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Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ – Ο ΜΑΚΡΟΚΟΜΟ – Η ΦΤΗ – Ο ΔΩΦΟΡΟ 

ΟΙ ΔΠΣΑ ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΘΡΟΝΟΤ - STIBIUM 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνύο απινύζηεξνπο όξνπο θαη εηθόλεο πξνθεηκέλνπ λα δη- 

επθξηλίζνπκε, όζν θαιύηεξα κπνξνύκε, απόςεηο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζύλζεηεο.         

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδώ δελ είλαη εύθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηέο 

θαη κεξηθέο από απηέο αλήθνπλ πέξαλ ηήο ζθαίξαο ηήο ζπλήζνπο θαηαλόεζεο.                                                                                                                      

ηελ Απσή, Τπάξρεη ην Ένα ἢ ε Απόλςηη Ύπαπξη, ην « Κενό » ἢ ην Υάορ.   

  πιιακβάλνπκε ηελ έλλνηα ηνύ Κενού ἢ ηνύ Υάοςρ όρη κε ηελ έλλνηα ηήο αλπ-

παξμίαο, αιιά σο θάηη ηνύ νπνίνπ ην πεξηερόκελν δελ έρεη αθόκε εθδεισζεί.                                                                                                                                   

Σν Κενό ἢ Υάορ ζπκβνιίδεηαη ζηνλ Σεθηνληζκό κε ηνλ θνηεηλό Θάιακν κέζα 

ζηνλ νπνίνλ απνηππώλνληαη ζπκβνιηθά όινη νη εν δςνάμει Κνζκνγνληθνί λόκνη 

θαη Γπλάκεηο ηήο Γεκηνπξγίαο ηνύ ύκπαληνο Κόζκνπ.       

                              ΤΜΒΟΛΑ ΚΟΣΔΗΝΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ζρήκα 1 

Ο Μακπόκοζμορ ἢ ε Γεκηνπξγία, είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν άλζξσπνο  

ἢ αιιηώο Μικπόκοζμορ ελειίζζεηαη  θαη ζηελ ζπλέρεηα εμειίζζεηαη .                                                         

Αο πξνζζέζνπκε επίζεο όηη ε Γεκηνπξγία εκθαλίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα :   

1
νλ

. Ζ Δκπόπεςζη ηήο Ππωηαπσικήρ Δνέπγειαρ ( Γελεζήησ Φσο ζηελ Γέλεζε ).                                                             

2
νλ

. Ζ Γιαθοποποίηζη πνπ δεκηνπξγεί ηελ Γςαδικόηηηα ζηελ Δνέπγεια.    

3
νλ

. Ζ ςμπύκνωζη, ε « πήμε » ἢ ε « κεηαηξνπή » ηήο Δνέπγειαρ ζε Ύλη.  
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                      ΔΚΠΟΡΔΤΗ ΣΗ ΠΡΩΣΑΡΥΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                     ζρήκα 2 

 ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΡΔΤΗ  

  ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όια όζα ππάξρνπλ θαη όια όζα ζα ππάξμνπλ δελ έρνπλ 

θαλέλαλ άιινλ ζηόρν από ην λα δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζε απηό ην πξσηαξρηθό 

Κενό, ζε απηό ην Υάορ, λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ςνείδηζη Δαςηού.     

   Γηά λα γίλεη ην Υάνο πλεηδεηό θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγήζεη, είλαη αλαγ-

θαζκέλν λα απηνπεξηνξηζηεί. Γηά λα ζπκβεί απηό, ζα εμαγάγεη από ην « Δίναι » 

ηνπ κηα ζθαίξα       πνπ ζα ηελ « θςλακίζει » ζηνλ Υξόλν θαη ζην Γηάζηεκα.           

