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Ο 28ος Bαθμός του "Ιππότη του Ήλιου" είναι ένας καμπαλιστικός βαθμός της αρχαιότητας, 

που ασχολείται με την πρώτη ύλη των πραγμάτων. Η αλληγορία που διδάσκεται είναι ο 

άνθρωπος που ψάχνει την αλήθεια μέσα από ένα φιλοσοφικό σχέδιο για το δόγμα της 

φυσικής θρησκείας σαν μέρος της φύσης. Σύμφωνα με τη φιλοσοφική προσέγγιση, υπάρχουν 

7 θέσεις, οι οποίες παριστάνουν τους πλανήτες και εξηγούν το πέρασμα των ψυχών από τον 

παράδεισο στη γη και μέσα από αυτό το ταξίδι μαθαίνουμε ότι η δημιουργία φέρει αντίθετες 

δυνάμεις που προσπαθούν να ισορροπήσουν. Μέσα από τη μελέτη της φύσης βρίσκουμε 

στοιχεία της θεότητας και λέμε ότι η δημιουργία είναι αναπαράσταση του Θεού και το 

σύμπαν, το οποίο δεν έχει όρια όπως και ο άνθρωπος ,συμβολίζει την ιδέα του θείου. Η φύση 

πηγάζει από το Θεό και η σταθερότητα της είναι συμβατή με την παρουσία του εκεί μέσα. Ο 

άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ατελώς τη θεότητα σύμφωνα με τη δική του συνείδηση και 

δύναμη. Καθώς το μυαλό ξεπερνά τα κοινωνικά ίχνη τότε κανείς βιώνει κάτι μεγάλο και 

κατανοεί τη θεότητα μέσα σε όλα τα πράγματα. Ο Τεκτονισμός πιστεύει σε έναν θεό 

δημιουργό και συντηρητή του σύμπαντος που δίνει στον άνθρωπο την πνοή της ζωής και της 

αθανασίας και ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει να κάνει το καλό η το κακό και να είναι 

υπεύθυνος για τις πράξεις του, που υπόκεινται στην τιμωρία για τις αμαρτίες του.  

Μετά από μια ζωή στη γη, η ανθρώπινη ψυχή εξέρχεται από την πύλη του Ήλιου στον 

Αιγόκερω για να ξεκινήσει το ταξίδι της μετά το θάνατο, όπου η ψυχή ανεβαίνει στον 

πνευματικό αιθέρα των διαδοχικών πλανητικών σφαιρών Σελήνης – Ερμή – Αφροδίτης – 

Ήλιου – Άρη – Δία – Κρόνου - (Ποσειδώνας -Ουρανός - Πλούτωνας),  στο ταξίδι της προς τα 

έξω. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανοδικής φάσης, η ψυχή αντανακλά και πληρώνει με 

μετάνοια για τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής.  

Σε αυτό  το ταξίδι της ψυχής όλες οι ψυχές παρέμεναν στην κατοχή των Ουρανών και της 

ευτυχίας, αρκεί να ήταν αρκετά σοφές, για να αποφύγουν τη μετάδοση του σώματος και να 

κρατηθούν μακριά από κάθε επαφή με την ύλη. Αλλά εκείνοι που, από εκείνη την ψηλή 

κατοικία, όπου ήταν λουσμένοι στο αιώνιο φως, κοίταξαν με λαχτάρα προς το σώμα, και προς 

αυτό που εμείς εδώ κάτω ονομάζουμε ζωή, αλλά που είναι για την ψυχή ένας πραγματικός 

θάνατος, αυτές οι ψυχές, θύματα της λαγνείας τους, έλκονται από βαθμούς προς τις 

κατώτερες περιοχές του κόσμου, από το βάρος της σκέψης και της επίγειας επιθυμίας.  

