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Ο  ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΟΣ ☆ ΣΤΟΝ  28ο  ΒΑΘΜΟ  - ΙΠΠΟΤΗΣ  ΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  

Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζύκβνιν, πνύ ζήκεξα ζα καο πξνβιεκαηίζεη θαη απαζρνιήζεη, 

είλαη ν εξπζξόο πεληάθηηλνο, ηνλ νπνίνλ ζα επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε θαη επ-

εμεγήζνπκε κέζσ ηώλ αθνινύζσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζεκείωλ από ην ηππηθό καο : 

(1)  Πεληάγξακκα ☆, πνύ είλαη ζρεδηαζκέλν εηο ην κέζνλ ηνύ ιεπθνύ πεξηδώκαηνο δηά 

      ρξώκαηνο εξπζξνύ, ππξόρξνπ, ελίνηε κε έλαλ νθζαικό  ζην θέληξν ηνπ.  

(2)  Αθηηλνβνιώλ Ήιηνο ζην κέζνλ ηνύ ρξπζνύ ηξηγσληθνύ θνζκήκαηνο ηνύ βαζκνύ. 

(3)  Εκβαπηηζκέλνο ζε ρξπζό Οθζαικόο  ζηελ πιαηηά κε πδαηνζθηέο ιεπθή ηαηλία  

      ηελ νπνίαλ θέξνπλ νη Ιππόηεο ηνύ Ηιίνπ ζηνλ ιαηκό ηνπο. 

(4)  Χξπζνύο Οθζαικόο ζην άθξνλ ηήο ιεπθήο βαθηεξίαο ηνύ αδειθνύ ηήο Αιεζείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(5) Ο Παληεπόπηεο Γεζπόηεο ιέεη : “ όπηζζελ ηνύ νξαηνύ θσηόο δηεΐδνλ ( νη άλζξσπνη  )    

     ην αδεκηνύξγεην Φώο, ηνύ νπνίνπ νη πςειόηεξεο εθδειώζεηο είλαη ν Ήιηνο εηο ηνλ  

     θπζηθό καο θόζκν θαί ην Λνγηθό εηο ηνλ Πλεπκαηηθό καο θόζκν ”. 

(6) Η εηζηηήξηνο ιέμε Stibium ( αληηκόλην ) ε νπνία είλαη Αιρεκηθήο πξνειεύζεσο. 

  Αο εμεηάζνπκε ηηο επηζεκάλζεηο πνύ πξναλαθέξακε, ππό ην πξίζκα θαηαγεγξακκέλσλ 

απόςεσλ επηθαλώλ ηεθηόλσλ θαη πεξηθνπώλ εθ ηώλ ηππηθώλ, ηηο νπνίεο παξαζέηνπκε :  

  Ι. Ο γλσζηόο Albert Pike αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ Ηζηθή κ Δόγκα : “ ε Καββαιά είλαη  

    ην θιεηδί όισλ ηώλ απνθξύθσλ επηζηεκώλ… Όιεο νη Σεθηνληθέο νξγαλώζεηο νθείινπλ  

    ζε απηήλ ηα κπζηηθά θαη ηα ζύκβνια ηνπο…Ο Σεθηνληζκόο είλαη κηα αλαδήηεζε πξνο ην  

   Φσο.  Απηή ε αλαδήηεζε καο νδεγεί θαηεπζείαλ πίζσ, όπσο βιέπεηε, ζηελ Κακπάια…”   

 ΙΙ. O Albert Gallatin Mackey αλαθέξεη ζηελ Τεθη. Δγθπθινπαίδεηα ηνπ : 

 “ Ζ Καββαιά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζπκβνιηθή επηζηήκε ηνύ Σεθηνληζκνύ.    

   Πνιύ κεγάιε ρξήζε γίλεηαη εηο ηνύο αλώηεξνπο βαζκνύο, θαη νιόθιεξα ηππηθά έρνπλ  

   δεκηνπξγεζεί κε ηηο αξρέο ηεο … 

 ΙΙΙ. Ο Νέζηωξ Λάζθαξηο αλαθέξεη ζηελ Τεθη. Δγθπθινπαίδεηα ηνπ όηη : “ πξόθεηηαη πεξί  

    πεξί Καββαιηζηηθνύ θαί Εξκεηηθνύ βαζκνύ, πεξηθιείνληνο ζύκβνια θαη ελλνίαο θαζ-  

    αξώο Καββαιηζηηθάο θαη Αιρεκηθάο. Σν λεώηεξν ηππηθό ηνύ βαζκνύ, ην νθείινπκε  

    ζηνλ Albert Pike, θαη είλαη ην θηινζνθηθόηεξν θαη ζνθόηεξν ηώλ ηππηθώλ ηνύ θσηη-  

    θνύ Γόγκαηνο. Δίλαη όκσο αζαθέο .... ”  

ΙV. Tν ηππηθό ηνύ 32
ν
 - Πξίγθεπνο ηνύ Βαζηιηθνύ Μπζηηθνύ, αλαθέξεη μεθάζαξα όηη : 

  “ Ζ Αιρεκεία θαη ε Καββαιά ζπλέπξαμαλ θαη εηο απηάο νθείινκελ ηελ αιιεγνξίαλ ηνύ 

     Απσιεζζέληνο Λόγνπ, ν νπνίνο ζα παξάζρεη εηο εκάο ηελ Γλώζηλ…”  
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V. Ο Παλη⸫ Γεζπ⸫ ιέεη : “ Αί δηδαζθαιίεο ηώλ Μπζηεξίσλ ηνύ Μίζξα επέδεζαλ είο ηηλάο 

αηξέζεηο, αλακεκηγκέλεο κε ηδέεο ηώλ Μαληραίσλ, ηώλ Γλσζηηθώλ θαί ηώλ Καββαιηζηώλ. 

Γηά ηνύ αγσγνύ δε ηνύηνπ εηζήρζεζαλ θαί εηο ηνλ Σεθηνληζκόλ. Οη δε Θππόηεο ηνύ Ηιίνπ 

είλαη νη θύιαθεο παληόο όηη αιεζέο θαί νξζόλ αί παξαδόζεηο απηέο εκπεξηέρνπλ ”. 

 Υπό ην θώο ηώλ αλσηέξσ ηα νπνία δελ είλαη λεσηεξηζκνί, όπσο πνιινί ηέθηνλεο αβί-

αζηα ζπκπεξαίλνπλ θαη ελδερνκέλσο ελνρινύληαη θαη ζνθάξνληαη, αιιά πνιύ παιηέο 

δηαπηζηώζεηο θαζίζηαηαη ζαθέο όηη : ρσξίο ηελ κειέηε, εκβάζπλζε θαη γλώζε νξηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηήο Αιρεκείαο θαη ηήο Καββαιά είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα δηεηζδύζνπκε θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ 28
ν
 βαζκό θαη λα εξκελεύζνπκε ηνπο ηδηαίηεξνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ. 

Γηα απηό θαη ην ηππηθό ηνύ 28
ν
 ζεσξείηαη από ηνλ Νέζηνξα Λάζθαξη σο αζαθέο ...  

