
 מבוא לאוקולטיזם:

אנו נחשף לסודות האוקולט תרבויות וסמלים 
 תוך כדי הבנה וביצוע פראקטי.

ם להבין מה המדע הוא באמת ואיך  כעזור ללו
 אפשר להשתמש בו בעולם.

יש אמירה בפילוסופיה עתיקה שאין "חדש תחת  
השמש" במה שמדובר על האוקולט בכללי שזה  

תיהיה פה  אומר שהאמת היא פה, היא תמיד 
והיתה פה, אם אתם יודעים או לא מודעים או כן  

 יודעים. 

הידע על אוקולט דורש למידה תמידית לכל 
 החיים. 

כשמדובר באוקולט יש אספקט חיובי ושלילי, יש  
יש אוקולטיזם שחור ולבן, כלומר זה יכול לשמש  

 לטובה או לרעה.

 מה זה אוקולט:

 מהמילה הלאטינית 

OCCULTUS 

והפרוש הוא: סודי, חבוי, מוסתר או מוחבאההגדרה   

 במקור 

OCCULTARE 

 



, אבל הם לא  כמו גם יש אנשים שהתעוררו למצב
יודעים כלום על האוקולטיזם הם חושבים שזה  

 כת שטן שמקריבה קורבנות. 

ידע על האוקולטיזם צריך ללמוד לעומק, מתחת  
 לפני השטח. 

באמת  ,רק כמה בודדים בעולם  האוקולט זה ידע
חשופים לידע הזה שזה מבנה של הררכיה בכמה  

מהתרבויות העתיקות, שאלה שבדרגות יותר  
גבוהות לא רוצים לחשוף את מלוא הידע לאלו  

זה הסיבה שהמעטים  שתחתם מכמה סיבות.
שהם למעלה בפירמידה לא חושפים את הידע  

למסת האנשים מתחת, כדי להשאיר אותם 
סיציה שלהם  בבורות תמידית ובשליטה על הפו

 בחברה. 

זה כולל מדע שהאנשים לא כל כך מבינים על איך  
אנרגיה פועלת ביקום, איך אנו יכולים לצבור  

אנרגיה בשיטות שונות לא רק לשרוף פחם 
 במנועים ענקיים ודברים כאלו ואחרים.

גם ישויות ממימדים אחרים ורוחניות הכל כלול  
   בידע הזה.

מכלל המטרה להחביא או להסתיר את זה 
האנשים זה כדי ליצור יחסי שליטה בין אלו 

 שיודעים ומבינים את זה ולבין שאלו שלא.



לפני שאנו נכנסים לשאר הנושאים אנו צריכים  
 להבין את ההבדל בין אקסוטרי ואסוטרי.

אקזוטרי: זה משהו שהובן באופן מכוון על ידי    
כלל האוכלוסיה, זה ידע שהוא נפוץ יותר עניין  

ות לכלל האוכלוסיה, משהו שכלל  של פופולרי
רגישה בנוח עם זה.מהאוכלוסיה    

(1זה משהו שנלמד כעט לכלל האוכלוסיה. )  

, אתם לא במעגל הפנימי אם  זה משהו חיצוני 
אתם בתחום האקסוטרי, זאת הסיבה שהאנשים  
מלמעלה בפירמידה לא רוצים ששאר האוכלוסיה  

הפנימי ששמה שוכנת מקור   גלתיהיה בתוך המע
מת. שזה לאן שאנו רוצים להגיע בשינוי הא

העצמי, ושינוי החברה לטובה, זה התחום 
האקסוטרי הוא שטיפת מוח המונית ושליטה  

 מוחית. 

 אזוטרי: 

זה משהו שהובן באופן מכוון על ידי כמות קטנה  
של אנשים עם ידע מיוחד ואיטרס, נסתר, 

מסתורי, מתחת לפני השטח של הידע הרגיל 
זה צריך להיות עם רצון ותשוקה עזה  שוהנפוץ. 

אלו שהתחילו.  ל. זה מתקשר כדי להיות בפנים
(2)  

 



המטרה העיקרית פה זה תהליך של יזמות, 
התחלה, להתחיל, זה אומר שזה עוזר לאנשים  

.להתחיל  

 מה ההבדל בין אוקולט למיסטיקה: 

חוויה מ מיסטיקה זה רמת ידע יותר נמוכה
ותרגול מאוקולטיזם אמיתי, ולאלו שבאמת 

 מבינים באוקולטיזם. 