Στη συνέχεια, ξεκινά το δεύτερο μισό του ταξιδιού των ψυχών, όπου η ψυχή κατεβαίνει ξανά 

μέσα από τις ίδιες σφαίρες στην καθοδική της πορεία προς την ενσάρκωση στη γη και 

περνώντας μέσα από την Πύλη του Ανθρώπου, εισέρχεται στη σφαίρα του φεγγαριού για να 

περιμένει την αναγέννηση με εκατομμύρια άλλες ψυχές. Ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου 

μισού του ταξιδιού, η ψυχή αντανακλούσε και υπέφερε για τις αμαρτίες της προηγούμενης 

ζωής της, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού, η ψυχή παίρνει εκείνες τις δυνάμεις που είναι 

απαραίτητες για να χτίσει τα μελλοντικά της αστρικά, αιθερικά και φυσικά σώματα.  Αυτές οι 

δυνάμεις περιλαμβάνουν τόσο την προετοιμασία του μελλοντικού κάρμα όσο και την 

εκμάθηση της σοφίας, που διδάσκεται από τα πνεύματα που κατοικούν στις διάφορες 

πλανητικές σφαίρες. 

Μετά την επιστροφή της από τις ουράνιες σφαίρες, η ανθρώπινη ψυχή θα εισέλθει ξανά στη 

σφαίρα της γης για να αναγεννηθεί μέσω της πύλης του ανθρώπου στο σημάδι του Καρκίνου, 

ενώ ήδη μέσα από την Πύλη του Ήλιου και την παραμονή της μέσα στους πνευματικούς 

κόσμους,  έχει συναντήσει τον Θεό. 



Μέσα από αυτές τις πύλες οι ψυχές έπρεπε να κατέβουν στη γη και να ανέβουν στον Ουρανό. 

Το ένα,  λέει ο Μακροβίος, Ρωμαίος έπαρχος και φιλόσοφος, συγγραφέας του ευρέως 

αντιγραμμένου και διαβασμένου «Υπομνήματα στο Όνειρο του Σκιπίωνα», το οποίο ήταν μία 

από τις σημαντικότερες πηγές του Πλατωνισμού στη Λατινική Δύση κατά τον Μεσαίωνα, 

διαμόρφωσε την Πύλη των Ανθρώπων και το άλλο την Πύλη των Θεών. Ο Καρκίνος ήταν ο 

πρώτος, επειδή οι ψυχές κατέβηκαν από αυτόν στη γη και ο Αιγόκερως ο τελευταίος, γιατί 

από αυτόν ανέβηκαν στις θέσεις της αθανασίας τους, και έγιναν Θεοί. Από τον Γαλαξία μας, 

σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, η ψυχή αποκλίνει από τη διαδρομή της προς τις ηγεμονίες του 

Πλούτωνα. Και έπρεπε να εγκαταλείψουν τελείως τον Γαλαξία για να θεωρηθεί ότι είχαν 

αρχίσει να κατεβαίνουν προς τα γήινα σώματα.  

Τι συμβαίνει όμως σε αυτές τις Πύλες του Ήλιου ή Πύλες της Ψυχής;  

Η ψυχή, κατεβαίνοντας από τα ουράνια όρια, όπου ενώνονται ο Ζωδιακός και ο Γαλαξίας, 

χάνει το σφαιρικό της σχήμα, το σχήμα όλης της Θείας Φύσης, και επιμηκύνεται σε έναν 

κώνο, όπως  ένα σημείο επιμηκύνεται σε μια γραμμή.  Τότε, από μια αδιαίρετη μονάδα πριν, 

διαιρείται και σβήνει – δηλαδή, η ενότητα γίνεται διαίρεση, διαταραχή και σύγκρουση. Στη 

συνέχεια αρχίζει να βιώνει τη διαταραχή που βασιλεύει στην ύλη, με την οποία ενώνεται, και 

γίνεται, όπως ήταν. Μεταξύ Καρκίνου και Λέοντα «μεθά» από το κύπελλο του Βάκχου, ένα 

σύμβολο που παριστά το κύπελλο της λήθης που κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν τα πάντα. 

