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Ο όρος «δίκτυο» δεν μας είναι άγνωστος, σήμερα, στις πολλές και ποικίλες μορφές και 
εκφάνσεις του, από τις προφανείς και σχεδόν δεδομένες, όπως τα οδικά δίκτυα ή τα 

δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κ.ά., χωρίς τα οποία δύσκολα θα μπορούσαμε 
να φανταστούμε τη ζωή μας ιδιαίτερα στις σγχρονες μεγαλουπόλεις, έως τα δίκτυα τη-
λεφωνίας, πληροφόρησης, και επικοινωνίας και φυσικά το διαδίκτυο. Είναι σχεδόν αδύ-
νατο να παρακολουθήσει κάποιος την απίστευτη ταχύτητα με την οποία σχηματίζονται 
και εξαπλώνονται τα κάθε λογής δίκτυα, πόσο μάλλον ό,τι μέσω αυτών διακινείται και 
κυκλοφορεί. Συχνά, μάλιστα, η πολυπλοκότητα της μορφής τους φαντάζει τόσο εφι-
αλτική και αδιαπέραστη, που τείνει να επισκιάζει τη σημασία της υποκείμενης αλληλο-
σύνδεσης, σχέσης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών της ανθρώπινης οικογένειας 
και όλων όσων ζουν και αναπνέουν πάνω στον πλανήτη Γη –κι ακόμα πιο πέρα. Προ-
κειμένου όμως να μην παγιδευτούμε μέσα σε αυτά, όπως τα μικρά έντομα στον ιστό της 
αράχνης, ας προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε το αρχαίο νήμα της Αριάδνης-ψυχής, το 
μόνο που μπορεί να οδηγήσει τον σαστισμένο ζηλωτή και την πάσχουσα ανθρωπότητα, 
με ασφάλεια, έξω από τον λαβύρινθο της κρίσης προς το φως, αλλά και την πηγή της 
εκπόρευσής του. 

Από μια άποψη μπορεί να πει κάποιος ότι οι κρίσεις, όπως και τα δίκτυα, είναι τόσο 
παλιά, όσο και η ανθρωπότητα, αν σκεφτούμε ότι μέσα από τις κρίσεις –οι οποίες στην 
εσωτερική διδασκαλία ονομάζονται και «μυήσεις»– προχωρά το εξελικτικό σχέδιο, ενώ 
τα δίκτυα είναι οι αγωγοί ή δίαυλοι διασύνδεσης και επικοινωνίας που φέρνουν σε επα-
φή, σχέση και εντέλει συνειδητή σύνδεση το πνευματικό με το υλικό. Φαίνεται ότι αυτά 
ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων γνωστά, πράγμα το οποίο μαρτυρούν τόσο οι ομφαλοί 
που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου –αυτοί οι ιδιόμορφοι κωνικοί λίθοι με χαρα-
κτηριστικές απεικονίσεις, όπως των Δελφών, με το «άνθος της ζωής»– όσο και οι γεω-
δαιτικές γραμμές, που σχετίζονται με μαγνητικά ενεργειακά ρεύματα της Γης, πάνω στις 
διασταυρώσεις των οποίων χτίστηκαν τα αρχαία μαντεία και ιερά κέντρα. Και επειδή, 
«όπως πάνω έτσι και κάτω» –σύμφωνα με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο– δεν έχουμε λόγο 
να μην πιστεύουμε ότι τα αντίστοιχα μεγάλα τους πρότυπα είναι χαραγμένα στη βαθυ-
κύανη βίβλο των ουρανών, όπως μας διαβεβαιώνουν οι πηγές της προαιώνιας σοφίας, 
μέσα από τα βιβλία της Έλενας Μπλαβάτσκυ και της Αλίκης Μπέιλη. 

