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     Ροδοσταυρισμός: Η αναγέννηση των Εσωτερικών Επιστημών στην Ευρώπη  
 
    Με την παρούσα εργασία δεν φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε μιαν ακόμα ιστορία του 
Ευρωπαϊκού Εσωτερισμού, καθότι ήδη έχει ιστορηθεί επαρκώς, και από αξιότερους, στο παρελθόν, 
και δεν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο.  
 
     Θα τολμήσουμε όμως να αποδώσουμε μιαν άλλην οπτική, η οποία θα αποπειράται να 
παρακολουθεί την πορεία των εσωτερικών διδαχών των οποίων έχουμε σήμερα το προνόμιο να 
κοινωνούμε.  
 
     Η εσωτερική φιλοσοφία και επιστήμη, συνοδεύει ολάκερη την εξελικτική πορεία του ανθρώπου, 
με αποτέλεσμα οι ρίζες της να χάνονται στα πρώτα χρόνια της αφύπνισης του συνειδητού στον 
άνθρωπο. Επιστήμη απόκρυφη και αλληγορική, δηλούται μυστικά και αποκαλύπτεται 
μυστικιστικά, μεταδίδεται όμως καλυπτόμενη από τα πέπλα του μύθου και της απόκρυφης 
μυητικής παράδοσης.  
 
     Έτσι, την συναντάμε στις διδασκαλίες των Ιερών Λόγων του Ορφέα, στις αλληγορίες των 
ηρωικών Επών του Ομήρου και στις μυθολογίες που οι αρχαίοι μύστες διαφύλαξαν την αλήθεια.  
 
     Στη συνέχεια απαντάται στην πρωτόγνωρη και ανεκτίμητη φιλοσοφική σκέψη των προγόνων 
μας, από τους Ίωνες φυσικούς μέχρι τον Επίκουρο και από τους ιδεαλιστές μέχρι τον Πλάτωνα, με 
κορύφωση όμως στην διαλεκτική του Σταγειρίτη σοφού, του Αριστοτέλη.  
 
     Κι αν το «σώμα» του Εσωτερισμού ως θεσμός πλέον οργανωμένων εσωτερικών σχολών, 
ζωογονείται στον ορθολογισμό του Αριστοτέλη και η ψυχή του εμπνέεται από τον Πυθαγόρα και 
τον Πλάτωνα, τελειώνεται όμως και πνευματοποιείται στην Σοφία του Εφέσιου σοφού, του 
«σκοτεινού» Ηράκλειτου.  
 
     Στην Ελληνιστική εποχή και στη συνέχεια στα Ρωμαϊκά χρόνια - τα οποία κυριολεκτικά είναι η 
δεύτερη περίοδος της Ελληνιστικής εποχής - η Αλεξάνδρεια απετέλεσε το θησαυροφυλάκιο της 
σοφίας των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και την μήτρα όπου κυοφορούνταν οι καινούριες αντιλήψεις 
και θεωρήσεις, γνήσια βέβαια τέκνα των Ελλήνων διδασκάλων.  
 
     Η Ορφική κοσμογονία, μετουσιώθηκε στην κορωνίδα της εσωτερικής φιλοσοφίας, την 
Καμπάλα. Η Πυθαγόρεια και Πλατωνική φιλοσοφία, βρήκαν τους άξιους διαδόχους των στην 
νεοπλατωνική σχολή του Πλωτίνου και του Πρόκλου, ενώ παράλληλα ενέπνευσαν τους σοφούς 
του Ποιμάνδρη και του Κυμβαλίονα, καθιερώνοντας μια ιδιαίτερη κατηγορία νεοπλατωνικών 
κειμένων, τα Ερμητικά κείμενα, με εξέχουσα και ανεπανάληπτη παρακαταθήκη τον σμαραγδένιο 
πίνακα.  
 
     Τέλος, η Ιωνική σοφία, βρήκε μια καινούρια έκφραση στην ενασχόληση με τις ιδιότητες της 
ύλης και τις αλλαγές της, στην πρωτοποριακή προσέγγιση του Ζώσιμου του Πανωπολίτη, πατέρα 
της εσωτερικής διδαχής της πορείας του ατομικού μετασχηματισμού, πατέρα και πρωτεργάτη της 
τέχνης της Αλχημείας.  
 
     Οι πάμπολλες και πολύ αξιόλογες φιλοσοφικές σχολές που άπλωναν την Ελληνική σοφία και 
απελευθέρωναν τον άνθρωπο από την άγνοια, παρά την τεράστια προσφορά που επιτέλεσαν προς 
την ανθρωπότητα, υστερούσαν όμως όταν συγκρίνονταν με τα σεπτά μυητικά μυστήρια.  
 