ηελ Ηνπδαηνρξηζηηαληθή παξάδνζε ε ζθαίξα απηή θέξεη ην όλνκα Δωζθόπορ 

θαη ζηνπο Οξθηθνύο Φάνηρ ἢ Ηπικεπαίορ πνπ γελλήζεθε από ην Κνζκηθό Ωόλ.                                                            

Δληόο ηήο ηδηαίηεξεο απηήο ζθαίξαο ζα θαηαζθεπαζηεί ηκεκαηηθά ε πλείδεζε.                          

πλεπώο ν κνλαδηθόο ζηόρνο ηνύ ύκπαληνο είλαη ε θαζνιηθή αλάπηπμε ηήο π-

λείδεζεο, ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κόλνλ δηα κέζνπ ηήο Γλώζεσο, σο απν-

ηέιεζκα ηήο απνθηεζείζεο πείξαο θαηά ηα ηεθηαηλόκελα ζηε κύεζε ζηνλ βαζκό 

ηνύ Δηαίξνπ. Γηα λα είλαη ε εκπεηξία δπλαηή, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

ελόο πιαηζίνπ ην νπνίν είλαη εθείλν ηνύ Υώπος, ηνύ Υπόνος θαη ηήο Μοπθήρ.     

   Πνιύ αξγόηεξα θαη πξνο ην ηέινο ηώλ αηώλσλ, ε πλείδεζε δελ ζα ρξεηάδεηαη 

πιένλ ηα όξηα ηνύ σωποσπόνος γηα λα ππάξρεη.     

 ε απηό ην ζεκείν ηήο εμέιημήο καο, ε πλείδεζε ζα έρεη παγησζεί αξθεηά ώζηε 

λα επηζηξέςεη θαη λα ππάξμεη από κόλε ηεο κέζα ζηελ Δλόηεηα. Απηό δηαξθεί 

αλαξίζκεηα ρξόληα θαη είλαη ν κεγάινο θαη ζεκειηώδεο θύθινο ηνύ Κόζκνπ.  

Δίλαη ν ξπζκόο ηήο ιεγνκέλεο Παλζπκπαληηθήο Μεραλήο ζηελ εξγαζία ηνπ ηήο       

« παπαγωγήρ Θεών » θαη θαζνδεγεί ζηαδηαθά ηνλ ζπόξν ηήο ύπαξμεο ( ν λέν-

θπηνο ), από ην αξρηθό κεδέλ ηήο εθδήισζεο ζην άπεηξν ηήο επηζηξνθήο.              



3 
 

                                             ΣΟ ΚΟΜΙΚΟ ΑΤΓΟ 

                                                        ζρήκα 3 

    Πανηεπόπηηρ Γεζπόηηρ : ( πξνο ηνλ λεόθπην – ηππηθό 28
νπ

 βαζκνύ )  

 « θα ανηιλήθθηκερ βέβαια, όηι καηά ηο μέσπι ζηιγμήρ διάζηημα ηήρ μςήζευρ ζαρ 

παπέζηηζερ όσι ένα μόνο άνθπυπο, αλλά ηο ζύμβολο ηού ανθπώπος καηά ηιρ 

διαδοσικέρ αςηού ςπάπξειρ ηού παπελθόνηορ και ηού μέλλονηορ. 

Ακόμη δε ηο ζύμβολο ηού Όνηορ, ηο οποίο, υρ απόπποια ηού ππυηαπσικού κςη-

ηάπος - ίζυρ ηού ζηοισειώδοςρ κπςζηάλλος - ανςτώθηκε διαδοσικά μέσπι ηήρ 

ανθπώπινηρ πποζυπικόηηηαρ και ππόκειηαι να ανςτυθεί ακόμη ςτηλόηεπα. 