מיסטיקה מגדירה באופן מטעה: אמונות, 
תרבויות, תרנספורמציה תודעתית האנושית,  

 אבולוציה והאיחוד עם הבורא.

הפעולות והשיטות שמתבצעות תחת המיסטיקה  
 העכשווית משתייכת לתחום האקסוטרי. 

שזה מוציא מאיזון את הרגשות מחשבות, חוויות  
. זה פנימיות, אינטואיציה, אמונה ותפיסה

ההבדל העיקרי בין מיסטיקה לאוקולטיזם, 
יא האמת של הטבע הבריאה, והאיחוד של  שה

המחשבות הרגשות והפעולות שמייצרות 
אנטליגנציה אמיתית: אמת, דאגה, אהבה, רצון  

 אמיתי.

מי שמגדיר את עצמו אוקולטיסט זה מישהו או  
שלומד ומגלה איך חוקי הטבע עובדים  מישהי 

והבנתם, אם מטרה אובייקטיבית בעזרת הרצון  
ה עצמה ולקחת חלק  האמיתי שלנו ושל הבריא 



כדי להשיג את המטרה של אבולוציה לא רק 
 לעצמי אלא לכל האנושות יחד. 

הרבה אנשים שומעים את המילה אוקולט הם 
מייחסים אותה למקור שלילי אבל זה לא, זה 

, ידע שאפשר להשתמש בו לרעה או לטובה,  ידע
. והשאלה מה אנו עושים עם זהזה ידע   

 זה סט כלים. 

שלא ידוע לכלל  האוקולט זה בעצם גוף מדע
האוכלוסיה, מכיל ידע מוסתר על הפסיכולוגיה  

על החוקים של הטבע, בעלי משמעות  והאנושית 
. יבט הפיזי והרוחניהלחוקי פסיכולוגיה גם ב  

 אז מה הידע שמוסתר באוקולטיזם?

האוקולטיזם מסטיר שני גופים העיקריים של 
 הידע:

על חוקי הטבע ידע על העצמי וידע   

פסיכולוגיה האנושית ועל איך זה   ידע על העצמי:
פועל, אספקטים, מוטיבציה, רצון עז ומה מניע  

מה קורה ברמת התת מודע, מה קורה  אותנו. 
ברמה שאנחנו רואים. זה המיקרוקוסם, היחיד,  

 הקטן

חוקים אונברסליים  ידע על חוקי הטבע:
ים  המאקרוקוסום, הדבר מוסריים והמדע הפיזי.



הגדולים, המערכת הגדולה של הטבע, הדינמיקה  
 הפיזית, התנועה, אלקטרומגנטיות וכו'.

זה גם כולל את ידע שנקרא חוקי הטבע, החוקים  
המוסריים שיוצרים את ההשלכות של  

ההתנהגות של יצורים שיש להם את היכולת 
לאנטליגנציה הוליסטית, או במילים אחרות 

וקים שבונים  חוקים אונברסליים מוסריים, הח
 את התודעה. 

אם אתם לא מוכנים לקבל את הידע ולהסתכל  
פנימה ולהבין אותו, ככה אנשים נמכרים 

 למניפולציות וסבל.

מי שמעורב באוקולטיזם השחור הם מכניסים  
את האנשים לאי איזון כרוני מנטאלי שזה בעצם  

, וגם על איך שהם מסתכלים  השליטה המוחית
המבט על חוקי הטבע ואיך  על העולם ונקודת 

 התודעה פועלת.

הם מכניסים את האנשים לאי איזון רק לסוג  
אחד במודל התודעתי או לצד המודל הזכרי או  

נכנסים לאיזון לצד המודל הנקבי והם לא 
. הוליסטי במצב של הרמוניה לשני המודלים יחד  

האמת מתחלקת לשני רכיבים רכיב שהוא קבוע  
אקראי שזה הרצון  שזה חוקי הטבע והרכיב ה

 החופשי שלנו 



הרצון החופשי הוא כוח שנברא כדי שיצורים  
בעלי יכולת הוליסטית אנטליגנציה כדי להתחבר  
לחוקי הטבע עם הרצון החופשי שלנו, כדי להביא  

לנו את התוצאות של הבחירות שלנו לתוך 
החוויה האנושית שלנו כדי שנלמד ונצמח 

 מהבחירות והחוויות האלו.

