
Στο Βιβλίο τής Γενέσεως, διαβάζουµε ότι, αν δεν φάγει κάποιος από τον καρπό 

τής Γνώσεως δεν θα καταστεί Πνευµατικό ον. 
Αλλά ο καρπός αυτός ποιός είναι ;       

Πρόκειται γιά εύρεση τών δυνάµεων εκείνων πού υπάρχουν στον άνθρωπο και 
στην Φύση, διά τών οποίων αναπτύσσεται η Γνώση και συµβολίζεται από την 
Κλείδα πού φέρει ο µυούµενος, ως σύµβολο τής συνθετικής γνώσεως πού περι-
κλείει η Παράδοση.  
Μυστικός ∆ιδάσκαλος είναι αυτός που αποκαλύπτει τα µυστικά τής Φύσεως τα 
οποία είναι συνυφασµένα µε το ψυχικό και εν µέρει µε το Πνευµατικό επίπεδο. 
Ο θάνατος τού Χιράµ ήταν η αιτία να χαθεί η Λέξη τών ∆ιδασκάλων και αυτή η 
Λέξη είναι το κρυµµένο Φώς τής Γνώσεως. Το µήνυµα τού µύθου τού Χιράµ είναι 
ότι είναι δυνατόν να κερδίσουµε την αθανασία. Η ελληνική λέξη « αθανασία » 
έχει αριθµητική αξία 273, διότι µε πρόσθεση τής αριθµητικής αξίας τών γραµµά-
των λαµβάνουµε ως σύνολο Σ= 1 + 9 + 1 + 50 + 1 + 200 + 10 + 1 = 273, καθότι : 
α = 1, θ = 9, α = 1, ν = 50, α = 1, σ = 200, ι = 10, α = 1.

Αλλά ο αριθµός 273 είναι επίσης και η αξία τής λέξεως « η Κλείς » ( η=8, κ =20, 
λ=30, ε=5, ι =10, ς =200 ). Συγκεκριµένα αυτό είναι το κλειδί τής Γνώσεως για το 
οποίο ο Ιησούς κατηγόρησε τις φυλές ότι το είχαν αποµακρύνει « οὐαὶ ὑµῖν τοῖς 
νοµικοῖς ὅτι ἤρατε ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε καὶ τοὺς 
εἰσερχοµένους ἐκωλύσατε  » (  Λουκάς κεφ. 11: 52 ).
Είναι επίσης το κλειδί τού οίκου τού ∆αυίδ :
« καὶ δώσω αὐτῷ τὴν Κλεῖδα οἴκου ∆αυὶδ ἐπὶ τῷ ὤµῳ αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει καὶ οὐκ 
ἔσται ο ἀποκλείων καὶ κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ο ανοίγων ».
Στην Εβραϊκή γλώσσα, η έντονα τονισµένη στην ανωτέρω περικοπή φράση είναι : 
-Μαφτέαχ Μπαγίθ Νταβίτ (    Ησαΐας κεφ. 22 : 22 και Απο -  מפתח בית  דות
κάλυψη κεφ. 3 : 7 ). 
Μαφτέαχ - מפתח = κλειδί, Μπαγίθ - בית = οικία , Νταβίτ - דות = ∆αυίδ - [    
com, HEL ].
Η αριθµητική αξία τού Μαφτέαχ -מפתח  ( κλειδί ) είναι 528 ( ת ,80 = פ ,40 = מ  
 Αυτό υπονοεί κάτι το ιδιαιτέρως σηµαντικό επειδή, µε αριθµοσοφική .( 8 =ח  ,400
πρόσθεση, το σύνολο τών αριθµών από το 1 έως 32 είναι ο αριθµός 528  ( 1 + 2 

= 

+ 3 + … + 30 + 31 + 32 = 528 ) !
∆ηλαδή είναι ένα αριθµητικό σύµβολο τής πλήρους εκδήλωσης τού τριάντα 
δύο που ο καθένας που ασχολείται λίγο µε την Καµπαλά αναγνωρίζει ότι 
αναφέρεται στην πλήρη έκφραση τών δυνάµεων τών διόδων (µονοπατιών) που 
σχηµατοποιούν το Καµπαλιστικό ∆ένδρο τής Ζωής.

( Hebrew and English Lexicon ( 1828 ) - Josiah W. Gibbs ).

Η ΚΛΕΙΣ



Επί πλέον, αυτό είναι το Κλειδί τού οίκου τού ∆αυίδ το οποίο κατείχε, κατά 
την παράδοση, πρώτος ο Αβραάµ. Αυτός ο οίκος είναι ο αχειροποίητος ναός που 
είναι αιώνιος στους ουρανούς.
Έτσι το Κλειδί είναι το µυστικό που δίνει δύναµη για να ανοίξει κανείς τον ναό 
και να εισέρθει µέσα σε αυτόν, ακόµη και µέσα στα Αγία τών Αγίων.  
Είναι λοιπόν φανερό ότι ο όρος Μυστικός και το Κλειδί αναφέρονται στην Μυστική 
Γνώση που ανοίγεται στον 4ο βαθµό στον µυηµένο ( Τύπος τής Τελειοποίησης ) που 
θα τον βοηθήσει στην τελειοποίηση του και αφορά την Αλχηµεία, την Καµπαλά 
κ.ο.κ., καθώς και τις πρακτικές εφαρµογές τους. Αυτό αναφέρεται σαφώς σε µια πε-
ρικοπή στο .32ου βαθµού, Πρίγκιπος τού Βασιλικού Μυστικού, που έχει ως εξής :
« Η Αλχηµεία και η Καµπαλά συνέπραξαν και εις αυτάς οφείλοµεν την αλληγορία
τού Απολεσθέντος Λόγου, ο οποίος θα παράσχει εις ηµάς την Γνώσιν …   ». 
Ο Ναός τού Σολοµώντος παριστάνει την οικοδόµηση τής ανθρωπίνου προσω-
πικότητας, η οποία είναι το µόνο µέσον γιά την επίτευξη τής συνειδησιακής 
εξελίξεως τού ανθρώπου !

Ο Σολοµώντας που αντιπροσωπεύει την Ανώτερη ∆ιάνοια, παρ ’ όλην την            
Σοφία του, δεν έχει ακόµη αποκτήσει την πλήρη Αυτοεπίγνωση  για αυτό απο-
φασίζει να ανεγείρει τον Ναό τού Πνεύµατος ( δηλαδή την απόκτηση ανώτερης 
Συνείδησης ), αφιέρωµα προς τον Θεό.
Όλες οι εργασίες και µυήσεις στον Τεκτονισµό γίνονται εις δόξαν τού Μ.Α.Τ.Σ. 
Ο Βασιλιάς Χιράµ, παριστάνει την ∆υναµική έκφραση τού Θείου, που τού παρ - 
έχει τα υλικά γιά την ανέγερση τού ναού από τα όρη τού Λιβάνου (δηλαδή  από 
τον ψυχονοητικό κόσµο ).
∆ιαβάζουµε στο ελληνικό τυπικό τού ∆ιδασκάλου :  « Η  επιστήµη αναπαύεται 
υπό την σκιάν τής Ακακίας … . αλλά βλέπω ένα Γνώµονα και ένα ∆ιαβήτη ωσεί

σκοπίµως ερριµένοι επί τού τάφου τούτου ». Όµως ως γνωστόν, το σύµπλεγµα 
Γνώµονα και ∆ιαβήτη πού είναι δύο απο τα τρία µεγάλα φώτα τού Τεκτονισµ-
ού, δεν είναι παρά µιά αναπαράσταση τού εξαγράµµου .
Το εξάγραµµο   είναι σύµβολο τού Πνευµατικού κόσµου ( 3ος  κόσµος Μπριά )  
και βρίσκεται στο κέντρο   τού Ηλίου ( Τιφαρέτ ) τού ∆ένδρου τής Ζωής .

Γνωρίζουµε επίσης ότι στο παρελθόν, αλλά ακόµη και σήµερα, τα εργαλεία αυτά 
στο υλικό επίπεδο βοηθούσαν και βοηθούν στην σχεδίαση και διαµόρφωση ενός 
οικοδοµήµατος.



ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΙΡΑΜ 

ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟΥ ∆ΑΥΙ∆ 
ΕΞΑΚΤΙΝΟΣ  ΑΣΤΗΡ 

Ποιά άραγε θα µπορούσε, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαπίστωση, να είναι η 
χρησιµότητα τών εργαλείων αυτών σε ένα τάφο ώστε να έχουν την επιµέλεια 
τους ο Ιεροβοάµ και οι έξη ; Το σύµπλεγµα τού ∆ιαβήτη και τού Γνώµονα ( εξά-
γραµµο  ) συµβολίζει την Παγκόσµιο Ενέργεια πού δηµιουργήθηκε µε την κά-
θοδο τού Πνεύµατος στην  Ύλη κατά το Fiat Lux.

Τα επεξηγηµατικά σχόλια τού  τυπικού αναφέρουν ότι  έξη  ∆ιδάσκαλοι υπό τον 
Ιεροβοάµ επισκεπτόταν τον χώρο εντός τού δρυφάκτου, όπου έπρεπε να φρον-
τίζουν τόσον τον τάφο όσον και γιά τα εργαλεία που βρισκόταν µέσα στο χώρο 
αυτό. Τι άραγε να αντιπροσωπεύουν τα εργαλεία αυτά ; 
Τα εργαλεία στον τάφο τού Χιράµ, όπως αναφέρεται στη µύηση τού Γ΄ βαθµού, 
ήταν ένας Γνώµονας και ένας ∆ιαβήτης. 

ΤΟ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ



Μπορούµε συµπερασµατικά να πούµε ότι ο θάνατος τού Χιράµ στον Τεκτονισµό : 
α. Μακροκοσµικά αλληγορεί την µεγάλη αλήθεια τού Μυστηρίου τής καθόδου τού 

Λόγου στην  Ύλη και τον τρόπο τής εκδηλώσεως Του στα κατώτερα πεδία µετά την

απώλεια του. 
β. Μικροκοσµικά την επιστροφή τού Εγώ από την κατάσταση τής πολλαπλότητας 

( η προσωπικότητα τού ανθρωπου ) στην Ενότητα. Έτσι ο Όσιρις ( Χιράµ ) παρουσι-
άζεται, για τους µεµυηµένους, σαν υπόδειγµα τού τρόπου, ( το ύψιστο καθήκον ), τής 
µελλοντικής τους απελευθέρωσης από τα δεσµά τής σάρκας και ίσως και τών 
διαδοχικών ενσαρκώσεων τους, εάν βεβαίως δεχόµαστε την επανενσάρκωση !

« Οµολογείν άρα ηµίν και ταύτη τούς ζώντας εκ των τεθνεώτων γεγονέναι ουδέν             
ήττον ἢ τούς τεθνεώτας εκ των ζώντων » ( συµφωνούµε λοιπόν, ότι και κατά τούτο 
τον τρόπο, ότι οι ζώντες εκ των τεθνεώτων έχουν προέλθει, όπως οι τεθνεώτες εκ τών 
ζώντων » ( Πλάτωνος Φαίδων ).

Η συνήθης συνείδηση διαµορφώνεται µέσω τών πέντε αισθήσεων µε εµπειρίες 
πού προσλαµβάνονται µε την βοήθεια τών δονητικών εκφράσεων τής Παγκοσµίου 
Ενεργείας, όπως αυτές υλοποιούνται ἢ εκφράζονται διά µέσου τών µορφών, οι οποί-
ες αποτελούν συµπύκνωση ενεργείας. 
Συνεπώς τα εργαλεία στον τάφο ἢ αλλιώς η Κλείς τού ∆αυίδ ( Σφραγίδα τού Σο-
λοµώντα )    καθώς ανοίγει/ξεκλειδώνει  το δρύφακτο ◫◫◫◫◫ επιτελεί ένα διπλό 
έργο. 
Υποκαθιστά συµβολικά, αφενός το µέσον ενεργείας καί αφετέρου το εξελικτικό  
σχέδιο ! 
 Το Εξάγραµµο  απεικονίζει το µεµυηµένο άτοµο, είναι το άτοµο τού Πεντα-
γράµµου το οποίο κατέχει την δύναµη επάνω στον αόρατο.
Είναι το ιδεόγραµµα τού ατόµου εκείνου που έχει αποκτήσει µια νέα Πνευµατική 
δυνατότητα την οποίαν µπορεί να χρησιµοποιήσει.
Τα διάσηµα τού 4ου βαθµού δείχνουν τα µυστικά αυτά, στα κατωτέρω σχήµατα, που 
είναι :  
1ον. Το Μέσον ἢ η Παγκόσµιος Ενέργεια η οποία, καθώς διαχέεται, συµπυκνώνεται 
διαδοχικά στα διάφορα επίπεδα τής ∆ηµιουργίας τα οποία συµβολίζονται στον 
Τεκτ Ναό µε τον Πρόναο, τον κυρίως  Ναό - Χικάλ ἢ Μέσον ∆ώµα καί τα Άγια 
τών Αγίων ἢ ∆εβίρ. 
Ο ρόδακας ( µικρό ρόδο) είναι µια αναπαράσταση τού εξαγράµµου 

κόσµο.



2ον. Το σχέδιο ἢ οι βαθµίδες εξελίξεως, όπως καταγράφονται σχηµατικά στο ιδεό-
γραµµα πού αποκαλούµε ∆ένδρο τής Ζωής στην Καµπαλά και αποδίδεται από το 
εξάγραµµο - σχήµατα Σ2  και Σ4. Ο ναός τού Σολοµώντα καθώς και ο Τεκτονικός 
ναός µε τις δύο στήλες B και J έχουν κατασκευασθεί στα πρότυπα του, ενώ ο 
τριγωνικός βωµός που τοποθετείται στο µέσον τού ναού - εργαστηρίου µε την 
κορυφή εστραµµένη προς την ∆ύση, αντιστοιχεί στην περιοχή  7-8-9 τού Καµπαλι-
στικού δένδρου - σχήµατα Σ4 και  Σ12.

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΤΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΙΡΑΜ
 ΜΥΣΤΙΚΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΩΣ ΕΞΑΚΤΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΕΝΤΡΟ  ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΤΑ ∆ΙΑΣΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΑΚΤΙΝΟΣ - ΚΛΕΙ∆Ι ΠΟΥ ∆ΙΑΣΗΜΑ
∆ΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ∆ΡΥΦΑΚΤΟ 4ου ΒΑΘΜΟΥ

Σ1 Σ2 Σ3

Σ4 Σ5 Σ6



Σ7                                                                                                                                        Σ8

Ο εξάκτινος Αστήρ   και η επτάφωτη λυχνία είναι τα συνεπτυγµένα σύµβολα τού 

∆ένδρου τής Ζωής, όπως εύκολα διακρίνει κανείς στα σχήµατα Σ2 , Σ9   και Σ11 ! 

ΠΕΡΙΖΩΜΑ – ΡΟ∆ΑΞ – ΚΟΣΜΗΜΑ Η ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
( από το Ελληνικό Τυπικό τού 1980 )   

Σ9

               ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΒΑΘΜΟΥ                     ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΛΥΧΝΙΑ

Ας σταθούµε όµως, επί τού προκειµένου, στην περίπτωση τού Βιβλικού Ιεροβοάµ. 
Ο υιός και διάδοχος τού Σολοµώντος Ροβοάµ,  είχε στείλει τον Αδωνιράµ να µα-
ζέψει βαρύτατους φόρους : « καὶ απέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Ἀδωνιρὰµ τὸν ἐπὶ τοῦ 
φόρου καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοις καὶ ἀπέθανε » (    Βασιλειών Γ΄, κεφ. 
11: 14 και κεφ. 12 : 18 ). 

Σ10 Σ11



Υπάρχει ο Ροβοάµ, σαν εγώ -προσωπικότητα και υπάρχει και ο Αδωνιράµ που συµ-
βολίζει ένα βαθµό συνείδησης τού κατώτερου ἢ φυσικού Εγώ, Νεφές , για αυτό κά-
θεται στην ∆ύση στις εργασίες τού 4ου βαθµού. 
Αδωνιράµ, ( Ε βρ. : : σηµαίνει « Κύριος τών υψών » ( Α΄Βασ. κεφ.4 ,( אדנירם  6). 

  Έχουµε προσδιορίσει στον θέµα µας περί τής Καµπαλά το τι σηµαίνει η αρχή τού 
Νεφές. Ο Αδωνιράµ, ο οποίος εκπροσωπεί το Νεφές , προσπαθεί να προσποριστεί 
πιό πολλούς φόρους ( δηλ. υλικά αγαθά - µια µορφή µετάλλων τού Τεκτονισµού ), 
αλλά υφίσταται τον θάνατο µε τον λιθοβολισµό.
Η πέτρα και ο λίθος, συµβολίζουν την υποκειµενική αλήθεια η οποία , όπως θα δού-
µε παρακάτω, θανατώνει το Πνεύµα, την Συνείδηση .
Ο λαός τού Ισραήλ επαναστατεί και επιλέγει τον Ιεροβοάµ ως βασιλιά τών δέκα 
φυλών, ενώ ο υιός τού Σολοµώντος Ροβοάµ παραµένει βασιλιάς τών δύο άλλων 
φυλών που αποµένουν.. 
Είµαστε τώρα σε θέση να περιγράψουµε µε πιό µεγάλη ακρίβεια το λευκό εξ ελεφα-
ντοστού Κλειδί τού Μυστικού  ∆ιδασκάλου, µακροκοσµικά, όπως αποτυπώνεται 
στο σχήµα Σ12. 
Το λευκό συµβολίζει καταρχήν την ενδιάµεση φάση τής Σελήνης, το albedo στην 
Αλχηµεία.
  Το κλειδί περιλαµβάνει την περιοχή Τφς  τών σφαιρών  ---- τού δένδρου 
τής ζωής. Η λαβή αποτελείται από τα κέντρα  -  -  - , ο κορµός από την 
δίοδο 32 µεταξύ τών σφαιρών  -  και γιά κεφαλή έχουµε την σφαίρα  - σχήµα 
Σ4.  Το ανώτερο ήµισυ τής λαβής ανήκει στο Ρουάχ ενώ το κατώτερο ήµισυ στο 
Νεφές.  Η Ροµφαία, κατερχόµενη στην περιοχή τής λαβής, µε ένα ζιγκ-ζακ 
( κεραυνός     - λάµψη τής αστραπής ), µέσω τών σφαιρών --- σχηµατίζει 
ένα Ζ . 
ΖΙΖΟΝ είναι η  λέξη Διαβάσεως τού 4ου βαθµού.
Με την κεφαλή ανοίγουµε τα µυστικά τού υλικού βασιλείου ( σώµα Γκούφ )  που εξα-
ρτώνται φυσικά από τον χειρισµό τής λαβής, δηλαδή εν µέρει από το Πνεύµα - Εγώ 
( Χιράµ ) και εν µέρει από το κατώτερο Εγώ τού ψυχονοητικού κόσµου ( Γιετζιρά ). 
Αυτό γίνεται διά µέσου τού κατωτέρου τµήµατος τού κορµού τού κλειδιού ( δίοδος 
32 ), δηλαδή τού ενδιάµεσου κόσµου τής µορφοποίησης (  Μέσον ∆ώµα ), ο οποίος 
διαπερνά την σχισµή τής κλειδαριάς ( θύρα τού δρυφάκτου ). 
Οι δίοδοι µε αριθµούς 25 και 27 σχηµατίζουν ένα σταυρό  . 
∆ιαπιστώνουµε, ότι η περιοχή τών 5 σφαιρών Τφς  έχει το σχήµα ενός τάφου - σχήµα 
Σ12. 