Δεν ήπθε ακόμη η ώπα, αν αςηή ππόκειηαι να έλθει ποηέ, καηά ηην οποίαν θα 

ειζδύζειρ πέπαν ηών επτά λαμπτήρων, οι οποίοι ακηινοβολούν ππο ηού θπόνος, 

ζε κόζμο εκηεινόμενο πέπαν ηών οπίυν ηήρ ανηίλητηρ ζος, για να ανηικπίζειρ 

εκεί ππόζυπο με ππόζυπο ηο Ον, ηο συπίρ μοπθή και όνομα, ηο οποίο βπίζκεηαι 

πίζυ από όλερ ηιρ μοπθέρ και όλα ηα ονόμαηα ». 
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Οιόθιεξε ινηπόλ ε Γεκηνπξγία απνξξέεη από κηα εθιεπηπζκέλε ελέξγεηα πνπ 

θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη από ην Κενό ἢ ην Υάορ θαη πνπ ηξνθνδνηεί θαη δηακν-

ξθώλεη ζηνλ ρσξνρξόλν ην ζύλνιν ηώλ Κόζκσλ θαη Γαιαμηώλ ηνύ ύκπαληνο.                                                                                                                        

Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα εμεγεζεί ἢ λα πεξηγξαθεί απηή ε πξσηαξρηθή Δλέξγεηα.                                     

Μόιηο εθπεγάδεη, πεξλά πξώηα από κηα πξνεηνηκαζία ζπκπύθλσζεο ἢ πήμεο .                                                                                                

Απηή ε Δλέξγεηα δελ ζπκππθλώλεηαη κε έλα ζπλερή ηξόπν, αιιά ζηαδηαθά. 

Τπάξρνπλ 10 ζηάδηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 10 δηαθνξεηηθά επίπεδα ππθλόηεηαο 

θαη ην ππθλόηεξν, ην 10
ν
 επίπεδν, αληηζηνηρεί ζηελ ύιε ηνύ θόζκνπ καο.  

 Έλα από ηα ζηάδηα απηά θαηά ηελ επηζηξνθή είλαη ν 28
νο

 βαζκόο Ηππόηεο ηνύ 

Ζιίνπ πνπ αιιεγνξεί ηνλ βαζκό πλείδεζεο ηνύ 6
νπ

 επηπέδνπ.  

Απηά ηα 10 ζηάδηα απεηθνλίδνληαη ζην ιεγόκελν ΚΟΜΗΚΟ ΩΟΝ - ζρήκα 3.                                                       

Μόλνλ ηα ηξία πξώηα ζηάδηα αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία ηήο ζπκπύθλσζεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηήο θάζεσο απηήο, ε Δλέξγεηα « πξνεηνηκάδεηαη » αιιά δελ 

« πινπνηείηαη » αθόκε, θαζώο Γεκηνπξγεί ηνύο απαξαίηεηνπο όξνπο γηα ηελ Γς-

αδικόηηηα θαη ηελ Μοπθή ε νπνία εθδειώλεηαη από ην 4
ν
 ζηάδην θαη εθ’ εμήο.                        

Ο δηαρσξηζκόο επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ πξνθύπηεη από απηή ηελ 

δηαθνξνπνίεζε θαη έηζη, ζηαδηαθά, ε ιεπηή ελέξγεηα απνθηά ηελ « βαξηά » ππθ-

λόηεηα ηνύ θόζκνπ καο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζε όια ηα θαηλόκελα ηνύ 

θόζκνπ καο ( 10
ν
 ζηάδην ), ηα 10 επίπεδα ππθλόηεηαο είλαη παξόληα, αιιά κόλν 

ην 10
ν
 επίπεδν είλαη νξαηό, ελώ ηα άιια  9 αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηνύ ανξάηνπ. 

Όινη απηνί νη ελεξγεηηθνί θνξείο πνπ δνκνύληαη δηαδνρηθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηήο θαζόδνπ ( πηώζεσο ) παξακέλνπλ κέζα ζε θάζε άλζξσπν.  

