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LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ - VI 

 

Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Φίλε αναζητητή, 

 

Θα προσπαθήσουμε, σε αυτό το μάθημα, να εξηγήσουμε με ποιον 

τρόπο αναπτύσσεται  η διαδικασία της μεταμόρφωσης, σωματικά και 

δομικά. 

Γνωρίζουμε ότι κάθε κύτταρο του σώματός μας, κάθε ίνα του ό-

ντος μας, είναι σχηματισμένη από μη θεϊκή ουσία. Αυτόν ακριβώς τον 

μοιραίο σύνδεσμο του ανθρώπου με την ανόσια διαλεκτική φύση είναι 

που πρέπει να συντρίψουμε  με τη βοήθεια της Αδελφότητας της Ζωής 

που έρχεται σε μας και μας μεταβιβάζει τη δύναμη της ανανέωσης, με 

τη μεσολάβηση του πεδίου εργασίας της Πνευματικής Σχολής. 

Όταν ένας άνθρωπος αγγίζεται από το μαγνητικό πεδίο της Α-

δελφότητας, το άτομο-σπινθήρας του Πνεύματος μέσα του αφυπνίζεται. 

Αναπτύσσεται τότε μέσα του μια νέα προσδοκία, μια νέα δόνηση, μια 

νέα μαγνητική δύναμη που δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, που δεν έχει 

τίποτε κοινό με αυτή τη φύση. Στην καρδιά ενός τέτοιου ανθρώπου έχει 

εγκατασταθεί η αληθινή πίστη. Είναι, όπως λέει ο Παύλος, «πλήρης από 

μια ανεξάντλητη δύναμη», από μια δύναμη τέτοια, ώστε να ελκύει μέσα 

στον μικρόκοσμό του τα ρεύματα και τις δυνάμεις της Ανανέωσης, που 

θα του επιτρέψουν να αναδημιουργήσει ολόκληρο το μικροκοσμικό του 

σύστημα σύμφωνα με την πρωταρχική Ιδέα. 

Αυτές  οι  δυνάμεις προέρχονται από την πρωταρχική ουσία από 

την οποία είναι γεμάτο το απέραντο διάστημα και η οποία αντιπροσω-

πεύει την πληρότητα της θεϊκής ζωής. Αυτές οι ακτινοβόλες δυνάμεις 

δεν αφήνουν κανένα άτομο-σπινθήρα του Πνεύματος σε ησυχία, γιατί 

το άτομο που αγγίζεται είναι ίδιας φύσης με την ακτινοβολία τους. Από 
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αυτό το άγγιγμα προκαλείται λοιπόν μια συνεχής αναταραχή, η οποία θα 

πρέπει τελικά να οδηγήσει σε μια βαθμιαία αφύπνιση.  

Χάρη σʼ αυτή την αφύπνιση ο άνθρωπος αρχίζει να διακρίνει ένα 

Κάλεσμα, που δεν είναι άλλο από το Κάλεσμα της Αδελφότητας που τον 

προσκαλεί να πραγματοποιήσει τον αυτό-ελευθεροτεκτονισμό. 

Όμως, δεν μπορεί να τον βοηθήσει παρά μόνο στον βαθμό που 

εξουδετερώνει και υπερβαίνει το εγώ του μέσω της Eνδούρας. Ωστόσο, 

η Αδελφότητα δεν απαιτεί από έναν άνθρωπο τίποτε που να μην μπορεί 

να το εκπληρώσει. Αν κάνουμε ένα βήμα μαζί Της, θα μας προσφέρει το 

απαραίτητο Φως και τη Δύναμη για τα δύο επόμενα βήματα. 

Αν δεχτούμε την Οδό, αν εμπιστευόμαστε το Φως να μας καθο-

δηγήσει, θα ελευθερώσουμε μέσα μας, μέσω μιας νέας στάσης ζωής, 

τις ακτινοβολίες του Ρόδου της καρδιάς. Αυτές θα φέρουν εις πέρας τη 

μεταμόρφωση, «ο Άλλος μέσα μας θ' αυξηθεί και εμείς θα ελαττωθού-

με».  

Η νέα Ψυχή είναι μια πολύ εκλεπτυσμένη αιθερική σύνθεση. 

Δεν έρχεται σε μας ουρανοκατέβατη σε μια δεδομένη στιγμή, και 

σίγουρα δεν πρόκειται να ξυπνήσουμε ξαφνικά κάποια μέρα κατέχοντάς 

την. Προς το παρόν, κατέχουμε μόνο την ψυχή-αίμα, τη θνητή ψυχή. Η 

αθάνατη Ψυχή πρέπει να επανεμφανιστεί σε μας. 

Αυτή η Ψυχή δεν είναι σωματική, παρόλο που εμφανίζεται μέσα 

στο σώμα, μέσα στην προσωπικότητα. Η ψυχή διατηρεί σε κάθε περί-

σταση την καθαρή φύση της. Είναι αναλλοίωτη και διαθέτει μια πολύ 

έντονη δύναμη ακτινοβολίας. 

Η Ψυχή που πρέπει να επανεμφανιστεί σε μας  ήδη  λοιπόν υπάρ-

χει, : δεν έχει με κανέναν τρόπο ανάγκη την προσωπικότητά μας. Αντί-

θετα, εμείς έχουμε ανάγκη από αυτήν, από την ακτινοβόλα, αναζωογο-

νητική και δυναμική ισχύ της, για να μπορέσει να επανεμφανιστεί μέσα 

μας ο πρωταρχικός Άνθρωπος. 

Αυτή η προσωπικότητα έχει κατασκευαστεί και διατηρείται από 

τις διαλεκτικές δυνάμεις της γης μας. Όμως ταυτόχρονα βρίσκεται -
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σαν να έχει εισαχθεί με εμβόλιο- μέσα σε μια οντότητα η οποία προέρ-

χεται από μια άλλη τάξη: τον μικρόκοσμο.  

Ο μικρόκοσμος,  δεν προέρχεται από τη γη, αλλά από την Υπερ-

φύση. 

Ο σημερινός άνθρωπος είναι, έτσι, ένα διπλό ον, που συνίσταται 

από μια προσωπικότητα η οποία προέρχεται από τη γη, και από έναν μι-

κρόκοσμο ο οποίος προέρχεται από τη θεϊκή φύση. 

Όμως, αυτά  τα δύο πρέπει να γίνουν ένα, και να σχηματίσουν μια 

νέα οντότητα ικανή να επιστρέψει στο αναλλοίωτο βασίλειο. Αυτή η ε-

νότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την προσφορά 

της θνητής ψυχής στην πρωταρχική Ψυχή, η οποία βρίσκεται σε λανθά-

νουσα κατάσταση στο κέντρο του μικροκόσμου: στο Ρόδο της καρδιάς. 

 

Ας επιστρέψουμε στον άνθρωπο του οποίου το άτομο-σπινθήρας 

του Πνεύματος έχει αγγιχτεί, τον άνθρωπο που ωθείται από μια βαθιά 

και πραγματική αναζήτηση, από μια μακρόχρονη ανησυχία, να ξαναβρεί 

την κατάσταση της ζώσας Ψυχής. Η κεφαλή του και η καρδιά του έχουν 

φτάσει σε κάποιο βαθμό ανοίγματος. Όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος 

από αυτή την έντονη προσδοκία, από αυτή την άσβεστη επιθυμία, αι-

σθάνεται μέσα στην καρδιά του ένα συναίσθημα που τον ωθεί όλο και 

περισσότερο προς τον Σκοπό. Και αυτή η προσδοκία μπορεί να γίνει τό-

σο δυνατή που το στέρνο αρχίζει κυριολεκτικά να δονείται. Η καρδιά 

είναι τότε πολύ ανοιχτή και το ιερό της κεφαλής έχει επίσης καταστεί 

ικανό ν' αρχίσει τη διαδικασία. 

Τότε  μια μεγάλη και θαυμαστή δύναμη απελευθερώνεται μέσα 

στην καρδιά, και παρευρισκόμαστε έτσι στην ανέγερση του Πρώτου 

Ναού. 

Στην πραγματικότητα, στο μέρος της καρδιάς όπου βρίσκεται το 

άτομο-σπινθήρας, το Ρόδο, βρίσκεται επίσης μια μεγάλη δύναμη, που 

έχει ασύγκριτη ισχύ. Αυτή η δύναμη καλείται Kουνταλίνι της καρδιάς. 

Η διαδικασία της δόμησης της Ψυχής ξεκινάει με την απελευθέ-

ρωση αυτής της Kουνταλίνι. Αυτή η δύναμη αρχίζει τότε να ακτινοβο-
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λείται και αποκτά ένα συνεχώς αυξανόμενο πεδίο δράσης. Το Ρόδο της 

καρδιάς ανοίγει τα πέταλά του και η Kουνταλίνι διαχέεται στο αίμα με 

τη μορφή φωτεινών ωθήσεων. 

Αυτή η δόνηση φτάνει στον θύμο αδένα  ο  οποίος   εκκρίνει μια 

νέα ορμόνη η οποία περνά στην κυκλοφορία του αίματος. 

Ο θύμος είναι ένας αδένας της ανάπτυξης που λειτουργεί κατά 

την παιδική και νεανική ηλικία και στη συνέχεια μαραίνεται, παραμένο-

ντας φαινομενικά άχρηστος. Ωστόσο, αν αγγιχτεί από το γνωστικό Φως, 

χάρη στη δόνηση του ατόμου-σπινθήρα του Πνεύματος ξαναγίνεται ζω-

ντανός και ενεργός. 

Όταν ο θύμος βρίσκεται πολύ ανοιχτός και η κατάσταση του αί-

ματος και του νευρικού συστήματος το επιτρέπει, η δύναμη του Ρόδου, 

αυτή η δύναμη του Φωτός, διαχέεται τότε και αρχίζει την άνοδό της 

προς το ιερό της κεφαλής. Από τη στιγμή που η ορμόνη του θύμου περ-

νάει μέσα στο αίμα στο επίπεδο της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, η δύνα-

μη του Φωτός αμαυρώνεται λίγο-πολύ από τη φύση του αίματος μέσα 

στο οποίο κυκλοφορεί. Φέρουμε στην πραγματικότητα μέσα στο αίμα 

μας, από τη γέννησή μας, την εικόνα της φυσικής θρησκείας, του απο-

κρυφισμού, του ανθρωπισμού ή του υλισμού. Οι πρώτες σκεπτομορφές 

που αφυπνίζονται έτσι από τη δύναμη του Φωτός είναι, λοιπόν, πολύ α-

νόσιες και αδύναμες. Μόνον αργά-αργά γίνεται μια αλλαγή. 

 

Μπορούμε έτσι να καταλάβουμε ότι η αναζήτηση είναι μια διαδι-

κασία που δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει. Αντιπροσωπεύεται από 

μια μακριά, πολύ μακριά αλληλουχία εμπειριών, γιατί υπό τον εξαναγκα-

σμό των σκεπτομορφών μας, περνάμε σε πειραματισμούς. Συμμετέχου-

με σε κάθε είδους κινήσεις μέσα σ' αυτόν τον κόσμο, γιατί πρέπει να ε-

πιβεβαιώσουμε την αλήθεια και την ορθότητα των σκέψεών μας στην 

πράξη.  

Μετά  το  πέρασμα της ορμόνης του θύμου μέσα στο ιερό της 

κεφαλής, αυτή μεταβιβάζεται με φυσικό τρόπο στο σώμα μέσω του αί-

ματος· η λειτουργία, όμως, του όντος των επιθυμιών απομακρύνει από 
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το αίμα αυτή την εχθρική γι' αυτό ουσία, μέσω των νεφρών. Πράγματι, 

το συκώτι και τα νεφρά κοσκινίζουν, θα λέγαμε, και αποσύρουν από το 

αίμα όλες τις ουσίες που είναι ξένες προς την εγωική φύση. Αν, όμως 

το πρωταρχικό άτομο εξακολουθεί να δονείται, τότε βρισκόμαστε 

μπροστά σε αυτή την περίεργη κατάσταση, που είναι οικεία σε πολλούς 

αναζητητές: την  αίσθηση  του να ζεις δύο ζωές. 

Όμως, το πρώτο άγγιγμα δεν προκαλεί καμία φανερή αλλαγή: ε-

ξωτερικά τίποτε δεν αλλάζει στην ύπαρξή μας ή αλλάζουν πολύ λίγα. 

Mε τα επαναλαμβανόμενα, όμως, αγγίγματα το άτομο-σπινθήρας 

του Πνεύματος θα μπορέσει να δονηθεί πιο έντονα, και η ορμόνη του 

θύμου θα μπορέσει να προκαλέσει μια αντίδραση που να διαρκεί. 

Πριν φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σχετικά προχωρημένο ση-

μείο, συνεχίζουμε να ζούμε τη συνηθισμένη μας ζωή. Aυτή, όμως, είναι 

ήδη η ζωή ενός «Εφέσου», ενός κατοίκου της χώρας των συνόρων. 

 

Η πρώτη εστία που αγγίζεται από το μαγνητικό πεδίο της Αδελφό-

τητας βρίσκεται, λοιπόν, στην καρδιά. Η δεύτερη εστία βρίσκεται στο 

κέντρο του ιερού της κεφαλής. Αυτές τις σημαντικές και ισχυρές εστί-

ες οι Ροδόσταυροι τις ονομάζουν Ναούς.  