 «Αν οι ψυχές», λέει ο Μακρόβιος, «μεταφέρονταν μαζί τους στα σώματα που κατείχαν όλη τη 

γνώση που είχαν αποκτήσει από θεϊκά πράγματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 

στους Ουρανούς, οι άνθρωποι δεν θα διέφεραν ως προς τη Θεότητα. αλλά μερικοί από αυτούς 

ξεχνούν το περισσότερο, και κάποιοι λίγοι λιγότερο, από αυτό που είχαν μάθει. 

Το υψηλότερο και αγνότερο τμήμα της ύλης, το οποίο θρέφει και αποτελεί θεϊκές υπάρξεις, 

είναι αυτό που οι ποιητές ονομάζουν νέκταρ, το ποτό των Θεών. Το χαμηλότερο, πιο 

διαταραγμένο και αηδιαστικό τμήμα, είναι αυτό που μεθάει τις ψυχές. Οι αρχαίοι το 

συμβόλισαν ως ποταμό, σκοτεινό ρεύμα της Λήθης. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη λήθη 

της ψυχής για τα προηγούμενα της, ή να συμφιλιώσουμε αυτή την απόλυτη απουσία 

ανάμνησης της προηγούμενης κατάστασής της, με την ουσιαστική αθανασία της;  

Παρασυρμένη από τη βαρύτητα που παράγεται από αυτό το μεθυσμένο βύθισμα, η ψυχή 

πέφτει κατά μήκος του ζωδιακού κύκλου και του γαλαξία  προς τις κάτω σφαίρες, και στην 

κάθοδό της όχι μόνο παίρνει, σε κάθε σφαίρα, ένα νέο φάκελο του υλικού που έχουν συνθέσει 

τα φωτεινά σώματα των πλανητών, αλλά λαμβάνει εκεί τις διαφορετικές ικανότητες που 

πρόκειται να ασκήσει ενώ κατοικεί στο σώμα. 

Στον Κρόνο, αποκτά τη δύναμη της λογικής και της νοημοσύνης, ή αυτό που ονομάζεται 

λογική και στοχαστική ικανότητα. Από τον Δία λαμβάνει τη δύναμη της δράσης. Ο Άρης της 

δίνει ανδρεία, επιχείρηση και ορμή. Από τον Ήλιο λαμβάνει τις αισθήσεις και τη φαντασία, οι 

οποίες παράγουν αίσθηση, αντίληψη και σκέψη. Η Αφροδίτη την εμπνέει με επιθυμίες. Ο 

Ερμής της δίνει τη ικανότητα να εκφράζει και να εκφωνεί αυτό που σκέφτεται και 

αισθάνεται. Και, μπαίνοντας στη σφαίρα της Σελήνης, αποκτά τη δύναμη της γενιάς και της 

ανάπτυξης. Αυτή η σεληνιακή σφαίρα, χαμηλότερη και πιο βασική στα θεϊκά σώματα, είναι 

πρώτη και υψηλότερη στα χερσαία σώματα. Και το σεληνιακό σώμα εκεί αναλαμβάνεται από 

την ψυχή, ενώ το ίζημα της ουράνιας ύλης, είναι επίσης η πρώτη ουσία της ζωικής ύλης. 

Τα ουράνια σώματα, ο Ουρανός, τα Αστέρια και τα άλλα Θεϊκά στοιχεία, φιλοδοξούν πάντα 

να ανέβουν. Η ψυχή που φτάνει στην περιοχή στην οποία κατοικεί η θνησιμότητα, τείνει προς 

τα χερσαία σώματα και θεωρείται ότι πεθαίνει. Ας μην εκπλαγεί κανείς, λέει ο Μακρόβιος, 



που τόσο συχνά μιλάμε για το θάνατο αυτής της ψυχής, τον οποίο όμως ονομάζουμε 

αθάνατο. Δεν ακυρώνεται ούτε καταστρέφεται από τέτοιο θάνατο η ψυχή, απλώς είναι 

χρεωμένη για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνει το προνόμιο της 

αθανασίας. Γιατί στη συνέχεια, απελευθερωμένη από το σώμα, όταν έχει καθαριστεί από τις 

κακίες που συστέλλονται κατά τη διάρκεια αυτής της σύνδεσης, επανέρχεται σε όλα τα 

προνόμιά της και επιστρέφει στη φωτεινή κατοικία της αθανασίας της. 

