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 Όσο εμβαθύνουμε στις μελέτες, τους διαλογισμούς μας, και τα παραδοσιακά σύμβολα 
που είναι συνδεδεμένα στην μυητική μας πορεία, τόσο περισσότερο  κατανοούμε ότι μιλούν 

μία γλώσσα συμπαντική, μία γλώσσα ικανή να «ανοίξει» θύρες και να αποκαλύψει μυστήρια 
όλων των αρχαίων Παραδόσεων. 

 Στην Δυτική Παράδοση και ειδικά στην δική μας, εκείνη δηλ. που μας αφορά 
περισσότερο, το σύμβολο που  φαίνεται να μας προσεγγίζει για να το γνωρίσουμε 
περισσότερο είναι το TARO (TORA1) ξεκινώντας από τους τελευταίους βαθμούς.  

Μακρυά από εμάς, ασφαλώς, το να εμβαθύνουμε σε αυτά το στοιχεία με τον τρόπο 
που γίνεται είτε μέσω διαδικτύου, είτε από ανθρώπους οι οποίοι εμπορευματικά υπηρετούν 

ψευδομυητικές παρεκτροπές. Αυτοί είναι ανίκανοι να συλλέξουν το αυθεντικό πνεύμα που 
αποκρύπτεται, ευτυχώς, άψογο και άθικτο μέσα στις Τυπικά μας. 
 Το TARO παρουσιάζεται από έναν σταυρό τοποθετημένο μέσα σε κύκλο. Τα 4 

γράμματα που το αποτελούν είναι τοποθετημένα στα 4 σημεία του ορίζοντα: Βορράς-Νότος 
στον κάθετο άξονα και Δύση-Ανατολή στον οριζόντιο. Η εσωτερική εξήγηση αυτού του 

συμβόλου, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και μπορεί να μας πάει πολύ μακρυά, δεδομένων των 
πολλών συμβολισμών με τους οποίους είναι συνδεδεμένο. Γιαυτό θα περιορισθούμε σε μία 

επιμέρους εξήγηση κυρίως όσον αφορά την ομοιότητα που αυτό το σύμβολο έχει με ένα άλλο 
σύμβολο των Βορειοαμερικανών ερυθροδέρμων. Εκείνο του «τροχού της ιατρικής»  

               TARO        τροχός της ιατρικής 

 
[1] TORA στα Εβραϊκά σημαίνει «διδασκαλία». Πρόκειται για ερμηνευτικό σχόλιο της πεντατεύχου, δηλ. των πρώτων 

πέντε βιβλίων της Βίβλου: Γένεση, Έξοδος, Λευϊτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Υφίστανται 5.888 στίχοι και 79.976 λέξεις 
στην TORA, η οποία σύμφωνα με την Παράδοση δόθηκε στον Λαό του Ισραήλ στο όρος Σινά. 

 Οι αναλογίες αυτού του «τροχού της ιατρικής»  με το σύμβολο του TARO είναι 
σημαντικές και εντυπωσιακές. Εμφανισιακά έχουμε έναν σταυρό διαιρεμένο σε 4 μέρη, 



 

αντιστοιχούντα στα 4 σημεία του ορίζοντα, κάθε ένα των οποίων παρουσιάζεται με ένα 
σύμβολο.  

 Στην περίπτωση του συμβόλου T A R O τα 4 γράμματα αντιστοιχούν στα Εβραϊκά 

γράμματα Tav ת, Aleph א , Resch ר και Vau ו, στα Λατινικά T A R O, και στα Ελληνικά Ταύ, 

Αλφα, Ρο, Ωμέγα. 

ו ר א ת  = TARO = ΤΑΡΩ 
Η εικόνα αυτή είναι ο καθρέπτης μιάς αρμονίας και μιάς ισορροπίας οι οποίες δεν 

μπορούν ποτέ να σπάσουν ούτε να τροποποιηθούν, επί ποινή καταστροφής σε πολλά επίπεδα 
είτε αόρατα και λεπτά είναι ορατά και χονδροειδή. Το  T A R O είναι μια εικόνα ισχυρή στην 

οποία ο άνθρωπος παρατηρεί και «βλέπει» τον εαυτόν του, αντανακλώμενο στο κέντρο του 
σταυρού. 

