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LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ - III 

 

 

Φίλε αναζητητή, 

  

Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει την πτώση του και την  φυλάκισή  

του μέσα σʼ αυτόν τον απατηλό διαλεκτικό κόσμο, ωριμάζει μέσα του η 

απόφαση να δραπετεύσει από αυτή τη φυλακή.. Και μόλις πάρει αυτή 

την απόφαση, με την βεβαιότητα ότι υπάρχει ένας κόσμος διαφορετικός 

από αυτόν της διαλεκτικής, δηλαδή ένας θεϊκός κόσμος, ο άνθρωπος 

αυτός δεν έχει τότε παρά μόνο έναν σκοπό στη ζωή του: να ξαναβρεί 

την Πρωταρχική Πατρίδα. Tη ζωή αυτού του κόσμου, την αισθάνεται 

σαν μια έρημο, μια άγονη έρημο μέσα στην οποία είναι υποχρεωμένος 

να επιβιώνει. 

Αυτή η έννοια της ερήμου αντιστοιχεί σε μια ανακάλυψη μέσα 

του, την  οποία  μπορεί κανείς να την συγκρίνει με μια γέννηση: με μια 

εντελώς καινούργια κατανόηση της ζωής. Η Βίβλος την αποκαλεί επί-

σης γέννηση, αλλά αυτή η γέννηση βρίσκεται ακόμα στο οριζόντιο επί-

πεδο της διαλεκτικής. Είναι η γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, του 

ανθρώπου που κηρύσσει στην έρημο και φωνάζει: «Κάντε ευθείες τις 

οδούς του Θεού που είναι μέσα σας». 

Μόλις φτάσει  κανείς σε αυτή την κατάσταση συνείδησης, έχει 

κάνει το πρώτο βήμα, γιατί έχει συνειδητοποιήσει υπαρξιακά την έρημο, 

την μοναξιά και τον θάνατο που διαπερνούν αυτή τη διαλεκτική ζωή. Ο 

μαθητής που έχει φτάσει σʼ αυτή την Ιωαννική κατανόηση θα θελήσει 

να εκμηδενίσει δομικά, θεμελιακά, σύμφωνα με το πνεύμα, την ψυχή 

και το σώμα, καθετί που ανήκει σε αυτή την ύπαρξη του θανάτου. Θα 

κοιτάξει να εξαλείψει μέσα του οτιδήποτε δεν αντιστοιχεί στο θεϊκό 

Σχέδιο. 

Καταλαβαίνει τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή: «Αυτός που έρ-

χεται μετά από μένα είναι πιο δυνατός από μένα». Ο οδοιπόρος της ε-
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ρήμου γνωρίζει ότι ο θάνατος του παλιού εγωικού εαυτού είναι η προϋ-

πόθεση για την απελευθέρωση της αληθινής Ζωής. Αυτή είναι η αληθι-

νή έννοια της θεμελιώδους μεταστροφής: να διανύσεις το δρόμο της 

εκμηδένισης του εγώ! 

Πρέπει να εγκαταλείψουμε όλες τις δυνάμεις του εγώ· πρέπει να 

σπάσουμε όλους τους δεσμούς του και να επιβάλουμε σιγή στον δυνα-

μισμό του πεδίου εκδήλωσής του. Ωστόσο, δεν πρόκειται με κανέναν 

τρόπο για ασκητισμό ή για φυγή από τον κόσμο. Μέσα σε αυτόν εδώ τον 

κόσμο είναι που πρέπει να εξουδετερωθούν τα πάθη και η τάση για αυ-

τοεπιβεβαίωση. Ο υποψήφιος πρέπει ν' απαρνηθεί, μέσα σε αυτόν τον 

κόσμο, κάθε εγωκεντρική δραστηριότητα και θέληση και να διορθώνει 

την στάση του απέναντι στη ζωή μέρα με τη μέρα. 

Αυτή η εξουδετέρωση θα καθοδηγείται νοητικά μόνο από «αυτο-

παρατήρηση», συνεχή και ουδέτερη. Κάθε δευτερόλεπτο θα πρέπει να 

βλέπουμε πόσο η θέλησή και οι επιθυμίες μας, μας καθηλώνουν στο ο-

ριζόντιο επίπεδο. Μόνον η αυτογνωσία μας επιτρέπει ν' αποφύγουμε τις 

παγίδες του αυτό-καταναγκασμού και τους πειραματισμούς για αυτοκυ-

ριαρχία.  

