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                  Πυθαγόρας, πιστός στην Ορφική θρησκεία, αλλά και βαθειά επηρεασμένος από την 
Αιγυπτιακή μύηση που είχε αποκτήσει τα χρόνια που υπηρέτησε το ιερατείο της Μέμφιδος, 
δίδασκε ότι η ψυχή έχει θεία καταγωγή, είναι αθάνατη, μεταπηδά από σώμα σε σώμα και αφού 
περάσει από ένα κύκλο θανάτων και γεννήσεων, στο τέλος εξαγνισμένη, επιστρέφει στο Θεό 
από Τον οποίο προήλθε. 

Ο Πυθαγόρας κηρύσσει την ηθική, ασκητική ζωή και ανεβαίνει την κλίμακα της Γνώσης μέσα 
από τα Μαθηματικά, τη Γεωμετρία, την Αστρονομία και τη Φιλοσοφία.
Ο μεγάλος σοφός ανακαλύπτει ότι η Αρμονία είναι αποτέλεσμα μαθηματικών σχέσεων. 
Οι Αριθμοί συγκροτούν τις βασικές αρχές του κόσμου. 
Τα στοιχεία των Αριθμών είναι το Άρτιο και το Περιττό. Το Άρτιο ταυτίζεται με το Άπειρο, το 
Περιττό με το Πεπερασμένο.
Για τον Πυθαγόρα, το Περιττό είναι καλλίτερο από το Άπειρο κι ενώ το Περιττό είναι ο κόσμος 
των Ιδεατών μορφών και των τέλειων τύπων, το Άρτιο είναι ο κόσμος της άμορφης ύλης.
Η Μουσική Αρμονία είναι σύμφυτη με τις αρχές του κόσμου και συγκροτείται από Μαθηματικές 
σχέσεις μεταξύ των ήχων.
Ο Άνθρωπος είναι «ον θεϊκόν», είναι προικισμένος με «ουσίαν πνεύματος θείου» που του 
επιτρέπει να αναγνωρίζει το υπέρτατον Ον και να το ταυτίζει με τον εαυτό του.
Από τον κύκλο των μαθητών του Πυθαγόρα στη Σχολή του Κρότωνα,  στη Νότια Ιταλία, 
σχηματίσθηκαν δύο ομάδες: οι Μαθηματικοί και οι Ακουσματικοί. Οι πρώτοι αφοσιώθηκαν 
στην καθαρά επιστημονική έρευνα. Οι δεύτεροι παρήγαγαν εκλαϊκευμένη επιστήμη.

Ο Πυθαγόρας παραμένει πιστός στις έννοιες της Άλλης Ζωής, την κοινωνία των Απολύτων 
πνευμάτων και στην ενοποίηση της ανθρώπινης ψυχής με την ψυχή του Σύμπαντος Κόσμου που 
είναι ο ίδιος ο Θεός!
Για τον Πυθαγόρα, οι ζωές στον ίδιο άνθρωπο διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς ποτέ να 
μοιάζουν μεταξύ τους. Η κάθε μία ζωή έχει το δικό της Νόμο που καθορίζει και τον προορισμό 
της, ενώ η συνέχεια αυτών των ζωών διέπεται από έναν γενικό Νόμο, μέσα στον οποίο 
ανακτώνται όλοι οι Νόμοι των προηγούμενων ζωών.

Ο γενικός αυτός Νόμος μεταφέρει τα αθροιστικά αποτελέσματα της μιας ζωής στην επόμενη. Με 
τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που πεθαίνει και ξαναγεννιέται ένας άνθρωπος, κληρονομεί στη νέα 
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Ο Πυθαγόρας δίδασκε εις τους 
μαθητάς του ότι, η μοναδική 
πραγματικότητα στον κόσμο είναι 
οι Αριθμοί.

Κάθε Αριθμός για τον Πυθαγόρα, 
είχε την Αξία του και την Ουσία 
του. Η Ουσία του Αριθμού 
προήρχετο εκ του Νόμου, ενώ 
η αξία του κατήρχετο εις τας 
μετρήσεις και τας διατριβάς του 
υλικού κόσμου. Τούτου ένεκα, 
ο Πυθαγόρας εδίδασκε την Ιδέα 
της Κοσμογονίας, μόνον ως Ουσία 
Αριθμού και όχι ως αξία ή τίμημα.

Κατά τον Πυθαγόρα, κάθε 
δημιούργημα της Φύσεως, είχε 
έναν Αριθμό. Τον Αριθμό του. 
Αυτός ο Αριθμός αποτελούσε 
την ξεχωριστή ταυτότητα του 
δημιουργήματος. Σύμφωνα με τις 
τιμές και την αξία του Αριθμού 
το δημιούργημα π.χ. ένας 
άνθρωπος ήταν υψηλός, ή μετρίου 
αναστήματος, ή κοντός ή λεπτός, ή 
παχύς, ή υπέρβαρος, ή σώφρων, ή 
ελλειπής κατά νουν, ή δίκαιος, ή 
άδικος, ή ωραίος, ή άσχημος.