Στο ενδιάμεσο, ο άνθρωπος, ο οποίος όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται από τη 
ματιά της επιστήμης και αποτυπώνεται, μέσα από τις τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακές 
απεικονίσεις, ως ένας πολυσύνθετος οργανισμός που λειτουργεί και συνέχεται μέσω 
ενός εκτεταμένου δικτύου αλληλοσυμπλεκόμενων νεύρων, γαγγλίων και νευρώνων, 
(αρκεί να δούμε την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα σε εικόνες του εγκεφάλου και του 



σύμπαντος), παρ’ ότι παραμένει ακόμη στο ημίφως ή, καλύτερα, στο χείλος της αποκάλυ-
ψης εκείνο το πιο λεπτοφυές ζωοποιό στοιχείο, που αποκαλούμε νου, συνείδηση, ψυχή. 
Πόσο μάλλον, να γίνει δεκτό και απτό, το αιθερικό σώμα, ο ευαίσθητος αυτός ενεργεια-
κός δέκτης και αγωγός, που συνυφαίνεται και αποτελεί ακέραιο μέρος του μεγάλου του 
πρότυπου, μέσα στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Αυτό, που από την άποψη 
του εσωτερισμού αποτελεί την βάση της όλης ενότητας. Και είναι, όπως μας λένε, πάνω 
στο αιθερικό επίπεδο όπου διεξάγεται ολόκληρο το δημιουργικό έργο, ενώ οι νόμοι 
από τους οποίους διέπεται η δημιουργία δεν είναι άλλοι από τους νόμους της σκέψης.

Έστω και αν δεν είμαστε ακόμη εντελώς βέβαιοι για τις εσωτερικές αυτές πραγμα-
τικότητες, έστω και αν, ως αναζητητές, δεν έχουμε αγγίξει απόλυτα και διαπεραστεί 
από το γεγονός και τη ζωή της ψυχής, εντούτοις βιώνουμε όλοι μας, στις καλύτερες 
στιγμές μας, λιγότερο ή περισσότερο, την ενδόμυχη παρόρμηση για περισσότερο φως, 
πιο ουσιαστική αγάπη και πιο ορθές σχέσεις με τον εαυτό και το περιβάλλον μας – μια 
ανάγκη που βασικά μεριζόμαστε με όλη την ανθρωπότητα και η οποία φαίνεται ακόμη 
πιο έντονη και επιτακτική εν ώρα κρίσης. Από αυτή την άποψη οι κρίσεις –με την προ-
ϋπόθεση ότι θα τις αποδεχτούμε και θα τις αναγνωρίσουμε– προσφέρουν μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία. Είναι, όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε, καταστάσεις ακραίες (επίθετο με 
το οποίο τελευταία χαρακτηρίζουμε ορισμένα εκπληκτικής έντασης καιρικά φαινόμε-
να) οι οποίες μπορεί μεν να μας φτάνουν σε αυτά τα ίδια τα όριά μας, εμπεριέχουν όμως, 
ταυτόχρονα, την δυναμική του ξεπεράσματος αυτών των ορίων και τη δυνατότητα της 
θεραπείας των χασμάτων, τα οποία τίθενται από την επικέντρωση στον μικρό εαυτό, 
την κατώτερη επιθυμία και την προσκόλληση στο μορφικό κομμάτι της ύπαρξής μας. 

Και, έστω ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε παρά ελάχιστα έως τώρα για αυτό που αποκα-
λούμε θεϊκό Σχέδιο, πόσο μάλλον για τον σκοπό που υποκρύπτεται στα άδυτα του Νου 
του Θεού, δεν θα μπορούσαμε έστω και θεωρητικά να υποθέσουμε, ότι οι κρίσεις απο-
τελούν μια όψη του εξελικτικού σχεδίου (τη Θέληση-για-το Καλό) και εκείνες τις εν-
διάμεσες καταστάσεις ή περιόδους προετοιμασίας που οδηγούν τελικά σε διευρυνόμενη 
και πιο περιεκτική συνείδηση και σε πεδία πιο αληθινής ζωής και ύπαρξης; Από τη θέση 
του, το 4ο ανθρώπινο βασίλειο, αντιπροσωπεύει μιαν ενδιάμεση κατάσταση συνείδησης, 
που το τοποθετεί σε ένα κεντρικό σημείο της εξελικτικής κλίμακας, υποδεικνύοντας το 
ρόλο του ως διαμεσολαβητή μεταξύ των υπανθρώπινων και των υπερανθρώπινων βα-
σιλείων. Ίσως, το αντίστοιχο της συνδετικής παύλας μεταξύ αγάπης-σοφίας!.