 Εάν διαλογισθούμε σωστά πάνω σε αυτό το σύμβολο, θα μπορέσει να μας «μιλήσει», 
υποδεικνύοντάς μας τον ορθό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε μέσα από τις διάφορες 
εκδοχές που παρουσιάζονται στη νόησή μας.  

Ας αναλογισθούμε ότι οι Ινδιάνοι της Αμερικής χρησιμοποίησαν τον όρο «ιατρική». 
Προφανώς αυτός ο όρος δεν έχει να κάνει με κάποια θεραπεία. Κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά 

απλοϊκό. Έχει να κάνει με μία αναλογική και βαθειά έννοια παραγωγικής ισχύος, δηλαδή για 
εκείνη την δυνατότητα που μας προσφέρεται μέσα από την Μύηση στους διάφορους 
βαθμούς, και η οποία μας ωθεί να ενσωματωθούμε και να εναρμονισθούμε με τους Νόμους 

της Φύσης! 
 Μέσα από αυτή την αρμονία θα προέλθει η πνευματική ευζωΐα, και ως αντανάκλαση η 

υγεία σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μας, είτε στο υλικό είτε στο νοητικό. 
 Πρόκειται, συνθετικά, για την ελπίδα που υποστηρίζεται από την πίστη η οποία 

κυριαρχείται από την συνειδητοποίηση της ύπαρξης εντός μας του Ανώτατου Όντος! 
 Πρόκειται για το Αλχημικό ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ, το οποίο μετασχηματίζει σε 4 χρόνους τον 
μόλυβδο σε χρυσό. Πρόκειται για το V.I.T.R.I.O.L.2  που μετασχηματίζεται σε 

V.I.T.R.I.O.L.V.M. Δηλαδή στην γνωστή ακροστιχίδα που διέπει την αναζήτησή μας και την 
οποία συναντήσαμε στην πρώτη μας επαφή με το Τάγμα στην Αίθουσα Στοχασμών, 

προστίθενται τα γράμματα V.M. που σημαίνουν VERAM MEDICINAM = Αληθής ιατρική. 
[2] 

V.I.T.R.I.O.L. = «Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem» ή «Επισκέψου το εσωτερικό της 

γης και ανορθώμενος θα βρείς την απόκρυφη λίθο» που σημαίνει: «Επισκέψου τον εσωτερικό σου κόσμο, και εκεί θα 
βρείς το μεγάλο μυστικό». 

 

Μέσα από αυτό κατανοούμε τώρα τον όρο «ιατρική» των ερυθροδέρμων. Ιατρική, ή 
Μέγα Ελιξήριο, Απόκρυφη λίθος, Lapis Philosophorum. 

Καταλήγοντας, ας θυμηθούμε το γεγονός ότι ο θεμελιωτής του Τύπου/Τάγματός μας, 
Marco Egidio Allegri, είχε ονομασθεί από τους μυητικούς και Ακαδημαϊκούς κύκλους της 

εποχής του, ως ο άνθρωπος με τους «4 εγκεφάλους», εξαιτίας της ικανότητάς του να 
αναλύει, να συνθέτει και να επιλύει τα πλέον δύσκολα προβλήματα.  

Τα ίδια χαρακτηριστικά βρίσκουμε και στους διαδόχους του, Ottavio Ulderico Zasio, 

Gastone Ventura και Sebastiano Caracciolo.  Ειδικά ο τελευταίος, έλεγε συχνά: «διαιρέστε τις 



 

ιδέες σε 4 μέρη». Στα ίδια τέσσερα μέρη αναφέρθηκε και ο Gastone Ventura, αναφερόμενος 
στο TARO και τον «τροχό της ιατρικής», στο βιβλίο του «η Γη των 4 δικαιοσυνών». (Σ.τ.Μ. δεν 

έχει μεταφρασθεί ακόμη) 
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