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ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Πώς αποκτώνται γνώσεις των ανώτερων 
κόσμων;» παρουσιάζεται ο δρόμος προς την ανώτερη γνώση 
μέχρι την συνάντηση με τους δύο «φύλακες της διόδου». Σ’ 
αυτό το γραπτό θα παρουσιαστούν επιπλέον οι σχέσεις που 
βρίσκεται η ψυχή προς τους διάφορους κόσμους, όταν προχω-
ρά στις διαδοχικές βαθμίδες γνώσης. Ως αποτέλεσμα έχουμε 
αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε «Γνωστική διδασκαλία 
της απόκρυφης επιστήμης», δηλαδή της επιστήμης που μένει 
κρυμμένη με το συνήθη τρόπο του γιγνώσκειν. Αντί «από-
κρυφη επιστήμη» θα μπορούσαμε να πούμε «αφανή επιστή-
μη», γιατί τα αποτελέσματα αυτής της επιστήμης δεν μένουν 
κρυφά αλλά τυπώνονται σε βιβλία προσιτά στον καθένα.

Προτού να εισέλθει ο άνθρωπος στην ατραπό της ανώτερης 
γνώσης, γνωρίζει μόνο την πρώτη από τις τέσσερις βαθμίδες 
απόκτησης γνώσης. Είναι εκείνη, η οποία στην συνήθη ζωή 
του είναι οικεία μέσα στα πλαίσια του αισθητηριακού κόσμου. 
Ακόμη και μέσα στο πεδίο που ονομάζεται γενικά αποδεκτή 
«επιστήμη» έχουμε να κάνουμε με αυτή την πρώτη βαθμίδα. 
Επειδή αυτή η επιστήμη εργάζεται μόνο με τη συνήθη γνω-
στική ικανότητα αλλά πιο εκλεπτυσμένα, πιο πειθαρχημένα. 
Εξοπλίζει τα σωματικά αισθητήρια με όργανα (μικροσκόπια, 
τηλεσκόπια κλπ.) για να δει ακριβέστερα αυτά που τα γυμνά 
αισθητήρια όργανα δεν βλέπουν. Η γνωστική βαθμίδα μένει 
η ίδια, άσχετα αν παρατηρούμε μεγάλα αντικείμενα με τους 
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κανονικούς οφθαλμούς ή πολύ μικρά αντικείμενα και φαινό-
μενα με μεγεθυντικούς φακούς. Χρησιμοποιώντας επιπλέον 
συλλογισμούς πάνω στα αντικείμενα και γεγονότα αυτή η 
επιστήμη παραμένει στο επίπεδο που διαδραματίζεται η κα-
θημερινή ζωή. Κατατάσσει τα αντικείμενα, κάνει περιγραφές 
και συγκρίσεις, προσπαθεί να σχηματίσει μια εικόνα από τις 
μεταβολές κλπ. Ο πιο αυστηρός επιστημονικός ερευνητής 
της φύσης  σε σχέση με αυτά που εξετάζει δεν χρησιμοποιεί 
στην ουσία κανένα διαφορετικό τρόπο παρατήρησης απ’ αυ-
τόν της καθημερινής ζωής αλλά τον χρησιμοποιεί πιο έντεχνα 
οργανωμένο. Οι γνώσεις του εμπλουτίζονται, γίνονται πολύ-
πλοκες, λογικότερες αλλά δεν προχωρά σ’ ένα διαφορετικό  
τρόπο απόκτησης γνώσης.

Στην απόκρυφη επιστήμη, ονομάζουμε αυτόν τον πρώτο 
τρόπο απόκτησης γνώσης «υλιστικό τρόπο απόκτησης γνώ-
σης». Μετά απ’ αυτόν τον πρώτο τρόπο απόκτησης γνώσης 
ακολουθούν αρχικά τρεις ανώτεροι. Με αυτούς συνδέονται 
μετά κι άλλοι ακόμη. Προτού προχωρήσουμε στην περιγρα-
φή της «ατραπού της γνώσης» θα αναφέρουμε τις διάφορες 
βαθμίδες απόκτησης γνώσης θέτοντας ως πρώτη βαθμίδα 
την αισθητηριακή-επιστημονική. Έτσι έχουμε αρχικά τις εξής 
τέσσερις βαθμίδες για τους τρόπους απόκτησης γνώσης:
1. Ο υλιστικός τρόπος.
2. Ο μέσω οπτασιών (οραμάτων) τρόπος.
3. Ο μέσω εμπνεύσεων τρόπος, τον οποίον μπορούμε να ονο-

μάσουμε και «βουλητικό».
4. Ο τρόπος μέσω διαίσθησης (μέσω πνευματικής διείσδυ-

σης).
Γι αυτές τις βαθμίδες θα γίνει λόγος. Αρχικά θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται σχετικά μ’ αυτές τις δια-
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φορετικές βαθμίδες των τρόπων απόκτησης γνώσης, του γι-
γνώσκειν. -  Στην συνήθη αισθητηριακή γνωστική διαδικασία 
αναλογούν τέσσερα στοιχεία:  
1. Το αντικείμενο, το οποίο προκαλεί ένα ερέθισμα στα αι-

σθητήρια όργανα.
2. Η εικόνα, την οποία σχηματίζει ο άνθρωπος από το αντί-

στοιχο ερέθισμα. 
3. Η έννοια, με την οποία ο άνθρωπος συλλαμβάνει πνευματι-

κά ένα πράγμα ή μια διαδικασία. 
4. Το «εγώ», το οποίο σχηματίζει βάση του ερεθίσματος 

εικόνα και έννοια. Προτού ο άνθρωπος σχηματίσει μια ει-
κόνα, μια «παράσταση», είναι παρόν ένα αντικείμενο που 
την προκαλεί. Ο άνθρωπος δεν παράγει το αντικείμενο, το 
αντιλαμβάνεται. Λόγω λοιπόν αυτού του αντικειμένου δη-
μιουργείται η εικόνα. Όσο κοιτάζουμε ένα πράγμα, έχουμε 
να κάνουμε με αυτό το ίδιο. Από τη στιγμή που αποτραβι-
όμαστε από το πράγμα, κατέχουμε πλέον μόνο την εικόνα. 
Εγκαταλείπουμε το αντικείμενο, η εικόνα προσφύεται στη 
μνήμη. Δεν μπορούμε όμως να αρκεστούμε και να σχη-
ματίζουμε μόνο «εικόνες». Πρέπει να προχωρήσουμε σε 
«έννοιες». Η διάκριση μεταξύ «εικόνας» και «έννοιας» 
είναι οπωσδήποτε αναγκαία, αν θέλουμε να έχουμε ευκρι-
νή άποψη επί του θέματος. Ας φανταστούμε ότι βλέπουμε 
ένα αντικείμενο που είναι κυκλικό. Μετά γυρίζουμε από την 
άλλη πλευρά και συγκροτούμε την εικόνα  του κύκλου στη 
μνήμη. Τότε δεν έχουμε ακόμη την «έννοια» του κύκλου. 
Αυτή προκύπτει όταν θα πούμε στον εαυτό μας: «ένας κύ-
κλο είναι ένα επίπεδο σχήμα, στο οποίο όλα τα σημεία του 
στα άκρα του απέχουν εξ ίσου από το κέντρο του.» Μόνον 
όταν έχουμε σχηματίσει μία «έννοια» από ένα πράγμα, 