Όλα αυτά εξηρτώντο από την Αξία 
του Αριθμού.

Όμως, η Ουσία του Αριθμού 
ήτο όλως διάφορος. Η Ουσία 
αφορούσε την άλλη μορφή του 
Όντος, εντός του Ακινήτου, 
εις το οποίο ανήκει και εκ του 
οποίου προήλθε. Ο μοναδικός 
τρόπος που χρησιμοποιούσε  ο 
Πυθαγόρας, για την απεικόνιση 
της Ακινήτου Ουσίας της μορφής 
ενός υποψηφίου μαθητού του, 
ήτο η αποκρυπτογράφηση της 
κρυψίνειας. Τούτο το επετύγχανε, 
υποχρεώνοντας τον υποψήφιο 
μαθητευόμενο να χαμογελάση, 
μετά από μία οδυνηρή εκπαίδευση 
εις την οποίαν προηγουμένως τον 
είχε υποβάλλει. Επειδή οι Νόμοι 
αποτελούν τα Αρχέτυπα της 
Ακινησίας, στον αισθητό κόσμο, 
η εκδήλωσή τους αποτελεί 
συμμετοχή του ανθρώπου στο μη 
πραγματικόν.

Οι Αριθμοίτου ενσάρκωση τα αποτελέσματα από τα ένστικτα και τις πράξεις 
της προηγούμενης ζωής του.
Ο Πυθαγόρας διδάσκει ότι ο άνθρωπος, σε όλες τις ζωές του, 
πρέπει να κάνει σκληρούς αγώνες, αυστηρές επιλογές και να 
λαμβάνει αποφάσεις αυτοθυσίας, αν θέλει πραγματικά η ψυχή 
του να κερδίσει την αιώνια απολαβή.
Η ψυχή ή ανεβαίνει ή κατεβαίνει τα πνευματικά της επίπεδα στη 
σειρά των υπάρξεων.
Η επίγεια ανθρωπότητα που κατακλύζει τον φλοιό του πλανήτη, 
σύμφωνα με έναν παγκόσμιο Νόμο, ακολουθεί σταθερά την 
ανιούσα πρόοδο, που κι αυτή συνδέεται με τους Νόμους της 
Θείας Τάξης.
Ο Πυθαγόρας έλεγε: «Τα ζώα είναι συγγενείς του ανθρώπου κι ο 
άνθρωπος είναι συγγενής των Θεών!». 
Ο Πυθαγόρας μυήθηκε στις δοξασίες της μετενσάρκωσης από τα 
ιερατεία της Αιγύπτου, που κι αυτά είχαν βαθειάς επιρροές από 
τον μυστικισμό των Ινδιών.
Στο ναό της Ίσιδας, η εσωτερική διδασκαλία παραδέχεται την 
μετατροπή των ζωικών ειδών, σύμφωνα με τον δευτερογενή 
νόμο της Επιλογής, αλλά και τον πρωτογενή, που αφορά στην 
δημιουργία της Γης από τις Ουράνιες Δυνάμεις.

Στο βαθύτερο νόημά της, η Μετενσάρκωση υπεστήριζε ότι, όταν 
ένα καινούργιο είδος εμφανίζεται στην υδρόγειο, αυτό σήμαινε 
ότι μία νέα Τάξη Ψυχών ανωτέρου τύπου, ενσαρκώνεται σε 
μία συγκεκριμένη εποχή και σε συγκατοίκηση ανάμεσα στους 
απογόνους του παλαιού είδους, τους ανεβάζει σε μία ανώτερη 
πνευματική κλίμακα, σύμφωνα με τον Νόμο που υπηρετεί.

Με αυτό τον τρόπο η Εσωτερική Διδασκαλία, στην οποία μυείται 
μετέπειτα ο Πλάτων, εξηγεί την εμφάνιση αλλά και την βίωση 
του ανθρώπου στον γήινο κόσμο.
Τον Ορφικό και Πυθαγόρειο μυστικισμό ακολουθούσαν 
και τα ιερατεία της Ελευσίνας, που δίδασκαν με λόγους και 
συμβολισμούς την πρόοδο των ανιόντων ειδών, την μέθεξη του 
φυτικού κόσμου με τον ζωικό και του ζωικού με τον ανθρώπινο.
Έτσι καθόριζαν την φυσική πορεία της τελειοποίησης των φυλών 
του κόσμου.
Η πρόοδος αυτή δεν συντελείται με ομοιόμορφο τρόπο, αλλά 
με κανονικούς και μεγεθυνόμενους κύκλους, που εγγράφονται ο 
ένας μέσα στον άλλον, με κοινό κέντρο την Αιώνια και Ακίνητη 
Επουράνια Ζωή.
Κάθε λαός της γης περνάει τη νεανική του ηλικία, την περίοδο 
προόδου του και τέλος την παρακμή του.
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