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LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ - IV 

 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ Ο ΝΑΟΣ ΜΟΥ 

 

Φίλε αναζητητή, 

 

Το προηγούμενο μάθημά μας έδειχνε ότι ο μικρόκοσμος είναι α-

λυσοδεμένος στον διαλεκτικό κόσμο και εξηγούσε γιατί η απελευθέρω-

ση απαιτεί την πτώση του φυσικού εγώ. Σημειώναμε επίσης ότι μια τέ-

τοια πτώση συνοδεύεται από μια  αλλαγή στο επίπεδο του σώματος και 

των λειτουργιών του. 

Αυτό το σημείο θα θέλαμε ν' αναπτύξουμε τώρα, γιατί είναι ση-

μαντικό να κατανοήσουμε τον ρόλο που παίζει το σώμα σε κάθε αλλαγή 

της συνείδησης. Ο μαθητής της Πνευματικής Σχολής θα πρέπει να γνω-

ρίζει ότι τα διάφορα μέρη του σώματος δεν παίζουν ρόλο μόνο σε σω-

ματικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Το σώμα συνδέεται 

πολύ στενά με την κατάσταση της συνείδησης: η συνείδηση ενός εντε-

λώς διαλεκτικού ανθρώπου και η συνείδηση ενός ανθρώπου ανοιχτού 

στη Γνώση ανήκουν πράγματι σε δύο τύπους ανθρώπων πολύ διαφορε-

τικής φύσης. Διαφέρουν όχι μόνο από άποψη πνευματική και ηθική, αλ-

λά επίσης και από δομική και σωματική άποψη. 

Γνωρίζετε ότι ολόκληρο το φυσικό μας σώμα αποτελείται από έ-

ναν πολύ μεγάλο αριθμό κυττάρων. Καθένα από αυτά τα κύτταρα κατέ-

χει,  ένα είδος συνείδησης. Οι εμπειρίες και η συμπεριφορά κάθε κυτ-

τάρου μεταβιβάζονται στην κεντρική συνείδηση -που βρίσκεται στο ιερό 

της κεφαλής- μέσω του νευρικού συστήματος, με το οποίο είναι συνδε-

δεμένο κάθε κύτταρο. 

Όσο αυτά τα κύτταρα και τα άτομα από τα οποία αποτελούνται 

προέρχονται από τη φύση αυτού του κόσμου, η συνείδησή μας θα πα-

ραμένει επίσης από αυτόν τον κόσμο. 
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Κανένα κύτταρο, κανένα όργανο δεν περιορίζεται σε μια καθαρά 

οργανική λειτουργία. Πολλές εκφράσεις αποκαλύπτουν αυτή την πνευ-

ματική εργασία μέσα στο σώμα. Στη Βίβλο, για παράδειγμα, ο Ψαλμω-

δός λέει: «Εξέτασέ με, Αιώνιε, δοκίμασέ με, πέρασε από τη χοάνη τα 

νεφρά μου και την καρδιά μου». 

Πράγματι, με τη δραστηριότητα των νεφρών, σε συνδυασμό με το 

πλέγμα του στομάχου, απομακρύνονται τα απόβλητα και οι δυνάμεις 

κρυστάλλωσης που εισχωρούν στην κυκλοφορία του αίματος του συνη-

θισμένου ανθρώπου. Επίσης η λέξη στέρνο, η οποία χρησιμοποιείται για 

το οστό που βρίσκεται στο πάνω μέρος του θώρακα, σημαίνει: ακτινο-

βόλο. Αυτό μας θυμίζει ποιες είναι οι πραγματικές ιδιότητες αυτού του 

οργάνου. 

Όταν η Αγία Γραφή μιλάει για Ναό, εκφράζει συμβολικά και με 

πολύ καλυμμένο τρόπο την πνευματική πραγματικότητα του σώματος, 

την κρυμμένη έννοιά του, την αληθινή αποστολή του: να είναι το ιερό 

του Πνεύματος. Ο Ναός του σημερινού διαλεκτικού ανθρώπου είναι έ-

νας εκφυλισμένος ναός. Και όταν ξαναβρίσκει την πρωταρχική κατά-

στασή του, το σώμα γίνεται ένδοξο και άφθαρτο. 

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτές τις δύο σωματικές κατα-

στάσεις; Για να το κατανοήσουμε, πρέπει να εξετάσουμε  : 

1. τα υλικά από τα οποία συνίσταται το σώμα, και 

2.τα ρευστά που δέχονται και διοχετεύουν αυτά τα υλικά, ανάλο-

γα με τον προσανατολισμό της συνείδησής μας. 

