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            ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

                τού 28ου Βαθμού  

              Ιππότου του Ηλίου 
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                ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

                      Τού 28ου βαθμού - Ιππότου τού Ηλίου  
 

Θα αρχίσουμε τα σχόλια μας γιά τον 28ο βαθμό, με ορισμένες εισαγωγικές επισημάνσεις.   

Διαβάζουμε στο τυπικό τού 28ου βαθμού : “Αι διδασκαλίαι των μυστήριων τού Μίθρα επέ- 

ζησαν εις τινάς αιρέσεις , αναμεμιγμέναι με ιδέας των Μανιχαίων ,των Γνωστικών και των 

Καββαλιστών . Διά τού αγωγού δε τούτου εισήχθησαν και στον Τεκτονισμό . Οι δε Ιππόται 

τού Ηλίου είναι φύλακες παντός ότι αληθές και ορθόν αί παραδόσεις αύται εμπεριέχουν ” . 

Ο γνωστός Albert Pike , στο βιβλίο του Ηθική και Δόγμα , σελίδες 626 και 744 αναφέρει : 

“ Η Καββαλά είναι το κλειδί του Τεκτoνισμού και όλων των  αποκρύφων επιστημών …  

  Όλες οι Τεκτονικές οργανώσεις οφείλουν σε αυτήν τα μυστικά και τα σύμβολα τους… ”.  

  O Albert Mackey στην εγκυκλοπαίδεια του, σελίς 166 ,αναφέρει : “Η Καββαλά είναι στενά  

   συνδεδεμένη με την συμβολική επιστήμη τού Τεκτονισμού . Πολύ μεγάλη χρήση γίνεται εις  

   τούς ανώτερους βαθμούς , και ολόκληρα τυπικά έχουν δημουργηθεί με τις αρχές της .Κατά  

   συνέπειαν η Καββαλά απαιτεί μιά θέση σε κάθε γενική εργασία επάνω στον Τεκτονισμό ” . 

Ο Νέστωρας Λάσκαρις ,στην Τεκτονική εγκυκλοπαίδεια, λέει τα εξής για τον 28ο βαθμό : 

“ Πρόκειται περί Καβαλιστικού καί Ερμητικού βαθμού ,περικλείοντος σύμβολα και εννοίας 

καθαρώς Καββαλιστικάς καί Αλχημικάς . Το νεώτερο τυπικό τού βαθμού το οφείλομεν εις 

τον Albert Pike ,και είναι το φιλοσοφικώτερο και σοφότερο των τυπικών τού Σκωτικού 

Δόγματος . Είναι όμως ασαφές ... Πάντως ο βαθμός αυτός αποτελεί την ευγλωττότερα από-

δειξιν της καθαρώς αποκρυφιστικής μορφής της Τεκτονικής Φιλοσοφίας ”. 

Όλες οι προσπάθειες ερμηνείας τού 28ου βαθμού πού κατέβαλα ,  χωρίς την χρήση τού πο-

λυτίμου αυτού μυητικού εργαλείου ,οδήγησαν σε αδιέξοδο . Η μελέτη της Καμπάλα είναι 

έργο ζωής  ! Προς χάριν των αδελφών πού δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα και την έχουν 

ακουστά μόνο κατ΄όνομα είμαι υποχρεωμένος να παραθέσω μιά στοιχειώδη ανάλυση .Σε 

κάθε περίπτωση ,ο στόχος μου σήμερα θα είναι είναι να προσπαθήσω να κάνω το τυπικό 

λίγο πιό σαφές ,σύμφωνα βέβαια με τη δική μου αντίληψη καί κατανόηση τού  βαθμού ... 

Η Καμπαλά είναι ένα σύστημα Ιουδαϊκής Θεοσοφίας , Μυστικισμού και θαυματουργίας . 

Η πρακτική Καμπαλά δίνει μία μυστικιστική καί αλληγορική ερμηνεία της Παλαιάς Δια-

θήκης .Η δογματική Καμπαλά, περιέχει τις φιλοσοφικές ιδέες πού αντιστοιχούν στη Θεό- 

τητα , στούς Αγγέλους καί  στις οντότητες πού είναι πιό πνευματικές από τον άνθρωπο , 
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στην ανθρώπινη ψυχή καί στα διάφορα μέρη της , στην προ-ύπαρξη καί μετενσάρκωση , 

καί στούς διαφόρους κόσμους ή πεδία ύπαρξης . Κατά την Καμπαλά υπάρχουν τέσσερις 

κόσμοι ή επίπεδα ύπαρξης ( ο υλικός καί τρείς ουράνιοι ) οι οποίοι αποτελούν το Σύμπαν. 

Όλοι οι πιθανοί τρόποι εκφράσεως της μιάς καί μοναδικής πραγματικότητας κατατάσ- 

σονται στούς τέσσερις αυτούς κόσμους . Οι κόσμοι αυτοί είναι  ( σχήματα 1 , 3 και 17 ) : 

       Ο Κόσμος των εκπορεύσεων - Θείος ή Αρχετυπικός. 

           Αντιστοιχεί στο Ιώδ μεσα στό Δέλτα στην Ανατ τού Τεκτ Ναού. 

             Ο Κόσμος της Δημιουργίας ή Ουράνιος ή των Αρχαγγέλων. 

                 Αντιστοιχεί στα Άγια των Αγίων ή Δεβίρ τού Τεκτ  Ναού . 

             Ο Κόσμος της Μορφοποιήσεως ή των Αγγέλων. 

                 Αντιστοιχεί στον θόλο ή Ουρανό και στο μωσαϊκό δάπεδο  

                 τού κυρίως Τεκτ  Ναού ή Χικάλ.  

             Ο Υλικός Κόσμος των μορφών ή μορφοποιημένος κόσμος. 

                 Αντιστοιχεί στον Πρόναο ή Αιλάμ τού Τεκτ  Ναού . 