Σε εκάο ελαπόθεηηαη λα ην θαηαζηήζνπκε πην ζαθέο βαζηδόκελνη ζην ηππηθό κύεζεο 

ηνύ Γηδαζθάινπ ην νπνίν καο δίλεη ηελ εμήο επεμήγεζε :  

“ ηα Σππηθά εκώλ δελ δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ καθξάο αλαπηύμεηο αιι’ ππνδεηθλύνπλ 

ζηνλ κπνύκελν ηελ νδό, ηελ νπνία νύηνο νθείιεη λα δηαλύζε κεηά ζάξξνπο θαί θαξηεξίαο”.  

Καηά ηνλ Λάζθαξη, “ ν ηίηινο ηππόηεο πξνηάζζεηαη πνιιώλ αλσηέξσλ ηεθηνληθώλ βαζκώλ, 

δελ έρεη όκσο θακκίαλ ζρέζηλ κε ηα δηάθνξα Σάγκαηα ηππνηηζκνύ εμαηξέζεη είο ηνύο 

βαζκνύο “ ηππόηεο Ναΐηεο” θαί “ ηππόηεο ηήο Μάιηαο ... Ζ ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη δηά λα 

ζεκάλεη απιώο ζέζε αλώηεξε ηνύ απινύ δηδαζθάινπ, ζέζε πνπ επηβάιιεη, όπσο θαί ην 

θαζήθνλ ελόο ηππόηε, ηελ εθπιήξσζε εηδηθώλ ππνρξεώζεσλ…ππνδεινί ηνλ ηέθηνλα 

εθείλνλ ν νπνίνο αλακέλεηαη λα δηαθξηζή επί εμόρσ πίζηεη θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνύ 

θαζήθνληνο ην νπνίνλ αλέιαβε, θαη δηά ηνλ ιόγνλ απηόλ απνλέκεηαη ζηνύο αλώηεξνπο 

ηνύ Γηδαζθάινπ βαζκνύο”. 

Σπλεπώο ε Μειέηε θαη ε θαιή Γλώζε ηώλ σο άλσ Παξαδόζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Γηθαησκαηηθά ινηπόλ όια ηα αλσηέξσ καο νδεγνύλ λα εμάγνπκε ην εμήο ζπκπέξαζκα : 

1
ν
 ΥΜΠΔΡΑΜΑ :  

Ο ξόινο ηνύ Θππόηε ηνύ Ηιίνπ, σο θύιαθνο ηώλ θαηά ηα αλσηέξσ παξαδόζεσλ, 

νθείιεη λα είλαη έλα εθ ηώλ θπξίσλ θαζεθόλησλ ηώλ κπεκέλσλ ζηνλ 28
ν
 βαζκό. 

 Αλαθεξζήθακε ζθνπίκσο ζηελ Αιρεκηθή εηζεηήξην ιέμε Stibium ( αληηκόλην ). 

εκεηώλνπκε δε όηη ζην πεγαίν ρεηξόγξαθν ηνύ Franken αιιά θαη ζηα πξώηα ηππηθά 

ηνύ Charleston ππάξρεη νιόθιεξν θείκελν εξσηαπνθξίζεσλ Αιρεκηθήο θαηήρεζεο !!! 

Δίλαη δε, ζε όινπο γλσζηόο, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ν καξάγδηλνο πίλαθαο ηνύ Δξκή 

ηνύ Τξηζκέγηζηνπ, ν νπνίνο απνηειεί ζύλνςε ηήο Δξκεηηθήο Μύεζεσο θαί Παξαδόζεσο 

ε νπνία παξαθαηαζήθε πεξηιακβάλεη ηελ Αιρεκεία, ηελ Αζηξνινγία θαη ηα Ταξώ.  

Ο Σκαξάγδηλνο πίλαμ πεξηέρεη δώδεθα εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζπλνπηηθέο πξνηάζεηο. 

Σηελ έβδνκε πξόηαζε, πνπ ππνθξύπηεη ηελ πνξεία ηνύ αλζξώπνπ σο Εγώ - Πλεύκαηνο 

- Σπλεηδήζεσο, αλαθέξεηαη απηνιεμεί : “ ζέιεη ηόηε aλέιζεη aπό ηήο γήο εηο ηoλ νπξαλόλ 

θαί πάξαπηα ζέιεη θαηέιζεη έθ λένπ επί ηήο γήο, έλζα ζa ζπιιέμε ηελ δύλακηλ ηώλ aλσ-

ηέξσλ θαί θαησηέξσλ πξαγκάησλ ”. Καη θαηαιήγεη, ζπκπεξαίλνληαο, σο εμήο :  

“ Αιεζώο ιέγσ Τκίλ : παλ ό,ηη είπνλ πεξί ηήο θαηεξγαζίαο ηνύ Ηιίνπ είλαη πιήξεο ”. 

   Άξαγε είλαη απιή ζύκπησζε ή ζηνλ Αιρεκηθό Σκαξάγδηλν Πίλαθα δηαβιέπνπκε κία 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηήο όιεο δηαδηθαζίαο κπήζεσο ηνύ ηππόηε ηνύ Ηιίνπ δηά ηήο θαζ-

νδηθήο θαη θαηόπηλ αλνδηθήο δηειεύζεσο δηά ηώλ 7 ζθαηξώλ ή ζπκβνιηθώλ πιαλεηώλ ;  
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Γηόηη αλακθηζβήηεηα δελ πξόθεηηαη πεξί πξαγκαηηθώλ νπξαλίσλ ζσκάησλ/πιαλεηώλ αιιά 

πεξί Οπζηαζηηθώλ αξρώλ ή θέληξσλ Δύλακεο, κέζσ ηώλ νπνίσλ εθθξάδεηαη αθελόο ε 

Δεκηνπξγία ηώλ Κόζκσλ θαη αθεηέξνπ ε Σπλείδεζε ηνύ ύκπαληνο.  

Οη αξραίνη Σνθνί κύζηεο δέρνληαλ ηελ ύπαξμε 7  ζπκβνιηθώλ πιαλεηώλ πνύ, θαηά ηελ 

άπνςε ηνπο, δελ ήηαλ παξά επίπεδα ( Οπξαλνί ) ἢ ηδηόηεηεο ηήο Παγθόζκηαο Γύλακεο.  

Έζησ θαί αλ ππήξραλ ρηιηάδεο πιαλήηεο ζην ειηαθό καο ζύζηεκα, απηό δελ ζα άιιαδε 

θαζόινπ ηνλ ηξόπν εθδήισζεο ηνύ Γεκηνπξγηθνύ Φωηόο. Απηέο νη επηά δηαθνξεηηθέο 

όςεηο ηνύ Δεκηνπξγηθνύ « ξεπζηνύ » έρνπλ πάξεη ηα νλόκαηα ηώλ 7  πιαλεηώλ θαί πξν-

έξρνληαη από κηά παιαηά γξαθή θαί κηά Μπεηηθή Δπηζηήκε πνιύ αξραία. Γηαθνζκνύλ 

επίζεο ηελ νξνθή θαη ηνλ ηνίρν ηήο Αλαηνιήο ( Ήιηνο - Σειήλε ) ηνύ Τεθηνληθνύ Νανύ. 