Επίσης, η συντριβή του εγώ δεν είναι μια υπόθεση της προσωπι-

κής θέλησης, όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, αλλά μια σαφής και δι-

αυγής συμπεριφορά, που δεν είναι άρνηση της διαλεκτικής ύπαρξης, 

αλλά εσωτερική απόσπαση. 

. Η αυτό-παράδοση, η αυτό-επανάσταση, θα πρέπει να του φαίνο-

νται σαν μια εσωτερική αναγκαιότητα. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το 

στάδιο, τότε η θεμελιώδης μεταστροφή μπορεί να συντελεστεί με επι-

τυχία. 

 Εξουδετέρωση δεν σημαίνει καταναγκασμό, αλλά απλή και κα-

θαρή εγκατάλειψη της διαλεκτικής. Ο υποψήφιος πρέπει να φτάσει σε 

μια στάση ζωής απαλλαγμένη από έλξεις και απωθήσεις και να μην εστι-

άζει πλέον τις επιθυμίες του στα αντικείμενα αυτού του κόσμου. Γνωρί-

ζει ότι καθεμία από τις δραστηριότητές του είναι μια κίνηση που προέρ-

χεται από την φυσική κατάστασή του και κατά συνέπεια δεν έχει αξία 
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παρά μόνο μέσα σε αυτήν τη φύση. Έχοντάς το κατανοήσει αυτό, αρ-

νείται αυτή την κίνηση, αυτό το κυνήγι των επιθυμιών και φέρνει τις ε-

πιθυμίες του σε πλήρη ανάπαυση... Αυτή η ανάπαυση, αυτή η ηρεμία θα 

πρέπει ν' αντιπροσωπεύει την παράδοσή μας στην Γνώση, την εγκατά-

λειψή μας μπροστά στις πύλες των Μυστηρίων. Στην Συμπαντική Διδα-

σκαλία αυτή η ηρεμία, αυτή η κατάσταση της σιωπής διδάσκεται σε κά-

θε υποψήφιο. Τα αρχαία Μυστήρια έλεγαν: «Η ψυχή μου είναι σιωπηλή 

μπροστά στον Θεό. Από Αυτόν θα έρθει η σωτηρία μου». 

Μπορείτε να καταλάβετε ότι μια καινούργια δυνατότητα γεννιέ-

ται για τον μαθητή, χάρη σε αυτή την αληθινή, πραγματική ηρεμία, χάρη 

στον κατευνασμό των φυσικών ηλεκτρομαγνητικών καταιγίδων: μπορεί, 

πράγματι, μέσα σ' αυτή τη σιγή, ν' αγγιχτεί από την Δύναμη ακτινοβολί-

ας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Συμπαντικής Αδελφότητας. 

Για να εμβαθύνουμε στην έννοια της θεμελιώδους μεταστροφής, 

είναι  απαραίτητο να κατανοήσουμε τι πραγματικά είμαστε και να δια-

σαφηνίσουμε τις σχέσεις εξάρτησης του μικρόκοσμου και του κόσμου. 

 Η προσωπικότητα  βρίσκεται στο κέντρο ενός συστήματος, ενός 

μικρού κόσμου τον οποίο ονομάζουμε μικρόκοσμο. 

          Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε είναι οργανωμένος σύμφωνα με 

την ίδια αρχή που είναι οργανωμένος  και ο μικρόκοσμός μας. Γι' αυτό 

μιλάμε για «κόσμο» και για «μικρόκοσμο» . 

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αυτού του κόσμου κρατά σε συνοχή 

μεταξύ τους όλα τα πλάσματα που περιλαμβάνονται στο χώρο του, με 

τον ίδιο τρόπο που η ελκτική δύναμη της βαρύτητας μας κρατά στη θέ-

ση μας. Είμαστε  γεννημένοι από αυτή τη φύση, από τις υλικές αρχές 

που την διέπουν, και λόγω αυτής της γέννησης, το προσωπικό μας ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο συμφωνεί απόλυτα με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

αυτού του κόσμου. Είμαστε εντελώς ένα μαζί του. Από τη στιγμή που οι 

επιθυμίες μας, οι επιδιώξεις μας κατευθύνονται προς το οριζόντιο επί-

πεδο της ζωής, από τη στιγμή που εστιαζόμαστε σε αυτή τη φύση, στα 

πράγματα αυτού του κόσμου, είναι προφανές ότι ενισχύουμε την ελκτι-

κή μαγνητική μας σύνδεση. Έτσι, λόγω της διαλεκτικής φύσης μας και 
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των ηλεκτρομαγνητικών δραστηριοτήτων αυτού του κόσμου, είμαστε 

όλοι φυλακισμένοι από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αυτής της γης και, 

στην πραγματικότητα, οι δεσμοφύλακες του εαυτού μας. 

