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Emanuele Swedemborg

Γεννήθηκε στην Στοκχόλμη το 1688 και πέθανε στο Λονδίνο το 1772. Ήταν μηχανικός στην
υπηρεσία του Καρόλου του ΧΙΙ της Σουηδίας. Εφηύρε την μηχανική αντλία υδραργύρου.
Επιβεβαίωσε την ηλιακή πηγή των πλανητών πριν από τον Buffon. Αστρολόγος και Αστρονόμος
διεθνούς φήμης, επονομάσθηκε και μάντης. Ενδιαφέρθηκε για την Θεοσοφία αφήνοντας πολυάριθμα
γραπτά γύρω από το θέμα αυτό.
Υιός Λουθηρανού επισκόπου, Πρυτάνεως του πανεπιστημίου της Ουψάλας, σπούδασε
φιλοσοφία και φυσικές επιστήμες. Ο Swedenborg υπήρξε εφευρέτης και επιστήμονας. Μεταξύ άλλων
εφευρέσεων που είχε διαμορφώσει, ήταν ένα πλοίο, το οποίο «διέθετε πλήρωμα ενός ατόμου,
μπορούσε να προχωρήσει υποβρυχίως προς κάθε κατεύθυνση» και να προκαλέσει ζημιά σε εχθρικά
πλοία. Το 1741 σε ηλικία 53 ετών εισήλθε σε μια πνευματική φάση, κατά την οποία άρχισε να έχει
ονειρικές εμπειρίες και οράματα, ξεκινώντας από την εβδομάδα του Πάσχα. Το αποκορύφωμα αυτής
της κατάστασης ήταν μια πνευματική αφύπνιση, μια κλήση από τον Θεό να γράψει μια ουράνια
πραγματεία για τη μεταρρύθμιση του Χριστιανισμού. Ισχυρίστηκε ότι ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του,
έτσι ώστε από εκείνη την στιγμή αυτός θα μπορούσε ελεύθερα να επισκέπτεται τον παράδεισο και την
κόλαση και να μιλά με τους αγγέλους, τους δαίμονες και άλλα πνεύματα. Κατά τα υπόλοιπα 28 χρόνια
της ζωής του έγραψε και δημοσίευσε 18 θεολογικά έργα, από τα οποία το πιο γνωστό ήταν το Heaven
and Hell ή Περί ουρανού και των θαυμαστών αυτού πραγμάτων, η ερμηνεία της Αποκάλυψης του
Ιωάννη, το Βιβλίο των Ονείρων, και πλήθος από μη δημοσιευμένα θεολογικά έργα.
Το 1720 ίδρυσε έναν Μυητικό Οργανισμό δέκα βαθμών, περιλαμβανομένων των βαθμών του
ΕλευθεροΤεκτονισμού, των άλλων βαθμών των Στοών Σκωτικής προέλευσης προερχομένων από τους
«Αποδεδεγμένους» Ιππότες και των βαθμών των επονομαζομένων Ιλλουμινιστικών προερχομένων
από τις Αλχημιστικές και Ροδοσταυρικές Οργανώσεις των συνδεδεμένων με το Σεβάσμιο Τάγμα του
Χρυσού R+C (Andrea Valentino).
Το σύστημα του Swedenborg είχε 3 τάξεις:
✓ 1η (Τεκτονική): Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος,
✓ 2η (Ιλλουμινιστική) επονομαζόμενη και τμήμα των Cohen:
• Μαθητής Cohen,
• Εταίρος Cohen,
• Διδάσκαλος Cohen,
✓ 3η (ενεργή ή τάξη των Ροδοσταύρων):
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• Μαθητής Ροδόσταυρος,
• Ιππότης Ροδόσταυρος,
• Ροδόσταυρος Πεφωτισμένος.
Οι 3 αυτές τάξεις ακολουθούσαν μία διδασκαλία αγαπητή στον Swedenborg. Η πρώτη
μελετούσε την Γένεση (δημιουργία, πτώση και πιθανή επανενσωμάτωση του Ανθρώπου). Η δεύτερη
ήταν αφιερωμένη στη μελέτη των απόκρυφων επιστημών, και η τρίτη στην πρακτική πραγματοποίηση
παραφυσικών δυνάμεων, κατά περίπτωση επίκτητων).
Ο Μυητικός αυτός Οργανισμός του Swedenborg επηρέασε την δημιουργία αργότερα (το 1750)
από τον Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Case Martines de Pasqually του Τάγματος των
Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Ιερέων του Σύμπαντος (Ordre des Chevaliers Maçons Elus Cohen deI’
Univers), που ήταν Τάγμα υψηλής Θεουργίας.
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