Σπλεπώο νη 7 ζθαίξεο είλαη ηα « Εξγαιεία » ηνύ Θενύ εθθξαδόκελα ζηελ Γεκηνπξγία 

δηα κέζνπ ηώλ Αξραγγειηθώλ Ιεξαξρηώλ. 

Κάζε θαίξα ή θέληξν Γύλακεο κεηαβηβάδεη ηελ δηθή ηεο θύζε ( ην δηθό ηεο « Φωο - 

Δλέξγεηα » θαί όηη δέρζεθε από πηό επάλσ ζηηο θαηώηεξεο ζθαίξεο, ( ήηνη ζε θάζε 

καλδύα πξνζηίζεηαη θαη έλαο άιινο ), κέζα από 7 δηαθνξεηηθά ζηαδία θαηαιήγνληαο λα 

εθδεισζεί ζηελ Φπζηθή Γεκηνπξγία, όπσο αθξηβώο ην έλα θεξί  παίξλεη ην θσο από 

ην άιιν θαηά ηελ έλαξμε ηώλ εξγαζηώλ ( Κνζκνγνλία ) ζε βαζκό καζεηή.  
   Έηζη ην νξαηό θαη κε Σύκπαλ είλαη ν εθδεισζείο Θεόο θαί ην ηειηθό θαη θαηώηεξν   

«πξντόλ» είλαη ε ύιε θαη ελ θαηαθιείδη ν άλζξσπνο, δειαδή θάηη ην νπνίν είλαη αηειέο. 

 Μεηά από ηα αλσηέξσ, αλαηξέρνληαο ζην ηππηθό καο, αο πξνβνύκε ζε πεξαηηέξσ έξεπλα 

θάλνληαο κεξηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηώζεηο θαί παξαηεξήζεηο :                 

(α) Καηά ηελ κύεζε, έρνπκε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή επηά Αξραγγειηθώλ Σάμεσλ. 

(β) Ο ξόινο ηώλ ζθαηξώλ-πιαλεηώλ-ζεθηξόζ είλαη Μαθξνθνζκηθόο θαη Μηθξνθνζκηθόο.  

     Αθνξά ηόζνλ ηελ δηαδηθαζία ηήο θαζόδνπ ηνύ Πλεύκαηνο ζηελ ύιε ( ελέιημε ) θαη ζηελ 

     Γεκηνπξγία ηνύ ύκπαληνο ( νη Οπξαλνί ), όζνλ θαη ζηελ εθπλεπκάησζε ( εμέιημε ) ηνπ.  

(γ) Δηδηθόηεξα πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηήο ελζάξθσζεο θαη ηελ δηαδηθαζία εμέιημεο 

ζηελ θνζκηθή θιίκαθα ( Γέλδξν ηήο Εσήο θαη θιίκαμ ηνύ Ηαθώβ ) ηώλ δώλησλ νξγαληζ-

κώλ κε απνθνξύθσκα ην αλζξώπηλν Εγώ - Πλεύκα - Ψπρή σο θνξέσο ηήο πλεηδήζεσο.   

(δ) Οη ζπληάθηεο ηνύ ηππηθνύ καο πεξηνξίζηεθαλ ζε ζηνηρεηώδεηο κόλνλ εζηθέο εθαξκνγέο 

πνπ νθείινληαη ζε πξνηθνδόηεζε ηνύ όληνο κε θάπνηεο “ Αξραγγειηθέο επήξεηεο ή Γώξα ”.  

Σα Γώξα απηά απνηεινύλ κηά από ηηο αηηίεο ηώλ θπζηθώλ πξνδηαζέζεσλ ηνύ αλζξώπνπ 

θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνύ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη όρη ζην ελζπλείδεην 

ηνπ θηίζκα πνπ είλαη ην πξντόλ ηώλ εκπεηξηώλ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνύ βίνπ ηνπ, ζέκα 

ην νπνία αλαπηύζζεηαη ζπλνπηηθά ( ζπκβνιηθά ) ζηελ κύεζε εηο ηνλ βαζκό ηνύ Εηαίξνπ.   
(ε) Ζ ζηαδηαθή αθαίξεζε ηώλ δώξσλ ( νη καλδύεο ), θαηά ηελ δεύηεξε θάζε ηήο κπήζεσο, 

παξαπέκπεη αθ’ ελόο ζηελ απνβνιή ηώλ δηαθόξσλ βαξώλ ηνύ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ 

ζπλεηδεζηαθή άλνδν, θαη αθ’ εηέξνπ ζηηο θαζαξηήξηεο δηαδηθαζίεο ηνύ δεπηέξνπ ζαλάηνπ, 

πνύ δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηελ κύεζε ηνύ βαζκνύ ηνύ Γηδαζθάινπ ζην Μέζνλ Δώκα. 

(δ) Γίλεηαη ζύγρπζε κεηαμύ ηήο ηάμεσο ηώλ Υεξνπβίκ θαη Μαιαθίκ θαη ηώλ ξόισλ απηώλ. 

Μαιαθίκ ζεκαίλεη θαηά θπξηνιεμίαλ Βαζηιείο, Κπβεξλήηεο, Κπξίνπο ή Ρπζκηζηέο.  

ηα Δβξατθά mal’akh ( ַמְלָאְך ) είλαη ε ηππηθή ή ζπλήζεο ιέμε γηα ηνλ “ Αγγειηνθόξν ” θαη 

ππό ηελ έλλνηαλ απηήλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο επηά θέξνληεο καλδύεο Αμησκαηηθνύο !  

https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΕΠΣΑ ΤΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ - ΠΛΑΝΗΣΩΝ 
ΘΕΗ ΣΩΝ ΑΡΑΛΙΜ - ΜΑΛΑΚΙΜ ΚΑΙ ΧΕΡΟΤΒΙΜ ΣΟ ΔΕΝΔΡΟ ΣΗ ΖΩΗ 

- ΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΝΑΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΕΕΡΙ ΚΟΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

ΘΡΟΝΟ - ΣΕΜΜΑ 

 

  

ΤΝΕΙΔΗΙΑΚΗ 

ΑΝΟΔΟ 

ΚΑΘΟΔΟ 

ΕΝΑΡΚΩΗ 

 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 ΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΝΑΟΤ  

ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΤ ΣΗ ΖΩΗ 

1 

ΚΑΘΟΔΟ 

ΕΝΑΡΚΩΗ 

ΣΟ ΚΗΡΤΚΕΙΟ Ω ΔΕΝΔΡΟ ΣΗ ΖΩΗ 

ΤΝΕΙΔΗΙΑΚΗ 

ΑΝΟΔΟ 

ΘΡΟΝΟI 

5 

ΔΕΛΣΑ 

10 

ΔΡΤΦΑΚΣΟ 

2 3 

4 

ΙΕΡΟ  

ΔΑΔΟΤΧΟ ΔΑΔΟΤΧΟ 
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Ζ Άγγεινη Μαιαθίκ, έρνπλ ηελ έδξα ηνπο επάλσ ζην Καββαιηζηηθό Γέλδξν ηήο Εσήο ζην 

πλεπκαηηθό θέληξν ηνύ Ηιίνπ, ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθό θέληξν πνύ ζπλδέεηαη κε ζπλ-

εηδεζηαθνύο δίαπινπο επηθνηλσλίαο κε ηηο έμε ζθαίξεο - πιαλήηεο ή επίπεδα ζπλεηδήζεσο 

πνπ εθπξνζσπνύλ νη ππόινηπνη ηώλ Αξραγγέισλ Εαξαρηήι - Σζαθηήι - Οπξηήι - Ραθαήι 

- Γαβξηήι θαη Υακαιηήκ(ι) (  αλσηέξσ ην ζπκβνιηθό δηάγξακκα ηνύ Γέλδξνπ ηήο Εσήο ).  

