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LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ - V 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Φίλε αναζητητή, 

 

Ήδη από τα πρώτα μας μαθήματα θα πρέπει να σας έχει εντυπω-

θεί το γεγονός ότι η σημερινή ανθρώπινη ύπαρξή μας είναι μια ύπαρξη 

σε φυλακή: είμαστε πράγματι εξαρτημένοι από μια ανόσια σφαίρα ζωής. 

Η ύλη από την οποία ζούμε έχει ξεφύγει από την διεύθυνση του Πνεύ-

ματος και δεν βρίσκεται πλέον σε αρμονία με το πρωταρχικό Φως. Το 

χαρακτηριστικό αυτής της εκφυλισμένης ύπαρξης είναι καταγεγραμμέ-

νο στο αίμα μας, το οποίο επιμαρτυρεί για ολόκληρο το είναι μας. Στην 

πραγματικότητα, η ολότητα της ψυχής αποκαλύπτεται από το αίμα. 

 

Στο τελευταίο μας μάθημα μιλήσαμε για τα διάφορα «ψυχικά 

ρευστά». Αυτά τα ρευστά είναι 5, και γιʼ αυτό μιλάμε για πενταπλή ψυχή. 

1. Το αστρικό ρευστό της συνείδησης εισέρχεται στο σύστημα 

του ανθρώπου στο επίπεδο της κεφαλής. Αποτελεί τον πυρήνα της συ-

νείδησής μας και ενεργοποιεί τα 12 εγκεφαλικά ζεύγη νεύρων. 

2. Tο νευρικό ρευστό, με το οποίο 12 ικανότητες καλούνται σε 

ζωή, οι οποίες συχνά συμβολίζονται σαν οι 12 απόστολοι, οι 12 αιώνες 

του ανθρώπου. 

3. Το οφιοειδές πυρ, το οποίο βρίσκουμε στον εσωτερικό αγωγό 

της σπονδυλικής στήλης, είναι το τρίτο ψυχικό ρευστό. Μέσα σε αυτό 

το οφιοειδές πυρ, που είναι ο άξονας της προσωπικότητάς μας, εκφρά-

ζονται ταυτόχρονα το σημερινό αστρικό πυρ και όλες οι καρμικές ωθή-

σεις του μικροκοσμικού παρελθόντος. 

4. Το ορμονικό ρευστό προέρχεται από τους αδένες εσωτερικής 

έκκρισης, ή ενδοκρινείς αδένες. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτούς 

τους αδένες σαν μετασχηματιστές αστρικών και αιθερικών δυνάμεων. 
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Ο κάθε αδένας παράγει μια διαφορετική ορμόνη, που μεταβιβάζεται στο 

πέμπτο ψυχικό ρευστό, το τελικό προϊόν όλου αυτού του έργου, που εί-

ναι: 

5. Το αίμα, μέσω του οποίου καθορίζεται η κατάσταση της συνεί-

δησής μας και ολόκληρης της ύπαρξής μας. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του πενταπλού συστήματος εμφανίζονται οι 

διάφορες μορφές της σωματικής εκδήλωσης: ο σκελετός, οι μύες και 

τα όργανα. 

Κάθε ψυχή-αίμα, κάθε άτομο, διακρίνεται από τα άλλα μέσω των 

ιδιαίτερων προσωπικών αναγκών του και μιας ιδιαίτερης κατάστασης 

συνείδησης. Αυτή η κατάσταση εκφράζεται μέσα στο αίμα, που απεικο-

νίζει αυτό που είμαστε. 

Η αρχαία Σοφία λέει ότι «το αίμα περικλείει όλα τα μυστικά της 

ύπαρξης». Πράγματι, το αίμα είναι το κλειδί ολόκληρου του όντος μας. 

Περικλείει το πρότυπο της φυλάκισής μας όπως και αυτό της απελευθέ-

ρωσής μας. Επί του παρόντος, το αίμα μας καθορίζει τη φυλάκισή μας: o 

τρόπος  που  σκεφτόμαστε  και  η  συγκινησιακή  μας  κατάσταση είναι ο 

καρπός του τύπου του αίματός μας, της ακτινοβολίας του αίματός μας. 

Σε αυτήν τη φυλάκιση από το αίμα  πρέπει  να  αντιδράσουμε  με 

μιαν απόλυτη επανάσταση ως προς το αίμα! 

Δεν πρόκειται για καλλιέργεια ούτε για μετασχηματισμό του αί-

ματος, ούτε για συμπεριφορά αυτοάμυνας μέσα στη φθορά, αλλά για 

την δημιουργία ενός εντελώς νέου τύπου αίματος. 