Θα κατανοήσετε καλύτερα την φύση αυτής της φυλάκισης, αν 

εμβαθύνουμε στην δομή του μικρόκοσμου. Ο μικρόκοσμός μας, ένα πο-

λυσύνθετο σύστημα ζωής, έχει την μορφή μιας σφαίρας όπου μπορούμε 

να διακρίνουμε, από το κέντρο προς τα έξω, διαδοχικά: 

1. Την προσωπικότητα με τα 4 σώματά της, τον λεγόμενο  «κατώ-

τερο εαυτό». 

2. Το αναπνευστικό πεδίο ή πεδίο εκδήλωσης. 

3. Το στερέωμα (αυρικό ον), το λεγόμενο «ανώτερο εαυτό»  και 

4. Ένα επταπλό μαγνητικό πνευματικό πεδίο. 

 

1. Με την λέξη  προσωπικότητα εννοούμε αυτό το τμήμα της αν-

θρώπινης εκδήλωσης στο οποίο διακρίνουμε τα εξής σώματα: 

- το φυσικό σώμα 

- το αιθερικό σώμα 

- το σώμα της επιθυμίας και 

- το νοητικό σώμα ή, καλύτερα, τη νοητική ικανότητα. 

Ας υπενθυμίσουμε μόνο εδώ ότι αυτή η προσωπικότητα θεωρείται 

– εσφαλμένα – σαν ο πλήρης ή πραγματικός άνθρωπος, ωστόσο, δεν εί-

ναι παρά μια βαριά ακρωτηριασμένη προσωπικότητα ενός εκφυλισμένου 

μικρόκοσμου. Και επίσης δεν έχει συνείδηση παρά μόνο του πεδίου ύ-

παρξης στο οποίο ανήκει. 

 

2. Το αναπνευστικό πεδίο, ή πεδίο εκδήλωσης, είναι ένα δυναμικό 

πεδίο στο εσωτερικό του οποίου καθίσταται δυνατή η ζωή της προσωπι-

κότητας –έλκει και απωθεί τις δυνάμεις και τις ουσίες που είναι απαραί-

τητες για τη ζωή και τη διατήρηση της προσωπικότητας. Είναι πλήρως 

προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα. Μέσα σε αυτό το αναπνευστικό 

πεδίο γεννιούνται, από τις νοητικές συλλήψεις μας, σύννεφα σκέψεων 

που είναι πραγματικές ζωντανές οντότητες, προϊόντα των ψευδαισθή-
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σεών μας, των προκαταλήψεών μας και της ζωής μας εν γένει. Αυτά τα 

όντα μας εξουσιάζουν ολοκληρωτικά. 

Βρίσκουμε εκεί επίσης εκδηλώσεις του όντος των επιθυμιών. Ο 

πυρήνας αυτού του όντος των επιθυμιών κατοικεί στο ιερό της λεκά-

νης, απ' όπου ελέγχει ολόκληρο το σύστημα του ανθρώπου.  

 

3. Ο ανώτερος εαυτός, ή το αυρικό ον, ή, ακόμα, το μικροκοσμικό 

στερέωμα, διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεσή μας με 

τη γη. Αν ήμασταν σε θέση να δούμε εσωτερικά το στερέωμά μας, θα 

βλέπαμε εκεί ένα πλήθος φωτεινών μαγνητικών σημείων: τον δικό μας 

συγκεκριμένο έναστρο θόλο. Το μαγνητικό σύστημα του στερεώματος 

είναι διαφορετικό για τον καθένα από μας. Τα φωτεινά σημεία παριστά-

νουν το σύνολο των δυνάμεων, των αξιών, των συνηθειών και των απο-

τελεσμάτων της ζωής των προσωπικοτήτων που έχουν κατοικήσει στον 

μικρόκοσμο κατά τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του.  