Γελ πξέπεη ζπλεπώο λα ζπγρένληαη νη Αμησκαηηθνί Μαιαθίκ κε ηνπο 7 Αξραγγέινπο ή Άξ-

ρνληεο ηώλ πιαλεηώλ αιιά απνηεινύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνπο δηάκεζνπο αγγειην-

θόξνπο ( δηαγγειείο δώξσλ ) κεηαμύ απηώλ ( ηώλ Αξραγγέισλ ) θαη ηνύ αλζξώπηλνπ όληνο  

θαηά ηελ ελζάξθσζε θαη απνζάξθσζε απηνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 (ε) Τν πεγαίν Χεηξόγξαθν ηνύ Henry Franken αλαθέξεηαη κόλνλ ζε επηά Χεξνπβίκ !  

 Ο νθζαικόο ζηνλ 28
ν 
βαζκό, είλαη ζύκβνιν κηάο απξόζσπεο Αξραγγειηθήο ηάμεσο κε ην 

όλνκα Χεξνπβίκ. Ο ξόινο ησλ είλαη δηαθνξεηηθόο εθείλνπ ηώλ Μαιαθίκ. Σα Χεξνπβίκ 

είλαη νη “ νθζαικνί ηνύ Θενύ ”. Καηά ηελ Παξάδνζε, ε Αξραγγειηθή απηή ηάμε βιέπεη 

παληνύ θαη απνηππώλεη ζηελ Παγθόζκηα Μλήκε ( ή Αθαζηθά αξρεία ) όια όζα ιακβάλνπλ 

ρώξαλ κέζα ζηελ Γεκηνπξγία ( Σα πνιπόκκαηα ή πνιιά κάηηα, πνπ ςάιιεηαη ζηελ ιεηη-

νπξγία ηνύ Μεγάινπ αββάηνπ θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνύ Αγίνπ Ηαθώβνπ ηνύ Αδειθνζένπ ). 

Αθ’ ελόο έρνπκε κία πξνζπάζεηα ηήο ζπλεηδεζηαθήο πξνζέγγηζεο ηνύ ππνςεθίνπ πξνο ην 

θέληξν ηνύ Φσηόο ή ηνύ Ηιίνπ ( Δδέκ - Άγηα ηώλ Αγίσλ ή Γεβίξ ) θαη αθεηέξνπ ηα 

Χεξνπβίκ είλαη νη θύιαθεο ηνύ Παξαδείζνπ ( Δδέκ ) ηνύ νπνίνπ ηελ είζνδν θπιάζζνπλ 

κε κηα πύξηλε ξνκθαία γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ εηζδνρή ηώλ κε εμειηγκέλσλ Δγώ ηα νπνία  

ΣΟ ΔΕΝΔΡΟ - ΚΤΡΗΚΕΙΟ 

ΣΟ ΚΟΜΗΜΑ ΣΟΤ ΤΠΑΣΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΤ ΣΑΞΙΑΡΧΟΤ 

 

ΣΟ ΚΑΒΒΑΛΙΣΙΚΟ 

ΔΕΝΔΡΟ ΣΗ ΖΩΗ 
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δελ έρνπλ θαζαξζεί επαξθώο θαη δελ έρνπλ απνθηήζεη κηα εμειηγκέλε πξνζσπηθόηεηα. 

Σα Χεξνπβίκ, σο ρεηξηζηέο ηήο Παγθνζκίνπ Μλήκεο, γλσξίδνπλ ηα πάληα γηα ηελ ηζηνξία 

θαη ηηο πξάμεηο ηώλ απνζαξθσκέλσλ Δγώ - Πλεπκάησλ πνπ ζπλεηδεζηαθά επηρεηξνύλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην Πλεπκαηηθό επίπεδν ( κε ζύκβνιν ην ρξπζό ηξίγσλν  κε ηνλ Ήιην  

ζην θόζκεκα ηνύ βαζκνύ ). To Πλεπκαηηθό απηό επίπεδν έρεη ζην Καββαιηζηηθό Γέλδξν 

ηήο Εσήο ( ή Σεθηνληθό λαό - λαό ηνύ νινκώληνο ) σο θέληξν ηνπ ηελ ζθαίξα ηνύ Ηιίνπ, 

ηελ 6
ε

 ζθαίξα ( Σηθαξέζ = θάινο ), εμ νύ θαη ε θξνύζηο ηνύ βαζκνύ είλαη έμε (6) ηζόρξνλνη 

θηύπνη (  ην δηάγξακκα ηνύ πκβόινπ/Γέλδξνπ ηήο Εσήο θαη θαη’ νπζίαλ Σεθηνληθνύ λανύ  ).  
Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο ηήο ππάξμεο ηνύ παληεπόπηε νθζαικνύ ηήο ηαηλίαο θαη ηνύ πεξη-

δώκαηνο ηήο εξγαζίαο ηνύ βαζκνύ θαζώο θαη ηήο βαθηεξίαο ηνύ αδειθνύ ηήο Αιεζείαο 

πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηώλ Χεξνπβίκ. Οη ήδε κεκπεκέλνη αδειθνί, νη 

θαηέρνληεο ηνλ 28
ν
 βαζκό ( ή Αξαιίκ ), βξίζθνληαη ζηελ αθόκε πηό πςειή ζπλεηδεζηαθή 

ζθαίξα ( αξηζκόο. 3 ), ηνύ  Κξόλνπ, θαη βξίζθνληαη νιίγνλ πξό ηνύ Σηέκκαηνο ή Θξόλνπ. 

Αληηζηνηρνύλ ζηελ Φξηζηηαληθή Αξραγγειηθή Τάμε/Ιεξαξρία ηώλ Θξόλσλ. 

Τν ηππηθό καο αλαθέξεη ζρεηηθά : 

 “ Γελ ήξζε αθόκε ε ώξα, αλ απηή πξόθεηηαη λα έιζεη πνηέ, θαηά ηελ νπνίαλ ζα εηζδύζεηο 

πέξαλ ηώλ επηά ιακπηήξσλ, (  ή ηελ ζπλεηδεζηαθή ζθαίξα ηώλ Αξαιίκ  ), νη νπνίνη αθηηλν-

βνινύλ πξν ηνύ Θξόλνπ, ζε θόζκν εθηεηλόκελν πέξαλ ηώλ νξίσλ ηήο αληίιεςεο ζνπ, γηά 

λα αληηθξίζεηο εθεί πξόζσπν κε πξόζσπν ην Ολ, ην ρσξίο κνξθή θαη όλνκα, ην νπνίνλ 

βξίζθεηαη πίζσ από όιεο ηηο κνξθέο θαη όια ηα νλόκαηα ” … 

    Δπαλεξρόκελνη ζην θπξίσο ζέκα καο αο θάλνπκε κεξηθέο πεξαηηέξσ επηζεκάλζεηο :  

“ Ελ αξρή ελ ν Λόγνο, θαη ν Λόγνο ελ πξνο ηνλ Θεόλ, θαη Θεόο ελ ν Λόγνο … πάληα    

  δη’ απηνύ εγέλεην, θαη ρσξίο απηνύ εγέλεην νπδέ ελ ν γέγνλελ, ελ απηώ δσή ελ …”. 