Αναμένεται από εμάς ένας εντελώς νέος πνευματικός προσανα-

τολισμός, η πρακτική μιας άγιας Αλχημείας. Οφείλουμε ν' ανοίξουμε το 

αίμα μας στη γνωστική ακτινοβολία, στην μυστηριώδη ατμοσφαιρική 

Χριστική ώθηση, μέσω αυτό-απελευθερωτικών πράξεων. 

Αν μπορέσουμε να συνδεθούμε μέχρι το αίμα με την ακτινοβολία 

του Χριστού, τότε θα απελευθερωθούμε από την αρπάγη της φύσης. Η 

ακτινοβολία του Χριστού είναι μια ώθηση, η δονητική δύναμη της οποί-

ας υψώνεται πολύ πάνω από το δικό μας δυναμικό συνείδησης: Η συνά-
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ντηση με αυτήν την ακτινοβολία μας καίει σαν φωτιά, μας διαπερνά σαν 

ρομφαία. 

Η θέληση είναι η βάση του εγώ, το κλειδί κάθε συνείδησης. 

Είναι ο μεγάλος ιερέας του Ναού μας. Και αυτή τη θέληση οφεί-

λουμε να την εμπιστευτούμε στο Χριστικό πυρ, γιατί μόνον έτσι θα μπο-

ρέσει να πραγματοποιηθεί η «αναγέννηση εξ Ύδατος και Πνεύματος» 

του Ευαγγελίου. «Όποιος θα θελήσει να χάσει τη ζωή του για Μένα, θα 

Τη βρει!» 

Αν θέλουμε να ζήσουμε από την Αλήθεια και να την ελευθερώ-

σουμε πραγματικά μέσα μας, θα πρέπει να γίνει μια βεβαιότητα αγκυρο-

βολημένη στο αίμα μας. Κανείς δεν μπορεί να ζωστεί μια αλήθεια που 

δεν μεταφέρεται μέσα από το αίμα του. 

Όποιος κατέχει την Αλήθεια μέσα στο αίμα του, την βλέπει να ε-

πιβεβαιώνεται με κάθε χτύπο της καρδιάς του. Η σκέψη, η συναισθημα-

τική ζωή και η δραστηριότητα του ανθρώπου προέρχονται από το αίμα 

και ελέγχονται από αυτό. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να βιώσουμε και 

να βαδίσουμε την Οδό των Pόδων, είναι απαραίτητο το αίμα μας να κα-

τέχει την ουσία και τον σκοπό αυτής της Οδού. Όσοι επιθυμούν να βα-

δίσουν την Οδό χωρίς να κατέχουν αυτή την κατάσταση του αίματος, 

παραβιάζουν λίγο-πολύ τη φύση τους. 

Επειδή το αίμα κατέχει ιδιότητες που προσδιορίζουν την κατά-

σταση της συνείδησής μας, οτιδήποτε επηρεάζει το αίμα επηρεάζει επί-

σης ολόκληρη τη συνείδησή μας. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με τη 

μεγάλη σημασία της διατροφής, δεδομένου ότι η σύσταση του αίματος 

επηρεάζεται επίσης από τις τροφές και τις δυνάμεις που αυτές περιέ-

χουν. Οι τροφές δεν περιέχουν μόνο θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες, μέ-

ταλλα, κ.λπ., αλλά επίσης ουσίες λεπτοφυούς φύσης που αποκαλούνται 

αιθέρες. Το κρέας και το ψάρι ειδικά περιέχουν αιθερικές ουσίες που 

αντιστοιχούν σ' ένα ιδιαίτερο δονητικό επίπεδο, αρνητικό για τον μαθη-

τή που επιζητεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης. 
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Για να διανυθεί η οδός της «ευαγγελικής αναγέννησης εξ Ύδα-

τος και Πνεύματος» πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες βασικές απαιτή-

σεις, μεταξύ των οποίων είναι η χορτοφαγία. 

Τα ζώα δεν κατευθύνονται από ένα ατομικό εγώ, ένα προσωπικό 

πνεύμα, αλλά από ένα ομαδικό πνεύμα, ένα είδος «συλλογικού εγώ», 

που ορίζει τη συμπεριφορά κάθε είδους. Ένα ζώο που το οδηγούν στο 

σφαγείο, για παράδειγμα, υφίσταται όλη την αγωνία ενός πλάσματος 

στο οποίο ασκούν βία και  ο φόβος και η επιθυμία για εκδίκηση του ο-

μαδικού πνεύματος  που εκφράζονται μέσα σ' αυτό, κατακλύζουν κάθε 

κύτταρο της σάρκας του, κάθε σταγόνα του αίματός του. 

Έτσι  ο άνθρωπος τρέφεται από αυτές τις δυνάμεις! 

