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             ο Φαινόμενο του Τροχού της Αιωνιότητος είναι ένα φιλοσοφικό κατηγόρημα, που 
αφορά στην κατανόηση της ενότητας της Γήινης Ζωής μας με την Επουράνια.

Στη δίνη του τροχού, αυτά που για μας στη γη, μας φαίνονται διαφορετικά ή αντίθετα, ή 
φανταστικά, τώρα παίρνουν αρμόζουσες  θέσεις και συνιστούν Ομοιοποίηση, Αλληλεξάρτηση 
και Αλληλουχία. 
Ας γνωρίσουμε αυτές τις δραστηριότητες, που όλες μαζί στριφογυρίζουν στη δίνη του τροχού 
και συνιστούν την αιώνια ζωή.

Φαντασθείτε έναν τροχό αποτελούμενο  από δύο δίσκους, σε κοινό άξονα. Ο ένας δίσκος είναι 
Ακίνητος, ενώ ο άλλος δίσκος είναι Κινητός, περιστρεφόμενος παράλληλα με τον Ακίνητο. 

Ο Ακίνητος δίσκος περιλαμβάνει τους Νόμους, τα Αρχέτυπα και του Κώδικες του Ουράνιου 
κόσμου. Ο άλλος δίσκος ο Κινητός περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις των Νόμων, των Κωδίκων 
και των Αρχετύπων, όπως αυτές διαλαμβάνονται στο Γήινο κόσμο, τον κόσμο των αισθητών 
πραγμάτων και των φαινομένων. 

Μέσα από την περιστροφική κίνηση του Κινητού δίσκου και την Ακίνητη στάση του δευτέρου 
δίσκου, διαπιστώνουμε ότι, ο Ένας χύνει το νόημά του μέσα στον Άλλο, μέσα από ένα ακατάλυτο 
Δεσμό, με αποτέλεσμα οι Δύο Κόσμοι να γίνονται Ένας. 
Αυτό είναι το Φαινόμενο της Αιωνιότητος, αλλά και των Αιτιών που συνιστούν το Φυσικό 
Κόσμο.
Η βαθειά κατανόηση ενός κόσμου που είναι ενοποιημένος με το Αιώνιον, συνιστά την πλήρη 
Αυτογνωσία.
Ο «Τροχός της Αιωνιότητος» από τη στιγμή που γίνεται αυτοσυνείδησις, μας επιτρέπει και μας 
ωθεί να κατανοήσουμε την ενότητά μας με το σύνολο του κόσμου, την Αθανασία του Εγώ μας 
και την κυρίαρχη θέση μας στη μακαριότητα της Άλλης Ζωής.

T
Στη δίνη του τροχού, αυτά που για μας στη γη, μας φαίνονται διαφορετικά ή αντίθετα, ή φανταστικά, 

τώρα παίρνουν αρμόζουσες  θέσεις και συνιστούν Ομοιοποίηση.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 



271

    
     ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ “ΤΑΥΤΟΝ”