 ε απηήλ ηελ θαηαζθεπή παξόκνηα κε ηηο Ρωζικέρ κούκλερ, θάζε επίπεδν είλαη 

ε αληαλάθιαζε ἢ ην αληίγξαθν ηνύ πξνεγνπκέλνπ, αιιά κηαο κεγαιύηεξεο ππθ-

λόηεηαο. Έηζη νη αόξαηεο δνκέο ηνύ αηόκνπ είλαη ηα αξρέηππα ηνύ νξαηνύ θόζ-

κνπ εθθξαδόκελεο ζηνλ 28
ο
 βαθμό με ηοςρ επιηιθέμενοςρ εγσπώμοςρ μανδύερ 

ηών Υεποςβίμ πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο δηεπζύλνπζεο δπλάκεηο ηώλ επηά επηπέδσλ.  
 

ΡΩΗΚΔ ΚΟΤΚΛΔ ΠΟΤ ΣΗΘΔΝΣΑΗ Ζ ΜΗΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΑΛΛΖ 
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                  ΟΗ 7 ΠΛΑΝΖΣΔ                              ΟΗ 7 ΛΑΜΠΣΖΡΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ΜΑΛΑΚΗΜ 

 

 

 

 

    Δπνκέλσο έρνπκε έλα πιηθό ζώκα πνπ είλαη ην δνρείν ( ζήθε ) επηά αόξαησλ 

νξγαληζκώλ πνπ δνλνύληαη θιηκαθσηά ζε όιν θαη ιεπηόηεξεο ππθλόηεηεο.    

Ζ πλείδεζε καο δελ κπνξεί λα ηαμηδέςεη από ηελ αησληόηεηα ζηνλ ρσξνρξόλν 

ηνύ θόζκνπ καο ἢ αληίζηξνθα κε έλα κόλν κεγάιν άικα ρσξίο ζεκαληηθέο ελδη-

άκεζεο πξνζαξκνγέο. Ζ Πλεπκαηηθή εξκελεία ηνύ ζέκαηνο απηνύ ζηελ Γέλεζε 

παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο. Απηή ε κεηαβνιή εκθαλίδεηαη ζε επηά δηαδνρηθά 

ζηάδηα απνθαινύκελα επηά ( 7 ) εκέξεο ηήο Γεκηνπξγίαο.  

Ζ « αλάπαπζε » ηήο έβδνκεο εκέξαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θόζκν καο, ζπκβνιίδεη 

ην γεγνλόο όηη ζε απηό ην επίπεδν ην άηνκν ππλώηηεη ( είλαη θνηκηζκέλν ) ζηηο 

πλεπκαηηθέο πξαγκαηηθόηεηεο άιισλ ρώξν-ρξόλσλ κε ηνύο νπνίνπο έρεη ράζεη 

πξνο ην παξόλ ηελ επαθή.   

   Σν ζρήκα 4 πξνζπαζεί λα ζθηαγξαθήζεη ηηο δηάθνξεο όςεηο κε ηηο νπνίεο ε 

πξσηαξρηθή-αξρέγνλε ελνπνηεκέλε Δλέξγεηα εθθξάζηεθε.  

ηελ Βίβιν, νη ηέζζεξηο πνηακνί πνπ ξένπλ από ηνλ θήπν ηήο Δδέκ αληηζηνη-

ρνύλ ζηηο ηέζζεξηο απηέο Δλέξγεηεο πνπ δελ θαλεξώλνληαη αθόκα.  

   Σηο ηέζζεξηο αξρηθέο πηπρέο ηήο Δλέξγεηαο πνπ εθδειώζεθε νη λεώηεξνη ηηο 

νλόκαζαλ « ηα ηέζζεπα ζηοισεία » θαη αληηπξνζσπεύνληαη από ηέζζεξα ηξίγσλα.  