Όλοι μας σχεδόν έχουμε ακούσει για το  Δένδρο της Ζωής ( σχήματα 1 ,3 ,4 ).Το σύμβολο 

αυτό ανάγεται στα Αιγυπτιακά Μυστήρια (πριν από το 1400 π.Χ.) ,όπως τροποποιήθηκαν  

από τον Ιεροφάντη καί μύστη Μωυσή . Είναι ένα σύνθετο σύμβολο πού αντιπροσωπεύει 

μακροκοσμικά το Σύμπαν και μικροκοσμικά τον άνθρωπο .Το δένδρο έχει 10 φρούτα 

πού ονομάζονται Σεφιρώθ ( εκπορεύσεις ) ,οι οποίες θεωρούνται ως “ τα 10 πρόσωπα τού 

Θεού ”.Οι σφαίρες συνδέονται με 22 ατραπούς καί είναι τοποθετημένες σε τρείς στήλες 

πού παριστάνουν όλους τούς δυνατούς τρόπους με τούς οποίους το Πνεύμα εκδηλώνεται 

στη Δημιουργία .Αντιπροσωπεύουν τις τρείς παγκόσμιες αρχές : 1ον της Ενεργητικότητας  

( στήλη του Ελέους ) - 2ον της Παθητικότητας  ( στήλη της Αυστηρότητας ) , και  3ον της  

Ισορροπίας ( μεσαία στήλη ή Συνειδησιακή ),( σχήμα 4α ) .Το διάγραμμα μας πληροφορεί 

ότι κάθε εκδήλωση βασίζεται επάνω στην αρχή της Αρμονίας μέσω της δυαδικότητας . 

Η διδασκαλία του 28ου βαθμού μας πληροφορεί ότι το ισόπλευρο τρίγωνο με το γράμμα 

S επαναλαμβανόμενο στις τρείς γωνίες μας υπενθυμίζει ότι η Παγκόσμιος  Ενέργεια δρά    

κατά την τριάδα : Δράση - Αντίδραση - Ισορροπία ( σχήμα 4a , 6 και τυπικό 28ου σελις 44 ).  

Στο Αμερικανικό τυπικό τού 1884 ,υπάρχει η εικόνα τού Μικροπρόσωπου καί Μακροπρ-     

όσωπου κατά την ορολογία της Καμπαλά ( σχήματα 6,11  ), η οποία αναρτάται στον Βόρειο  
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τοίχο τού Ναού ,( αναπαράσταση της σφραγίδας τού Σολομώντα ), στην οποία αναγράφεται :  

  “ Η κατανόηση τού μεταφυσικού είναι η Γνώση της Iσορροπίας - Ζοχάρ - βιβλίο Ι .” 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΣΜΟΙ & ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ    ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΚΕΝΤΡΑ      ΟΙ  7  ΠΛΑΝΗΤΕΣ                                    

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 
                               σχήμα 1                                       σχήμα 2                       σχημα 1α   

    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
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    ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ                  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΛΕΣ                         Ο ΤΡΙΠΛΟΥΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    
 
 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

   
   
                 σχήμα 4                                   σχήμα 4α                                          σχήμα 5 

Οι στήλες της Αυστηρότητας και τού Ελέους παριστάνονται με τις δύο στήλες 

Β  & J  του Ναού τού Σολομώντος . Κάθε στήλη φέρει τρία σφαιρικά ρόδια . 

Η στήλη Β  τις σφαίρες  -  -  ενώ η στήλη  J  τις σφαίρες  - -  (σχήμα 4a ). 

Σύμφωνα με το βιβλίο της Γένεσις ( β’ 10 ) “ εις ποταμός απέρρεε εκ της Εδέμ ” ( Κέτερ ). 

Έτσι οι 10 σφαίρες ή εκπορεύσεις επάνω στο δένδρο της ζωής απεικονίζουν τον τρόπο με  

τον οποίο η Θεία Ενέργεια ,το Αιώνιο Φως ( Αϊν Σοφ Αούρ ) προβάλλεται σαν μιά φωτεινή  

λάμψη . Κάθε σφαίρα μεταβιβάζει τη δική της φύση ( το δικό της Φως - Ενέργεια ,και ότι 

δέχθηκε από πιό πάνω ), στις κατώτερες σφαίρες , μέσα από 9 διαφορετικά σταδία κατα-

λήγοντας να εκδηλωθεί στην Φυσική Δημιουργία ,( όπως το ένα κερί παίρνει Φως από το 

άλλο κατά την έναρξη των εργασιών σε βαθμό μαθητή      –  σχήμα 4 ) .Κάθε εκπόρευση έχει 

μικρότερη λαμπρότητα από την προηγούμενη της . Ο Γιαχβέ λοιπόν , είναι το σύνολο των 

εκπορεύσεων από την Θεία πηγή ,πού ονομάζονται σεφιρώθ ,ή “φωνές από τον Ουρανό ”. 

Με βαθμιαία σταδία ανάπτυξης , όλο και πιό μακριά από την πηγή , προβάλλουν οι Εξου-

σίες και οι δυνάμεις πού παίρνουν τα ονόματα των Αρχαγγέλων, των Αγγέλων ,των Πλα-

νητικών Πνευμάτων καί εκείνων πού είναι οι φύλακες τού ανθρώπου . Έτσι το Σύμπαν 

πού βλέπουμε είναι ο εκδηλωθείς Θεός και το τελικό καί κατώτερο προϊόν είναι η ύλη , 

δηλαδή κάτι πού είναι ατελές . Η πρώτη σφαίρα  ( Κέτερ  σημαίνει στέμμα          ) έχει ως  
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σύμβολο της ένα γενειοφόρο Βασιλιά ( σχήματα 4, 5 και 6 ) . Ο πρώτος κόσμος Ατζιλούθ  

ή Ανάκτορο είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη αντίληψη . Διαβάζουμε στο τυπικό τού 28ου   

 βαθμού σελίς 32 : “Εις τινά των μυστηριωδεστέρων και υψηλοτέρων χωρών τού Ουρανού   

 υπάρχει ανάκτορο καλούμενον ανάκτορο της Αγάπης.Εκεί λαμβάνουν χώρα ( διεξάγονται )   

 βαθέα μυστήρια . Εκεί ο Ουράνιος Βασιλεύς κατοικεί μετά των ψυχών και εννούται προς  

 αυτάς διά τού φιλήματος της αγάπης … Ούτω λέει το Ζοχάρ ”. Ο Κόσμος αυτός χωρίζεται  

 από τούς τρείς κατωτέρους κόσμους με μιά συνειδησιακή Άβυσσο ( σχήματα 1 , 3 ,7 , 17 ).  