Ο Λόγνο ζεκαίλεη νκηιία αιιά ηαπηνρξόλσο θαη ζθέςε, Δεκηνπξγηθή Σθέςε.  

Ο Λόγνο, ε νκηιία, όηαλ πξόθεηηαη πεξί ηνύ Γεκηνπξγνύ ηνύ Παληόο ή αιιηώο Μεγάινπ 

Αξρηηέθηνλνο ηνύ Σύκπαληνο, εθθξάδεη ην Σπλεηδεηό θαη Εζθεκκέλν Έξγν Τνπ !!!  

Κάζε ηη πνπ ππάξρεη ζην Σύκπαλ ήηαλ πξώηα κία Θδέα, κία Σθέςε, ε νπνία ζηελ ζπλέ-

ρεηα  εθδειώζεθε - θαλεξώζεθε σο έλαο Λόγνο, σο έλαο ήρνο, ή θαιύηεξα σο θίλεζε - 

δόλεζε - θξαδαζκόο πνπ έθηηζε όιεο ηηο κνξθέο θαί ζηελ ζπλέρεηα ν ίδηνο θαλεξώζεθε  

κέζα ζηηο κνξθέο απηέο σο Ζσή. Γελ ιέκε ζπλήζσο, ν παικόο ηήο δσήο ; Απηή είλαη ε  

δηαδηθαζία ηήο Γεκηνπξγίαο, θαί ν άλζξσπνο ν νπνίνο επιάζζε θαη’ εηθόλα ηνύ Θενύ, 

δεκηνπξγεί θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κέρξη ελόο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα 

ζθέπηεηαη. Μπνξεί λα εθθξάζεη κε ηελ νκηιία ηηο ζθέςεηο ηνπ, θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

όπνπ δελ κπνξεί λα ηηο πινπνηήζεη από κόλνο ηνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ βνήζεηα 

ηώλ άιισλ γηά λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Φαίλεηαη όκσο όηη θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζα 

έξζεη κία επνρή πνύ ν άλζξσπνο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί απεπζείαο ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνλ ΛΟΓΟ. Μέρξη ηήο εκέξαο εθείλεο καζαίλεη λα δεκηνπξγεί ρξεζηκνπνηώληαο άιια 

κέζα, έηζη ώζηε όηαλ ζα έξζεη ε ώξα πνπ ζα είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Λόγν γηά 

λα δεκηνπξγεί απεπζείαο ( όπσο πξάηηνπλ νη Λεηηνπξγνί ηνύ Υςίζηνπ, νη Αξραγγειηθέο 

ηάμεηο ), ζα γλσξίδεη πώο αθξηβώο λα ην θάλεη ! Απηή ε εμάζθεζε είλαη απνιύησο απα-

ξαίηεηε. Σηελ παξνύζα θάζε ζα θάλεη πνιιά ιάζε. Δπηπιένλ, δελ είλαη αθόκε ελάξε-

ηνο - θαί αλ γλώξηδε από ηώξα ηνλ ηξόπν ζα πξαγκαηνπνηνύζε δαηκνληθέο θαηαζθεπέο.  
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Αο ζπκεζνύκε ηελ ζηηρνκπζία κεηαμύ Σνθώη⸫ θαη Α΄ Μεγ⸫ Φύιαθα ζηνλ Δξπζξό λαό.  

Α΄ Μεγ⸫ Φύιαμ : Ο θπβηθόο ιίζνο ξέεη αίκα θαη ύδσξ εθ ηήο αδξαλείαο ηώλ Σεθηόλσλ. 

Σνθώη⸫ : Ση ζεκαίλεη ην κπζηήξηνλ ηνύην ; 

Α΄ Μεγ⸫ Φύιαμ : ηελ απώιεηα ηνύ Λόγνπ ηνλ νπνίνλ αλαδεηνύκε ( κεηά ηελ πηώζε καο ). 
Φαίλεηαη ό,ηη κεξηθά από ηα λνήκαηα ηώλ πεξηνδεηώλ ηήο κύεζεο ηνύ καζεηνύ, πνύ αθ-

νξνύλ ηελ αλέιημε ηήο αλζξσπόηεηνο, ππνθξύπηνληαη εδώ. Ωο γλσζηόλ πθηζηάκεζα 

ηελ δνθηκαζία ηώλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ, ηεο γεο, ηνύ αέξνο, ηνύ ύδαηνο θαί ηνύ ππξόο.  

Ο άλζξσπνο ζηα πξώηα ρξόληα ηήο πξνζπάζεηαο επηβίσζεο ηνπ επάλσ ζηνλ πιαλήηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηα Σηεξεά.  

Η κπτθή δύλακε ήηαλ ην κόλν κέζνλ γηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ, θαη κε ηα θόθθαια 

θαη ηηο πέηξεο πνύ ζπλέιεγε από ην έδαθνο θαηαζθεύαζε ηα πξώηα εξγαιεία ππνβνεζε-

ηηθά ηώλ ρεξηώλ ηνπ. Καηόπηλ ήξζε κία ζηηγκή πνύ εκπηζηεύζεθε ην ζηνηρείν Ύδσξ.  

Η δύλακε ηώλ πγξώλ είλαη ήδε πνιύ πηό ηζρπξή από ηα ζηεξεά.  

Αιιά ε δύλακε ηνύ ύδαηνο είλαη κηά ηνπηθή δύλακε θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξηζκέλε 

γηά λα δξάζεη ζε επξύηεξε πεξηνρή.  

Όηαλ ν άλζξσπνο έκαζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αθόκε πηό ιεπηνθπνύο θύζεσο δύλακε πνπ 

απoθαινύκε αέξα, έγηλε δπλαηόλ λα θηηάμεη αλεκόκπινπο θαη ηζηηνθόξα θαη λα θέξεη 

όινλ ηνλ θόζκν ζε επηθνηλσλία. 

Με ηελ πξόνδν ηνύ πνιηηηζκνύ εμαζζέλεζε ε ρξήζε ηνύ αέξα θαη αλαθαιύθζεθαλ λέεο 

κνξθέο ελεξγείαο, όπσο ν αηκόο, πνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε θαη νπνηε-

δήπνηε. Πξνζεηέζε έλα λέν ζηνηρείν. Τν πιηθό Ππξ. 