   Δάλ ν θύθινο  είλαη έλα ζύκβνιν ηνύ απείξνπ θαη ηνύ απεξηόξηζηνπ, ην ηξί-

γσλν △ είλαη έλα ζύκβνιν ηνύ πεπεξαζκέλνπ θαη πεξηνξηζκέλνπ, δειαδή ηήο 

δςαδικόηηηαρ θαη ηήο μοπθήρ.       
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                                                     ζρήκα 4 

Σν ππξ, ν αήξ, ην ύδσξ θαη ε γε, δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα ζπλήζε ζηνηρ-

εία ηνύ πιαλήηε καο. Δίλαη όξνη πνπ ήηαλ ήδε γλσζηνί από ηνλ Σίκαην ηνύ Πιά-

ησλα, ηνλ Αξηζηνηειε θ.ι.π., θαη πεξηέρνληαη ζηα θείκελα ηήο Κνζκνγνλίαο ηώλ 

αξραίσλ Ρνδνζηαύξσλ.   

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δηεπθξηλίζνπκε όηη απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη 

αλά δύν θαη δηακνξθώλνπλ ηηο ηξεηο γλσζηέο Αιρεκηθέο Αξρέο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ θνηεηλό Θάιακν θαη απνθαινύκε Θείον, Τδπάπγςπο θαη Άλαρ.      

ην Υεηξόγξαθν ηνύ Franken θαη ζε παιηά ηππηθά ππάξρεη νιόθιεξε Φηινζνθη-

θή Γηδαζθαιία θαζαξά Αιρεκηθνύ πεξηερνκέλνπ, δη’ εξσηαπνθξίζεσλ, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία θαη ζηα επηά κέηαιια – πιαλήηεο. 

ΟΙ ΑΙΣΙΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ύκθσλα κε ηελ πξαγκαηεία ηήο Υξπζήο Αιπζίδαο ηνύ Οκήξνπ, ε νπνία καο 

παξαδόζεθε ην 1723 από ηηο Ρνδνζηαπξηθέο ζρνιέο ηήο Fama Fraternitatis, νη 

Αξραίνη θηιόζνθνη καο βεβαηώλνπλ γηα ηελ ύπαξμε κηαο ηξηζππόζηαηεο Ηεξαξ-

ρίαο δπλάκεσλ θαη αηηίσλ πνπ θπβεξλνύλ ηνύο νξαηνύο θαη ανξάηνπο θόζκνπο.                                                                     
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Ζ πξσηνβάζκηα αηηία θαηά ηελ εθδήισζε, ε πιένλ ηζρπξή, είλαη ε πηό θνληηλή 

πξνο ην Απόλςηο θαη ε επηξξνή ηεο αγγίδεη πξώηηζηα ην 1
ν
 θαη ην 2

ν
 επίπεδν.                                           

Οη δεπηεξνβάζκηεο αηηίεο είλαη επηά ζε αξηζκό θαη απνηεινύλ ην δεύηεξν επίπε-

δν ηήο δύλακεο. Απηέο νη επηά αηηίεο θαινύληαη ζπρλά νη επηά Μεγαινθπΐεο ηήο 

Παξνπζίαο, νη επηά Μεγαινθπΐεο ηνύ ζξόλνπ ἢ επηά πιαλεηηθέο Μεγαινθπΐεο.                                  

ην ηππηθό ηνύ 28
νπ

 βαζκνύ αλαθέξνληαη σο νη επηά ιακπηήξεο πξν ηνύ ζξόλνπ 

θαη είλαη νη γλσζηνί σο Άξρνληεο ηώλ « πιαλεηώλ » ( Μαιαθίκ ἢ Υεξνπβίκ).                                     

Οη 7 απηνί λόκνη-ελέξγεηεο επεξεάδνπλ ηα θνζκηθά επίπεδα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη  

δηεπζύλνπλ από ην επίπεδν ηνύ ανξάηνπ θόζκνπ ηνλ πιηθό θόζκν ἢ 10
ν
 επίπεδν.                    