 Κατά την φαινόμενη κίνηση τού Ήλιου το ενδιάμεσο σημείο διαβάσεως είναι ο Νότος .    

 Εκεί στον Τεκτονικό Ναό υπάρχει μιά Θύρα        πού οδηγεί στο μέσο Δώμα τού Ναού 

 με μία ελικοειδή κλίμακα . Πρόκειται όπως φαίνεται στο σχήμα 3, 3α γιά τον ενδιάμεσο  

 Κόσμο της Μορφοποίησης ή Ψυχονοητικό , με κέντρο την σφαίρα  ( Ναός ή Χικάλ ) . 

 Ο Κόσμος αυτός ευρίσκεται μεταξύ τού Υλικού επιπέδου ή Μορφοποιημένου Κόσμου  

 ( σφαίρα  - πρόναος – Αιλάμ ) , καί τού Πνευματικού Κόσμου με κέντρο τη σφαίρα   
 ( Άγια των Άγίων – Δεβίρ ), από τον οποίον χωρίζεται με ένα δρύφακτο ή χάσμα ή συν- 

ειδησιακό πέπλο πού παριστάνεται με το μαύρο παραπέτασμα πού χωρίζει το Δεβίρ από 

το Χικάλ κατά την μύηση τού Γ’ βαθμού ,αλλά και τού 18ου βαθμού ( 1η αίθουσα μέλαινα -

τυπικό 18ου, σελίς 41 ). Με διαδοχικές αντανακλάσεις πού συνεχώς ελαττώνονται σε λαμ-

πρότητα φθάνουμε σε ένα επίπεδο πού μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον άνθρωπο σε 

κατάσταση υψηλής Πνευματικής ενόρασης . Οι σφαίρες λοιπόν ή οί Λαμπτήρες αντιπρο-

σωπεύουν επίπεδα Πνευματικής Πραγματικότητας ,τόσο στον κόσμο όσο καί στον άνθ-

ρωπο ο οποίος έχει πλασθεί κατ’ εικόνα του , επειδή μεταφορικά το δένδρο όπως και ο 

Ναός είναι ,“ το Σώμα τού Θεού ”. Το δένδρο της ζωής συνεπώς συμβολίζει και το ανθ-

ρώπινο σώμα ( σχήμα 2 ). Στον 4ου βαθμό το διάσημο τού Ελεονόμου είναι το Κηρύκειο 

μέσα σε ένα χρυσό τρίγωνο ( σύμβολο τού πνεύματος ), αλλά αποτελεί επίσης σύμβολο 

στη μύηση τού 28ου βαθμού (τυπ. σελίς 8). O Ερμής είναι ο Διαγγελεύς των Θεών .Αλλά τι 

αντιπροσωπεύουν οι Θεοί ; Στην Μύηση , στον Τεκτονισμό ,στον Ερμητισμό καί στην 

Καμπαλά , είτε μιλούμε γιά 7 πλανήτες - Θεούς ,είτε γιά τα 7 Σεφιρώθ ,είτε γιά τούς επτά  

Διδασκάλους πού αντικατέστησαν τον Χιράμ ,αναφερόμαστε σε ένα και το αυτό πράγμα. 

Στις 7 κατώτερες σφαίρες ,εκτός από την Γη ,αντιστοιχούν συμβολικά 7 πλανήτες ,όπως 

φαίνεται στο σχήμα 1α και τον πίνακα Ι . Διαβάζουμε στο τυπικό τού βαθμού ,(σελίς 20) :  
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     “  Επτά πλανητικά άστρα κυκλοφορούσιν επί των οδών τού ουρανού και δι’ αυτών έχει   

     υφανθεί η Αιωνιότης … Οι αυτοί πλανηται διενεμήθησαν την ανθρώπινην μορφήν ,και 

     υπάρχουν εν ημίν η Σελήνη ,ο Ζεύς ,ο Άρης ,η Αφροδίτη ,ο Κρόνος ,ο Ήλιος ,ο Ερμής ”. 

                Ο συμβολισμός τών επτά πλανητών  ( τα μέταλλα κατά την Αλχημεία ) 

     1 . ΚΡΟΝΟΣ ( Μόλυβδος )    WW  :  Συνθετικό σύμβολο τής αμορφολόγητης ( τραχείας ) 

          STIBIUM * ( Αντιμόνιο )         πνευματικής φύσεως ( ακατέργαστος Λίθος      ) 

     2.  ΔΙΑΣ   ( Κασσίτερος )      VV  :  Νόηση καί ιδιαιτέρως η Μνήμη 

     3.  ΑΡΗΣ   ( Σίδηρος )           UU  :  Θέληση – Ισχύς  – δύναμη 

     4.  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ( Χαλκός )    TT  :  Συναίσθημα , αίσθημα , πάθος 

5.  ΕΡΜΗΣ ( Υδράργυρος )   SS    : Νευρική δύναμη , Διάνοια , φορέας τής Συνείδησης 

6.  ΗΛΙΟΣ   ( Ήλιος )              : Συνείδηση, αναγεννημένο Εγώ ( Χιράμ , κυβικός λίθος ) 

   7.  ΣΕΛΗΝΗ ( Άργυρος )      RR  : Το Υποσυνείδητο – το ένστικτο – η φυτική ζωή 

Οι 7 αυτοί πλανήτες διακοσμούν την περιοχή τού Ουρανού και της Ανατολής τού Τεκτο-

νικού  Ναού**. Οι αρχαίοι Σοφοί παραδέχονταν την ύπαρξη 7 “ πλανητών ” πού ,κατά την  

άποψη τους , δεν ήταν παρά επίπεδα ή ιδιότητες της Παγκόσμιας Δύναμης ή Παγκόσμιας 

Ψυχής . Ακόμη καί αν υπήρχαν χιλιάδες πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα , αυτό δεν θα 

άλλαζε καθόλου τον τρόπο εκδηλώσεως τού Δημιουργικού Φωτός .Σημειώνουμε ότι στον 

κατάλογο των αναφερόμενων πλανήτων δεν συμπεριλαμβάνονται ο Ουρανός ,ο Πλούτων 

καί ο Ποσειδών, ενώ ο Ήλιος δεν είναι πλανήτης καί η Σελήνη είναι δορυφόρος της Γης .  