( )טריביום  

טובה להעלת  לשזה שימוש  מוארהאוקלטיזם ה
הם גם נהגו להחביא ולהסתיר מכלל   ,התודעה

כדי למנוע גניזה מוחלטת, כדי שלא  האנושות
ייפול לידיים של האוקולטיסטים אפלים, 

שמודעים לכמה כוח ועוצמה אפשר לצבור מידע  
כמו כוחניות  כזה, למטרות לא מוסריות

   ושליטה.

המטרה של אוקולט האור זה להפיץ את הידע  
באופן חופשי לאנושות כדי להשים סוף לעבדות  

ות במה  ושליטה וכדי למגר את הבור
שמשתמשים האוקולטיסטים האפלים למטרות  

 שליטה ולשמרם.

 המסורת באוקולטיזם )תורת הנסתר(: 

 הרבה דרכים, יעד אחד: 

ריות עוצבו ספציפית לעשות  תכל המסורות האזו
דבר אחד להעביר את הידע על חוקי הטבע 



ליזמים של אותה מסורת. ידע על איך היקום 
האינטראקציה עם הרצון החופשי  בורא דרך 

שלנו ועם התהליך קבלת החלטות, אנו יוצרים  
עם חוקי הטבע של היקום והחוויה שיש לנו שאנו  

 יצרנו בזמן הנתון.

 שמאניזם: 

זה מסורת עתיקה של ידע כוללת ידע פרקטי 
שמערבת את המשתתף בה להשיג רמות גבוהות  

מוזיקה, של התודעה זה כולל טכניקות כמו: 
ריקוד, רמות קיצוניות של טמפרטורה, צריכת  

וכו. כדי לבצע   אנתאוגנים םמרכיבי
 עם ישויות מהתחום הרוחני האינטראקצי 

מישהו  " הטהור, המילה "שמאן" משמעותה 
, הם נחשבו אלו שמראים את  "שרואה בחשיכה

הדרך, כדי לצאת מהחשיכה ומהכאוס לתוך 
שוכנים  האור. הם אלו שהבינו ששני הכוחות  

, כוחות אלו טבועים  בתוך הפסיכולוגיה האנושית
בתוך חוקי הטבע, ומי שמשתמש בידע הזה הוא  

 מרוויח החלמה והעלאת התדר בקהילה.

 תרבות המצרית )קמאט(: 

משמעות "האדמה השחורה", המילה משוייכת  
למשמעות האדמה השחורה של מצריים שנגרם  

והצפה של מינרלים בשנים  עקב משקעים
(4) הקדומות של נהר הנילוס.   



 העיר ממפיס במקור נקראה 

HI-KA-PTAH 

על ידי קמאטיאנים הקדומים שזה פרוש ל 
"פטאח", לפי התרבות המצרית  מקדש של נשמת  

זה אל בורא מאוד חשוב בפאנטיון המצרי, פטאח  
 הוא היה אלכימאי גדול. 

 לעיתים גם קוראים לו במקביל 

THOTH 

HARMIS TRESMAGISTOS 

 בשמות שונים במסורות העתיקות השונות.

 השלישיה הקמאטית )אלגוריה(: 

זה מתחלק לשלוש אלים ואחת מהם היא אלה  
 שהם:

 אוסיריס: 

המיינדהאל הבורא, האבא, המחשבה,   

 אייסיס: 

נשמה אלה, האמא הקדושה, רגשות,   

 הורוס:

גוףהבן הקדוש, המושיע, פעולה מיידית,   

 



 מאאט: 

האלה מאאט מייצגת את האמת. החוקים של 
הטבע. הייעוד הוא להגיע להרמוניה עם הלמידה  

 של מאאט על איך להמנע מכאוס פנימי.

לימוד חוקים מוסריים, ולא לפעול בצורה לא  
 מוסרית שתביא אלינו כאוס פנימי. 

 אלכימיה: 

 מהחושך אל האור.

תורת הנסתר ומסורת שמלמדת דרך זה 
 אלגוריות. 

אלגוריה: זה סיפור, שיר, תמונה שהם  
מוסתרים, שיכולים להתפרש, להתגלות, כדי  

לגלות את המשמעות התמונה בזה, בדרך כלל  
 שיעור מוסרי.