  Η παξαγσγή αηκνύ ( ή δπλακνπνηεκέλνο αέξαο ) ήηαλ έλαο ζπλδπαζκόο γεο - ύδαηνο - 

ππξόο θαη αέξνο. Η πξόνδνο ηνύ πνιηηηζκνύ έθηνηε ππήξμε ξαγδαία !  

  Παξά ηαύηα ε ρξήζε ηνύ αηκνύ απαηηνύζε βαξηά θαη δπζθίλεηα κεραλήκαηα. Τν κεην-

λέθηεκα ηνύ αηκνύ πξαθηηθά εμαιείθζεθε κε ηελ ρξήζε κηάο άιιεο κνξθήο ελεξγείαο 

πηό εθιεπηπζκέλεο, ηνύ ειεθηξηζκνύ.  

Έηζη βιέπνπκε ηελ πξόνδν ηνύ αλζξώπνπ λα βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε δπλάκεσλ όιν θαη 

πηό εθιεπηπζκέλωλ ( αηζεξίσλ ), κε θάζε δύλακε λα είλαη πηό ηθαλή θαη πηό εύθνια 

κεηαδόζηκε από ηηο πξνεγνύκελεο πνύ είραλ αλαθαιπθζεί. Αιιά θαλέλα από ηα ζπζηή-

καηα απηά δελ είλαη ηδαληθό δηόηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο γεληθά απαηηεί επίγεηεο ή 

ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο, ζηαζεξέο ή θηλεηέο. Η  ηδαληθή δύλακε ζα ήηαλ κηά δύλακε 

πνύ ν άλζξσπνο ζα κπνξνύζε λα παξαγάγεη από ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό ρσξίο ηελ κεζν-

ιάβεζε κεραλεκάησλ. Μηά ηέηνηα δύλακε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή 

κέζα ζηνλ άλζξσπν πνπ ηελ βιέπνπκε λα εθθξάδεηαη κεξηθώο κέζσ ηνύ ςπρηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ ηνλ εκςπρώλεη σο  επηζπκίεο θαη  αηζζήκαηα.  

Αηζζαλόκαζηε ηελ δύλακε ηεο θαηά θαηξνύο ζην επίπεδν ηώλ αηζζεκάησλ, όηαλ απ-

ειεπζεξώλεηαη αλεμέιεγθηα σο πεηξαζκόο !  

Μαο είλαη γλσζηή ε έθθξαζε “ έραζε ηνλ έιεγρν ηνύ εαπηνύ ηνπ ”.  

Κακία εξγαζία δελ κπνξεί λα ηαιαηπσξήζεη ην πιηθό ζώκα θαη λα ην εμαζζελήζεη, όζν 

όηαλ ε ηξνκαθηηθή ελέξγεηα ηνύ ςπρηζκνύ καο ( ή ςπρηθνύ ζώκαηνο ) απειεπζεξώλεηαη 

ζε έλαλ παξνμπζκό πεηξαζκνύ. Σπλήζσο ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε, απηή ε ηεξαζηία ζε 

δύλακε ελέξγεηα βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε !  
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Οξζώο δε ζπκβαίλεη έηζη κέρξη πνύ ζα κάζνπκε λα ηελ ηηζαζεύνπκε κε κηα πηό εθιεπ-

ηπζκέλε κνξθή ελεξγείαο πνύ είλαη ε Σθέςε. Η Σθέςε εκπνηηζκέλε κε ηελ Επηζπκία 

κέζσ ηήο Πίζηεσο - ξήζηο ηνύ Ιεζνύ (Μαηζ.17,20) - είλαη δπλαηόλ λα επηηύρεη ζαύκαηα. 

Ο Κόζκνο είλαη έλα ζρνιείν πνύ καο δηδάζθεη πώο λα ζθεπηόκαζηε θαη λα αηζζαλόκα-

ζηε ζσζηά, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνηθηζηνύκε κε ηελ δπλαηόηεηα ηήο νξζήο ρξήζεο  

ηώλ δύν απηώλ ιεπηνθπώλ δπλάκεσλ, δειαδή ηήο Σθέςεσο θαη ηνύ Σπλαηζζήκαηνο. 

 Έλα παξάδεηγκα, πνπ αθνξά έλαλ εθεπξέηε πνύ έρεη κηα έκπλεπζε - κηα ηδέα, κπνξεί 

λα καο δείμεη πσο ν θόζκνο πνύ είκαζηε ελζαξθσκέλνη εμππεξεηεί απηόλ ηνλ ζθνπό.  

Μηά ηδέα δελ είλαη αθόκε κηα ζθέςε αιιά κηα ιάκςε πνύ δελ έρεη πάξεη αθόκε ζρήκα 

θαη κνξθή, ηελ νπνία ν εθεπξέηεο ζηαδηαθά κνξθνπνηεί κε λνεηηθό πιηθό.  

Η Σθέςε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ζπκπύθλσζε λνεηηθήο ελεξγείαο, όπσο αθξηβώο ε 

ύιε είλαη ζπκπύθλσζε αηζεξηθήο ελεξγείαο.  

Ο εθεπξέηεο δεκηνπξγεί κε ηελ ζθέςε ηνπ έλα κεράλεκα, θαη ζηελ λνεηηθή ηνπ νζόλε ε 

κεραλή εκθαλίδεηαη κε όια ηεο ηα εμαξηήκαηα λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξόπν, έηζη ώζηε λα εθπιεξώλεη ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν.  

Καηόπηλ αξρίδεη λα θηηάρλεη ζρέδηα γηά ην κεράλεκα, θαη ήδε από απηό ην ζηάδην είλαη 

βέβαην όηη εκθαλίδεηαη ε αλάγθε ηξνπνπνηήζεσλ.  

   Βιέπνπκε ζπλεπώο όηη νη θπζηθέο ζπλζήθεο δείρλνπλ ζηνλ εθεπξέηε ην πνύ ε ζθέςε 

ηνπ δελ ήηαλ ζσζηή. Όηαλ θαηαζθεπαζζεί ε κεραλή θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ηόηε ζπλ-

ήζσο αθόκε πεξηζζόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεηεο, ίζσο δε λα ρξεηαζζεί λα ηελ 

θαηαξγήζεη ηειείσο, λα ηελ μαλαζρεδηάζεη θαη λα θηηάμεη έλα θαηλνύξγην κεράλεκα. 

Αλ ππήξρε κόλνλ ν λνεηηθόο θόζκνο ή θόζκνο ηήο ζθέςεσο, δελ ζα ζπλεηδεηνπνηνύζε 

όηη έθαλε ιάζνο, αιιά νη ζηεξεέο ζπλζήθεο ηνύ θπζηθνύ θόζκνπ ηνύ έδεημαλ πνύ ππήξ-

ρε ιάζνο ζηελ ζθέςε ηνπ. Ο Φπζηθόο Κόζκνο δηδάζθεη ηνλ εθεπξέηε ζην λα ζθέπηεηαη 

νξζά, θαη ηα επηηπρεκέλα κεραλήκαηα ηνπ είλαη νη ελζσκαηώζεηο ηήο νξζήο ζθέςεσο. 