Η ΚΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
( Α∆ΩΝΙΡΑΜ )

    Στην περίπτωση όµως τού Ιεροβοάµ παρατηρούµε την άνοδό του µε την αύξηση 
τής συνείδησης και απόκτηση δυνάµεων, καθότι ο Γιαχβέ τον έκανε βασιλιά τών 10 
φυλών τού Ισραήλ. 
Αλλά ο Ιεροβοάµ δεν αξιοποιεί τις δυνάµεις του περαιτέρω, χρησιµοποιώντας τα 
αιθερικά ρεύµατα που συµβολίζονται στο Κηρύκειο ☤ ἢ στις στήλες B   και  J. 

Σ12

Ώστε, να γίνει Κύριος και τών δύο άλλων φυλών ἢ να συµπληρώσει την κίνηση 
στα 12 ζώδια και  συµβολικά να πραγµατοποιήσει ένα πλήρη κύκλο, να κερδίσει την 
τελειότητα και την αθανασία γινόµενος και αυτός µικρός Θεός όπως ο Χιράµ. 
∆υστυχώς, χρησιµοποιεί και αυτός τις δυνάµεις του για υλική κυριαρχία. 
Τα δύο ρεύµατα (κοιλάδες), όπως και οι δύο στήλες έχουν χρώµα λευκό και µαύρο.                  
Η κατάχρηση ( µαύρη στήλη ) θα µας οδηγήσει ξανά σε πτώση. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον έχουµε µια εξελικτική µυητική πορεία µέχρι 
τον 33ο βαθµό στον οποίο θεωρητικά επέρχεται η τελείωση και ο µυηµένος δεν χρ- 
ειάζεται πλέον το συµβολικό περίζωµα τής εργασίας.
  Ήδη από τον εναρκτήριο 4ο βαθµό ο υποψήφιος πού ως ∆άσκαλος εργαζόταν στο 
επίπεδο τών αποτελεσµάτων πρέπει να αρχίσει να εισχωρεί στο επίπεδο τών αιτίων 
και έτσι γνωρίζοντας τα αίτια, η αποτελεσµατικότητα τής δράσης του στο φανερό 
πεδίο είναι µεγαλύτερη. 

∆ΡΥΦΑΚΤΟ ΣΤΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ 
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ευρίσκεστε µέχρι τούδε εις το ηµίφως και αποµακρύνω τον γνώµονα »

« αφαιρώ το παρεµποδίζον την όρασιν κάλυµµα, το υποχρεούν υµάς να 

Πρέπει λοιπόν να διαπεράσει το πέπλο τής  Ίσιδος, να ανοίξει διάπλατα την πόρτα 
τών Μυστηρίων και τής απόκρυφης γνώσεως και να γνωρίσει τα µυστικά τής Φύσε-
ως και από ∆ιδάσκαλος να γίνει Μυστικός ∆ιδάσκαλος. 
Πρέπει µε το κλειδί από ελεφαντοστό πού τού αποκαλύπτεται να ανοίξει το ∆ρύφα-
κτο τού Υποσυνειδήτου του, το οποίο στέκεται εµπόδιο στην εξέλιξη του, διότι έχει 
πλέον διέλθει από τον Γνώµονα στον ∆ιαβήτη, ο οποίος είναι σύµβολο τού Πνεύµα-
τος καί κατ’ επέκταση τού Αοράτου Κόσµου. 
Συνεπώς χρησιµοποιεί τον Γνώµονα στο πεδίο τού αοράτου κόσµου σαν µέσον µε 
το οποίο ελέγχει την πλάνη τού ενδιαµέσου αυτού επιπέδου ( ἢ Μέσου ∆ώµατος ) 
µεταξύ τού Πνευµατικού και υλικού κόσµου, αλλά µορφοποιεί τα είδωλα τών συλ-
λήψεων του ατελώς επηρεασµένος ακόµη από τις τυφλές επιθυµίες, όπως υποδη-
λώνει η µαύρη ηµιδιαφανής ταινία και ο συµβολισµός τού αργύρου, προέλευσης 
σεληνιακής. Όταν όµως έλθει η κατάλληλη ώρα, ήτοι προς το τέλος τής µυήσεως, 
ο πρόεδρος τού Εργαστηρίου ή Tρις Ισχυρός ∆ιδάσκαλος τού λέει :