במסורת האלכימאית מדברת על שכל המודלים  
של התודעה האנושית )מתכות בסיס( שזה חלק  

הטהורה )זהב(, כל ה עלא מושלם מהתוד
להגיע למתכת   המתכות מוסמכות על ידי הטבע

המושלמת )זהב של השמש( מוארת. האלכימאי  
מחפש להסיר מהרגשות המחשבות והפעולות  

שלה או שלו אי סדר ואי שלמות, או מאפיינים  
בסיסיים, במטרה להביא אותם לסדר ומצב 

טבעי עם הרמוניה עם חוקי הטבע, ולהמיר אותם  



כימאי שמייצגת את הגוף,המיינד לזהב אל
 והנשמה במצב טהור. 

 שלב ראשון בשינוי האלכימאי:

האלכימאים נוהגים להשתמש במושג "פרימה  
מטריה" או במילים אחרות התחלת החומריות,  
ששימש להתחלת התהליך העבודה האלכימאית  

שלהם. כסף הוא נחשב לאחד החומרים 
הכסף  ההתחלתיים שלהם. הסמל האלכימאי של 

מתקשר לירח כי זה מייצג את ההיבט הנקבי של  
הפסיכולוגיה האנושית, כולל את התכונות של 

האינטואיציה, תובנה פנימית, חמלה, ראש פתוח  
האלכימאים נוהגים לשנות את   .והתבוננות

החומריות הבסיסית ל"זהב", זה גם מוגדר כ  
"סם החיים" והתמצית הפילוסופית שידועה כ  

הפילוסופית מייצגת   ן האבית, האבן הפילוסופ
את האדם בעצמו בתחילת דרכו בתהליך של 

הגילוי העצמי, זה גם מייצג את הרוח  
האונברסלית, הניצוץ האלוהי או הבנה רוחנית  
מה שמייצגת את כל מה שנברא וזה גם מכליל 

 את האלכימאי עצמו. 

 שלב שני בשינוי האלכימאי:

 מכונה "אלברדו" או "להלבין".



האלברדו מייצג את התהליך של הטיהור הנפשי  
הזיהומים ב"מלח" או אגו   לכמו: שריפה של כ

מוקשה. המלח מופחת לתוך כספית שמייצגת  
נוזליות והתהליך בשינוי המנטאלי, הרגשי 
והרוחני וחיזוק המהות הנקבית שמובילה 

 לשידוך עם הדמיון. 

 השלב השלישי בשינוי האלכימאי:  

נספורמציה לזהב או גופרית,  מכונה "רובדו" הטר
המייצגת את התודעה הטהורה והמוארת 

האלמנט האש באבן הפילוסופית, האיחוד של  
. האדם עם הבריאה  

 המסורת ההרמטית: 

 הסבר על העקרונות בסיסיים שפועלים בטבע.

 ספר "קבליון"

 הרמטי, אטום.

 קבלה:

זה גם  עברית היא קבלהבכמו המילה עצמה 
 המשמעות. 

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

  מיוחדות שלובוהשתקפויות. הסמל הידוע ביותר 
"ספרות" שמתחברות   10שמורכב מ זה עץ החיים 



דרכים שונות. ה"ספרות" משקפות את כל   22ב
ההיבטים על המאפיינים האנושיים שהם: 

היא נקראת  11שיים. הספרה המנטאליים ורג
, שהיא לא נחשבת לאחת הספרות,  בשם "דעת"

אלא ממקום שכל העץ צומח, שזה קשור ל"ידע  
. מוסתר"  

 בניה חופשית:

במקור זה מערכת מוסרית שמופעלת בעמצאות  
 אלגרויה וסמלים.

הדרגות הראשונות ורמות הידע מיועדות  3
עוקב  לתלמידים חדשים הדרגות הם: חניך נכנס, 

 אחר המלאכה, מאסטר מייסון

ENTERED APPRENTICE 

FELLWCRAFT 

MASTER MASON 

זה מייצג בצורה סימבולית את שלושת ההיבטים  
 של התודעה:מחשבה, רגש, פעולה, בכבוד.

בניה חופשית זה מסורת אסוטרית עתיקה, שזה  
הכוונה  על ידע על האני העצמי, שנהפך ל"בונה" 

בסופו של דבר תביא  , שהמיינד והנשמה לשיפור
 לתקומה של המוסר בתוך האדם. 

 



 