Ένα από τα ονόματα, με το οποίο αποκαλείται ο Κύριος της 2ης ακτίνας –της αγά-
πης-σοφίας στο παρόν ηλιακό σύστημα– είναι ο «Μέγας Γεωμέτρης». Αυτό παρουσιά ζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη ότι συνδέεται και υποδεικνύει «τις πρώτες δια-
τυπώσεις του σχεδίου»… μιας διαδικασίας, μέσω της οποίας «έρχονται σε ύπαρξη οι 
κυανοτυπίες, με τη μαθηματική τους ακρίβεια, τη δομική τους ενότητα και τη γεωμε-
τρική τους τελειότητα», όπως αναφέρεται στη διδασκαλία. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι 
αρχαίες γραφές και κοσμογονίες συμφωνούν σε μια κοινή γλώσσα με κοινά συστήματα 
συμβόλων, σχημάτων και αριθμών –με τα οποία ασχολείται η Επιστήμη της Αριθμολο-
γίας– για να εκφράσουν την ίδια αλήθεια. 

Ο αριθμός ένα: ο κύκλος με το σημείο στο κέντρο, το σύμβολο για την έναρξη ενός 
κύκλου, το σπέρμα αλλά και το δυναμικό μιας αρχικής ιδέας και η θέληση τής εκδή-
λωσής της. Είναι, όπως λέγεται, «ο πιο μυστηριώδης όλων των αριθμών». Από το ένα 
προβάλλει η δυαδικότητα, η μέτρηση, το ζύγιασμα και η εξέταση αυτού που χρειάζεται 
προκειμένου να έρθει σε εκδήλωση η ιδέα. Πώς γίνεται αυτό; Με την εστιασμένη, όπως 
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μέσα από φακό, θέληση που διασπώντας τον κύκλο, τον ανοίγει, για να προκύψει μέσα 
από την ανοιχτή καμπύλη και η γραμμή. Ο αριθμός 1 ούτε διαιρείται ούτε πολλαπλασιά-
ζεται, μπορεί όμως να δημιουργήσει αλλεπάλληλες ίσιες γραμμές και να τις προσθέσει. 
Στον αριθμό 2 βρίσκεται η αρχή της διαίρεσης και της αναλογίας. Έχουμε την διαφορο-
ποίηση, την πολικότητα και τα αντίθετα: αρσενικό-θηλυκό, γιν-γιανγκ, Πατήρ-Μήτηρ, 
θετικό-αρνητικό κ.ο.κ. Εντούτοις, βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο της ιδέας. Μέσα 
από την εμπειρία του διαχωρισμού, επώδυνου, όσο και απαραίτητου για την εκδήλωση, 
νέες δυνατότητες προβάλλουν. Η θέληση του Θεού, διαφοροποιείται στις δύο όψεις της 
–αγάπη-σοφία– μέσα από την οποία θα μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο με αβλάβεια, 
πάνω στη γη, γι αυτό και η δεύτερη αυτή ακτινική όψη σχετίζεται με την πνευματική 
Ιεραρχία και αναπόφευκτα με την ευαισθησία στην επαφή. Φτάνοντας στον αριθμό 3 
έχουμε το πρώτο στάδιο ολοκλήρωσης και τη βάση της προς δημιουργίαν μορφής. Το 1 
–ο ένας– ξανασυναντά τον εαυτό του, στην Τριάδα. Το τρίγωνο αποτελεί έτσι το πρώτο 
πεδίο ή επιφάνεια. Το μυστήριο του 3 βρίσκεται στο κέντρο του 1 –του ενός– και είναι 
ο παρατηρητής αυτός που καθρεφτίζει τον ένα, και έτσι η τριπλότητα σχηματίζεται. 
Εξακολουθούμε, εντούτοις να βρισκόμαστε στο πεδίο της ιδέας, η οποία τώρα εμπε-
ριέχει όλο το δυναμικό αυτού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η ιδέα αναγνωρίζει τον 
εαυτό της, και έτσι το 3 συνιστά την κυανοτυπία, τον χάρτη ή το σχέδιο, εξ ου και είναι 
ο αριθμός της αυτό-έκφρασης. Η δυναμική τού ενός παραμένει στο κέντρο του τριγώ-
νου, πράγμα που απεικονίζεται στο τεκτονικό σύμβολο με τον οφθαλμό στο μέσον του. 
Στο Ταό διαβάζουμε: Το Ταό γεννά το Ένα, το Ένα γεννά τα Δύο. Τα Τρία γεννούν τα 
μύρια. Μια φράση που εξηγεί με λίγες λέξεις αυτή την τάση του 3 για διεύρυνση και δια-
σκορπισμό στον χώρο. Το Δ (ή 3), σαν σχήμα παραμένει δισδιάστατο, ενώ διέπεται από 
αστάθεια. Χρειάζεται να βρεθεί ένα σταθερό σημείο, ένας άξονας ή ένα σημείο δύναμης 
και στήριξης, μια επαναφορά προς το κέντρο. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει το 4, και η 
δυνατότητα να δημιουργηθεί κάτι πιο στέρεο, με βιωσιμότητα και δομή. Μετά το 3, το 4 
και από το πεδίο της συνειδητοποίησης περνάμε στο πεδίο της υλοποίησης. 600 χρόνια 
πριν τη γέννηση του Χριστού, ο Πυθαγόρας, φέρνοντας το φως εξ Ανατολής, έθετε τις 
βάσεις της επιστήμης των αριθμών και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη φύση και το σύμβο-
λο του τριγώνου ρίχνοντας φως στις σχέσεις και τις αναλογίες των πλευρών του, ενώ σε 
αυτόν τον μεγάλο μυημένο αποδίδεται η έννοια της τετρακτύος και της αρμονίας των 
σφαιρών. Αυτή η αρμονία, που έρχεται μέσω διαμάχης, διέπει –ως 4η ακτίνα– το 4ο βασί-
λειο, την ανθρωπότητα, και ρυθμίζει αυτό που ονομάζουμε ορθές σχέσεις: σχέσεις των 
μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο, σχέσεις του μικρότερου προς το μεγαλύτερο, 
σχέσεις του εξωτερικού αντικειμενικού κόσμου προς τον κόσμο των εσωτερικών πραγ-
ματικοτήτων κ.ο.κ. –μέχρις ότου ο κόσμος (ο μικρός, ο μέγας) και ο ίδιος ο πλανήτης 
μας φτάσει να λειτουργεί σε αρμονία με τον θείο σκοπό.