     Ο Κικέρωνας έγραψε σχετικά: «Πιστεύω ότι μεταξύ των πολλών εξαίρετων και θείων 



ΑΜΡΑ - Εισαγωγή                                                                                          

 
 
3 

πραγμάτων που η Ελλάδα χάρισε στην ανθρωπότητα, το κάλλιστο είναι τα Μυστήρια. Γιατί, μέσα 
από αυτά μεταμορφωθήκαμε και από έναν σκληρό και βάρβαρο τρόπο ζωής, περάσαμε σε μια 
κατάσταση ανθρωπισμού και πολιτισμού. Ακριβώς χάρη σε αυτά που ονομάζονται μυήσεις, 
μάθαμε στην πραγματικότητα τα βασικά πράγματα της ζωής και συλλάβαμε το νόημα, όχι μόνον 
να ζούμε με χαρά, αλλά επίσης και να πεθαίνουμε με καλύτερη ελπίδα».  
 
     Αυτήν την ανθηρή και γεμάτη υποσχέσεις για το μέλλον κατάσταση, αυτήν την οργιαστική 
πανδαισία εξωτερικών και εσωτερικών γνώσεων που προοιώνιζε μία λαμπρή εξελικτική πορεία για 
την ανθρωπότητα, ήρθε και ανέκοψε βάναυσα ο δογματικός φανατισμός του νεοεμφανισθέντος 
χριστιανισμού.  
 
     Οι ιεροφάντες των μυστηρίων δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με την προτροπή - διαταγή της 
βίβλου, Έξοδος 22.20, «ο θυσιάζων εις θεούς, εκτός εις μόνον τον Κύριον, θέλει εξολοθρευτεί». Οι 
διδάσκαλοι της σοφίας καταδιώχθηκαν, σύμφωνα με τα κελεύσματα των πατέρων της εκκλησίας.  
 
     Οι σχολές με αυτοκρατορικά διατάγματα, σφραγίστηκαν, οι ολυμπιακοί αγώνες και κάθε 
Ελληνική εορτή απαγορεύτηκαν, επισείοντας την ποινή του θανάτου. Και τέλος, η διακήρυξη - 
τελεσίγραφο της παλαιάς διαθήκης προς όλους ανεξαιρέτως τους αλλόθρησκους ήταν απόλυτη και 
ισχύει φυσικά εις το διηνεκές, η διαταγή του θεού, όπως αναγράφεται στο Δευτερονόμιο 12:2-3, 
«θέλετε καταστρέψει πάντας τους τόπους, όπου τα έθνη, τα οποία θέλετε κυριεύσει, ελάτρευον 
τους θεούς αυτών, και επί τα όρη και επί τους λόφους, και υποκάτω παντός δέντρου δάσους. Και 
θέλετε κατεδαφίσει τους βωμούς αυτών και συντρίψει τας στήλας αυτών και κατακαύσει εν πυρί τα 
άλση αυτών και κατακόψει τα είδωλα των θεών αυτών και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του 
τόπου εκείνου», διακήρυξη που επέσυρε την πλέον απάνθρωπη βαρβαρότητα, ενάντια σε 
ανθρώπους, ενάντια σε έργα ανθρώπων, ενάντια στην ίδια την φύση. 
 
     Τα βιβλία των σοφών επικηρύχθηκαν και καταδικάζονταν στην πυρά, η γνώση 
δαιμονοποιήθηκε, εγκαινιάζοντας μιαν εποχή σκοταδισμού και άγνοιας, εγκαινιάζοντας τα 
απάνθρωπα χρόνια του θλιβερού μεσαίωνα. Έτσι, κάθε φωνή που δεν επαναλάμβανε τις γραφές, 
φιμώνονταν, κάθε δε υποψία διάδοσης επιστημονικής γνώσης, βαφτίζονταν αιρετική και 
αντιμετωπίζονταν με βασανισμούς και θανάτους.  
 
     Για πολλούς αιώνες η χριστιανική εκκλησία, επιδίδονταν στην καταπολέμηση των άλλων 
απόψεων, με την προσφιλή τους μέθοδο, της εξολόθρευσης του καθένα που έστω και κατ΄ υποψίαν 
αντιτίθετο στην αυθεντία της. Αρειανιστές, Νεστοριανοί, Μαρκιανιστές, Μανιχαίοι και μια 
πληθώρα χριστιανών που παρέκκλιναν από το επίσημο επιβληθέν δόγμα, διώκονταν βάναυσα.  
 
     Τελευταίοι οι Γνωστικοί, που άντεξαν φανερά έως τον 7ο αιώνα, αλλά ως Καθαροί στην Δύση 
και Βογόμιλοι στην Ανατολή, έως τα μέσα του 13ου αιώνα, οπότε εξολοθρεύτηκαν μαζικά κατά 
δεκάδες χιλιάδες στην Δύση του Πάπα και κατά μία και πλέον εκατοντάδα χιλιάδες στην Ανατολή 
του Βυζαντίου.  
 
     Στα σκοτεινά αυτά χρόνια της εξαθλίωσης, όπου ο ορθός λόγος διώκετο απηνώς, λίγοι και με 
κίνδυνο της ζωής των, διατηρούσαν άσβεστη την φλόγα που παρέλαβαν από τον βωμό των 
μυστηρίων. Δυστυχώς δεν ήταν λίγοι, που διαφύλαξαν την φλόγα με τίμημα την ίδια τους την ζωή 
και σε αυτούς τους ήρωες της γνώσης, του αληθούς λόγου, οφείλουμε την αναγέννηση του 
πολιτισμού και της ανθρωπότητας.  
 