 Καθετί που ζει σε αυτόν τον κόσμο παράγει και καταναλώνει δυ-

νάμεις. Παράγουμε και χρησιμοποιούμε ζωτική δύναμη. Ο μικρόκοσμός 

μας είναι ένας σταθμός που δέχεται κάθε είδους δυνάμεις. Αυτές οι 

κοσμικές δυνάμεις, που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη, ονομάζονται 

πολλές φορές «πράνα», μια λέξη που σημαίνει «ζωτική ουσία» ή ακόμα 

«άρτος της ζωής». Τις ονομάζουμε επίσης «αιθέρες». 

Υπάρχουν άπειρες δυνάμεις και όψεις αυτού του πράνα. Αλλά 

μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε δύο κατηγορίες, θεμελιακά διαφο-

ρετικής φύσης. Είναι: 
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- είτε διαλεκτικές, και επομένως ανήκουν  στη γήινη φυσική τάξη, 

- είτε θεϊκές, και  επομένως αγνές.  

Γι' αυτό η Ιερή Γλώσσα διακρίνει την «φθαρτή τροφή» και τον 

«Άφθαρτο Άρτο της Ζωής». 

Στην  κυκλοφορία  αυτών  των  δυνάμεων  στο  σώμα  παίζουν  

πρωταρχικό  ρόλο 

- το κυκλοφοριακό σύστημα, 

- το ορμονικό σύστημα και 

- το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα. 

 

Τα ρευστά που κυκλοφορούν μέσω αυτών των οδών συναποτε-

λούν αυτό που ονομάζουμε «αίμα», με την εσωτερική έννοια της λέξης, 

ή «ψυχή-αίμα». Αυτός ο όρος υπονοεί ότι το σώμα και η ψυχή δεν είναι 

διαχωρισμένα, αλλά αντίθετα τα «ψυχικά ρευστά» αποτελούν μια όψη 

του σώματος. Το κυκλοφορικό σύστημα συνίσταται από την κυκλοφορία 

του αίματος. Aυτό το αίμα έχει δύο όψεις: την όψη του υγρού (αυτήν 

που γνωρίζετε), και την πνευματική όψη (το αιμάτινο ρευστό). 

Όλες οι δυνάμεις που εισέρχονται στον μικρόκοσμό μας εμποτί-

ζουν το αίμα μας. Στη συνηθισμένη ζωή ζούμε λοιπόν από μη θεϊκές δυ-

νάμεις. Γι' αυτό φέρουμε μέσα στο αίμα μας την προδιάθεση για μιαν 

ανόσια ζωή. Η διαλεκτική φύση είναι θεμελιακά αγκυροβολημένη μέσα 

στο αίμα μας, το οποίο μεταφέρει τις δονήσεις των διάπυρων παθών 

του διαλεκτικού πυρός, και γιʼ αυτό είμαστε καταδικασμένοι νʼ αναφω-

νούμε: «Αυτό που δεν θέλω, το κάνω!». Πράγματι, όλο το παρελθόν, όλο 

το κάρμα που έχει συσσωρευτεί στο αυρικό στερέωμα μιλάει μέσα στο 

αίμα μας. Ο άνθρωπος είναι έτσι ολοκληρωτικά υποταγμένος στην κα-

τάσταση του αίματός του. 

 

Το ορμονικό σύστημα αποτελεί τη δεύτερη όψη της ψυχής-

αίματος. Οι αδένες της εσωτερικής έκκρισης παίζουν πράγματι έναν 

πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάστασή μας. Διοχετεύουν τις ορμόνες 

τους στο αίμα και επιδρούν έτσι πάνω στο νευρικό σύστημα. Για παρά-
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δειγμα, ο θυμός προκαλεί μια έκχυση αδρεναλίνης, που εκκρίνεται από 

τα επινεφρίδια. Η κατάσταση του ορμονικού μας συστήματος αποκαλύ-

πτει την ποιότητα των επιθυμιών και των συναισθημάτων μας. Αν φέ-

ρουμε μέσα μας τον Πόθο για Σωτηρία, αυτός ο πόθος θα προκαλέσει 

στο ορμονικό σύστημά μας αποτελέσματα τελείως διαφορετικά από αυ-

τά που παράγονται από τις συνηθισμένες επιθυμίες και τα πάθη μας. 

 

Το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα είναι η τρίτη όψη της ψυ-

χής-αίματος. Η ιερή συμβολική όλων των εποχών το παριστάνει σαν ένα 

δένδρο (η συκιά, στη Βίβλο). Το ιερό της κεφαλής είναι η κορυφή του, η 

σπονδυλική στήλη ο κορμός του, και τα δώδεκα εγκεφαλικά νεύρα τα 

κλαδιά του. 