Ο αιθερικός ιστός του πλανήτη μας, όπως μας βεβαιώνουν Εκείνοι που μπορούν και 
βλέπουν, αποτελείται από ένα δίκτυο τετραγώνων, (το οποίο κληρονομήθηκε από το 
προηγούμενο ηλιακό σύστημα), αλλά η πρόθεση που υπάρχει είναι να μετασχηματιστεί 
στο παρόν ηλιακό σύστημα σε ένα δίκτυο τριγώνων – κι έτσι η Γη να ενταχθεί στον 
όμιλο των ιερών πλανητών. Αυτή η πλανητική διαδικασία μετασχηματισμού και μετου-
σίωσης προξενεί αναπόφευκτα αναταράξεις και μετατοπίσεις και εκείνες τις συνθήκες 
αβεβαιότητας, χάους και αναταραχής που είναι τόσο έκδηλες στον σημερινό κόσμο. 
Γιατί, μπορεί ο πλανήτης μας «θεωρούμενος υποκειμενικά να είναι ένας ιερός πλανήτης, 
αλλά τα αποτελέσματα αυτής της μετάβασης –από μη-ιερό σε ιερό– δεν έχουν πλήρως 
εκδηλωθεί αντικειμενικά», δηλαδή στο φυσικό πεδίο. [Ας θυμηθούμε ότι το τετράγωνο 
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αποτελεί τη βάση και το πεδίο εκδήλωσης/υλοποίησης της αρχικής ιδέας όντας εσωτε-
ρικά κύβος – ένα εξάεδρο, που όταν ξεδιπλωθεί, σχηματίζει ένα σταυρό με 3 οριζόντιες 
και 4 κάθετες επιφάνειες. Η διαδικασία μέσα από την οποία φτάνουμε στο επτά, τον 
αριθμό του τελειωθέντος ανθρώπου.]

Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή της εποχής μας, που υπεισέρχεται και διαπερνά 
κάθε πεδίο και τομέα της ανθρώπινης διαβίωσης, νέες δυνατότητες προβάλλουν και 
αυτό που τις καθιστά νέες δεν είναι άλλο από την αναπτυσσόμενη Χριστική συνείδηση, 
η οποία δι’ ονόματος Χριστού εδήλωσε: «Ιδού ποιώ τα πάντα καινά/καινούργια». Η 
παρθένος-ύλη γαλουχεί και ετοιμάζεται για την γέννηση του θείου βρέφους, του Υιού. 
Και τότε, πόση σημασία έχουν, αλήθεια, οι οδύνες μπροστά στη γιορτινή χαρά της τε-
λικής έκβασης – είτε ανθρώπινης είτε θείας! Μπορούμε ήδη, αν θέλουμε, να το δούμε 
να συμβαίνει και να κατασταλάζει από τα αιθερικά πεδία στο πεδίο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, παντού στον κόσμο. Προ δισχιλιετίας ακούστηκε η εντολή «Μετα-
μορφούσθε τη ανακαινίσει του νοός ημών», αλλά μόλις σήμερα αρχίζει να ανατέλλει 
στην αργά ανελισσόμενη συνείδηση η εφαρμογή και η σημασία της. 