     Αυτοί οι τολμηροί μυημένοι, ήδη από τον 9ο αιώνα, συστήνουν και συνέρχονται σε κρυφές 
συνάξεις, προσπαθώντας να αναζωπυρώσουν την λαμπερή φλόγα της γνώσης, της εξέλιξης και της 
αλήθειας. Αναφέρεται μια Πυθαγόρεια αδελφότητα στην βόρεια Ιταλία ήδη από τα κατασκότεινα 
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εκείνα χρόνια. Αυτοί οι μυστικοί θεματοφύλακες της Ελληνικής σοφίας, απετέλεσαν το πρότυπο 
για τις μετέπειτα μυστικές οργανώσεις και εταιρείες.  
 
     Αυτοί οι θεματοφύλακες, κατάφεραν και διέσωσαν πολύτιμους θησαυρούς της αρχαίας 
γραμματείας, αλλά παράλληλα ο κόσμος, είναι υποχρεωμένος στους 'Aραβες, που διέσωσαν 
τεράστιο πλούτο από την αρχαιοελληνική γραμματεία, αν και αναλογιζόμενοι τον όγκο που ο 
φονταμενταλισμός κατέστρεψε - διασώθηκε δυστυχώς μόλις το 3% - μας πλημμυρίζει οδύνη και 
δίκαιη αγανάκτηση.  
 
     Ο χρόνος όμως τρέχει και κλείνει την πρώτη χιλιετία, εγκαινιάζοντας την είσοδο στο δεύτερο 
μισό της εποχής των Ιχθύων, στην εποχή του πνεύματος, όπως διαδόθηκε εκείνον τον καιρό. Στα 
όρια της επαφής των Αράβων με την Ευρώπη, στην μισοκατειλημμένη Ισπανία, αναζωπυρώνεται η 
μισοσβησμένη γνώση της Καμπάλα και η φιλοσοφία της γρήγορα θα απασχολήσει τον κάθε 
σοβαρό εσωτεριστή.  
 
     Την ίδια εποχή, τα Ερμητικά θα φωλιάσουν πίσω από την πλάτη των χριστιανών διωκτών τους, 
στα ίδια τα άντρα του χριστιανισμού, στα μοναστήρια, τα οποία θα αποτελέσουν στην αρχή και τα 
κρυφά σπουδαστήρια των απόκρυφων επιστημών.  
 
     Ταυτόχρονα, η «τύρβη των φιλοσόφων», το σπουδαίο αυτό βιβλίο Αλχημείας, εγκαινιάζει την 
Αλχημική ενασχόληση με πλήθος συγγραφόμενων έργων και με σπουδαίους σοφούς που 
ενασχολούνται με την υψηλή αυτήν τέχνη. Βέβαια η αντίδραση του σκοταδισμού καραδοκεί και 
ορμάει να κατασπαράξει κάθε διδάσκαλο που αφελώς θεωρεί ότι ήρθε ο καιρός η γνώση να 
μοιραστεί στον κόσμο και να ξυπνήσει η υπνώσουσα ανθρωπότητα.  
 
     Η ιερά εξέταση, ότι πιο απάνθρωπο και νοσηρό έχει σκεφτεί ποτέ ο ανθρώπινος παραλογισμός, 
ήταν το πιο βάναυσο μέτρο που χρησιμοποίησε ποτέ η εκκλησία για να στραγγαλίσει την γνώση. 
Και για μερικούς ακόμη αιώνες, δυστυχώς το κατάφερε.  
 
     Το αίμα όμως των πολεμιστών του φωτός, ενδυναμώνει και πολλαπλασιάζει τους ελεύθερα 
σκεπτόμενους, γιγαντώνει τους αναζητητές και ανατρέφει πολλαπλάσιους σοφούς. Ο Arnold de 
Villanueva, το 1243 ιδρύει την παλαιότερη γνωστή μυστική εταιρεία, την εταιρεία Physicorum.  
 
     Λίγα χρόνια αργότερα, το 1260, ο Guillaume de Lorraine, εκδίδει και κυκλοφορεί μυστικά το 
«Μυθιστόρημα του Ρόδου», βιβλίο καλυμμένα Ερμητικό και Αλχημικό, παράλληλα όμως καυστικά 
σατυρικό για τους εκκλησιαστικούς της εποχής εκείνης.  
 
     Λίγο μετά βέβαια κυκλοφορεί και το μεγαλειώδες βιβλίο του Δάντη, «Η θεία κωμωδία», το 
οποίο φυσικά η αγραμματοσύνη των ιεροεξεταστών το θεωρούσε χριστιανικό. Γράφει γι' αυτό ο 
Λεβί: «Η θεία κωμωδία, είναι μια γνωστική εφαρμογή της διδασκαλίας της Καμπαλά στα 
χριστιανικά μυστήρια.»  
 