Ο Πρώτος Ναός βρίσκεται μέσα στην καρδιά· ο Δεύτερος Ναός 

βρίσκεται μέσα στην κεφαλή και τον ονομάζουν επίσης Ναό του Χρυσού 

Ροδόσταυρου, γιατί αυτοί που έχουν συγκεντρώσει τη δύναμη του ρό-

δου στο ιερό της κεφαλής τους ακτινοβολούν από την κεφαλή τους ένα 

χρυσό φως. Σε αμέτρητες γραφικές αναπαραστάσεις και μυστικιστικές 

εικόνες μπορεί κανείς να δει αυτό το χρυσό φωτοστέφανο. 

Όταν η δύναμη του Ρόδου, η Kουνταλίνι της καρδιάς μπορέσει 

να εισχωρήσει στον Δεύτερο Ναό, μέσα στην κεφαλή, ρέει στη συνέ-

χεια προς τα κάτω, μέσω της δεξιάς χορδής του συμπαθητικού νευρι-

κού συστήματος, μέχρι το ιερό πλέγμα, αυτό το θαυμαστό όργανο: το 

πλέγμα που αγιοποιεί, που θεραπεύει. 

Αυτή η κάθοδος δεν πραγματοποιείται μέσω του νωτιαίου μυε-

λού, επειδή βρίσκεται ακόμα στην υπηρεσία της εγωικής συνείδησης. 



	  

	  	   VI-6 

Το ιερό πλέγμα είναι το κέντρο μέσα στο οποίο βρίσκεται συμπυκνωμέ-

νο όλο το παρελθόν μας και όλο το κάρμα μας, και μέσω του οφιοει-

δούς πυρός, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στον νωτιαίο μυελό, έρχεται σε 

επαφή με το ιερό της κεφαλής. 

Αν οι γνωστικές δυνάμεις κατορθώσουν να κατακτήσουν το ιερό 

πλέγμα, τότε γίνεται δυνατή η απελευθέρωση. Έτσι, όταν το κατερχό-

μενο γνωστικό ρεύμα φτάνει στο ιερό πλέγμα, δίνεται μια μεγάλη μάχη 

ενάντια σε όλο το κάρμα που έχει συσσωρευτεί από τις προηγούμενες 

ενσαρκώσεις του μικρόκοσμου και από τη σημερινή επίσης. Tο κάρμα 

αυτό πρέπει να εκμηδενιστεί και μετά να εκδιωχθεί από τον νότιο πόλο 

της προσωπικότητας.  

Αυτή η μάχη είναι η συνάντηση με αυτό που οι μύθοι αποκαλούν 

«φύλακα στο κατώφλι». Αυτή η μάχη δεν δίνεται από το εγώ, αλλά από 

τη γνωστική δύναμη μέσα στον μαθητή, από τη δύναμη που προέρχεται 

από την πρώτη πηγή της Kουνταλίνι, που βρίσκεται στην καρδιά. 

Αυτή η δύναμη είναι που σπάει όλα τα δεσμά. 

Ο σκοπός της σύγκρουσης αυτής είναι να ελευθερωθεί μέσα στο 

ιερό πλέγμα μια άλλη πηγή δύναμης της Kουνταλίνι: η δεύτερη πηγή 

της. Όμως, αυτή η δεύτερη πηγή δεν ανοίγεται μ' έναν τρόπο αγνό και 

θετικό παρά μόνο αν η πρώτη πηγή, μέσα στην καρδιά, έχει προηγουμέ-

νως ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. 

 

Όταν η δύναμη του Ρόδου έχει πραγματοποιήσει μέσα στο ιερό 

πλέγμα το εξαγνιστικό έργο της, ξανανεβαίνει μέσω της αριστερής 

χορδής του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, για να επιστρέψει στο 

ιερό της κεφαλής. 

Οι αρχαίοι ποιητές έλεγαν γι' αυτό το ανερχόμενο ρεύμα ότι είναι 

ένα ρεύμα εγκωμίων και ευχαριστιών, μια απέραντη ευθυμία, ένα κύμα 

ανανέωσης. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι αρχαίοι 

σοφοί αποκαλούν το συμπαθητικό «λύρα του Θεού»· το μουσικό όργανο 

που οι χορδές του δονούνται από τη Γνώση. 
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Στη συνέχεια, όταν ο Tρίτος Ναός που έχει την έδρα του στο ιερό 

πλέγμα ανοίξει πραγματικά, εγείρεται η δεύτερη δύναμη της Kουνταλί-

νι, μέσω του αγωγού του νωτιαίου μυελού, και ενώνεται στο ιερό της 

κεφαλής με την πρώτη δύναμη της Kουνταλίνι, η οποία έχει ανέλθει μέ-

σω της αριστερής χορδής του συμπαθητικού. Αυτές οι δύο δυνάμεις 

συγχωνεύονται στον χώρο πίσω από το μετωπικό οστούν, μέσα στο Ναό 

του Χρυσού Ρόδου, και ο τρίτος οφθαλμός ανοίγει!  