Ένας νέος κύκλος ανοίγει στην υπηρεσία του Σχεδίου, που είναι η υπηρεσία στην 
ανθρωπότητα και στην Ιεραρχία. Μικρότερο, αλλά πιστό αντίγραφο αποτελεί το κατώ-
τερο ετήσιο διάλειμμα, στο οποίο εισήλθαμε με το ζώδιο του Ζυγού. Κατ’ αντιστοιχία 
με το γνωστό μας τέταρτο στάδιο στον διαλογισμό, οδηγεί στην καταστάλαξη, διανομή 
και αγκυροβόληση των θείων ενεργειών στις διάνοιες και τις καρδιές των ανθρώπων 
παντού στο κόσμο, εντείνοντας και ζωοποιώντας την ύστατη έκκληση στην τελευταία, 
τέταρτη στροφή της Μεγάλης Επίκλησης: «Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας πραγμα-
τοποιήσουν το σχέδιο πάνω στη Γη».

Από αυτά τα λεπτοφυή νήματα φωτός και καλής θέλησης, που όμοια με τον ιστό της 
αράχνης ανασύρονται από τα ίδια τα βάθη του εαυτού και της ανθρώπινης ύπαρξης, 
πλέκονται και αλληλοσυμπλέκονται τα δίκτυα των τριγώνων δημιουργώντας αγωγούς 
μέσα από τους οποίους μπορεί να περάσει η θεία κυκλοφορική ροή δίνοντας νέο πνευ-
ματικό σφρίγος και ζωντάνια στην πολύπαθη ανθρωπότητα και μέσω αυτής σε όλα τα 
κατώτερα βασίλεια της φύσης. Σε αυτό το ομαδικό εγχείρημα «ιεραρχικής καταγωγής» 
είναι αφιερωμένες –από ιδρύσεως– οι δράσεις υπηρεσίας του Λούσις Τραστ και της 
Σχολής Αρκέην, με κινητήριο παράγοντα την Παγκόσμια Καλή Θέληση και τα Τρίγω-
να. Το τελευταίο διάστημα, όμως, το έργο έχει περάσει σε νέα και χωρίς προηγούμενο 
φάση, διαπνεόμενο από μια καινούργια ώθηση και ορμή. Αυτό γίνεται ορατό τόσο μέσα 
από την ανανεωμένη –και διαρκώς ανανεούμενη– ιστοσελίδα του Λούσις (που πλέον 
περιλαμβάνει 8 γλώσσες, ανάμεσά τους και την ελληνική) όσο και από τις πολυποί-
κιλες δραστηριότητες υπηρεσίας που με φυσικά μέσα και ενέργειες, αλλά ιδίως με τη 
χρήση του διαδικτύου βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη διάδοση και απήχηση. Ανάμεσά 
τους αξίζει να αναφερθεί η δράση της Ομάδας Διαλογισμού Τριγώνων που προσελκύει 
ενδιαφερόμενους αναζητητές, εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βρίσκεται στο 
facebook, TRIANGLES MEDITATION GROUP), μέσω μιας δαδικτυακής συνάντησης 
–webinar (web+seminar=δίκτυο και φυτώριο)– που διεξάγεται κάθε Δευτέρα βράδυ. 
Σε αυτή την ανοιχτή ομάδα, όσοι μετέχουν –και είναι από πολλές χώρες και σημεία του 
πλανήτη– έχουν την ευκαιρία να διαλογιστούν από κοινού, να συζητήσουν και να μερι-
στούν απόψεις για τα τρίγωνα φωτός και καλής θέλησης, να μεριστούν τις εμπειρίες τους 
για το έργο, αλλά και να βρουν άλλους με τους οποίους το έργο των τριγώνων θα μπο-
ρεί σταθερά και ρυθμικά να αυξάνει και θα πληθαίνει σε συνεργασία με το θεϊκό Σχέδιο. 
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