Σην εκπόξην, ζηα θνηλσληθά θαη ζε όια ηα άιια ζέκαηα, επηθξαηνύλ νη ίδηεο αξρέο ( αλ 

νη ηδέεο καο γηά ηα δηάθνξα δεηήκαηα ηήο δσήο είλαη ιαλζαζκέλεο, δηνξζώλνληαη όηαλ ηηο 

εθαξκόδνπκε ζηελ πξάμε θαη γηα απηό απηόο ν θόζκνο είλαη κηα απόιπηε αλαγθαηόηεο ζην 

λα καο δηδάμεη πώο λα ρεηξηδόκαζηε ηελ ζθέςε θαη ηελ επηζπκία, δηόηη νη δπλάκεηο απηέο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο ζηελ επνρή καο ιόγσ ηώλ πιηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ.) 

   Τώξα αληηιακβαλόκαζηε πόζν ζνβαξόο είλαη ν ζπκβνιηζκόο ηνύ πεξηδώκαηνο ηήο 

εξγαζίαο, κε ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό θαηά πεξίπησζε. Αξρηθά, ην πεξίδσκα, ζηνλ βαζκό 

ηνύ καζεηή, είλαη από δέξκα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηελ πεξηβνιή ηνύ αλζξώπνπ κε 

ζώκα ή ζώκαηα ( Γέλ. θεθ. 3:7 “ επνίεζαλ απηνίο πεξηδώκαηα ” ), ώζηε λα κπνξέζεη λα 

εξγαζζεί ζην Κνζκηθό επίπεδν γηά ηνύο ιόγνπο πνύ ήδε ιεπηνκεξώο πξναλαθέξζεθαλ.  

Ο 28
νο

 αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο Αξραγγειηθέο ηάμεηο πνπ, σο Λεηηνπξγνί ηνύ Υςίζηνπ, 

καο παξέρνπλ θάπνηνπο άιινπο παξόκνηνπο θνξείο, “ ζώκαηα ή πεξηδώκαηα ”, ηνπο 

ζπκβνιηθνύο καλδύεο, νη νπνίνη κάο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνύ 

έξγνπ ηήο ΕΝΕΛΘΞΗΣ  θαη ΕΞΕΛΘΞΗΣ  ηνύ αλζξσπίλνπ όληνο …  

Όκσο, όιε απηή ε δηαδηθαζία δελ γίλεηαη ηόζν απιά θαί ηόζν εύθνια όζνλ αθνύγεηαη !  

Απαηηείηαη επίκνλε εξγαζία θαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο θύζεσο, 

ζηελ νπνίαλ δύζθνια θαλείο, ηέθησλ ή κε, απνθαζίδεη λα εκπιαθεί. 
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Μεηαμύ ηώλ δύν θόζκσλ ( Μαθξόθνζκνο - Μηθξόθνζκνο ) ππάξρεη κηα έιμε, ηελ νπνία 

ζα δηαηεξήζνπκε κόλνλ, αλ ηελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. Δίλαη ν δηάκεζνο παξάγνληαο πνπ 

καο κεηαθέξεη ηηο δνλήζεηο ηνύ Σύκπαληνο θαη δέρεηαη ηηο δνλήζεηο ηήο πιηθήο κνξθήο.  

Απηόο αλαθέξεηαη ζηνλ Σκαξάγδηλν Πίλαθα ηνύ Δξκή, ζηελ § V, κε ηνλ όξν Τέιεζκα. 

Δίλαη ε εζσηεξηθή καο έλσζε κε ην Μαθξόθνζκν, είλαη απηό πνπ ιέκε Θείνλ Φσο θαη 

δηά απηνύ, θαηά ην ηππηθό καο, ζα νδεγεζνύκε ζηελ Θεόηεηα ή per Lumina ad Numina.  

 (4) Τν ηππηθό ηνύ 28
νπ

 βαζκνύ αλαθέξεηαη ζην αδεκηνύξγεην Φώο ή αιιηώο Τέιεζκα. 

Δίλαη ε πξσηαξρηθή Δλέξγεηα, από ηελ νπνία πεγάδνπλ όιεο νη γλσζηέο καο θαη άγλσζ-

ηεο πιηθέο δπλάκεηο. Δίλαη ν έλαο κηθηόο παξάγνληαο, ν έλαο Θείνο θαη θπζηθόο, ν έλαο 

Πλεπκαηηθόο θαη πιηθόο πνπ ρξεηάδεηαη ηελ ζπλεξγαζία ηήο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο 

θαη ηώλ ηζρπξώλ Θείσλ Θειήζεσλ εθπξνζσπνύκελσλ δηά ηώλ Αξραγγέισλ - Αξρόλησλ 

ηώλ ζπκβνιηθώλ ζθαηξώλ - πιαλεηώλ ( θσλώλ  από ηνλ Οπξαλό θαηά ηελ Καββαιά ), 

γηά ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ ελαξκόληζή ηνπ.   

Δίλαη ε ζπλεξγαζία ηώλ ηεζζάξσλ καδί ζηνηρείσλ ηήο Φύζεσο ( ππξ - αέξαο-ύδσξ - γε ), 

πνπ κε ηελ βνήζεηα ελόο πέκπηνπ όξνπ, πνπ ηα ελώλεη, δεκηνπξγεί ηελ έλσζε, πνπ αλα-

θέξζεθε πηό επάλσ, δειαδή ηελ Πεκπηνπζία ή Πλεπκαηηθό Πύξ ή Φώο ή Τέιεζκα. 

Οη άλζξσπνη ηξώλε, πίλνπλ θαη αλαπλένπλ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηα ζηνηρεία ηήο γεο, ηνύ ύδαηνο θαη ηνύ αέξνο θαη ηξέθνληαη από απηά. Αιιά ηη θάλνπλ 

κε ην ηέηαξην ζηνηρείν, ην Ππξηγελέο ζηνηρείν ηνύ νπνίνπ ηελ γήηλε έθθξαζε ρεηξηδόκα-

ζηε σο πιηθό πύξ θαη γλσξίδνπκε σο θσο ; Τίπνηα ηδηαίηεξν. Γελ μέξνπλ πώο λα ηξα-

θνύλ κε ην Φσο θαη όκσο είλαη αθόκε πηό δσηηθήο ζεκαζίαο γηά απηνύο από ηνλ αέξα.  

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα απνξξνθήζεη ην “ Φσο ” απηό γηά λα ζξέςεη ηνλ εγθέθαιό ηνπ. 

Ναί, ν εγθέθαινο ζέιεη επίζεο λα ηξαθεί θαη ην Φσο είλαη ε ηξνθή ηνπ. Δίλαη απηό πνπ 

αθππλίδεη νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο θαη καο επηηξέπεη λα δηεηζδύζνπκε ζηνλ Θεϊθό Κόζκν. 

Θα πείηε όηη κε ηηο ζηεξεέο ηξνθέο, ηα πγξά θαη ηελ αλαπλνή ηξνθνδνηνύκε νιόθιεξν 

ην ζώκα καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνύ εγθεθάινπ. Ναί, αιιά όζν είκαζηε ηθαλν-

πνηεκέλνη λα ζξέςνπκε ηνλ εγθέθαιό καο κόλνλ κε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα, ηα νπνία 

δελ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξν, ζα παξακείλνπκε ζε πάξα πνιύ 

ζηελά πιαίζηα αθύπληζεο ηήο Σπλεηδήζεσο θαη πεξηνξηζκέλνη ζηελ Καηαλόεζή καο ! 