Ο άνθρωπος που βαδίζει  την Οδό θα οδηγηθεί αναπόφευκτα ν' 

απαρνηθεί το κρέας, όχι για λόγους αποστροφής, όχι για λόγους ηθι-

κούς, ούτε γιατί είναι καλό για την υγεία, αλλά για τους πνευματικούς 

λόγους που αναφέραμε. 

Για τους ίδιους λόγους ο μαθητής απέχει εντελώς φυσικά από το 

αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τη νικοτίνη. Αποφεύγει επίσης να φοράει 

γούνες, καθώς και ρούχα από δέρμα ή πούπουλα. Η νικοτίνη προκαλεί 

έναν εκφυλισμό του αιθερικού σώματος και βλάπτει το αναπνευστικό 

σύστημα, καθώς και την καρδιά και τα νεύρα. Το αλκοόλ διαταράσσει τη 

σκέψη και συσκοτίζει τη συνείδηση. Αυτό που το αλκοόλ προκαλεί προς 

στιγμή, η νικοτίνη το κάνει σε διάρκεια, προκαλώντας συνήθως μια κα-

τάσταση εξάρτησης. 

Ο μαθητής γνωρίζει ότι η φλόγα της συνείδησής του, που καίει με 

μια ανόσια φωτιά στο ιερό της κεφαλής, τρέφεται και συντηρείται από 

τις δυνάμεις και τις δονήσεις αυτής της γήινης φύσης. Αν ποθεί αληθι-

νά την απελευθέρωση, αρχίζει ν' αφήνει πίσω του όλες τις αιτίες του 

εκφυλισμού και όλους τους παράγοντες που τον δένουν με τη γη. 

Υπάρχει μέσα του ένας τέτοιος πόθος για θεραπεία και για ανα-

βίωση της πρωταρχικής του  κατάστασης που αυτές οι διατροφικές α-

παιτήσεις τού γίνονται κατανοητές και εφαρμόσιμες. 
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Η πνευματική κάθαρση του αίματος και η υλική κατά την φύση 

κάθαρση πρέπει να συμβαδίζουν. Η δεύτερη είναι η βασική απαίτηση για 

την πρώτη. Όποιος αναζητεί την πνευματική κάθαρση του αίματος αλλά 

παραμελεί την στοιχειώδη φυσική του κάθαρση, παραμένει θύμα ενός 

συναισθηματικού μυστικισμού που του δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχει 

ξεφύγει από την ύλη. 

Ωστόσο, η φροντίδα του σώματος, η επιθυμία για θεραπεία σύμ-

φωνα με τις αξίες και τους κανόνες της υγείας αυτού του κόσμου δεν 

πρέπει να είναι αυτοσκοπός, γιατί όσο υγιείς και να καταφέρουμε να εί-

μαστε κατά την φύση, δεν θα είμαστε λόγω αυτού λιγότερο ασθενείς 

κατά το Πνεύμα. 

Είμαστε ασθενείς όχι μόνο εξαιτίας της φυσικής φθοράς του ορ-

γανισμού ή έπειτα από μια μόλυνση, αλλά και εξαιτίας της παραβίασης 

των νόμων της ζωής. Αυτή η παραβίαση μας έχει αποκλείσει από τον 

κόσμο της απόλυτης Ζωής, και περιπλανιόμαστε μέσα στον κόσμο της 

σχετικότητας, στον οποίο ανήκουν η αρρώστια και ο θάνατος. 

Ο φυσικός άνθρωπος ζει σύμφωνα με τη θέληση της σάρκας του. 

Για να συντηρηθεί, κινητοποιεί όλο το πάθος του για ζωή και όλη τη θέ-

λησή του, αλλά το  μόνο  που κατορθώνει είναι να καθυστερήσει το  γή-

ρας του σώματός του. 

Ο αληθινός μαθητής επιζητεί μια άλλου είδους θεραπεία: τη συμ-

φιλίωση με το Θεό. Κατανοεί ότι αυτός ο κόσμος και αυτή η ανθρωπό-

τητα δεν βρίσκονται σε αρμονία με το σχέδιο του Θεού. Ο άνθρωπος 

είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο θεϊκό πεδίο Ακτινοβολίας, γι' αυτό είναι 

συντετριμμένος, παρά τη θέλησή του, γι' αυτό στον εδώ κόσμο δεν εί-

ναι δυνατή μια μόνιμη κατάσταση υγείας. Η αρρώστια και ο θάνατος 

παραμένουν το πεπρωμένο μας. 

Αν θέλουμε να τα νικήσουμε, πρέπει να προσβάλουμε την ίδια την 

αιτία της συντριβής μας: την απομάκρυνσή μας από το θεϊκό Νόμο. 

Πρέπει ν' αλλάξουμε το δονητικό κλειδί του συστήματος μας. Πρέπει να 

προβούμε σε μια θεμελιακή αλλαγή 
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εγκαταλείποντας αυτό που μας κάνει ανθρώπους αυτής της φύ-

σης, δηλαδή: όλο το πάθος του εγώ, όλο τον εγωκεντρισμό μας. 

Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε ως προς τον κόσμο, την ύλη, και 

τις προσπάθειες του εγώ για αυτοσυντήρηση. Όταν χωρίς να βιάζουμε 

τίποτα, αυθόρμητα και χωρίς υπερβολές μπορούμε να συγκεντρώσουμε 

όλη μας την προσοχή στην απελευθερωτική ζωή, όταν μπορούμε να βε-

βαιώσουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον προσανατολισμό 

μας, τότε το Απελευθερωτικό Φως αναβλύζει, χωρίς τη δική μας μεσο-

λάβηση. 

Αυτός ο νέος προσανατολισμός εκφράζεται μέσα στο αίμα με μια 

νέα ορμονική έκκριση και ο άνθρωπος βιώνει έτσι την πρόγευση της Ει-

ρήνης που ξεπερνά κάθε κατανόηση. Ο μικρόκοσμος εκπέμπει στο διά-

στημα έναν «ήχο» εντελώς διαφορετικό, που τον ακούει ο Πατέρας των 

Ζωντανών. 

Το αίμα μπορεί να φορτιστεί με νέες ουσίες, με Φως και με δύνα-

μη, με οριστικές συνέπειες  οι  οποίες δεν αφορούν μόνο το άτομό μας. 

Η κάθαρση του αίματός  που καθορίζει και την κάθαρση του μικροκό-

σμου  αντανακλάται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με αυτή την κά-

θαρση συμβάλλουμε  επίσης στην κάθαρση του διαλεκτικού μακρόκο-

σμου. 

Αυτό  συμβαίνει  διότι  τα πεδία ακτινοβολίας όλων των μικρόκο-

σμων αλληλοεπηρεάζονται και συμπλέκονται. Με το να συμπλέκονται 

έτσι έχουν δημιουργήσει, μέσα στο χρόνο, μια ζώνη ακτινοβολίας που 

περιβάλλει ολόκληρη τη γη. Αυτό το σύννεφο, που τυλίγει την ανθρω-

πότητα, είναι φορτισμένο με όλα τ' αποτελέσματα των σκέψεων, των 

επιθυμιών και των συναισθημάτων των ανθρώπων, που έχουν συσσω-

ρευτεί μέσα στους αιώνες. Αποτελεί ένα φοβερό συλλογικό καρμικό 

φορτίο, στο οποίο πληρώνουμε όλοι το χρέος μας. Αυτό το σύννεφο 

σκοτεινιάζει κατά περιόδους, δηλητηριάζοντας την ανθρωπότητα και 

εξουσιάζοντάς την όλο και περισσότερο. 

Όταν ένας άνθρωπος αντιδρά, για παράδειγμα, στις πιέσεις αυ-

τών των δυνάμεων με μια σκέψη, μια ευχή ή ένα πάθος, ακτινοβολεί με 
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τη σειρά του μια δόνηση που θα ενισχύσει και θα αναζωογονήσει τις 

δυνάμεις που είναι παρούσες στην ατμόσφαιρα. Μπορείτε να συμπερά-

νετε από αυτό τι συμβαίνει όταν χιλιάδες άνθρωποι αντιδρούν σε συμ-

φωνία: σκεφτείτε τις προσευχές που επαναλαμβάνονται ατελείωτα μέ-

σα στις εκκλησίες· το παραλήρημα ενθουσιασμού ενός πλήθους κατά τη 

διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, για παράδειγμα· όλες τις παθια-

σμένες εξάρσεις των μαζών: πολιτικές, καλλιτεχνικές, σεξουαλικές 

κ.λπ. 

Όλες αυτές οι δονήσεις, όταν ακτινοβολούνται στην ατμόσφαι-

ρα, συγκεντρώνονται σε σύννεφα δυνάμεων τόσο ισχυρά που γίνονται 

αληθινά νοήμονα δημιουργήματα, τα οποία κατέχουν μια αυτόνομη συ-

νείδηση. Η συμπαντική ιερή γλώσσα αναφέρει αυτές τις δυνάμεις με το 

όνομα «άρχοντες», «αιώνες», ή ακόμη «άρχοντας αυτού του κόσμου». 

Αν δεν αντιδρούμε πλέον στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της 

διαλεκτικής ζωής, αν αποχαιρετήσουμε αυτόν τον κόσμο και τον παρα-

λογισμό του, εξασθενίζουμε τους άρχοντες και τους αιώνες, καθώς και 

την αρνητική επίδρασή τους σε όλους τους ανθρώπους. Βάζουμε ένα 

τέλος στην καρμική οφειλή. 

 

Οι φίλοι σας από το LECTORIUM ROSICRUCIANUM 