Το αυρικό ον είναι, λοιπόν, ο φορέας του κάρμα. Τα φώτα του εί-

ναι χαρακτηριστικά για μας: οι μαγνητικές δυνάμεις του αυρικού όντος 

προβάλλονται στην προσωπικότητα. Ο ανώτερος εαυτός αντανακλάται, 

λοιπόν, στον κατώτερο εαυτό. Αυτός ο σύνδεσμος της προσωπικότητας 

με τον ανώτερο εαυτό κυβερνά τη συνείδησή μας, τη σκέψη μας, τη 

θέλησή μας, τον χαρακτήρα μας, κ.λπ. Είμαστε, λοιπόν, αυτό που είμα-

στε σύμφωνα με τη φύση και την ποιότητα του ανώτερου εαυτού. 

 

4. Τέλος, το επταπλό μαγνητικό πνευματικό πεδίο, που ακτινοβο-

λεί πέρα από το αυρικό ον, εξαρτάται και αυτό επίσης ολοκληρωτικά 

από το αυρικό ον. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μαγνητικό πεδίο εκ-

δηλώνεται σε στενή συμφωνία με την ποιότητα του μικροκοσμικού μας 

στερεώματος: προσελκύει τις ομόλογες δυνάμεις, αυτές που του αντι-

στοιχούν. Και αυτές οι δυνάμεις μεταβιβάζονται στη συνέχεια στην 

προσωπικότητα.  
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Αν μπορείτε να συλλάβετε την αλληλεξάρτηση των διαφόρων 

στοιχείων του μικρόκοσμου μεταξύ τους από τη μια, και με τον κόσμο 

από την άλλη, θα καταλάβετε πόσο το πεδίο ύπαρξής μας είναι ένα 

κλειστό σύνολο και σε ποιο βαθμό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του μας 

κρατά φυλακισμένους. 

Είναι δυνατό να σβήσουμε τα φώτα του στερεώματός μας; Είναι 

δυνατό ν' αποκαταστήσουμε το ένδοξο στερέωμα του  πρωταρχικού  

ανθρώπου? 

Αυτό είναι εφικτό με μιαν απόλυτη μεταστροφή στη ζωή  μας  με  

την εκμηδένιση του εγώ (την Ενδούρα των Καθαρών) 

Όποιος αναγνωρίζει ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα κατανοεί ότι η 

θεμελιώδης μεταστροφή είναι αναγκαία και επείγουσα. Δεν είναι καθό-

λου ευχαριστημένος με την τωρινή κατάστασή του της εξάρτησης και 

της φυλάκισης. 

Ο υποψήφιος για την Ελευθερία δεν θέλει πια τίποτε από την πα-

λιά του ζωή. Τα εγκαταλείπει όλα: τόσο τα επιτηδευμένα και υπολογι-

στικά παιχνίδια της θέλησης, των επιθυμιών και της δράσης, όσο και την 

φαινομενική σοφία του κόσμου. Ανυψώνεται σ' ένα στάδιο ουδέτερης 

και νοήμονος αναμονής, μέχρις ότου έρθει η δική του «Ημέρα του Κυ-

ρίου». 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου αναμονής, ο μαθητής δεν 

θα πρέπει να προσπαθήσει να βιάσει την εξέλιξή του. Θα αποχαιρετήσει 

την γήινη φύση απλά και σταθερά. Θα γίνει σιωπηλός ενώπιον του Θε-

ού.  

Αυτή η αλλαγή της ζωής, που η Γνώση ζητεί από τους μαθητές 

της, προκαλεί τα πιο θαυμαστά αποτελέσματα. Όταν το εγώ, δηλαδή η 

συνείδηση, απαρνείται την φυσική παρόρμησή του, το αίμα και η εσω-

τερική έκκριση τροποποιούνται. Η θέληση, η επιθυμία και η διάνοια η-

ρεμούν. 

Tότε, η διπλή δραστηριότητα του αυρικού μαγνητικού πεδίου –η 

έλξη και η απώθηση – μετασχηματίζεται ολοκληρωτικά.  
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Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση ο μικρόκοσμος θα είναι δεκτι-

κός για το Φως του Πνεύματος.  

 

          Θα έρθει μια ημέρα που ο αναγεννημένος μικρόκοσμος  θα βαδί-

σει μέσα στο Φως. Mην κατασκευάζετε θεωρίες επ' άπειρον, αλλά α-

δράξτε τα εργαλεία σας και βάλτε τον πρώτο σας λίθο. 

 

Οι φίλοι σας από το LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

 

 

 

 

 

 

 