Κάθε εκπόρευση είναι καί μιά θυσία της ανώτερης κατάστασης πού εκπηγάζει από την   

“ σφαίρα – πλανήτη ” καί δημιουργεί μιά κατώτερη σφαίρα . Γιά αυτό οι Λαμπτήρες των 

πλανητών είναι τοποθετημένοι σε βωμούς οι οποίοι είναι σύμβολα της θυσίας των σφαι-

ρών (σχήμα 10,11).Κατά την Καμπαλά σε κάθε σφαίρα αντιστοιχεί μιά Αγγελική Ιεραρχία. 

Στην σφαίρα  τού Ήλιου αντιστοιχούν οι Mαλακείμ ( Βασιλείς ). Κατά τον Ερρίκο 

Κουνράθ (1560 - 1605), διάσημο Καμπαλιστή & Ροδόσταυρο ,τις Ιεραρχίες αυτές ( χορούς  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*   Stibium = εισιτήριος λέξη του 28ου βαθμού 

** Στην διδασκαλία του τυπικού τού 28ου περιγράφεται η σφραγίς τού Σολομώντα (σελις 41). 

Στο τυπικό τού 1884, ο          και ο         αφενός ,και η       και ο         αφετέρου είναι τοπο- 

θετημένα κατά τον άξονα Ανατολής - Δύσης στην μεσαία στήλη ( σχήμα 11 ) .Έχουμε λοιπόν  

μιά πλήρη ταύτιση της διατάξεως στο Ναό και στο δένδρο της ζωής ( σχήματα 3, 11 & 17 ) . 
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των αγγέλων ) μπορούμε να παρομοιάσουμε με περιβλήματα διαφανή καί με διαφορετικά  

χρώματα , διά των οποίων λάμπουν με συνεχώς αυξανόμενο Φως , όλο πιό ζωηρό καί πιό 

Αγνό , τα Πνεύματα τα οποία όταν απαλλαγούν οριστικά από τις πρόσκαιρες μορφές , 

ανέρχονται τις τελευταίες βαθμίδες της κλίμακας του Ιακώβ , της οποίας την κορυφή κατ-  

έχει ο ανέκφραστος Γιαχβέ ( σχήμα 10α ) .Κάτι τέτοιο βέβαια έχουμε και στον 28ο βαθμό ! 

Κάθε τι πού υπάρχει στο Σύμπαν ,ορατό ή αόρατο ,οφείλεται σε νόμους πού εκφράζονται  

μέσω των δημιουργικών δονήσεων τού ΜΑΤΣ  κατά το FIAT LUX ( γενηθήτω Φως ).  

          Νόμος είναι ρεύμα δυνάμεως πού μεταφέρει ( μέσω τού Παγκοσμίου 

          Ενωτικού παράγοντα τού “Φωτός” ) την Βούληση τού Μ Α ΤΣ ,  

          την οποία συνεχώς και αδιαλείπτως μετατρέπει σε Έργο –  

Οι Αρχαγγελικές τάξεις είναι οι Λειτουργοί τού Υψίστου , γιά αυτό έχουν σαν κατάληξη 

το EL που σημαίνει Θεός . Είναι Νόμοι αιώνιοι . Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί στην προς 

Κορινθίους Α΄ επιστολή του , στο κεφάλαιο 13 – γιά την γλώσσα των Αγγέλων :      

                       « Εάν ταίς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των Αγγέλων…» 

     ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ 1884                  Η ΣΦΡΑΓΙΣ  ΤΟΥ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ  
                SOLI  SANCTISSIMO  SACRUM                                        ΚΑΙ  ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 
             

                                  σχήμα 6     

Όταν βέβαια μιλάμε γιά τη γλώσσα των Αρχαγγέλων ή των Αγγέλων πρέπει από την αρχή 

να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται παρά γιά Δημιουργικές Δονήσεις ή δονητικές κατα-

στάσεις τού πρωταρχικού Φωτός , με αντίστοιχες χρωματικές αποχρώσεις (γένεσις κεφ.1 ). 

Η παράδοση ,οι αρχαίοι μύστες καί οι Πατέρες της εκκλησίας έδωσαν ανθρωπομορφικά 

ονόματα στις Διάνοιες πού κυβερνούν αυτούς τούς Νόμους ή Δονητικές καταστάσεις τού 

Φωτός γιά να τονίσουν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται γιά νοήμονες οντότητες .Δεν 

είναι τυφλοί και χωρίς ζωή νόμοι . Είναι η νοημοσύνη πού κρατά τη φύση σε ισορροπία . 
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                                                                             ΠΙΝΑΞ Ι    

                                     ΣΕΦΙΡΩΘ - ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ                 
  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

  
             ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΟΔΟΥ                                ΔΕΝΔΡΟ - ΚΗΡΥΚΕΙΟ               ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

   
            

                      σχήμα 7                                        σχήμα 8                           σχήμα 9 

Σε μιά πρώτη - στοιχειώδη θεώρηση ,ονομάζουμε γενικώς  Συνείδηση την ικανότητα τού 

ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει τις ποικίλες δονήσεις και κραδασμούς     

(αισθησιακές – θερμικές – οπτικές – ηχητικές κ.α.) από τα διάφορα επίπεδα της Δημιουρ-

γίας ( τέσσερις Κόσμοι ) ,όπως αυτά εκφράζονται μέσω των 10 εκπορεύσεων ή σφαιρών.   

Επάνω στο δένδρο υπάρχουν τρία “μονοπάτια” πού περιλαμβάνουν ένα αριθμό ατραπών. 

Το κεντρικό μονοπάτι ,ή μονοπάτι του Βέλους (σχήματα 3, 3α,7 ), περιλαμβάνει τα κέντρα  

                        . Είναι μιά άνοδος από το υλικό πεδίο  μέχρι το Θείο επίπεδο .   
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Η άνοδος αυτή γίνεται μέσω διαδοχικών φάσεων ( μυήσεων ) ή σταδίων διευρύνσεως της  

συνειδήσεως , διότι μεταξύ των διάφορων επιπέδων των 4ων  Κόσμων πού προαναφέραμε 

υπάρχουν εμπόδια ή  δρύφακτα ή πέπλα σκότους πού παρεμποδίζουν κατά το μάλλον ή 

ήττον την Συνειδησιακή καί Αυτοεπιγνωσιακή προσέγγιση ( σχήματα 1 , 3, 3α , 7, 17 ). 

Ενα τέτοιο συμβολικό κιγκλίδωμα δείχνει προς τα άνω το σημείο τού  4ου βαθμού με την 

επιφώνηση ζιζόν (δρύφακτο).Το άθροισμα των αριθμών των κέντρων της μεσαίας στήλης 

είναι 26 , πού είναι ο αριθμός τού ονόματος τού Γιαχβέ ,(Ιωδ = 10, Χε = 5, Βαυ = 6,Χε = 5). 

Η Καμπαλά διδάσκει ότι όλα τα Εγώ έχουν προέλθει από την Πνευματική πηγή ( Θείος 

Κόσμος ) ,καί ενσαρκώνονται επαναληπτικά ,έως ότου αποκτήσουν εμπειρία καί τελειο-

ποιηθούν ,ώστε να ενωθούν τελικά ξανά με τη Θεία πηγή ( Ζοχάρ Ι σελίς 14,168 & ΙΙ – 97). 

Όπως ήδη έχουμε εξηγήσει ,το δόγμα των εκπορεύσεων δέχεται την εκδήλωση τού Υπερ-

τάτου Όντος σε διαδοχικά στάδια ,καί θεωρεί ότι αυτό το Πνεύμα υφίσταται σε διαφορε-

τικά πεδία .Οι 10 σφαίρες συμπυκνώνουν τις ενέργειες των σε ένα μορφοποιημένο τετρα- 

μελές σύνολο πεδίων ,πού αποτελείται από τα τρία Πνευματικά και από το πεδίο Αντικει-

μενικότητας ( όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε ) ,ή πεδίο της Ύλης .Η κάθε μιά από 

τις 10 σφαίρες , καί το κάθε ένα από τα τέσσερα πεδία συνεισφέρουν μία “ουσία ”,καί το 

σύνολο των ουσιών αυτών σε διάφορες αναλογίες αποτελεί τον άνθρωπο. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφεται στη μύηση με την διαδοχική επίθεση από τον κάθε ένα Μαλάκ-Αξιω-

ματικό ( Πνευματικό άρχοντα κάθε σφαίρας ) χρωματιστής τηβέννου στούς ώμους τού 

μυουμένου ,συνολικά 7 .Τι είναι λοιπόν αυτό πού διαμένει γιά μιά χρονική περίοδο στο 

ονομαζόμενο υλικό σώμα ή δερμάτινο χιτώνα όπως αναφέρει η Γένεση ; Είναι ο Θείος 

σπινθήρας αποτελούμενος από διάφορα στοιχεία πού προέρχονται από τα 3 Πνευματικά 

Πεδία ή Ουρανούς ,καί θεμελιώνεται στο τέταρτο πεδίο των αποτελεσμάτων ,στο Υλικό . 

Στην αρχή δημιουργήθηκε αυτό πού η επιστήμη θα αποκαλούσε “αρχέτυπο άνθρωπο”,καί 

αυτό πού οι Καμπαλιστές ονόμασαν Αδάμ-Κάδμο ή πρωταρχικό άνθρωπο (Πατήρ Αδάμ). 

Τα διαδοχικά σταδία ύπαρξης αυτού τού τύπου διασχίζουν τις εποχές μέσω της καθοδι-

κής κλίμακας των Σεφιρώθ ή σφαιρών ή συμβολικών πλανητών , προσφέροντας στο 

άτομο κάθε είδους εμπειριών καί εν συνεχεία περνούν σε μιά ανοδική κλίμακα μιάς καιν-

ούργιας ανάπτυξης μέχρι να κατορθωθεί η ανθρώπινη τελείωση καί η έσχατη ένωση με 

το Θεό πού είναι ο καρπός της εξαγνισμένης Ψυχής πού έχει συμπληρώσει το ταξίδι της .  
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                    ΧΑΛΔΑΪΚΗ                   ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΝΑΟΥ  ΣΕ 28Ο ΒΑΘΜΟ                  ΚΛΙΜΑΞ                  

             ΚΛΙΜΑΞ  ΑΝΟΔΟΥ                                                                                              ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                  σχήμα 10                                                                                σχήμα 10α                                                                                       

           ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΝΑΟΥ ΣΕ 28ο  ΒΑΘΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ 1884 

                                                 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       σχήμα 11                
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         ΑΤΡΑΠΟΙ  ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ                     ΧΑΛΔΑΪΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ  
 

 

 

 

 

                                                                 σχημα 15 

  

 
                                                                    ΖΙΖΟΝ ( δρύφακτο )                                                                                                                   
 

 

 

        
                    σχήμα 12                               σχήμα 13                               σχήμα 14 

Όταν λοιπόν το Πνεύμα θέλησε να εκδηλωθεί ,χρειάσθηκε να κατασκευάσει μέσα ενεργ-

είας και επικοινωνίας ή “ κέντρα συνειδήσεως ”,προσαρμοσμένα στις περιοχές της ύλης, 

τις όλο και περισσότερο πυκνές ,στις οποίες διείσδυε .Τα κυριότερα από τα κέντρα αυτά 

είναι επτά και αντιστοιχούν στο ανθρώπινο σώμα στις θέσεις των σφαιρών (βλ. σχήμα 2 ).  

Είναι σε όλους μας γνωστή η φράση  ORDO  ΑB  CHAO , δηλαδή η Τάξις από το Χάος .   

Η Τάξις αυτή προωθείται με τις διάφορες μυήσεις κατά τις οποίες έχουμε τις γνωστές σε 

όλους μας φράσεις ,“ αύξηση Φωτός ”, ή “ αύξηση Μισθοδοσίας ”, δηλαδή διεύρυνση της 

Συνείδησης ή τού βαθμού Επίγνωσης . Βέβαια πρόκειται γιά τυπικές ,καί όχι ουσιαστικές 

μυήσεις , οι οποίες παρουσιάζονται με συμβολικό τρόπο . Η φάση αυτή της εξελίξεως  ή 

διευρύνσεως τής Συνειδήσεως παριστάνεται συμβολικά επάνω στο δένδρο της ζωής με 

την άνοδο διά των “ σφαιρών ” των συμβολικών πλανητών ( σχήματα 1 ,3 ,3α ,7 , 17 ).  

   Η ατραπός προς το Θείον στην οποία κινείται ο μυούμενος κατά τις σταδιακές αυξήσεις   

   φωτός από τον 4ο έως τον 28ο βαθμό έχει αριθμό 25 ( 5 + 2 = 7 ),καί βρίσκεται μεταξύ των  

   σφαιρών   και  , οι οποίες χωρίζονται  μερικώς με το  πέπλο ή  χάσμα συνείδησης ή  

   δρύφακτο το οποίο είναι η ατραπός μεταξύ των σφαιρών    καί έχει τον αριθμό 27  

   επάνω στο δένδρο της ζωής ( σχήματα 1 , 12 , 14 , 17 ) . H μερική συνείδηση τού Ιεροβοάμ  

S

TU

V

W R
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   (ημιδιαφανές μαύρο πέπλο) αγγίζει διά των διόδων 25 ,28 ,30 τις τρείς σφαίρες  

    -  - . Η τριπλή υπόσταση του ενισχύεται συνειδησιακά ( τρις Ισχυρός ), 

   καί έτσι συμβολικά η ηλικία του παριστάνεται με 3 x 27 = 81 έτη συμπεπληρωμένα . 

    Ανερχόμενοι συνειδησιακά καί εισερχόμενοι στην σφαίρα  του Ηλίου η επαφή με τις  

    καταστάσεις συνειδήσεως πού συμβολίζουν οι σφαίρες         μας δίδει εις τον    

   28ο βαθμό την ηλικία των 33 ετών ( 4 + 5 + 7 + 8 + 9 = 33 ) . Κατά το ρητό τών Ιπποτών    

   του Ήλίου  “ Ex Tenebris Lux  -  εκ τού σκότους το Φως ” .  Το εσωτερικό εξάγωνο πού   

   σχηματίζεται με κέντρο τον Ήλιο , είναι η έδρα της συνείδησης πού συμβολίζει ο Χιράμ ,  

   αλλά καί ο τάφος της ο οποίος προστατεύεται με το δρύφακτο γιά εκείνον δεν κατόρθωσε   

   να προσεγγίσει στα επίπεδα της εξελιγμένης αυτής μορφής Συνειδήσεως (σχήματα 14 ,17).  

   Οι  σφαίρες      σχηματίζουν μιά τετράγωνη βάση , ενώ αν προεκτείνουμε στον  

 χώρο κατακόρυφα την σφαίρα  πού βρίσκεται στο κέντρο ,μορφοποιείται μία πυραμίδα   

 γνωστή σαν κυβικός λίθος (σχήμα 16). Ως γνωστόν ο Μίθρας ήταν η προσωποποίηση όχι 

τού Ηλίου , αλλά της διά τού Ηλίου συμβολιζομένης Θεότητας .Οι μύστες διδάσκοντο ότι 

υπό το “σύμβολο” αυτό έπρεπε να αναζητήσουν την βαθύτερη έννοια της Ενεργού Θείας 

δυνάμεως , πού εκδηλώνεται μέσω Αυτού . Ο σχετικός μύθος αναφέρει ότι  

ο Μίθρας γεννιέται ( εξέρχεται ) από ένα βράχο, γιά αυτό καί ονομαζόταν  

 “ Θεός εκ πέτρας ”. Ο 28ος βαθμός - Ιππότης τού Ήλιου αντιστοιχεί με το 

 συνειδησιακό επίπεδο της σφαίρας , καί οι κρούσεις τού βαθμού γίνονται  

 6 ισόχρονες  ( τυπικό - σελίς 36 ). Η άνοδος αυτή συντελείται είτε λόγω  

 μυητικής συνειδησιακής εξελίξεως , είτε κατά την αποσάρκωση μετά 

 τον φυσικό θάνατο , γιά να επαναληφθεί ο κύκλος της ενσαρκώσεως 

 καί εξελίξεως  τού ανθρώπου εφ’όσον δεν προχώρησε ικανοποιητικά. 