2
ν
 ΥΜΠΕΡΑΜΑ : ε επόκελε θάζε ηήο εμειίμεσο καο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ππό 

ηνύ αλζξώπνπ ελόο πέκπηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν πνιιέο θνξέο ζπλαληνύκε ππό ηνλ όξν 

Πεκπηνπζία θαη ζηνλ 28
ν
 βαζκό ππό ηνλ όξν ΦΩΣ.   

 Τν ζύκβνιν ηήο δπλάκεσο γηά ηελ νπνίαλ κηινύκε, αλαθνξηθά κε ην εμειηθηηθό ζηάδην 

ηνύ αλζξώπνπ ζηνλ 28
ν
 βαζκό, είλαη έλαο Πύξηλνο Πεληάθηηλνο ζην πεξίδσκα, ν νπνίνο  

πξνΐζηαηαη ζηηο πξάμεηο ηήο πςειήο κύεζεο, δειαδή ζηελ παξαγσγή θαηλνκέλσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, εληόο θαη εθηόο εκώλ, πέξαλ ηώλ ήδε γλσζηώλ ζηελ νξζόδνμν επηζηήκε. 

Ο Πεληάθηηλνο  ζπκβνιίδεη θαη ηελ δύλακε πνύ πξναλαθέξακε, ε νπνία ππλώηηεη όπσο ν 

ζπόξνο θαη πεξηκέλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηά λα αλαπηπρζεί θαη λα δώζεη θαξπνύο.  

Ήδε από ηελ κύεζε ηνύ καζεηή έρνπκε ηελ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ δπζλόεηε ηξίηε  

πεξηνδεία “ άο δηέιζεη δηά ηώλ θινγώλ ”, πνπ ίζσο ηώξα απνθηά έλα ινγηθό θαη ζπλάκα 

νπζηαζηηθό λόεκα ! Αιιά θαη ζηελ ηδηαίηεξε αιιά ελ πνιινίο παξεμεγεκέλε κύεζε ηνύ 

Δηαίξνπ δελ έρνπκε πιένλ θαζάξζεηο αιιά ( πέληε ) πεξηνδείεο .  
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ΕΓΩ 

Έρνπκε ηνλ Πεληάθηηλν ή Φσηνβόιν Αζηέξα - ην Αίηηνλ ηνζνύησλ ζαπκαζίσλ θόζκσλ.  

Δηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία, 5
ε
 πεξηνδεία ( 5

ν
 ζηνηρείν ), αθαηξνύληαη ηα εξγαιεία, δηόηη 

θαίλεηαη όηη δελ καο είλαη πιένλ απαξαίηεηα θαη αηελίδνπκε ηνλ Φσηνβόιν Αζηέξα ✰.  

Απηό, θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ππνδειώλεη όηη πεξλάκε εθ’ εμήο ζηελ ρξήζε 

ηώλ Δζσηεξηθώλ Γπλάκεσλ ηνύ αλζξώπνπ, πνύ ραξαθηεξίδνληαη σο Ψπρν-λνεηηθέο. 

3ο ΥΜΠΕΡΑΜΑ : Τν δεύηεξν βαζηθό θαζήθνλ ηώλ Θππνηώλ ηνύ Ηιίνπ είλαη όηη 

νθείινπλ λα εξγάδνληαη γηά ηελ θαηάθηεζε ηήο Δπλάκεσο απηήο, ππό ην ζύκβνιν ηνύ 

Πεληάθηηλνπ Πύξηλνπ Αζηέξνο ✰, όπσο ππνδειώλεη ην πεξίδσκα ηήο εξγαζίαο ηνύ 

28
νπ

 βαζκνύ ( θαη θαηά ην ηππηθό καο : “ γηά ηελ πξόνδν ηνύ αλζξσπίλνπ γέλνπο ” ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίινγνο - Έλα ωθέιηκν πξαθηηθό Γύκλαζκα 

Όηαλ θνηηάδνπκε ηνλ ήιην, ην θέληξν ηνύ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, αο πξνζπαζήζνπκε 

λα βξνύκε ην αληίζηνηρν θέληξν κέζα καο, ην θέληξν ηήο θαζνιηθήο Αγάπεο : ην Δγώ -

Πλεύκα Δαπηό καο - παληνδύλακν, ζνθό θαη παληνγλώζηε - θαη λα ην πξνζεγγίδνπκε 

θαζεκεξηλά ! Δάλ παξακείλνπκε απνζπλδεδεκέλνη από ην θέληξν, ζα παξαπαίνπκε, ζην 

έιενο ηώλ απνδηνξγαλσκέλσλ θαη αληηθξνπόκελσλ ξεπκάησλ ηήο θαζεκεξηλόηεηνο ! 

“ Ύπαγε ινηπόλ λα κεηξεζήο κε ηελ αηέιεηαλ ηώλ όλησλ ”, ιέεη ην ηππηθό καο.  

Φπζηθά, ζα κνπ πείηε, ηα θαζεκεξηλά καο θαζήθνληα καο αλαγθάδνπλ λα θύγνπκε από 

ην θέληξν γηα λα πάκε ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο ζηελ πεξηθέξεηα. Ναί, αιιά απνκα-

θξπλόκελνη από ην θέληξν, όηαλ είλαη απαξαίηεην, δελ ζεκαίλεη όηη θόβνπκε ηελ ζύλ-

δεζε κε ην θέληξν. Αληίζεηα, όζνλ πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπκε ζηνλ θόζκν - 

ζηελ πεξηθέξεηα - ηόζνλ ηζρπξόηεξε πξέπεη λα είλαη ε ζύλδεζε καο κε ην θέληξν, κε ην 

Δγώ-Πλεύκα Δαπηό καο. Από ην θέληξν απηό έξρνληαη ε ελέξγεηα, ην θσο θαη ε εηξήλε 

πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα δηαρεηξηζηνύκε απνηειεζκαηηθά ηηο επίγεηεο ππνζέζεηο καο. 

  Γελ απνκέλεη ινηπόλ ζε εκάο παξά λα αλαδεηήζνπκε θαη εθαξκόζνπκε ηελ πξαθηηθή 

κέζνδν θαηά ηελ ππόδεημε/πξνηξνπή ηνύ ηππηθνύ ηνύ καζεηή :  

“ ππεξάλσ ηώλ θξνληίδσλ ηήο πιηθήο δσήο ππάξρεη ην επξύ πεδίν ηνύ Σηνραζκνύ θαη   

  θαη ηήο Δξάζεσο ”, σο θαη ηελ ζπιινγηθή αλαθώλεζε ζην ηππηθνύ ηνύ Δηαίξνπ : 

“ Ω Εξγαζία ” θαη “ Δόμα ηή Εξγαζία ”… 

                                                                                       Με πολύ Βοήθεια Άνωθεν 

                                                                                      17 Μαϊου 2019 

                                                                                  Ιόλαος 33ο  

ΚΟΜΟ 