Σέινο, ην ηξίην επίπεδν δύλακεο είλαη ν θόζκνο καο θαη ζπληζηά ην 10
ν
 επίπεδν.                                       

Πξνθύπηεη από ηελ δξάζε ηώλ άιισλ δύν επηπέδσλ πνπ ην εμνπζηάδνπλ εμ νιν-

θιήξνπ, εθηόο από ηελ πεξηνρή πνπ αθνξά ηελ αλζξώπηλε Δλεύθεπη Βούληζη. 

  ΔΝΔΛΙΞΗ – ΔΞΔΛΙΞΗ  

  Αξρηθά, ην άηνκν ήηαλ ελδερνκέλσο κηα αηώληα ύπαξμε ζηνύο θόιπνπο ηνύ 

Απολύηος. Μέζσ ηήο αλάγθεο απόθηεζεο Απηνεπίγλσζεο, ην αλζξώπηλν Δγώ  

« θαηέξρεηαη » εζεινληηθά ζηνλ ρσξνρξόλν θαη ζηνπο θόζκνπο ηήο πξννδεπηηθά 

ππθλόηεξεο ύιεο. Απηό είλαη ε Δνέλιξη ζεσξνύκελε ζηελ Βίβιν σο πηώζη.                                                                                                

Όηαλ ζα έρεη ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εκπεηξίαο, ηόηε ην άηνκν αξρίδεη 

ηελ επηζηξνθή ηνπ : αθήλεη ηνπο ππθλόηεξνπο θόζκνπο.  

  Σν πέξαο ηνύ ηαμηδηνύ, ε επηζηξνθή, είλαη ε επαλελνπνίεζε ζηελ Αησληόηεηα. 

Απηό είλαη ην ηαμίδη ηήο επαλόδνπ πνπ ην απνθαινύκε Δξέλιξη, θαη ε δηαδξνκή 

ηνπ θαίλεηαη ζπκβνιηθά ζην νλνκαδόκελν « Κοζμικό Αςγό » ( ζρήκα 5 ).  

 Απηό ην κεγάιν ηαμίδη ηήο Δλέιημεο - Δμέιημεο δηαξθεί γηα εθαηνκκύξηα έηε θαη 

ν θύθινο απηόο ππάξρεη γηα θάζε έλα από ηα ηέζζεξα Βαζίιεηα :  

Οξπθηό, Φπηηθό, Εσηθό θαη Αλζξώπηλν.     

Έρνπκε αλαρσξήζεη αζπλείδεηνη από ηελ Δλόηεηα.   

Θα επηζηξέςνπκε Δλζπλείδεηνη ζηελ Δλόηεηα, θαηάζηαζε πνπ απνθηηέηαη κέζσ 

ηήο εξγαζίαο κε ηνλ Δαπηό καο πξνο επίηεπμε ηήο Απηνεπίγλσζεο  ( ην Γλώζη ’ 

Απηόλ ) κέζα καο.  

  Καηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνύ ηαμηδηνύ, ηόζν ζηελ θαζνδηθή όζν θαη αλνδηθή 

πνξεία, αθνινπζεί ηα 10 πλεηδεζηαθά ζηάδηα πξνζαξκνγήο πνπ αλαθέξζεθαλ.                                                                                                

Όηαλ όιεο νη δνκέο ζθπξειαηεζνύλ ζην 10
ν
 επίπεδν, παξόιν πνπ ε Ύιε θαη ην 

Πλεύκα εμαθνινπζνύλ λα ζπλππάξρνπλ, ε δύλακε ηήο Πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ππεξηζρύεη. Από απηήλ ηελ ζηηγκή ε επάνοδορ ἢ ε επηζηξνθή αξρίδεη.   