     Ο παράδεισος αναπαρίσταται από μια σειρά κύκλων μοιρασμένων δια του σταυρού που φέρει 
στο μέσο το ρόδο με τα πέταλα ελαφρά ξεδιπλωμένα. Στα διάφορα άσματα του παραδείσου, 
σύμβολα όπως η μυστική κλίμακα, ο αυτοκρατορικός αετός, ο πελεκάνος, οι τρεις στήλες, αλλά και 
ολόκληρο το έργο του Δάντη παρουσιάζει χτυπητές ομοιότητες σε πάρα πολλά σημεία, με τα μέχρι 
σήμερα τυπικά του τεκτονισμού.  
 
     Ήδη οι παρενέργειες της επαφής της Ευρώπης με τους 'Aραβες που επανέφεραν την Ελληνική 
σοφία γίνονταν πλέον ορατές. Από την άλλη, οι σταυροφορίες ξαναέφεραν σε επαφή την Δύση και 
το Βυζάντιο, όπου είχε αρχίσει μυστικά η ενασχόληση με τις απαγορευμένες τέχνες, με 
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αποτέλεσμα, εννέα σταυροφόροι της πρώτης σταυροφορίας, να μυηθούν στη μυστική γνώση που ο 
Μιχαήλ Ψελλός ήδη ενασχολούνταν, ωθούμενοι στη συνέχεια στην ίδρυση του τάγματος των 
Ναϊτών.  
 
     Η μετέπειτα επαφή των σταυροφόρων με τα Αραβικά εργαστήρια της γνώσης, συμπλήρωνε την 
εκπαίδευσή τους και γεννούσε τους σοφούς, οι οποίοι στα μυστικά δώματα των κρυφών συνάξεων, 
ψιθύριζαν χαμηλόφωνα στους μαθητές τους τα μεγάλα απόρρητα των μυστηρίων.  
 
     Η καθολική εκκλησία, ξαναανακάλυψε τον Αριστοτέλη και άθελά της έδωσε χώρο στην 
ανάπτυξη του ορθολογισμού. Κατά εκατοντάδες άρχισαν να μελετώνται και να μεταφράζονται τα 
κλασσικά κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μαζί με αυτά όμως, η Δύση έρχονταν σε 
επαφή και με τα απόκρυφα Ερμητικά κείμενα.  
 
     Ο Μέγας Αλβέρτος, εκτός από φωτισμένος διανοούμενος και θεολόγος, ήταν ο μεγαλύτερος 
αποκρυφιστής, ο πρώτος μεγάλος Μάγος στην αυγή της αναγέννησης της Ευρώπης. Εκτός από 
μεγάλος διδάσκαλος και μετέπειτα σημείο αναφοράς για κάθε σοφία, ουσιαστικά ήταν ο πρόδρομος 
της αποκατάστασης της λογικής, του ορθού λόγου. Ο ορθός λόγος όμως, ουδέν όριον επιδέχεται 
στην αναζήτηση της αλήθειας.  
 
     Έτσι, μαζί με τις μεταφράσεις των κλασσικών συγγραμμάτων, μεταφράζονταν και Ερμητικά, 
Καβαλιστικά και Αλχημιστικά κείμενα, προσπαθώντας ουσιαστικά να αποτελέσουν την γέφυρα 
μεταξύ των αρχαίων μυητικών μυστηρίων, τα οποία βίαια ανέστειλε ο Κωνσταντίνος και ο 
Θεοδόσιος. Στην πράξη, γίνεται μια προσπάθεια αναβίωσης κάποιων μυητικών δρώμενων, 
δυστυχώς όμως η θράκα στους αρχαίους βωμούς είχε σβήσει και μόνον μία ατελής ανασκευή ήταν 
πλέον εφικτή, γεγονός βέβαια που αδυνατεί να επικαλεστεί διαδοχή των αρχαίων μυστηρίων.  
 
     Για την ανασκευή κάποιων μυητικών μυστηρίων, μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται σε σύγχρονα 
της εποχής εκείνης αλληγορικά κείμενα, όπως και σε παλαιότερα, αλλά κατά κύριο λόγο στην 
μεταστοιχείωση που υποδείκνυε η Αλχημεία και οι εσωτερικές ερμηνείες των υπαρχόντων 
δογμάτων, κατά κανόνα βέβαια του εσωτερικού μύθου του χριστιανισμού.  
 
     Ένα αλληγορικό μυθιστόρημα των Ρωμαϊκών χρόνων - 2ος αιώνας της κοινής χρονολόγησης - 
«οι μεταμορφώσεις» του Απουλήιου, ή «ο χρυσός όνος», όπως έγινε γνωστό, όπου ο ήρωας του 
βιβλίου Λούκιος, χρίζεται ιερέας της Ίσιδας στην Ελλάδα και μετά μεταβαίνει στην Ρώμη, έγινε το 
πλέον διαδεδομένο από τον 12ο αιώνα και μετά. Ο συγγραφέας υποτίθεται αναπαριστά τις 
τελετουργίες και τα μυητικά μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου, με αποτέλεσμα να επηρεάσει 
δραστικά τόσο στην ανασκευή των μυστηρίων, όσο και στο να επικρατήσει η αντίληψη ότι 
γενέτειρα των εσωτερικών μυστηρίων ήταν η Αίγυπτος, αντίληψη που την συναντάμε στην 
πλειονότητα των μετέπειτα εσωτερικών ταγμάτων στην Ευρώπη, στα Τεκτονικά και ειδικά στον 
τύπο του Μέμφις - Μισραϊμ, όπως και σε πληθώρα Ροδοσταυρικών Ταγμάτων. Συμπλήρωμα και 
συνηγορία, απετέλεσε και ένα ακόμα μυθιστόρημα, ο «Σήθος» του Τερασόν που εκδόθηκε το 1731 
και έγινε πασίγνωστο στους εσωτερικούς κύκλους, όπου ο ήρωας Σήθος, μεταβαίνει στην Μέμφιδα 
και μυείται σε κρυφούς χώρους στις πυραμίδες.  
 
     Το μυθιστόρημα του Τερασόν, εκτός του ότι επηρέασε τα εσωτερικά τάγματα της εποχής, έδωσε 
και το σενάριο για το εξέχον έργο του Μότσαρτ, τον «Μαγικό Αυλό». Η ιστορική και 
αρχαιολογική έρευνα, έχει πλέον ανατρέψει αυτήν την λανθασμένη αντίληψη, καθότι αποδείχθηκε 
ότι δεν υπήρχαν μυστικά μυητικά μυστήρια στην αρχαία Αίγυπτο, εφόσον όλες οι τελετουργίες 
ήταν θρησκευτικού χαρακτήρα και ανοιχτές για όλους.  
 
     Ο Απουλήιος στην ουσία περιέγραψε Ελληνικά και Ρωμαϊκά μυητικά, αποδίδοντάς τα στην 
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Αίγυπτο, κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο για την εποχή εκείνη, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
Αίγυπτος είχε περιβληθεί με έναν μυστηριακό μανδύα που κάλυπτε την Μαγεία και μαγικές 
τελετουργίες. Στο μυθιστόρημα του Απουλήιου, γίνεται μνεία για την μεταμόρφωση του ήρωα σε 
Όνο και για να ξαναγίνει άνθρωπος, πρέπει να φάει ένα ρόδο, πράγμα που αποδεικνύεται 
εξαιρετικά δύσκολο και γιατί οι άνθρωποι δεν τον άφηναν να πλησιάσει τις τριανταφυλλιές, αλλά 
και γιατί τα αγκάθια τον εμπόδιζαν να πλησιάσει ένα ρόδο.  
 
     Το ρόδο, ως το αρχαιότερο σύμβολο που αναπαριστά την θηλυκή αρχή, απασχόλησε πολύ και 
συνεχίζει να απασχολεί τον κάθε εσωτεριστή. Συνδυασμένο με τον Σταυρό, σύμβολο του υλικού, 
έδωσε ένα από τα πιο διαδεδομένα και με βαθειά σημασία, εσωτερικό σύμβολο και χαρακτήρισε 
ένα ολάκερο εσωτερικό κίνημα. Τον Ροδοσταυρισμό.  
 
     Είδαμε παραπάνω ότι κυκλοφόρησε το 1260 «το μυθιστόρημα του Ρόδου», το οποίο όμως δεν 
ήταν το μοναδικό, γιατί με τον ίδιο τίτλο, γράφτηκε μυθιστόρημα και από τον Arnoldus Villanova, 
τον επονομαζόμενο Doctor Illuminatus, όπως και από τον Ortholanus και από τον Roger Bacon τον 
13ο αιώνα, τον επονομαζόμενο Doctor Ad mirabilis.  
 
     Τελευταίος που συνέγραψε «Μυθιστόρημα του Ρόδου», ο Nicolas Flamel, διάσημος Παρισινός 
γιατρός και εσωτεριστής, από το 1330-1413, αφιερώνοντας μάλιστα το «Μυστικό Ρόδο» στην 
Αφροδίτη, με το ίδιο πνεύμα που οι χριστιανοί αφιερώνουν το Ρόδο στην Μαρία.  
 
     Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής εκείνης, από τον 10ο έως τις αρχές του 14ου 
αιώνα, ήταν κατά πρώτον η πρωτοκαθεδρία που καταλαμβάνει πλέον ο ορθός λόγος, ο 
ορθολογισμός - με τον Θωμά τον Ακινάτη μάλιστα ακόμα και η δυτική εκκλησία ασπάστηκε 
πλήρως την Αριστοτέλεια λογική - και δεύτερον, μέσα από την διάδοση των γνώσεων και μάλιστα 
Ερμητικών, Αλχημιστικών και Καβαλιστικών, διακρίνουν οι σοφοί τις πλάνες των κυριολεκτικών 
ερμηνειών που επέβαλε η εκκλησία στους εσωτερικούς μύθους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται, 
στην αρχή μια καλυμμένη σάτιρα για την εκκλησία και στη συνέχεια μια σχεδόν απροκάλυπτη 
αντιπαράθεση στο δόγμα, συνοδευόμενη από θέσεις και απόψεις που επανεισήγαν παλιές 
παραδοσιακές αντιλήψεις, κύρια της αρχαιοελληνικής παράδοσης.  
 
     Παράλληλα όμως με την καθιέρωση του ορθολογισμού, ως αντίδραση στην πρωτοκαθεδρία του 
νου, αναδεικνύεται ο μυστικισμός, με τους μεγάλους μυστικούς της Δύσης, τον Eckart και τον 
Tauler και με τους Μυστικούς και το κίνημα των Ησυχαστών στο Βυζάντιο.  
 
     Ήδη από τον Μάξιμο τον Ομολογητή (6ος - 7ος αιώνας) είχε τεθεί το θέμα των δύο δρόμων για 
την αναζήτηση της αλήθειας. Ο πρώτος δρόμος είναι μέσω του Λόγου ή του νου, μέσω της 
συλλογιστικής. Για να είναι αποτελεσματικός όμως, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία του αισθητού με 
το νοητό. Αυτό κατά τον Μάξιμο επιτυγχάνεται με την αλληγορία και τον συμβολισμό, άποψη που 
πασίδηλα φανερώνει τον νόμο των αντιστοιχιών των Ερμητικών, επικυρώνοντας το απόφθεγμα, 
όπως πάνω έτσι και κάτω.  
 
     Ο άλλος δρόμος αναζήτησης της αλήθειας για τον Μάξιμο και για όλους ανεξαιρέτως τους 
«Μυστικούς», είναι ο δρόμος της εσωτερικής ενόρασης, ο δρόμος της καρδιάς. Ο δρόμος της 
καρδιάς προϋποθέτει κατά πρώτον, αδιάλειπτη προσευχή. Εδώ, λέγει ο Συμεών ο νέος θεολόγος 
(10ος - 11ος ), χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αν σηκώνεις τα χέρια σου στον ουρανό και τα μάτια 
σου και τον νουν σου και φαντάζεσαι με τον νουν σου θεία νοήματα και τα αγαθά του ουρανού, 
(μερικές φορές χύνεις δάκρυα και κλαις), να είσαι βέβαιος ότι βρίσκεσαι στο δρόμο της πλάνης. 
Δεν αποκτάς έτσι τις αρετές και την απάθεια. «Τέτοιοι βλέπουν φως με τα μάτια του κορμιού τους, 
και αγρικούν ευωδίας και ακούουν φωνάς με τα αυτιά τους κλπ., και σιγά σιγά δαιμονίζονται».  
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     Δεύτερη προϋπόθεση είναι η καρδιά να στραγγαλίσει το νου και μόνον τότε εξασφαλίζει τη 
γνώση των αρχών και την ορθή εκτέλεση των θείων εντολών. Η ένωση με το Θεό, έλεγαν οι 
βυζαντινοί Μυστικοί, γίνεται όταν το πνεύμα επιτύχει να προσελκύσει το νου στο βάθος της 
καρδιάς, τον στραγγαλίσει, του απαγορέψει τη συνήθη κίνησή του προς τα εξωτερικά αντικείμενα 
και από την Βαβυλώνα τον επαναφέρει στη Σιών.  
 
     Τρίτη και βασικότερη προϋπόθεση που απαιτεί ο δρόμος της καρδιάς, είναι η αποκλειστική 
αφιέρωση, η αναχώρηση από τα εγκόσμια και ο αυστηρός ασκητισμός.  
 
     Αν και δεν είναι του παρόντος να κάνουμε κριτική στον δρόμο της καρδιάς και να δείξουμε 
γιατί είναι ελλειμματικός, θα σημειώσουμε μόνον ότι για τον συνειδητό αναζητητή, για τον 
μυημένο, είναι δρόμος ασυμβίβαστος και απορριπτέος, καθότι με το να προϋποθέτει αναχωρητισμό 
και ασκητισμό, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το καθήκον του κάθε ανθρώπου, όπως το 
αντιλαμβάνεται ο Εσωτερισμός, που είναι, μετά τον σεβασμό προς τον θεό, η αγάπη προς την 
πατρίδα και τον πλησίον και η τρυφερά αφοσίωση στην οικογένεια.  
 
     Για τους Μυστικιστές κάθε εποχής, ο δρόμος της καρδιάς, με την απάρνηση του κόσμου αυτού, 
με την φλογερή και με πάθος αγάπη και την αποκλειστική αφιέρωση στο θεό, γίνεται ο δρόμος που 
- υποτίθεται - επαναφέρει τον ασκητή στην αγκαλιά του θεού, σώζοντας την ψυχή του.  
 
     Για τον μυημένο όμως, κάθε ικανοποίηση των παθών και κάθε υποχώρηση χάριν ιδιοτέλειας ή 
άρνησης εκτέλεσης του καθήκοντος, θεωρείται ελάττωμα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ιδιοτέλεια 
από το να νοιαζόμαστε μόνον πως θα σώσουμε την ψυχούλα μας, αδιαφορώντας για ολάκερο τον 
κόσμο.  
 
     Ως αληθείς εσωτεριστές, εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την βελτίωσή μας, συνηθίζοντας το 
πνεύμα μας στην σύλληψη των υψηλών ιδεών της αρετής, της δόξας και του καθήκοντος. Οι αρετές 
βέβαια, οι οποίες για τον αμύητο κόσμο θεωρούνται σπάνια προσόντα, για τους αληθείς ζηλωτές 
του Εσωτερισμού είναι απλή εκπλήρωση καθήκοντος.  
 
