Η Μύηση, το τέρμα της, η πορεία και τα μέσα
του Δημητρίου Πολυχρόνη
Α.
Ο Louis-Claude de Saint-Martin, αναφερόμενος στην ουσία της μυήσεως και
στον τρόπο πορεύσεως του ανθρώπου, λέγει τα εξής:
«Η μοναδική μύηση που κηρύσσω και την οποίαν επιζητώ μ’ όλη την θέρμη της
καρδιάς μου, είναι εκείνη που μας επιτρέπει να εισέλθουμε στην Καρδιά του Θεού
και να κάνουμε να εισέλθει η καρδιά του Θεού εντός μας, σ’ έναν ακατάλυτο γάμο
που μας καθιστά Φίλο, Αδελφό και Σύζυγο του Θείου Αποκαταστάτη μας. Δεν
υπάρχει άλλο μυστήριο. Για να φθάσουμε σ' αυτή την ιερή μύηση οφείλουμε να
διεισδύουμε ολοένα και περισσότερο στα βάθη του όντος μας και να μη
σταματήσουμε, μέχρις ότου κατορθώσουμε να εξαγάγουμε την ζώσα και
ζωοποιό ρίζα». [Από την αλληλογραφία τού L.C.S.M.].
Και πράγματι! Ο Θεός είναι βεβαίως Πανταχού Παρών· κι όπως λέγει μία
Ροδοσταυρική παράδοση, «είναι εντός του κόσμου, εκτός του κόσμου και πέραν
παντός κόσμου». Ο Μύστης τον βλέπει παντού, μέσα στον αχανή Ναό που αποτελεί
το Σύμπαν. Αλλά πού αλλού μπορεί να τον συναντήσει και να ενωθεί μαζύ του,
παρά στο εσωτερικό τού εαυτού του, στα μυχιαίτατα βάθη τού εσωτερικού του
όντος; Ο Θεός ενοικεί στο Πνεύμα μας. Είναι ο Εμμανουήλ, ο «εν ημίν ο Θεός». Εμείς
είμασθε ~ ή οφείλουμε να γίνουμε ~ ο Θρόνος του Θεού και ο τόπος κατοικίας του.
Ο μέγας ερμητιστής, καββαλιστής και θεόσοφος του 16ου αιώνα, ο Heinrich
Khunrath, περιγράφει ως εξής το τέρμα της μυητικής πορείας σε ένα από τα
εμβλήματα του περίφημου «Αμφιθεάτρου της Αιωνίας Σοφίας»: «Ας απορριφθεί ο
Δυαδικός, ο δε Τριαδικός ας επανέλθει δια του Τετραδικού στην απλότητα της
Μονάδος· έτσι, ο Ιεχωβά (ο Πατέρας), ο Εσταυρωμένος Υιός Γιεσουά Χριστός (ο
Αδελφός), το Άγιο Πνεύμα (ο Φίλος), θα καθήσει στον Θρόνο του, σε εσένα τον ίδιο,
τρι-ένα, αναγεννημένο, αληθώς καθολικό»1.
Σε σύγχρονη γλώσσα, θα μπορούσαμε να παραφράσουμε την μυητική αυτήν
Κλείδα ως εξής: «Άνθρωπε! Να υπερβείς την Δυαδικότητα των αντιθέσεων και των
εναντιοτήτων που σου παρουσιάζει διαρκώς η εξωτερικότητα και να επανέλθεις ~ ως
τριαδικό όν, συγκροτούμενο από πνεύμα, ψυχή και σώμα ~ στην απλότητα της
Μονάδος της πνευματικής σου φύσεως, αξιοποιώντας την Χριστική δράση εντός τού
κόσμου των τεσσάρων Στοιχείων. Έτσι, θα αναγεννηθείς εν Πνεύματι και θα
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ενοποιηθείς, αν και είσαι τριαδικός: θα καταστείς Τρι-Ένας· θα γίνεις πραγματικά
καθολικό όν. Και τότε εσύ ο ίδιος θα αποτελείς τον Θρόνο του Τριαδικού Θεού: του
Πατέρα, του αδελφού μας Ιησού Χριστού και του φίλου μας Παρακλήτου».
B.
Τα παραπάνω αποτελούν μία πανανθρώπινη αλήθεια, γνωστή όχι μόνον στον
εσωτερισμό, αλλά και σ’ όλες τις θρησκείες και τις πνευματικές παραδόσεις της
υφηλίου. Η αλήθεια αυτή αποτελεί τον πυρήνα της ασκητικής όλων των θρησκειών
και πνευματικών παραδόσεων. Συναντούμε την
πρακτική εφαρμογή της σ’ ανατολή και δύση. Σε
κάθε δε περίπτωση, η εν λόγω εφαρμογή έχει ένα
κοινό χαρακτηριστικό: έγκειται στην επικλητική
επανάληψη του Ονόματος του Θεού ή κάποιας
άλλης επιγραμματικής προσευχής, η οποία
συνήθως
γίνεται
με
την
βοήθεια
ενός
παραδοσιακού «εργαλείου», που δεν είναι άλλο
από το ιερό κομβολόγιο (εκ του κόμβος + λόγος).
Στον Ινδουϊσμό, συναντούμε την πρακτική
της επαναλήψεως των mandram, με την βοήθεια
του japa mala.