 Ο 28ος βαθμός είναι ένας σταθμός , η παραπέρα δε εξέλιξη οδηγεί προς        σχήμα 16 

όλες τις σφαίρες - πλανήτες - Θεότητες , κατά το “Per lumina ad numina - διά τού φωτός  

 (Ήλιος ) προς τις Θεότητες ” ( σελίς 14 ).  Νumina είναι πληθυντικός τού Λατινικού Νumen    

 πού σημαίνει Θεός !  Όπως δε λέει εμμέσως , αλλά πλην σαφώς , ο Απόστολος Παύλος  :      

Οίδα άνθρωπο εν Χριστώ προ ετών 14ων , είτε εν σώματι ούκ οίδα ,είτε εκτός τού σώματος    

 ούκ οίδα ,ο Θεός οίδε .αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού*  (προς Κορινθ. Β’,2-5). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 3ος ΟΥΡΑΝΟΣ = ο Αρχετυπικός ή Θείος Κόσμος  
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Πρόκειται γιά καθαρή συνείδηση τού Ανθρωπίνου Εγώ άνευ σωμάτων ή περιζώματος .    

Γιά αυτόν τον λόγο οι βαθμοί 31ος, 32ος & 33ος πρέπει να στερούνται περιζωμάτων ( σχ. 7 ).   

Ό Απόστολος Παύλος  στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή του,( στχ. 15–50) μας αναφέρει : 

                     “ Σάρξ και αίμα την Βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ού δύνανται ”  

Τελειώνοντας αναφέρω την άκρως αποκαλυπτική φράση τού τυπικού  , σελίς 33, η οποία 

και μόνο είναι αρκετή να καταδείξει ότι οι πλανήτες είναι καταστάσεις συνειδήσεως ,καί 

ουδεμία έχουν σχέση με τα αντίστοιχα ουράνια σώματα τού Ηλιακού μας συστήματος : 

“ Δεν επέστη ακόμη η ώρα ,αν αυτή μέλλει να έλθει ποτέ ,κατά την οποίαν θα είσδύσης πέ-

ραν των επτά λαμπτήρων ,οίτινες ακτινοβολούσι προ τού θρόνου ,εις κόσμον εκτεινόμενον 

πέραν των ορίων της αντιλήψεως σου ,διά να αντικρίσεις εκεί πρόσωπον με πρόσωπον το 

Ον , το άνευ μορφής και ονόματος , όπερ κείται όπισθεν όλων των μορφών και όλων των  

ονομάτων ”.            
                              « χάρις υμίν και ειρήνη από ο ών και ο ήν και ο ερχόμενος , 

                                  και από των επτά πνευμάτων ,α ενώπιον του θρόνου αυτού » 

                                                                               ( Αποκάλυψις Ιωάννου 1 : 4 ) 

Ιόλαος 33ο                                                                                                           
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 -  O ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 

Στον 28ο βαθμό αντί για τις στήλες Β & J έχουμε τον κόρακα και την περιστερά (αλλά    

και δύο δαδούχους ) πού ήταν οι δύο αρχές τού Ζωροάστρη και τού Μάνη , καί αντιστοι-   

χούν στο δένδρο στις στήλες της Αυστηρότητας καί τού Ελέους , στις σφαίρες  και . 

   Ο τελευταίος πλανήτης ,ο Κρόνος ,είναι σύμβολο τής αμορφολόγητης - τραχείας πνευμα-  

   τικής φύσεως ( ακατέργαστος λίθος - Stibium ) η οποία έχει σαν συνέπεια το δέσιμο των  

   χεριών τού νεόφυτου στα δεσμά της Ύλης καί τού Χρόνου (Κρόνου) ,ο όποιος κατά την  

   επίγεια ζωή παραπαίει μεταξύ κόρακα και περιστεράς έχοντας περιορισμένη συνείδηση  

   της αληθείας (μαύρο διαφανές πέπλο) .Ο χώρος μεταξύ υλικού καί Πνευματικού κόσμου,   

   (σφαίρα -Μέσο Δώμα) ,είναι η περιοχή των κατωτέρων κόσμων ή υδάτων στην γένεση.  

   Κατά την αποσάρκωση τού ανθρώπου είναι το γνωστό Καθαρτήριο ( Πουργατόριο ). 

   Ο Νώε ( το εξελιγμένο Εγώ ), καί η κιβωτός του με τα τρία πατώματα - σχήμα 14 - η οποία     

   συμβολίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα ( πνεύμα - ψυχή - σώμα) - κατά την καθαρτή- 

   ριο διέλευση επιπλέoυν των υδάτων τού κατακλυσμού (της επιθυμίας και των παθών πού  

   ταλαιπωρούν τον κοινό άνθρωπο ). Τα ύδατα υψωνόταν  

   στη Γη γιά 150 ημέρες ( γένεση κεφ. 8 -24).Το άθροισμα  

   των διόδων πού αρχίζουν από την σφαίρα 10 της Γης ,  

   προς τα άνω μέχρι τού δρυφάκτου πού είναι η δίοδος  

   27 είναι :   28 + 29 + 30 + 31 + 32 = 150 .  

   Η κιβωτός κάθισε στα όρη Αραράτ . Ως γνωστό το όρος 

   συμβολίζει την απαρχή τού πνευματικού Κόσμου ,πού στο διάγραμμα μας η παρυφή τού  

   είναι η ατραπός με αριθμό 27, το λεγόμενο δρύφακτο του 4ου βαθμού ή το παραπέτασμα  

   μεταξύ Δεβίρ και Χικάλ .Είναι γνωστό από τον Γ’ βαθμό ο Χιράμ , Βασιλεύς της Τύρου,  

   έστειλε υλικά από το όρος τού Λιβάνου γιά την οικοδόμηση τού Ναού  . Η Γη εξηράνθη  

   την 27η ημέρα ( γένεση κεφαλ. 8 ).  Αποστέλλει τον κόρακα ,αρχή ψυχική φυγόκεντρο και  

   διαλυτική διά της διόδου 31 προς την σφαίρα  τού Ερμή   ( Διάνοια ) , ο οποίος και δεν  

   επιστρέφει .Αντιθέτως η Λευκή περιστερά ,αρχή κεντρομόλος και δημιουργική ,σύμβολο  

   της Δυναμικής εκφράσεως τού Θείου κινείται διά της διόδου 29 προς την σφαίρα ,από  

