήσεως τών τραπεζών πείθεται 

ό μεσάζων δτι ΰφίσταται έτέρα δΰναμι;, έκτός τής εαυτού, έπενερ—

γοΰσα έπί τής τραπέζης.
Διά τής ύπέρ τό ε”δαφος άνυψώσεως, αίωρήσεως τής τραπέζης-ότε  

ή ισχύς τοΰ μεσάζοντο; τυγχάνει ύπερτέρα-πείθεται δ απιστών δτι 

ύπάρχει ύπερτέρα άγνωστος δύναμις, διενεργούσα τό φαινόμενον άφύ-

σικον τοΰτο διενέργημα.
"Οτε δέ ή τραπεζα μεταβαίνει ένθεν κακείθεν, σύμφωνα πρός την 

έν διάνο ία θελησιν τοΰ παρεστώτος, τοΰ πειραματιζομένου, ή δτε διά 

τής τυπτολογίας ύπαγορεύει πράγματα γνωστά εις ενα μόνον των 

παριστώτων ή άπαντήί έπιτυχώ; είς τήν έν διανοία έρώτησιν ή πραγ

ματεύεται περί ύψηλών ζητημάτω ν, ένώ δ μεσάζων τυγχάνει αγράμ

ματος, τί άλλο ταΰτα παντα δηλοΰσιν ειμή δτι ή δύναμις αϋτη χε-

χτηται δ ιάνοιαν  ;
Τ ά  δέ τρίποδα τραπεζακια, φ ί λ η  « ’Ακρόπολις», δέν μεταβαλλουσι  

του; περί αύτά είς τετραποία, κατά τήν ύπεοπλεονάζουσαν άττικοϋ 

άλατος έκφρασίν σας· τό τοιοϋτον έπιτελεΐ δ Υπνωτισμός, ώς καί 

ύμεΐς έγράψατε έν τοΐς φυλλ. 2 9 ,  3 0  8βρ. κλπ. 1 8 8 7 ,  δι' ού ύπνω- 
τιζόμενός τις έγένετο γ ά τ α ,  έτερος γ α λή , κλπ. Ο Ίριπους άπεναντίας 

μεταβάλλει τά περί αύτόν καί τά τετράποδά καί τά δίποδα, μ ετα

βάλλει λέγομεν, είς τρίποδα, δ η λ ’ τους παίδας εις γέροντας, ούχί 

καθ’ ήλικίαν, ά λ λ ’ ώς ένόει τοΰτο δ σοφός ίερευς τ ή ;  Αίγύπτου, κατα  

τόν Τίμαιον τοΰ Ιΐλάτωνος, ή είς Οίδιποδας, δηλ. λυτάς τοΰ ύπό 

μελέτην αινίγματος τής άποκρυφου Σφιγγός.



Παραχωροϋμεν ήδη λόγον είς τόν δημοσιογράφον καί συγγραφέα

R. Cailli£.

«Έ χ λ εύ ά σ α  κάγώ έπ! πολύ, ώς δ κόσμος ολος, τά  τοΰ μαγνητισμού. Ά λ λ ά  — 
το εξομολογούμαι τα π εινώ ;— δ,τι έξελάμβανον ώς γέλωτα τοϋ Βολταίρ, δέν 
ητο η γέλως μωροϋ, συνηθέστερος τοΰ πρώτου. Περιστάσεις ΐδιαίτεραι μέ 
προετρεψαν να σπουδάσω έκ τοΰ σύνεγγυς μίαν φυσικήν ύπνοβάτιδα, εκ 

στατικήν, αύτομαγνητιζομένην (περιερχομένην εις transe,  ώς λέγουσιν οί 

’Αμερικανοί), καί κτώσαν τότε δυνάμεις εκτάκτους. “Εγραφεν άσυναισθή- 
τ ω ; ,  ακουσίως" έν διαστήματι πέντε ή εξ πρωιών συνεγραφε έν μυθιστό
ρημά, ώς εκείνα, άτινα έδημοσίευσα ύπο τδ ίνομά μου μέν, άλλά κ α τ ’ εν

τολήν της : «Τδ Μυθιστόρημα τοΰ Μέλλοντος», « Ό  Λου!' Ούβέρτ», «Οί 
’ Απόκληροι», κλπ »

Eug. B o nnem ere (ό ιστορικός).

«Δέν λέγω δτι ταΰτα είναι πιθχνά- λέγω δτι ύφίστανται πραγματικώς.»

Κ ρ ο ύ ξ -

« Ύ π ο  τον τίτλον «Μαρτυρίαι τών γεγονότων» άρχόμ;θα σειράς 

σπουδών, σκοπουσών τήν άπόδειξιν της πραγματικότητο; τών επι

κοινωνιών τών ζώντων μετά τών τεθνίώτων, κατά συνέπειαν δέ τήν  

άναμφίρρηστον άπόδειξιν της ύπάρξεώς καί τής άθι*ν«σί«ς τ η ;  ψυ

χή?. ΙΙροτιθέμεθα νά παράσχωμεν καί ήμεις έξ αύτών ολίγον υλι

κόν διά το μέγα έ'ργον τ η ;  κοινωνικής άναγεννήσεω;, ής τόσαι εφη

μερίδες έξυπηρετούσιν ήδη τάς προθέσεις, Τό φιλοσοφικόν καί θρησκευ

τικόν σύστημα, δπερ, έν ταϊς ήμέραις ταύτα ι; ,  ΐείνει μ ετ ’ άξιοση- 

μειώτου ζέσεω; νά ένθρονισθή έν τή Έσπερίο:, είναι ά λ η θή ; Μά&η- 
βις, δηλ, γενναία καί εύθετο; έ'νωσι; της ’Επιστήμης καί τής 
Θρησκεία;, Δέν είνε οΰτε χριστιανικόν οΰτε καθολικόν, κατά τήν 

παραδεχθείσαν σημασίαν τών λέξεων, ά λ λ ’ είνε χριστιανικόν καί κα
θολικόν κατά τήν άρχικήν καί άληθή έννοιαν αύτών τών λέξεων. 

Διεκδικεΐ τό κληρονομικόν, τό νόμιμον δικαίωμα τοϋ Χριστιανισμού 

κατά τών σφετερισθέντων αύτόν τόν τίτλον, δι’ εσφαλμένη;, ψευδοϋ;, 

δεισιδαίμονο;, είδωλολάτριδος διερμηνεύσεως τής αρχική; δι
δασκαλία;. Αύτο τό σύστημα, τό καθολικόν ούχί δ ’ εθνικόν, 

κατά τήν κυριολεκτικήν σημασίαν τής λέξεως, παραδέχεται δτι δ 

Θεό; έκφαίνεται διηνεκώς, οτι ή Θρησκεία είναι άκμαία τις κ ατά-  
στασις, αείποτε παρούσα καθ’ ολας τάς έποχάς, αείποτε «ύποόσι-

w  ΐ  « Μ  *.· “ ά ίέν * * - ™ “  ί " " ” '  ?
W  L . v r i . ,  ί ν · ,γ ώ 1; S i .  s o —  «  *  * " · * " »  »  w

ίδιαν αύτοϋ ιδιοσυγκρασίαν. ·

Μ* , « ΐ  m u , K « » « « ™  ί »
Τ« ί ,  Τί τ ί ;  «βίο,

™ » χ . ϊ . ,  Ό  θ . «  · » ·  « «  * “ «  “ γ “  Τ  '

1 , ! . ^ ,  i  * ( «  * * ·  “ « ■ W " "  " »  “ ■
Κ0ύ ! ’Ακούσατε τί γράφει δ έθνικος ημων ποιητης.

Ecoutez, Je suis Jean. J ’aivu des chose. sombres  
J ’aivu l’ombre infinie ou se perdent les aombres  
J ’ai vu les visions que les reprouves font, 
Les engloutissem ents de Γ abim e sans fon , 

J ’ai »» le d e l ,  le chao s, Γ espace.
/  Vivants! puisqu j’en viens, jesais c e q u i  s. y pass 

Je  vous affirme a tons, ecoutez bien raa voix,
J ’affirme meme a ceux qui vivent dansles bois- 
Q ae  le seigneur, le Dieu des e sp rit . ,  des prophet* ,
Voit ce  que vous pensez et  salt  ceque vous faites.  
C- esi bien, continues, grands, petits , jeunes, v .eux  

One l’avare soit tout a l’or, que Y envieux 
R a m p e  et  morde en ram p an t,  que le glouton d evo re .  

Que celni qui faisait le mal le fasse encore 
Que celui qui fut lache et vil le soit toujours . 
Voyant vos passions, vos fureurs, vos amoius, 
J ’aidit a Dieu: Seigneur, jugez ou nous en sommes, 
Considerez laterre  et regardez les homines, 

brisent tons'les n < * » d , , u i  d e v a . e n l ^  
E t Dieu m’ a repondu: C E R lb b , J t v A

Κ »  όντως l » . i  Ή  , α γ Λ ,  Μ »  « r - * * »
* τούτο Ή  γήινο; κνθρωπότη; άφικετο, εν τοις περ

μαρτυρεί το Υ , ή- « ποοαχθη *ίς ύπέρμε-
α ύ τή ;  *ίς μεγάλην μεταμορφωσιν, κ α )  ην 1 , .

’ ν ■ » Κίκλ-ηται δέ δ πνευματισμό; να οιατρον βήμα προς την προοόον. Κεκληται r  γ



την εποχήν μας υλισμού δπλον τοϋτο, τυγχάνει έξερευνητική άμα 

επιστήμη και φιλοσοφία. Τά πνεύματα, κατά τόν Ά λ λ ά ν  Καρδέκ, 

iivat αί ψυχαί τών έπί τ ή ;  γ ή ;  ή είς άλλους πλανήτας διαβιωσάν— 

των. Δέν είναι οντα αμφίβολα, αόριστα, ούτε φλόγε;, ώ; αί φώσ

φοροι άτμίδες, ούδέ φαντάσματα, ώς τά τών μύθο>ν είναι οντα ο- 

μοια ήμϊν, έ'χοντα σώμα, ώς τό ήμέτερον, ρευστοειδέ; δμοις καί αό
ρατον έν τή κανονική καταστάσει.

«.Η ψυχή, προσεπιλέγει ό Ά λ λ ά ν  Καρδίκ, ήνωμένη κατά τήν  

ζωην πρός τό σώμα, κέκτηται διπλούν περικάλλυμα: τό εν βαρύ, χον

δροειδές, φθαρτόν, δηλ. τό Σώ μα, τό έτερον ρευστοειδίς, αβαρές, 

άφθαρτον, τό όνομαζόμενον Π ερίπνευμα. Τό περίπνευμα είνε ό δεσμός 

ό συνδεων τήν ψυχήν πρός τό σώμα' διά του δεσμοϋ τούτου έπιδ;ςί 

ή ψυχη έπί τού σώματος, διά τούτου δέ παλιν άντιλαμβανεται τών 

συναισθημάτων».

Οί καβαλισταί καί ολοι οί O ecultistes ,  (*) συμφωνούσιν ώς πρό; τήν 
ΰπαρξιν αύτή; τ ή ;  τριαδο; τ ή ;  άνθρωπίνης προσωπικότητος, διαφω- 
νούσίν δμως ώς πρό; τό άφθαρτον τού περιπνεύματος, μή παραδεχό

μενοι τό τοιούτο. Τό σώμα εινε τό caput m o rtu u m , προωρισμένον 
εί; φθοράν, ό δέ θάνατος δέν είνε ή ή καταστροφή αύτού τού χον

δροειδούς περικαλύμματο;.Ή ψυχή έγκαταλείπει αύτό τό πίρίπνευμα, 
τό βαρύ καί φορτικόν, ώ; άφίνει τις φόρεμα μεταχειρισμένον ή ώς ή 

πεταλούδα άφίνει τήν χρυσαλλίδα της. Ό  άνθρωπος εξέρχεται βε

βαίως τού σώματός του ώς Πνεύμα, δηλ. είς χατάστασιν ψυχής περι- 

κεκαλυμμένης ύπό τού περιπνεύματό; του' άλλά λέγουσιν οί Occul-  
tis tes ,  αύτό τό περικάλυμμα διαλύεται ολίγον κ ατ’ ολίγον, μέχρις 
ού ή ψυχή καταστή έλευθέρα.

Ιο ρευστόν, το συνιστών το περίπνευμα, διερχεται δλων τών σω

μάτων, ώς τό φώς διά των διαφανών σωμάτων ούδεμία ϋλη δύναται 

νά το παρεμποδίσει. Τούτου ένεκα τά πνεύματα εισέρχονται καί είς 
τά μάλλον έρμητικώ; κεκλεισμένα μέρη.