1. Ινδουϊστικό Japa Mala

Στον Μωαμεθανισμό υπάρχει αντιστοίχως η πρακτική του dhikr, με την
βοήθεια του Misbaha ή Tasbih.
Στον Βουδδισμό ~ τον Mahayana, τον Θιβετιανό, τον Ιαπωνικό zen, αλλά και
σε άλλους κλάδους του ~ χρησιμοποιούνται τα malas (ή juzu, όπως λέγονται στην
Ιαπωνία).

3. Ιαπωνικά juzu
2. Μωαμεθανικό Misbaha
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Οι ασκητές του ορθόδοξου Χριστιανισμού
επιδίδονται στην νοοκαρδιακή προσευχή, την εγκάρδια
επίκληση του ονόματος του Ιησού, χρησιμοποιώντας
μάλλινο (συνήθως) κομποσκοίνι.
Στην Καθολική
εκκλησία
είναι
ευρύτατα
διαδεδομένη η χρήση του ροδαρίου (ή ροζαρίου) 2, με την
βοήθεια του οποίου γίνεται χαιρετισμός και επίκληση
της Παναγίας (το «Ave Maria»). Υπάρχουν δε πολλά
είδη ροδαρίου: το σύνηθες (δομηνικανικό, με 50
κόμπους ή χάντρες), το φραγκισκανικό ή σεραφικό ή
των 7 Ακτίνων (με 70 κόμπους) κ.ά.
Τέλος, θα αναφέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες
αδελφότητες οι οποίες επιδίδονται σε μυσταγωγικό και
θεουργικό έργο με την βοήθεια του ροδαρίου.

4. Ορθόδοξο κομποσκοίνι 300
κόμπων από το Άγιο Όρος.
(Προσωπική συλλογή).

5. Δύο ροδάρια των 7 Ακτίνων: το πάνω από αχάτη
και το κάτω από αμέθυστο. (Προσωπική συλλογή).