1. Το ΘΕIΚΟΝ είναι ταυτόν με το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
2. Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ είναι ταυτή με  την ΚΙΝΗΣΗ
3. Οι ΙΔΕΕΣ είναι ταυτές με τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
4. Η ΟΥΣΙΑ είναι ταυτή με  το ΝΟΗΜΑ 
5. Η 4Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ  είναι ταυτή με τις 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
6. Η ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ είναι ταυτή με τις 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ  
7. Το ΥΠΕΡΕΓΩ  είναι ταυτόν με το ΕΓΩ 
8. Το ΑΙΤΙΟΝ είναι ταυτόν με το ΑΙΤΙΑΤΟΝ 
9. Το ΑΙΩΝΙΟ είναι ταυτό με το ΕΦΗΜΕΡΟ
10. Το ΑΜΕΡΙΣΤΟ είναι ταυτόν με το ΜΕΡΙΣΤΟ
11. Το ΠΝΕΥΜΑ είναι ταυτόν με την ΥΛΗ 
12. Η ΟΡΜΗ είναι ταυτή με την ΣΤΑΣΗ
13. Η ΕΞΕΛΙΞΗ είναι ταυτή με την ΑΝΕΛΙΞΗ
14. Το ΑΓΑΘΟ είναι ταυτόν με το ΘΕΪΚΟ
15. Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ είναι ταυτή με το ΧΑΟΣ
16. Η ΔΡΑΣΗ είναι ταυτή με την ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
17. Η ΑΡΜΟΝΙΑ είναι ταυτή με το ΧΑΟΣ
18. Ο ΜΕΓΑΚΟΣΜΟΣ είναι ταυτός με τον ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ
19. Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ είναι ταυτή με το ΕΜΜΕΤΡΟΝ
20. Οι ΚΩΔΙΚΕΣ είναι ταυτοί με τις ΜΟΡΦΕΣ 
21. Οι ΑΡΙΘΜΟΙ είναι ταυτοί με τις ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
22. Τα ΣΧΗΜΑΤΑ είναι ταυτά με τις ΔΟΜΕΣ
23. Το ΑΠΕΙΡΟΝ είναι ταυτόν με το ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
24. Το ΠΛΗΡΕΣ είναι ταυτόν με το ΚΕΝΟΝ
25. Ο ΧΡΟΝΟΣ είναι ταυτός με το ΑΘΑΝΑΤΟΝ
26. Η ΚΛΙΜΑΞ είναι ταυτή με την ΑΝΑΛΟΓΙΑ
27. Η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ είναι ταυτή με το ΟΝ
28. Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ταυτός με την ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
29. Η ΜΕΘΕΞΗ  είναι ταυτή με την ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ   
30. Το ΥΨΙΣΤΟ είναι ταυτόν με το ΕΣΧΑΤΟ
31. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ είναι ταυτή με το ΚΑΛΛΟΣ
32. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι ταυτή με την ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ 
33. Το ΑΠΟΛΥΤΟ είναι ταυτόν με το ΣΧΕΤΙΚΟ 
34. Το ΚΕΝΤΡΟ είναι ταυτόν με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
35. Το ΦΩΣ είναι ταυτό με το ΣΚΟΤΟΣ  
36. Η ΘΕΣΙΣ είναι ταυτή με την ΑΝΤΙΘΕΣΗ  
37. Η ΛΥΣΗ είναι ταυτή με το ΠΡΟΒΛΗΜΑ    

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ



Σηκώνουμε συχνά τα μάτια μας στον Ουρανό και προσπαθούμε να εντοπίσουμε την 
περιοχή που μπορεί να βρίσκεται ο Παράδεισος του Φωτός που βιώνουν οι ψυχές. 
Κι άλλοτε πάλι σκύβουμε το κεφάλι μας στη γη και βυθίζουμε τη σκέψη μας, ως βαθειά 
στα σπλάχνα της, εκεί που τα μακάβρια σπήλαια, οι φωτιές, το σκότος και οι διάβολοι, 
συνθέτουν το σκηνικό της Κόλασης. Όλα όμως αυτά, είναι μύθοι και αφελείς δοξασίες.

Σηκώστε τα μάτια σας ψηλά, ρουφήξτε τη 
φύση, τους ουρανούς και τις θάλασσες, τα 
άστρα και τους Γαλαξίες του σύμπαντος 
κόσμου και κλείστε την ανάσα τους βαθειά 
μέσα στα στήθη σας. 

Ο φυσικός κόσμος που απολαμβάνουμε σ’ αυτή τη ζωή, 
που είναι ο κόσμος των αισθητών πραγμάτων και των φαινομένων, 

δεν είναι παρά μία ανάκλαση φωτός, 
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Το «Εγώ» μας ταυτίζεται με την «Άλλη Ζωή» μόνον 
μέσω της σκέψης μας.
Η απεραντοσύνη του Άλλου Κόσμου βρίσκεται μέσα 
στο ατομικό μας Αρχέτυπο, στο αιώνιο «Εγώ» μας, 
αναπόσπαστα και αναπόδραστα ενωμένα και τα δύο.