Τ ά πνεύματα δύνανται νά έκδηλωθώσι κατά μυρίους διαφόρους 
τρόπους: διά τ ή ;  διανοία;, τής δράσεως, τής άκοής, τ ή ;  άφή;, τών

(1 )  Σ. Μ. Occulte  σημαίνει τ& διαιρευγον τήν δια τών αισθήσεων ανάλυσιν

κρότων, τής κινήσεω; τών σωμάτων, τής γραφής, τής ιχνογραφίας, 

τ ή ;  μουσικής, κλπ.
Έκδηλούνται δέ διά τού διαμέσου προσώπων κεκτημένων είδικάς 

έπιδεκτικότητας δι’ αύτά τά είδη τών έκδηλώσεων, άποκαλουμένων 

Μ εσαζόντων. Διακρίνονται δ’ ούτοι είς μεσάζοντα; λαλούντα;, βλέ
ποντας, ακούοντας, ιχνογράφους, γράφοντας, τυπτολόγους, κλπ. Τά  

πνεύματα χρησιμοποιούσι τό σώμα τού μεσάζοντος απαράλλακτα ώ;  

ό μουσικό; τά  πλήκτρα τοϋ κλειδοκυμβάλου ή τ ά :  χορδά; τοϋ τε

τραχόρδου, πρό; έ'κφρασιν τ ή ;  ιδέας του.
Σημειούμεν έν παρόδω καί τούτο: οτι δ η λ . πρόσωπον τι ζών δύ-  

ναται se dedoubler, νά έγκαταλείψη δ η λ . (προσωρινώς) τό σώμά του 

καί νά περιπλανάται έν καταστάσει Πνεύματος. Οί Μ αχατμά έπι-  

δίδονται πολύ είς αύτήν τήν πράςιν. Οί Yogis τών Ινδιών διά τίνος 

έπαγω γή;, καί αύτή ; έπιστήμη; τυγχανούση;, κατορθούσι ν’ άνα- 

πτύξωσι παραδόξου; ψυχικά; δυνάμει;.
’Ιδού παραδείγματά τινα : Ό  κινέζο; άγιο; Tieh-Kwai-sieng-  

shen, έγκαταλείπων το σώμά του κοιμώμενον εν τινι δωματίίρ, άνήρ- 

χετο διά τ ή ;  δυάδο;.  τ ή ;  ψυχή; καί τού πνεύματο;, εί; τ ά ;  ούρα- 

νιας σφαίρας, δπω; λάβϊ) τ ά ;  διδασκαλία; του προ πολλοϋ έξαφανι- 

σθέντος τής Γ ή ;  διδασκάλου του Λαο-τζέου (Κομφυκίου). Κ ατά τ ά ;  
τοιαότα; άναλήψει; ένεπιστεύετο τήν διαφύλαξιν τού σώματό; του 

εί; ένα τών μαθητών τ ο υ . Ημέραν τινά. ώς διηγούνται, τού φυλακος 

προσκληθέντος παρά τή  κλίνη τής άποθνησκούσης μητρός του, τό 

Πνεύμα τού σοφού, έπανελθόν τήν έσπέραν τ ή ;  έβδομη; ήμέρα; καί 
μή δυνηθέν νά είσέλθϊ) εί; τήν σωματικήν διαμονήν του, καθό φθα- 

ρεΐσαν ύπό τών σκωλήκων, κατέφυγεν εί; τό χωλόν καί κυφόν σωμα 

έπαίτου τινός, άρτι θανόντος, καί ήδυνήθη οϋτω, ύπό την νέαν μορ

φήν, νά συνεχίστ] την αποστολήν του δ I ieh—Kwai-sieng-slien, 
ύποστηρίζων διά τής ράβδου το άδέξιον βάδισμά του.

Πολλά τοιαύτα παρόμοια έκπληκτικά πράγματα διηγούνται περί 

αύτών τών Y o g i s . Ά λ λ ο ;  τι ;  άπόστολο; βουδδιστή;, ζήσας πρό 6 0 0  

έτών π. X .  W ang-pa καλούμενος, ήτο άλχημ ιστή ;·  παρήγε δέ 

χρυσόν άποκλειστικώς διά τού; πτωχού;.

( Ε πεται συνέχεια)
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