Γ.
Γιατί όμως είναι απαραίτητη η συνεχής επανάληψη μίας σύντομης προσευχής;
Δεν αρκεί η εφ’ άπαξ ειλικρινής και εγκάρδια διατύπωσή της; Με άλλα λόγια: Τι
επιτυγχάνεται δια της επαναλήψεως;
Για να απαντήσουμε στο εύλογο τούτο ερώτημα θα πρέπει να αναφερθούμε
στην συγκρότηση του ανθρωπίνου όντος. Ο άνθρωπος λοιπόν εμφανίζει διπλή φύση:
είναι όν αφ’ ενός υλικό, αφ’ ετέρου πνευματικό. Η υλική του φύση είναι αισθητή,
γίνεται δηλαδή αντιληπτή δια των 5 αισθητηρίων του, ενώ η πνευματική του φύση
είναι αντιληπτή ως συνειδητότητα. Η συνειδητότητα αυτή έχει αυτοσυνείδηση:
παρατηρεί και αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, παρατηρεί και αντιλαμβάνεται το
περιβάλλον της, και έχει ένα πανίσχυρο όργανο πνευματικής δράσεως: τον Λόγο!
2
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Όμως, αυτή η συνειδητότητα ~ αυτό το πνευματικό όν ~ βρίσκεται
καθηλωμένη εντός του υλικού, αισθητού κόσμου. Βρίσκεται παγιδευμένη μέσα σε μία
εξωτερικότητα η οποία την έχει σαγηνεύσει και την «αναγκάζει» (τρόπον τινά) να
είναι διαρκώς στραμμένη προς τα έξω, λησμονώντας τον εαυτό της, λησμονώντας την
πνευματική της φύση. Όπως πολύ εύστοχα λέγει ο Saint-Martin, ο άνθρωπος έχει
εγκαταλείψει το κέντρο και έχει βρεθεί στην περιφέρεια. Η μυητική λοιπόν εργασία
του ανθρώπου έγκειται στο ν’ ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία, δηλαδή από την
περιφέρεια προς το κέντρο, από την εξωτερικότητα προς την εσωτερικότητα. Θα
πρέπει να «απομονωθεί» όσο το δυνατόν περισσότερο από τα ερεθίσματα της
εξωτερικότητος και να στραφεί προς τα έσω, στα άδυτα της ψυχής του, αναζητώντας
εκείνο το «κέντρο» που έχασε.
Η πορεία αυτή πραγματοποιείται δια του μοναδικού ~ αλλά πανίσχυρου, όπως
είπαμε ~ οργάνου πνευματικής δράσεως που έχει στην διάθεσή του: δια του Λόγου.
Κι όπως, προκειμένου να μετακινηθεί στον χώρο, ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να
διανύσει την απόσταση βήμα-βήμα, παρομοίως, προκειμένου να «μετακινηθεί» στον
εσωτερικό «χώρο» της ψυχής του διανύοντας την «απόσταση» που τον χωρίζει από
το Κέντρο του Φωτός ~ από την «ζωοποιό ρίζα» που λέγει ο Saint-Martin ή τον εν
ημίν Θείο Λόγο ~ οφείλει να προχωρήσει βήμα-βήμα δια του Λόγου του. Με κάθε
επανάληψη έρχεται ολοένα και πλησιέστερα σ’ εκείνο το αρχετυπικό Κέντρο που
αποτελεί την ουσία της υπάρξεώς του.
(Εάν ο άνθρωπος δεν είχε υποστεί την πτώση, μία και μοναδική εκφορά του
Λόγου του θα αρκούσε για να τον «μεταφέρει» οπουδήποτε μονομιάς. Όμως τα εν
πτώσει όντα υπόκεινται στους νόμους του χωροχρόνου. Μπορούν να προχωρούν
μόνον βήμα-βήμα. Εξ ού και η ανάγκη της επαναλήψεως).
Αυτή λοιπόν η προοδευτική, εξακολουθητική διείσδυση μέσα στο όν μας, αυτή
η δια του Λόγου πορεία μέσα στις πνευματικές διαστάσεις του όντος μας μέχρι την
ανεύρεση του ζωοποιού μας κέντρου, αποτελεί αυτήν καθ’ εαυτήν την μυητική
πορεία του ανθρώπου.
Δ.
Είναι άραγε απαραίτητη η χρήση ιερού κομβολογίου (κομποσκοινιού ή
ροδαρίου) γι’ αυτήν την διαλογιστική εργασία;
Αυστηρά μιλώντας, δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι όμως εξαιρετικά
χρήσιμη για τους εξής τρεις λόγους:
α. Ο νους του ανθρώπου ~ ακόμη και του πλέον πεπειραμένου στον
διαλογισμό ~ έχει την τάση να ξεφεύγει· πόσο μάλλον όταν η σύγχρονη
καθημερινότητα προβάλλει καθημερινώς μύρια όσα προβλήματα, «εκβιάζοντας» την
προσοχή του ανθρώπου.
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β. Με την χρήση του, το σώμα συμμετέχει κι αυτό στην πνευματική, μυητική
πορεία του ανθρώπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνεται συμβολικώς η οντολογική
ενότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό ολόκληρος, τριαδικός.