     Ως μυημένοι των αρρήτων μυστηρίων και κληρονόμοι της ανεπανάληπτης σοφίας των 
προγόνων μας και πειθόμενα στα "ρήματα" εκείνων, δεν αδημονούμε να αποχαιρετήσουμε τον 
κόσμο και να απαλλαγούμε από αυτόν, αλλά έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα να γνωρίσουμε τι 
ήρθαμε να κάνουμε εδώ, και με την εργασία μας να τον καταστήσουμε καλύτερον.  
 
     Ήδη μια θεώρηση του κόσμου ξεχασμένη για πολλούς αιώνες, με την πλημμυρίδα των έργων 
της Ελληνικής γραμματείας που κατέκλυζε την Ευρώπη, η χαρωπή θεώρηση της ζωής και της 
φύσης που η Ελληνική κοσμοθέαση είχε αναδείξει, επανέρχονταν και προανήγγειλε την αυγή για 
το μεσαιωνικό σκοτάδι που κάλυπτε τον Δυτικό κόσμο.  
 
     Ο 14ος αιώνας ξεκίνησε με τον βίαιο διωγμό των Ναϊτών το 1307 και σύντομα ήρθε και η σειρά 
και για τους άλλους φορείς και αποκαλυπτές της γνώσης, της καταδιωγμένης αλήθειας. Το 1317 ο 
πάππας Ιωάννης ο 12ος εξέδωσε βούλα (ισοδύναμο με τον ορθόδοξο αφορισμό) ενάντια στους 
Αλχημιστές και η ιερή εξέταση ξεκίνησε να φωτίζει τον κόσμο με τις φλόγες που ανέδυαν τα 
βασανισμένα και καμένα κορμιά διδασκάλων, διανοουμένων, θεραπευτών, μαιών και όσων είχαν 
την ατυχία να γεννηθούν με κόκκινα μαλλιά ή να έχουν κρεατοελιές.  
 
     Παρά τις απάνθρωπες όμως διώξεις, η γνώση εξαπλώνεται πλέον ραγδαία και αυτό χάρη στις 
μυστικές εταιρείες που συστήνουν οι φωτισμένοι διδάσκαλοι. Το 1410 ή 1413 ιδρύεται το Τάγμα 
των Ροδοσταύρων, το 1430 ο Φίλιππος της Βουργουνδίας ιδρύει το Τάγμα των Ιπποτών του 
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Χρυσόμαλου Δέρατος, ακολουθεί ο Cornelius Agrippa το 1507 και στη συνέχεια ένας μεγάλος 
αριθμός μυστικών σχολών και οργανώσεων, που όρισαν σαν πρωταρχικό τους μέλημα και σκοπό, 
την αφύπνιση των ανθρώπων , προβάλλοντας ως κεντρικό ρητό το απόφθεγμα από την «Νέα 
Ατλαντίδα» του RC Bacon (1624), «Tempora patet occulta veritas» , «Με τον καιρό η κρυμμένη 
αλήθεια θα εμφανιστεί στο φως».  
 
     Ο Francis Bacon μαζί με τον Fludd, είναι οι ιδρυτές της Αγγλικής εταιρείας των Ροδοσταύρων 
και κατά τα πρότυπα των Βέλγων RC και φυσικών, αδελφών Van Helmont, διαχώρισαν την 
αδελφότητα σε δύο ρεύματα. Ένα εσωτερικό με πρώτο Μάγο τον Fludd, όπου συνέχιζαν την 
ενασχόληση με τα Ερμητικά, την Αλχημεία και την Καμπαλά και έναν εξωτερικό, όπου 
προωθούνταν η ενασχόληση και η ανάπτυξη των θετικών επιστημών.  
 
     Το εξωτερικό ρεύμα του RC που διεύθυνε ο Bacon, θα αποτελέσει το 1645 το «Αόρατο 
Κολλέγιο», μυστικό στην αρχή λόγω των διώξεων, θα εμφανισθεί λίγα χρόνια αργότερα δημόσια, 
με την ονομασία Gresham's College, προάγοντας τους σκοπούς των Ροδοσταύρων, όπως 
καθορίζονται μέσα στο έργο του Bacon «Νέα Ατλαντίς», δηλαδή η ανακαίνιση της επιστήμης με 
την ουσιαστική παρατήρηση και μελέτη των φαινομένων της φύσης.  
 
     Διάσημα ονόματα, όπως ο φιλόσοφος Lock, ο αρχιτέκτονας Sir Cristophe Wren, ο φιλόσοφος 
και διοικητής της Σκωτίας Sir Robert Moray, επιφανή μέλη του Κολλεγίου θα το καταξιώσουν 
παγκόσμια. Η Ροδοσταυρική αυτή Ακαδημία, θα μετονομαστεί το 1620 σε Academy και το 1662 ο 
Κάρολος ο 2ος με την βοήθεια του τότε προέδρου της Boyle, θα την αναγνωρίσει επίσημα με την 
ονομασία Royal Sosiety και με το όνομα αυτό - που αναφέρεται μέχρι σήμερα - θα γίνει το αληθινό 
εργαστήριο παραγωγής επιστήμης, αναδεικνύοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας.  
 