Ο μαθητής κατέχει τότε την ικανότητα της νέας Δύναμης. Όμως, 

το ψυχικό σώμα δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα παρά 

μόνον η κάθετη δοκός του σταυρού. Μονάχα ένα μέρος του Μεγάλου 

Έργου έχει πραγματοποιηθεί. Η οριζόντια δοκός του σταυρού λείπει γι' 

αυτό ο μαθητής πρέπει να καθίσει στον αργαλειό του, για να υφάνει ε-

κεί το νέο όχημά του, τον «Χρυσό Μανδύα του Γάμου», το «Χρυσό Έν-

δυμα». 

Με αυτή τη συμβολική έκφραση εννοούμε ότι ο μαθητής πρέπει 

να χρησιμοποιήσει τη νέα του ικανότητα σε συμφωνία με την γνωστική 

απαίτηση. Τοποθετείται, με ολόκληρο το είναι του, στο πεδίο της Υπη-

ρεσίας.  

Το Ψυχικό Ένδυμα δεν μπορεί σε  καμία  περίπτωση να το υφάνει 

κανείς στο σπίτι του, καθισμένος στην πολυθρόνα του, με μια στάση δι-

αλογισμού ή λατρείας. Πρέπει μέρα και νύχτα να υφαίνει κανείς στον 

αργαλειό του, με μια τέλεια στάση υπηρεσίας, που δεν απαιτεί τίποτε 

για τον εαυτό της. 

Εφοδιασμένος με αυτή τη νέα δύναμη, με αυτή την ισχυρή και 

νέα ενέργεια, ο μαθητής πηγαίνει μέσα στον κόσμο, για να εργαστεί 

«για το Βασίλειο του Θεού». Πηγαίνει μέσα στον κόσμο, στην υπηρεσία 

της Πνευματικής Σχολής των Ιεροφαντών του Χριστού, για να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τον ωκεανό της διαλεκτικής 

ζωής. 

Μόνον έτσι η οριζόντια δοκός καρφώνεται στον σταυρό, απ' όπου 

ακτινοβολεί το Ρόδο του Ναού το οποίο βρίσκεται στο κέντρο. 
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Αυτό  που  είναι σημαντικό για κάθε εργάτη είναι οι δυνάμεις, οι 

οποίες βρίσκονται με τρόπο αποτελεσματικό στη διάθεσή του. Το αν έ-

χει το χάρισμα ενός εξαιρετικού ρήτορα ή ενός συγγραφέα περιωπής 

δεν έχει πολλή σημασία: αν του λείπει αυτή η μοναδική Δύναμη, δεν 

μπορεί να κάνει τίποτε για τη διάδοση του μεγάλου και θαυμαστού έρ-

γου. 

Όταν κάποιος διαθέτει τη νέα Δύναμη και τη χρησιμοποιεί σύμ-

φωνα με τον Νόμο της Αγάπης της Γνώσης, προκύπτει από αυτό ένας 

σύνδεσμος με το Θείο, με τις δυνάμεις της Υπερφύσης. Αυτές οι δυνά-

μεις συγκλίνουν γύρω από τον μαθητή με μια ολοένα αυξανόμενη συ-

γκέντρωση. Έτσι τίθεται σε λειτουργία ο «αργαλειός» και υφαίνουμε το 

«Χρυσό Ένδυμα του Γάμου». 

Το νέο Ψυχικό Σώμα είναι, λοιπόν, το νέο μαγνητικό πεδίο του 

ανθρώπου. Γεννιέται από τη νέα στάση ζωής του, σε πλήρη αυτοπαρά-

δοση στη Δύναμη της Γνώσης  και  συντίθεται από αιθερικές αξίες της 

Υπερφύσης. 

 

Χάρη στο νεοδομημένο ψυχικό σώμα, ο μαθητής έχει υπαρξιακά, 

δομικά και σωματικά απελευθερωθεί από την γη και τον κόσμο.  

 

Οι φίλοι σας από το LECTORIUM ROSICRUCIANUM 