  Τον τάφο τού Χιράµ περιοδικά επισκεπτόταν ο Ιεροβοάµ και οι έξη ∆ιδάσκαλοι, 
οι οποίοι αναπαριστούν τις επτά αυτές πύλες - κέντρα και φρόντιζαν τα εργαλεία, 
δηλαδή τον Γνώµονα και τον ∆ιαβήτη ἢ Εξάκτινο αστέρα, ο οποίος συµβολίζει την 
Παγκόσµιο Ουσία - Ενέργεια. 
Είναι χαρακτηριστικά τα σύµβολα στο άνω µέρος τού παλιού τάπητα στα σχήµατα 
Σ9, Σ10 όπου παρατηρούµε µια µορφή τής Παγκοσµίου Κλείδας που  αναλύσαµε 
στον Α΄ τόµο : ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. 

Μεταφορικά, ο Ιεροβοάµ συµβολίζει µιά κατάσταση συνείδησης που είναι κα-
τώτερη από αυτήν που συµβολίζει ο Χιράµ. Επειδή λοιπόν ο Ιεροβοάµ και οι 6 
διδάσκαλοι συµβολίζουν καταστάσεις καί κέντρα Συνείδησεως τού ανθρώπου, 
τα εργαλεία αυτά αποτελούν το µέσον πού παρέχει την δυνατότητα ώστε να 
διαµορφωθεί η Συνείδηση τού ανθρώπου, από την συνήθη της κατάσταση σε 
µιά πιό εξελιγµένη µορφή, η οποία είναι προσωρινά θαµµένη και υπνώττει 
όπως αλληγορικά συµβολίζει ο τάφος τού Χιράµ και το κλαδάκι τής ακακίας.
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 Την θέση τού τετράγωνου, δηλαδή τού υλικού επίπεδου, συµβολίζει το τετράγωνο 
 µε το φέρετρο τού ∆ιδασκάλου Χιράµ ( ο τάφος τού Πνεύµατος ), ενώ οι 9 αριθ-
µοί τού πίνακα συµβολίζονται από τις τρεις τριάδες τών τριών κηρίων 3x γύρω 
του - σχήµα Σ9.
Για την σύνδεση τού Συνειδητού ( ο  Ήλιος ) µε το Υποσυνείδητο (η Σελήνη) µεσο-
λαβεί ο παράγων τής Παγκοσµίου Κλειδός και τής ισορροπίας, όπου η κατακόρυφη 
θέση τής διάστικτης ⏃ γραµµής που συµβολίζει τη δυαδικότητα και την ισορροπία 
έχει αντικατασταθεί µε την Κλείδα     τού Μυστικού ∆ιδασκάλου - σχήµα Σ10   . 

« Η κατανόηση τού µεταφυσικού είναι η Γνώση τής Iσορροπίας » - Ζοχάρ - βιβλίο Ι.
Η έννοια τής ∆ικαιοσύνης είναι παράγωγο και αποτέλεσµα τού νόµου τής Iσορ-
ροπίας. 

Η ΕΠΤΑΦΩΤΟΣ 
ΛΥΧΝΙΑ  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΙΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΛΟΒΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

ΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ  
ΛΟΒΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΗ ΚΛΕΙΣ 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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