Το εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα βρίσκεται ολοκληρωτικά 

στην υπηρεσία του εγώ, δηλαδή της κεντρικής συνείδησης της προσω-

πικότητας. Αυτή η συνείδηση έχει την έδρα της στην κεφαλή και χαρα-

κτηρίζεται από την ικανότητα της λογικής και της θέλησης. Aσκεί τη 

θέλησή της μέσω του αγωγού του νωτιαίου μυελού, τον οποίο ελέγχει 

ολοκληρωτικά. 

Αυτή η κεντρική συνείδηση της προσωπικότητας ονομάζεται: «ο-

φιοειδές πυρ». Αυτό στέφεται από αστρικές φλόγες που εκπορεύονται 

από το κεφάλι, οι οποίες αποτελούν το αστρικό πυρ της συνείδησης. 

Η στήλη του οφιοειδούς πυρός είναι ολοκληρωτικά κλειστή στη 

γνωστική ακτινοβολία, στις Άγιες Τροφές. Όταν κάποιος προσπαθεί να 

συλλάβει τις αξίες και τις δυνάμεις της Άγιας Γνώσης με τη βοήθεια 

της διαλεκτικής συνείδησής του, με ένα διαλεκτικό οφιοειδές πυρ, προ-

καλούνται αναπόφευκτα μεγάλα  προβλήματα. Μέσα στην προσωπικό-

τητα βρίσκονται 3 κέντρα συνείδησης, που αλληλοεπηρεάζονται αμοι-

βαία.  

 

Αυτά είναι: 

- Tο ιερό της κεφαλής, για το οποίο μιλήσαμε ήδη  

- Το ιερό της καρδιάς και 
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- Το ιερό της λεκάνης. 

 

Το ιερό της καρδιάς: Η συνείδηση αυτού το ιερού μπορεί να δρά-

σει ανεξάρτητα από τις δύο άλλες συνειδήσεις. Ο άνθρωπος μπορεί 

πράγματι να «σκέφτεται» με την καρδιά. Αυτή η δραστηριότητα προφα-

νώς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δραστηριότητα της λογικής, αλλά 

ευνοεί ωστόσο έναν ορισμένο τρόπο θεώρησης της ζωής. Η καρδιά δια-

θέτει επίσης μια δύναμη θέλησης: μια αναστάτωση, μια συγκίνηση, ένα 

συναίσθημα την ωθούν σε δράση. 

Από οργανική άποψη αυτή η συνείδηση έχει την κατοικία της 

στην καρδιά, αλλά δεν έχει τίποτε το κοινό με το άτομο σπινθήρα του 

Πνεύματος. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το άτομο σπινθήρας του 

Πνεύματος ν' αφυπνιστεί στη δύναμη της γνώσης, για να μπορέσει το 

ιερό της καρδιάς να εξαγνιστεί και να ανανεωθεί. 

 

Το ιερό της λεκάνης: Aυτό το ιερό είναι ο πυρήνας της διαλεκτι-

κής ύπαρξής μας. Έχει την έδρα του στο σύστημα συκωτιού-σπλήνας, 

σύστημα το οποίο σχετίζεται επίσης με τα νεφρά και το ηλιακό πλέγμα, 

τον πραγματικό εγκέφαλο του ιερού της λεκάνης. Αυτή η συνείδηση 

της κοιλιάς κρατά το μυστικό του χαρακτήρα μας, των κρυφών ή εκδη-

λωμένων τάσεών μας. Ολόκληρο το κάρμα μας είναι τοποθετημένο ε-

κεί.  

Αυτή η συνείδηση της λεκάνης ασκεί μια αποφασιστική επίδραση 

στις δύο άλλες. Είναι γεμάτη πανουργία και προτρέπει τον εγκέφαλο να 

κάνει χρήση της δημιουργικής ικανότητάς του προς όφελός της, δηλα-

δή προς όφελος των ενστίκτων μας. 

 

Μέσω της καλλιέργειας του ιερού της κεφαλής και της καρδιάς, ο 

άνθρωπος έχει προσπαθήσει να πολεμήσει τη δύναμη και την επίδραση 

του ιερού της λεκάνης. Μέσω της ανάπτυξης της διάνοιας, νομίζει τον 

εαυτό του σοφό. Μέσω της ανάπτυξης της καρδιάς, πιστεύει ότι είναι 

ευγενής. Αυτό είναι μια αυταπάτη, γιατί η συνείδηση της λεκάνης πα-



	  

	   IV-6 

ραμένει αντιδραστική σε κάθε είδους καλλιέργεια. Ο άνθρωπος δεν 

μπορεί παρά μόνο να καμουφλάρει τα ένστικτά του, να τα συγκαλύπτει. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια γερή δόση ψεύδους και υποκρισί-

ας. 