Κατά την επιστροφή της, αποκαθιστά σε κάθε σφαίρα μέσω της οποίας ανεβαίνει, τα πάθη 

και τις γήινες ικανότητες που είχε λάβει από αυτούς: στη Σελήνη, τη ικανότητα  της αύξησης 

και της μείωσης του σώματος. στον Ερμή, την απάτη, την αρχιτεκτονική των κακών. στην 

Αφροδίτη, τη σαγηνευτική αγάπη της ευχαρίστησης. στον Ήλιο, το πάθος για το μεγαλείο και 

την αυτοκρατορία. στον Άρη, την παράλογη τόλμη και το θράσος. στον Δία, την φιλαργυρία. 

και στον Κρόνο, το ψέμα και την εξαπάτηση και επιτέλους, απαλλαγμένη από όλα, εισέρχεται 

γυμνή και αγνή στην όγδοη σφαίρα ή στον υψηλότερο Ουρανό.  

Όλα αυτά συμφωνούν με το δόγμα του Πλάτωνα, ότι η ψυχή δεν μπορεί να εισέλθει εκ νέου 

στον Ουρανό, μέχρι οι επαναστάσεις του Σύμπαντος να την επαναφέρουν στην πρωτόγονη 

κατάστασή της και να την εξαγνίσουν από τις επιπτώσεις της επαφής της με τα τέσσερα 

στοιχεία.         

Η έννοια της διδασκαλίας της αθανασίας της ψυχής προήλθε από τους Αιγύπτιους που ο 

πολιτισμός τους διήρκεσε πάνω από 3.000 χρόνια. Οι αμέτρητοι τάφοι που ανακάλυψαν οι 

αρχαιολόγοι κατά μήκος του Νείλου μαρτυρούν εύγλωττα την αιγυπτιακή πεποίθηση ότι ο 

άνθρωπος κατείχε μια πνευματική πτυχή που εκτείνεται πέρα από τη φυσική του ζωή.  

Οι Έλληνες πήραν την έννοια της αθάνατης ψυχής από τους Αιγύπτιους. Ο Πλάτωνας, όπως 

και ο δάσκαλός του, ο Σωκράτης μυήθηκαν στα Μεγαλύτερα Μυστήρια σε μια από τις 

υπόγειες αίθουσες της Μεγάλης Πυραμίδας στην Αίγυπτο.  Ήταν ο Πλάτωνας που διέδωσε 

την αθάνατη έννοια της ψυχής σε όλο τον ελληνικό κόσμο και στη συνέχεια ο Αριστοτέλης, ο 

οποίος μαζί με τον Πλάτωνα θεωρείται ο «Πατέρας της Δυτικής Φιλοσοφίας», μας διδάσκει 

για την Χαλδαϊκή Τάξη των αστρολογικών αρχών του ταξιδιού της ψυχής  και την κατάβασή 

της σε κάθε μια από τις πλανητικές σφαίρες. 

Είναι δύσκολο για το πεπερασμένο να κατανοήσει το άπειρο. Ο άνθρωπος ψάχνει την 

πνευματική κατανόηση σαν τον Σίσυφο τον σκληρό βασιλιά της μυθολογίας που 

καταδικάστηκε να σπρώχνει για πάντα την πέτρα στην κορφή του βουνού στον Άδη, από 

όπου έπεφτε ξανά. Πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τις μεγάλες αλήθειες, το άπειρο του 

σύμπαντος, την πνευματική φύση του μοναδικού Θεού, τον τρόπο που μπορούμε να 

βρεθούμε εκ δεξιών Αυτού. Σε αυτή την έρευνα για την απόλυτη αλήθεια θυμόμαστε τα λόγια 

του αρχαίου συγγραφέα Πολύβιου: «Αλήθεια, που με τη γοητεία της εισβάλλει στην ψυχή του 

ανθρώπου, λάμπει και την κατακτά».  