   την οποία επιστρέφει μετά από 7 ημέρες με κλάδο Ελιάς πού είναι σύμβολο της 

   Σοφίας , γνωστό ήδη από την στέψη στον 4ο  βαθμό τού Μυστικού διδασκάλου . 
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                                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2  - ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ  
    Ο οφθαλμός στον 28ο βαθμό , είναι σύμβολο μιάς απρόσωπης Αρχαγγελικής τάξεως με      

   το όνομα Χερουβείμ .Είναι οι « οφθαλμοί » τού Θεού. Λέγεται ,ότι η Αρχαγγελική αυτή  

   τάξη βλέπει παντού καί αποτυπώνει στην Παγκόσμια Μνήμη όλα όσα λαμβάνουν χώρα  

   μέσα στη Δημιουργία (  Τα πολυόμματα  =  πολλά μάτια , πού ψάλλεται στη Λειτουργία  

   τού Μεγάλου Σαββάτου καί στη Λειτουργία τού Αγίου Ιακώβου τού Αδελφοθέου). Ένας 

άλλος τρόπος συμβολισμού περιγράφεται στην Βίβλο ,στο όραμα τού Ζαχαρία , με την  

επτάφωτη λυχνία η οποία δεν είναι παρά μία άλλη αναπαράσταση τού δένδρου της ζωής .  
“Τί σὺ βλέπεις ; καὶ εἶπα · ἑώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη , καὶ τὸ 
λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς , καὶ 7 λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς , καὶ ἐπηρώτησα 
καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων· τί ἐστι ταῦτα 
κύριε; και ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπε πρός με λέγων· 
ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.”   

Ο οφθαλμός λοιπόν συμβολίζει γενικά την ικανότητα τού ανθρώπου να διεισδύει σε επί-

πεδα πού βρίσκονται πέρα από τις δυνατότητες της συνήθους σε εγρήγορση συνείδησης . 

Ο οφθαλμός εμφανίζεται γιά πρώτη φορά στο τριγωνικό επικάλυμμα στο περίζωμα τού  

4ου βαθμού κάτω από το οποίο υπάρχει και το σύμβολο Ζ τού δρυφάκτου ,καί συμβολίζει 

την ικανότητα διείσδυσης της συνείδησης μας στον Κόσμο της Μορφοποίησης ( Χικάλ ), 

ο οποίος στο ανθρώπινο σώμα κατέχει σαν θέση το κέντρο  τού ηλιακού πλέγματος .    

Στην θέση τού κέντρου  της καρδιάς τοποθετείται εις     4ος ΒΑΘΜΟΣ          8ος ΒΑΘΜΟΣ 

το περιλαίμιο ένας ρόδακας . Στον 28ο βαθμό ,λόγω της 

αυξημένης ικανότητος της συνειδήσεως να εισδύει στον 

Πνευματικό Κόσμο ( Δεβίρ ) , ο οποίος στο ανθρώπινο                     

σώμα έχει σαν θέση το κέντρο  της καρδιάς ,ο οφθαλ- 

μός τίθεται στο περιλαίμιο στη θέση του ρόδακα . Στο  

περίζωμα ,στην θέση του ομφαλού ,τίθεται ο πεντάκτινος 

αστέρας πού είναι σύμβολο τού κέντρου  της Σελήνης . 

Είναι φανερό τώρα πού οδηγεί η θύρα       στην Ανατολή τού Τεκτονικού Ναού (σχ. 3,3α). 

Οδηγεί την Συνείδηση πέραν της σφαίρας  του Ήλίου διά της διόδου 13 της Αβύσσου, 

εκτός του Κόσμου της Δημιουργίας προς τον Θείο Κόσμο , διότι ο Ναός περατώθηκε σε 

13 έτη , όσα είναι τα 12 ζώδια καί επί πλέον ο Ήλιος γύρω από τον οποίο τοποθετούνται . 

   Ρόδαξ 
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     Γιά τον Μίθρα καί την θυσία τού ταύρου θα παραθέσω μόνο μερικά στοιχεία τα οποία 

σίγουρα έχουν περάσει απαρατήρητα ήδη από τον βαθμό του μαθητή . Στόν βαθμό τού 

μαθητού η Βίβλος ανοίγεται στό Βασιλειών Α΄ ( κεφάλαιο Β΄,1-11, η ωδή τής Άννης ). 

Γιά ποιό λόγο άραγε ανοίγεται στό σημείο αυτό ; Η Άννα ήταν στείρα αλλά μέ την συν-

δρομή τού Κυρίου αποκτά τέκνο , τόν Σαμουήλ , μετέπειτα  Προφήτη . Προσέρχεται είς 

τόν Ναόν όπου αφιερώνει στήν υπηρεσία τού Κυρίου το τέκνο της , καί θυσιάζει πρός 

τούτο μόσχο τριών ετών ενώ συνάμα προσφέρει αλεύρι καί οίνο . Καί ξαφνικά νά, χωρίς 

να υπάρχει νοηματική συνεχεία , στην 5η παράγραφο τού Β΄ κεφαλαίου αναφέρεται : 

 “ ό,τι στείρα καί έτεκεν επτά  ” . Είναι φανερή η αλληγορία. O ταύρος ώς γνωστόν είναι 

σύμβολο τής γονιμότητας καί τής σεξουαλικής ορμής , αλλά καί σύμβολο τής Γής . 

Έχουμε συνεπώς μία θυσία τής τριπλής υποστάσεως ( παχυλής , ψυχικής και νοητικής - 

μαθητής τριών ετών ) καί μία μετουσίωση τής δημιουργικής δυνάμεως τού ανθρώπου  

( τού Ιερού  πυρός ) πρός ενεργοποίηση τών 7 κέντρων – Ιερών σφαιρών ( διδάσκαλος 7 

ετών - 7 πλανήτες ). Στον παρόντα βαθμό διαβάζουμε : « Λάβετε φάγετε . Ο βότρυς ούτος 

συμβολίζει τον καρπόν τού δένδρου της ζωής » ( τυπικό σελ. 35 ). Τα σχόλια περιττεύουν ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