Όλες οι ασθένειες που πλήττουν την ανθρωπότητα προκύπτουν 

από τη δυσαρμονία, την ανισορροπία και τις εντάσεις που υπάρχουν α-

νάμεσα σε αυτά τα τρία κέντρα συνείδησης. Αυτά τα τρία ιερά του αν-

θρώπινου σώματος πρέπει να αναγεννηθούν, να εξαγνιστούν, αν θέ-

λουμε να οικοδομήσουμε τη σωματική κατάσταση του πρωταρχικού αν-

θρώπου. Πρέπει αυτά τα τρία ιερά της συνείδησης ν' ανοιχτούν διαδοχι-

κά στη Δύναμη της Γνώσης. 

Το ιερό της καρδιάς είναι το πρώτο ιερό που ανοίγεται από το ά-

τομο σπινθήρα του Πνεύματος προς μια νέα απελευθερωτική δραστηρι-

ότητα. Έτσι η συνείδηση της καρδιάς παύει να είναι υποταγμένη στη 

φυσική της κατάσταση. Στη συνέχεια, το ρεύμα της ανανέωσης κερδίζει 

τη συνείδηση της κεφαλής και την ανοίγει σε μια νέα δονητική ικανότη-

τα, σε ένα νέο τρόπο σκέψης. 

Τέλος, η καινούργια κυκλοφορία της γνωστικής δύναμης προ-

σβάλλει το κέντρο συνείδησης της λεκάνης και το αναφλέγει με μια νέα 

επιθυμία. Όταν ο μαθητής ασχολείται σοβαρά με τον εξαγνισμό αυτών 

των τριών ιερών, παράγει σωματικά μέσα του τον Νέο Άνθρωπο. Ένας 

νέος Ναός εγείρεται κατά την συνείδηση, την ψυχή και το σώμα. 

Όταν όλα τα άτομα, όλα τα κύτταρα της προσωπικότητας έχουν 

αλλάξει με τη διαδικασία της Μεταμόρφωσης, το άτομο απογυμνώνεται 

από τη γήινη προσωπικότητά του, την γεννημένη κατά τη φύση. Ολό-

κληρο το ον μεταβάλλεται. Η δύναμη του αθάνατου Ανθρώπου, που συ-

γκεντρώνεται κυρίως στο ιερό της κεφαλής, μεταμορφώνει όλα σχεδόν 

τα κύτταρα του εγκεφάλου και τους δίνει μια νέα συνειδησιακή ικανό-

τητα.  

 Η φυσική υπόσταση δεν έχει πλέον παρά βιολογική μόνο ύπαρξη. 

Έχει πάψει να είναι η αιτία και το αντικείμενο μιας εγωκεντρικής ζωής. 

Ο απελευθερωμένος άνθρωπος αισθάνεται ευγνωμοσύνη αν μπορεί να 
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φέρει το υλικό του ένδυμα για όσο το δυνατόν μακρύτερο διάστημα, 

γιατί αυτό είναι το ένδυμα της Υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα. Ό-

ποιος έχει την Αλήθεια μέσα στο αίμα του είναι σε θέση να την εξαπλώ-

σει σε όσους δεν ζουν ακόμη σε μια τέτοια κατάσταση. Οφείλει ν' ακο-

λουθήσει την Οδό που ακολούθησε ο Χριστός και να χρησιμοποιήσει 

την δύναμη του αίματός του, μέσα στο οποίο πάλλεται η θεϊκή Αλήθεια, 

στην υπηρεσία της εχθρικής και αμαρτωλής ανθρωπότητας. 

Μπορείτε, λοιπόν, να είστε από τώρα μεταξύ των πρωτοπόρων, 

από τη στιγμή που το Ρόδο της καρδιάς αρχίζει να εκπληρώνει μέσα σας 

το έργο του της σωτηρίας. Και εσείς επίσης, ζωσμένοι την αλήθεια τη 

συνδεδεμένη με το αίμα σας, μπορείτε να πάτε μέσα στον κόσμο και να 

τον νικήσετε. Μπορείτε να είστε οι υπηρέτες του Φωτός της πρωταρχι-

κής Ζωής, γιατί αυτή βρίσκεται μέσα σας. Το μπορείτε και το οφείλετε. 

 

Οι φίλοι σας από το LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