γ. Δια της μακροχρόνιας χρήσεώς του, το ιερό κομβολόγιο «φορτίζεται» τρόπον
τινά από την ψυχοπνευματική δράση του ανθρώπου ~ ιδίως εάν είναι
κατασκευασμένο από ημιπολύτιμους λίθους ή κρυστάλλους. Τότε οι εγγενείς δονήσεις
των λίθων εξυψώνονται και ενισχύονται από αυτήν την διαρκή ψυχοπνευματική
δράση, με αποτέλεσμα το κομβολόγιο να καθίσταται πραγματικό περίαπτο
(talisman). Τούτο έχει δύο ευεργετικές συνέπειες:
αφ’ ενός προδιαθέτει τον χρήστη του γι’ αυτήν την πνευματική δράση,
αποτελώντας μία ισχυρότατη ευνοϊκή συνθήκη η οποία διευκολύνει αφάνταστα την
μυητική του πορεία· (μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα καθημερινής χρήσεώς
του, αρκεί απλώς να το κρατήσουμε στα χέρια μας για να αισθανθούμε μία έντονη
τάση ενδοστροφής...)· και,
αφ’ ετέρου αποτελεί ισχυρόν παράγοντα προστασίας και θεραπείας. Ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στο διαδίκτυο πολυάριθμες σχετικές μαρτυρίες.
Ε.
Όποια διαλογιστική προχευχή κι αν κάνει ο μυούμενος, οφείλει να προσέξει
κάποια σημεία, από τα οποία εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της πνευματικής του
δράσεως (πορεύσεως).
α. Η πρακτική του θα πρέπει να γίνεται καθημερινώς. Δεν έχει τόση σημασία
εάν θα διαρκεί μισή ή μία ώρα ή παραπάνω… Είναι πολύ σημαντικότερο να εμφανίζει
διάρκεια, συνέχεια και σταθερότητα στην διάσταση του χρόνου, μέρα με την μέρα,
χωρίς διακοπές.
β. Θα πρέπει ο μυούμενος να τελεί καθημερινώς την ίδια πρακτική· εάν την μία
μέρα κάνει την «Προσευχή του Ιησού» και την άλλη το «Ιερό Ροδάριο», δεν θα έχει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
γ. Ελάχιστο χρονικό διάστημα για μία τέτοια, διαλογιστική πρακτική είναι οι 42
ημέρες. Τότε αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Καλύτερα όμως η
πρακτική να διαρκεί τουλάχιστον 9 μήνες. Τότε, εάν θέλει, μπορεί να ξεκινήσει
κάποιαν άλλη.
γ. Ο μυούμενος θα πρέπει να επιλέξει ένα κομβολόγιο κατάλληλο για την
συγκεκριμένη χρήση που θα κάνει. Επί παραδείγματι, τα ορθόδοξα κομποσκοίνια
είναι κατάλληλα για πρακτικές που δεν παρουσιάζουν καμμία δομή, αλλά
συνίστανται από απλή επανάληψη μίας φράσεως. Τα καθολικά ροδάρια είναι πιο
ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήθος διαφορετικών πρακτικών,
όπως π.χ. το «Ροδάριο της Παναγίας των 7 Ακτίνων» (μυστικιστικού - μυσταγωγικού
χαρακτήρα), το «Ροδάριο των 7 Αρχαγγέλων» (θεουργικού χαρακτήρα) κ.ά.
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ε. Εάν ο μυούμενος ενδιαφέρεται για την δημιουργία περιάπτου (όπως
αναφέραμε παραπάνω), θα πρέπει να προμηθευθεί ένα καλής ποιότητος ροδάριο
από λίθους της επιλογής του και να χρησιμοποιεί πάντοτε το ίδιο, τελώντας την
πρακτική του με την μεγαλύτερη προσοχή και εγκαρδιότητα επί 42 συναπτές
ημέρες, ξεκινώντας την δράση του την επομένη της νέας σελήνης.
Στ.
Αντί άλλου επιλόγου, θα ολοκληρώσουμε το άρθρο τούτο με κάποια λόγια του
Louis-Claude de Saint-Martin:
«Το μυστικό της πορεύσεως του ανθρώπου συνίσταται στην προσευχή του.
Το μυστικό της προσευχής έγκειται στην προετοιμασία.
Το μυστικό της προετοιμασίας, στην αγνή διαγωγή.
Το μυστικό της αγνής διαγωγής, στον φόβο του Θεού.
Το δε μυστικό τού φόβου τού Θεού συνίσταται στην Αγάπη Του, αφού η
Αγάπη αποτελεί την αρχή και την εστία κάθε μυστικού, κάθε προσευχής και κάθε
αρετής».
«Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας».–

Σημ. 1. Ο συντάκτης του παρόντος άρθρου είναι στην διάθεση του κάθε
ενδιαφερομένου για τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή πρακτικές οδηγίες.
Email: demgpol@yahoo.gr).
Σημ. 2. Οι φωτογραφίες 1, 2 & 3 ελήφθησαν από το λήμμα «Prayer beads» της
Wikipedia. Οι 4 & 5 είναι του γράφοντος.
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