     Γηα ηνλ ιόγν απηόλ ην 10
ν
 επίπεδν ζπλδέεηαη παξαδνζηαθά κε ην Ανηιμόνιο 

- STIBIUM - ηελ 1
ε
 ύιε ηώλ Αιρεκηζηώλ θαη Ιεπή Λέξη ηού 28

ος
 βαθμού.              
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Σν Αληηκόλην ζπκβνιίδεη ηηο δσηθέο ηάζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν, ηελ 

άγξηα θαη ελζηηθηώδε θύζε κέζα ζε όινπο καο κε ηελ νπνίαλ πξέπεη λα παιέ-

ςνπκε ζηα δηάθνξα επίπεδα γηα λα απνθηήζνπκε πλείδεζε θαη Απηνεπίγλσζε.         

Ζ Απηνεπίγλσζε, αλζξώπηλν κόλνλ πξνλόκην, εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηνύ θαζν-

δηθνύ θύθινπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνύ ζηνηρείνπ ηνύ Ππξόο πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Ήιην θαη κε ηελ 3
ε
 πεξηνδεία κύεζεο ζε βαζκό Μαζεηή.     

ην 10
ν
 επίπεδν, όηαλ ηειεηώζεη ε εξγαζία ηήο θαζόδνπ ζηελ Ύιε, αξρίδεη ε 

κύεζε ηνύ Ναδίξ ἢ όπσο αληίζηνηρα ιέκε ζηνλ 28
ν
 βαζκό νη εξγαζίεο αξρίδνπλ 

θαηά ην Μεζνλύθηηνλ, θάηη πνπ αληηζηξέθεη ηελ επηθξάηεζε ηώλ ιεηηνπξγηώλ 

ηήο δπαδηθόηεηαο ππέξ ηήο απόθηεζεο Πλεπκαηηθήο πλεηδήζεσο.      

     ρεηηθό είλαη ην απόζπαζκα από ην ηππηθό ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ, όηη ν κπνύκελνο                     

« έρεη πιένλ δηέιζεη από ηνύ Γλώκνλνο ( Ύιε ) εηο ηνλ Γηαβήηελ ( Πλεύκα ) ».                                        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ζρήκα 5 
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                           ΣΟ  ΔΠΣΑΓΙΚΟ ΚΡΤΣΑΛΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ      

   Γλσξίδνπκε από ηελ Οξπθηνινγία θαη ηελ Κξπζηαιινγξαθία όηη ην θάζε έλα 

κεηάιιεπκα θξπζηαιιώλεηαη ζε έλα από ηα επηά ζπζηήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ, ην νπνίν καο επηηξέπεη ζην λα θαζνξίζνπκε ην επίπεδό ηνπο.    

  Απηή ε θαηάηαμε έρεη απνθαιύςεη ηελ αληηζηνηρία ηώλ επηά κεηάιισλ θαη ηώλ 

ελεξγεηαθώλ ηνπο επηπέδσλ :          

                   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ζρήκα 6 

ΣΑ ΔΠΣΑ ΥΔΡΟΤΒΙΜ/ΜΑΛΑΚΙΜ ΚΑΙ ΟΙ ΤΜΒΟΛΙΚΟΙ ΠΛΑΝΗΣΔ 

1 - επίπεδν 3 : Μόιπβδνο – Κξόλνο               ΜΗΥΑΖΛ                                                                                  

2 - επίπεδν 4 : Καζζίηεξνο – Γίαο                  ΓΑΒΡΗΖΛ                                                                              

3 - επίπεδν 5 : ίδεξνο – Άξεο                     ΟΤΡΗΖΛ                                                                                     

4 - επίπεδν 6 : Υξπζόο – Ήιηνο                    ΕΑΡΑΥΗΖΛ                                                                                   

5 - επίπεδν 7 : Υαιθόο – Αθξνδίηε                ΥΑΜΑΛΗΖΜ                                                                               

6 - επίπεδν 8 : Τδξάξγπξνο – Δξκήο             ΡΑΦΑΖΛ                                                                                

7 - επίπεδν 9 : Άξγπξνο – ειήλε                ΣΑΦΗΖΛ      

Ιόλαορ                           