Ο φυσικός κόσμος που απολαμβάνουμε σ’ αυτή τη 
ζωή, που είναι ο κόσμος των αισθητών πραγμάτων και 
των φαινομένων, δεν είναι παρά μία ανάκλαση φωτός, 
ένας αντίλαλος, ένα απείκασμα του θαυμαστού κόσμου 
των Αρχετύπων.

Σηκώστε τα μάτια σας ψηλά, ρουφήξτε τη φύση, τους 
ουρανούς και τις θάλασσες, τα άστρα και τους Γαλαξίες 
του Σύμπαντος κόσμου και ρουφήξτε την ανάσα τους 
βαθειά μέσα στα στήθη σας. 
Κι ύστερα, κλείστε τα μάτια, πείτε ότι, όλα μα όλα είναι 
κλεισμένα στο «Εγώ» σας κι ελάτε να «πεθάνουμε» 
μαζί, να ταξιδέψουμε στην πραγματικότητα ενός 
Άλλου Κόσμου, του Κόσμου των Αρχετύπων και των 
Νόμων, της Χρυσής Τομής, της Απόλυτης Καταγωγής 
μας. 

Ο φυσικός κόσμος που απολαμβάνουμε σ’ αυτή τη ζωή, 
που είναι ο κόσμος των αισθητών πραγμάτων και των φαινομένων, 

δεν είναι παρά μία ανάκλαση φωτός, 
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Η Εννοια 
της
Χρυσής Τομής
Οι πηγές πληροφοριών για 
την Μαθηματική Επιστήμη των 
Αρχαίων Ελλήνων είναι δύο: 
Οι αρχαιολογικές έρευνες και 
τα συγγράμματα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας.
Τα Θέατρα, οι Ναοί και όλα τα εν 
γένει λατρευτικά οικοδομήματα 
του αρχαίου κόσμου, μας 
παρέχουν σήμερα αστείρευτες 
πηγές Μαθηματικών γνώσεων. 
Η γνώση της τομής ευθείας, εις 
άκρον και μέσον λόγο, ή κατά το 
σύνηθες, η γνώση της «Χρυσής 
Τομής», αποτελεί Ελληνικό 
επίτευγμα, πολλών αιώνων στο 
παρελθόν. 
Την απάντηση στο πρόβλημα 
της «Χρυσής Τομής», αναφέρει 
στο 6ο βιβλίο του ο Ευκλείδης 
ως εξής: «Την δοθείσαν ευθείαν 
πεπερασμένην, άκρον και μέσον 
λόγον τεμείν». 
Η «Χρυσή Τομή», αποτελούσε 
εργαλείο μαθηματικών 
υπολογισμών για τον Πυθαγόρα 
και τους μαθητές του, με 
την ακόλουθη πρόταση: «Να 
κατασκευασθεί ορθογώνιο, 
ισοδύναμο με τετράγωνο πλευράς 
Α, που να έχει για βάση την Α, με 
κατάλληλη προέκταση και ύψος 
ίσο με την προέκταση αυτή».
Τον 6ο αιώνα π.Χ. η Θεανώ 
Θουρία, μαθήτρια και σύζυγος 
του Πυθαγόρα, είχε γράψει ένα 
έργο με τίτλο: «Το Θεώρημα της 
Χρυσής Τομής», καθ’ όν χρόνον 
ο ίδιος ο Πυθαγόρας εδιδάσκετο 
από την ιέρεια του Μαντείου των 
Δελφών Θεμιστοκλείαν, τις Αρχές 
της Γεωμετρίας και τον “Κανόνα 
της Χρυσής Τομής”.

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ


