
 
 

 אוקולט  
 וסמלים

 תאוסופיה בניה חופשית ותלמה 

 
 
 
 



 

זה גם  עברית היא קבלהבכמו המילה עצמה 
 המשמעות. 

קבלה זה מערכת לימודים של מערכת איסוטרת  
עברית, שמתקשרת ליוזמים דרך סמלים 

ביותר במיוחדות שלו   והשתקפויות. הסמל הידוע
"ספרות"   10זה עץ החיים שמורכב מ

. שמתחברות  



 
 .ומעברים  אמצעבועמוד מרכזי   העץ מתחלק לשני עמודים

מייצג את ה"חומרה" ההייבט הפנימי של  ימיניהעמוד ה
. העמוד מייצג את החמלה  ימיני, העמוד ההתודעה
מייצג את ההייבט החיצוני והזכרי של התודעה.   השמאלי

והעמוד העמצאי מייצג את האיזון בין שני ההיבטים 
 והחיבורים שלהם.

 סמלים בבניה החופשית:

 

 

 

 

 



 
 זה המפתח לסוד הוא רכיב העיקרי של לוח המשבצות.



זה לוח שבאופן סימבולי מייצג את בית המקדש של שלמה 
 במנהגים המאסוניים.

העמוד השמאלי הוא מייצג את "יכין" שמייצג את 
ההייבט הזכרי בתודעה, אנרגיית שמש זכרית, צד שמאל 

 של המוח. האות 

S 

STRANGTH 

 בעברית כוח.

בתחתית העמוד יש פעמון שמייצג שאנחנו צריכים איזון 
 בפעולות שלנו.

העמוד בצד ימין זה "בועז" שזה מייצד את ההייבט הנקבי 
גם הירח מלמעלהבתודעה כמו    

 האות 

B 

BEUTY 

 בעברית יופי

 הכלי מעץ מתחת מייצג את הימניות בתודעה שלנו.

 העמוד המרכזי מייצג את המחשבה, הבריאה

 אות

W 

WILL \WISDOM 

 תבונה

 גם המזרח הוא בכיוון של האור והזריחה של התודעה.



הלוח שחמט בתחתית מייצגת את הרמה הבסיסית של 
ילוהתודעה, לאלו שלא התח  

UNBIGONE 

 מישהו שלא יודע מה ההבדל בין טוב לרע.

יים בסיטואציה כמו להיות חלק מהמשחק סיכולים ל
בלוח השחמט כדי להזדהות עם הראייה על העולה 

 והתודעה.

הסולם מייצג את העלייה מהרצפת הלוח השחמט כדי 
 להתחיל במסע של ההזדהות העצמית, להתקדם להארה.

הסולם מייצגים את שלושת הדרגות השלושה במעלה  
 הראשיות בבנייה חופשית שזה מחשבה רגש ומעשה

ENTERED APPRENTICE 

FELLWCRAFT 

MASTER MASON 

הסולם זז מהירח לשמש, מהחשיכה לאור שעוברת דרך 
"דאגה".הנקודת איזון שזה התבונה, המפתח מסמל   

ר עזה מה שיכול לפתוח את המעבר לאור ולפתוח את הש
 לשמש.

 

 

 

 

 



 טארוט:

זה חפיסת קלפים שמסייעות בנובוי אינטואיתיבי, זה 
מתרגם את האמת במשמעות חסויה שלא צריך לכתוב או 

חווית להגיד את המילים בכל רם. כל קלף מכיל ידע של 
 חיים שלמה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
מישור רגשי, רגשות  -גביעים  

CUPS  

מים -אלמנט  

 

 

 

 

פעולות, מישור הרצון-שרביטים  

WANDS 

אש -אלמנט  

 
 

 

 

 

 

 



איכויות טבועות, מישור חומרי -מטבעות  

COINS 

אדמה -אלמנט  

 

 

 

אינטרלקטואלי, מנטאלי, שכלי  -חרבות  

SWORDS 

אוויר-אלמנט  

 

 

 

 

 

 

 



 תיאוסופיה:

TEOSOPHY 

 מהשפה היוונית :

 THEOS 

 פרוש: אלוהים, אלוהות.

SOPHOS 

 פרוש: תבונה.

 תבונה אלוהית.

אזוטרית שחוקרת ומחפשת ידע  תפילוסופיזה מערכת  
מסתורי של הקיום והטבע, וזה גם פילוסופיה וישיר  

על ידי    19-במאה ה עתיקה, תאוסופיה התפרסמה
, מי הלנה פטרובנה בלוואצקיאוקולטיסטית בשם 

שהקימה את החברה התאוסופית, ולימדה הרבה על 
אין דת האוקולט. המנטרה של החברה התאוסופית זה  

.גבוהה מהאמת  יותר  

לימודים שהעבירה בלוואצקי דומה לשאר המסורות 
הראשי מכל בין אלה   הנושא, האוקולטיות ותורות הנסתר

שהיא לימדה היה על הנוכחות של ה"ניצוץ האלוהי" בתוך 
כל בן אדם עם משמעת עצמית ואימונים יכולה להוביל 

 להארה רוחנית.

חסידי התאוסופיה רואים את עצמם כ"מחפשי האמת", 
כלא מרוצים עם העולם, ומתנגדי האמונות של הדתות 

י, אבל לא המאורגנות. הם מתוודים שיש קיום אלוה
 בהכרח לאלוהים אישי, בשבילם אלוהים זה טבע וחוק.

 



  
 

בנוסף תאוסופיה מלמדת שלאנושות היו הרבה גלגולים 
בעבר או ואריאציות על פני האדמה, שמכונה "שורש 

 השורשים"

ROOT RACES 

שלא צריכים להראות כשורשים גנטיים אלא סוגים שונים 
שונות של תודעה.של ציויליזציות כמשיגים רמות   

או חוק  תאוסופיה מלמדת גם עם העקרון הדפוס
יש שם איכות מחזור או גל, כמו ,בחוקי הטבע    החזרתיות

ומשפיע על התודעה כדי   התקדמות בזמן שמקנה שיעורים
 ליצור תוצאות מסויימות.

אם האנושות לא תרים את התודעה שלה לרמה מספיק 
גלים האלו, קרוב בזמן החזרתיות של הגבוהה של מודעות  

האוולוציאוני שלהם  ךלוודאי יחוו "נסיגות" בתהלי   

שמצריך "ריסט" של כל  בצורה של ארועים כחצי הכחדות
 האנושות מ"שורש השורשים".



 תלמה:

 תלמה זה מערכת של לימודים פרקטיים של מאגיה

. אליסטר קרואוליעיקרי המפתחים של התלמה הוא   

עשה מה שאתה רוצה יהיה ראשי של תלמה זה: ההמסר 
זה משפט שנוטה לאי הבנה ונלקח מההקשר.,  כל החוק  

, לרצון האמיתיאם משתמשים כמו שצריך זה מתייחס  
שמייצג את המטרה האמיתית והדרך החיים, שקיים 
בהרמוניה עם הרצון של הייקום. זאת הדרך מעל מה 

הוראות של האני שהודרך שלמדנו לשמוע ולעקוב אחר ה
העצמי הגבוה וחוקי הטבע.

 
 

 עבודה נהדרתדרך התלמה הוא רצון אמיתי שמתייחס ל
.  אמת, אהבה וחופששל:  אמתשל ה  

.כמובן לעשות את הרצוןשזה  החופש האמיתי    



אם אתה מחפש לעשות משהו אחר, כל פעולה שהיא לא 
בהרמוניה עם הרצון האמיתי, זה יפעל במפריע בחיים של 

עשה מה שאתה רוצה יהיה העיקרון של התלמה:   האחד.
אהבה זה החוק, אהבה להזכר כהקשר ל, חייב כל החוק

. זה אומר שכל פעולה על ידי האדם חייבת תחת הרצון
אלא להתבצע עם אהבה ) תודעה גבוהה(, כהתשתית שלה, 

אם זה לא מתקיים המוצר של הרצון יהיה כאוטי. רק 
מוניה עם המוסריות וחוקי פעולה על בסיס אהבה ובהר

הטבע יכולה להביא סדר, גם בחיינו האישיים ואו בחברה 
 כולה.

מאגיה זה מדע ואומנות של השפעה על קראולי ביטא":  
. התרחשות השינוי בהתאם לרצון  

רצון הבריאה. זה באמת מה שמפריד בין קישוף למאגיה. 
 שרצון שמונע על ידי אגו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