     Ο Bacon - που θεωρείται και ο συγγραφέας των έργων του Σέξπιρ- στο έργο του «Νέα 
Ατλαντίς», φανερώνεται ως ο ανακαινιστής του τάγματος των Ροδοσταύρων, ο βαθύτατος γνώστης 
της φύσης, ένας αληθινός επιστήμων αλλά και ο τολμηρός νεωτεριστής που εισάγει επίσημα τον 
ορθολογισμό, εδραιώνοντας την φιλοσοφική επαγωγική σκέψη, δίνοντας πλέον την πρωτοκαθεδρία 
στην Λογική, την λογική που η αναγεννημένη Δύση ξαναανακάλυψε στον Αριστοτέλη. Ο ορθός 
λόγος, γίνεται η καρδιά του έργου του Bacon, «Novum Organum», βιβλίο που τονίζει τα έργα 
λογικής του Αριστοτέλη, που τιτλοφορούνταν Όργανον.  
 
     Το βιβλίο «Νέα Ατλαντίς» κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του Bacon, όμως η πρώτη του έκδοση 
είχε στο εξώφυλλό του τις δύο στήλες του Ηρακλή, με τα γράμματα B και J. Παράλληλα βρίθει 
συμβόλων, όπως ο γνώμονας, η στάθμη, Ήλιος - Σελήνη, κυβικός λίθος, πεντάκτινος αστέρας κλπ, 
σύμβολα που ευθέως παραπέμπουν σε Τεκτονισμό.  
 
     Κατ' εκείνα τα χρόνια το όνομα Ροδόσταυρος, εκτός του γεγονότος ότι είχε κατασυκοφαντηθεί 
από εκκλησιαστικούς κύκλους, μετά την έκδοση των επαναστατικών Ροδοσταυρικών μανιφέστων, 
την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, άρχισε να θεωρείται αρνητικό και από την πολιτική 
αριστοκρατία.  
 
     Έτσι, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από τον γενικό όρο, «Σοφοί». Ως σοφοί 
κατά κανόνα συναντώνται οι εργάτες του έργου της Αλχημικής μεταστοιχείωσης, αλλά στην ουσία, 
έτσι αποκαλούνται όλοι οι ενασχολούμενοι με τις ερμητικές επιστήμες. Αυτή η νέα ορολογία που 
επικράτησε - αν και ο όρος «σοφός» συναντάται πολύ πρώιμα στα Αλχημιστικά έργα - έφερε και 
κάποια σύγχυση στην έρευνα της ιστορικής εξέλιξης των εσωτερικών ταγμάτων.  
 
     Χαρακτηριστική είναι η θέση που ανευρίσκεται στο Long Livers του Gould του 1725, που μας 



ΑΜΡΑ - Εισαγωγή                                                                                          

 
 
9 

πληροφορεί ότι στην εισαγωγή της Μυστικής ιστορίας του Τεκτονισμού, οι Ροδόσταυροι και οι 
Τέκτονες αναφέρονται ως αδελφοί της ίδιας αδελφότητας και Τάγματος.  
 
     Ο λόγος που υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση Ροδοσταύρων και Τεκτόνων, είναι όχι το ότι οι 
σοφοί εκείνης της εποχής βρήκαν καταφύγιο στις συντεχνίες των οικοδόμων, αλλά το ότι, η 
ενάσκηση με την Αλχημεία είχε δυστυχώς αλλοιωθεί και οι εργάτες του έργου, αντί να εργάζονται 
για την ατομική τους μεταστοιχείωση, εξαπατήθηκαν από την φιλαργυρία τους και επιδίωκαν 
μάταια οι δυστυχείς να μεταστοιχειώσουν την ύλη.  
 
     Στο βιβλίο «Wassenaer's Historishe Verhaal» του με αρχικά αναφερόμενου συγγραφέα, 
L.D.V.Z. ,αναφέρεται: «Σεις οι ίδιοι είσθε η φιλοσοφική λίθος, η ίδια σας η καρδιά είναι η πρώτη 
ύλη που πρέπει να μετουσιωθεί σε καθαρό χρυσό» Αυτή είναι η αληθινή φόρμουλα του έργου, η 
καθαγίαση του εσωτερικού ανθρώπου και πάρεργόν της, η άσκοπη προσπάθεια μεταστοιχείωσης 
της κοινής ύλης σε εξευγενισμένη.  
 
     Η πραγματοποίηση όμως του έργου, προϋπέθετε την μελέτη του βιβλίου Μ, του βιβλίου Mundi, 
του βιβλίου του κόσμου. Αυτό το συμβολικό βιβλίο, το αληθινό βιβλίο του νόμου, ο Παράκελσος 
στο Paragranum το ονομάζει, «ψυχή του κόσμου», «ζωή της φύσης», «ens astrale».  
 
     Στους εκατό δυστυχώς, μόλις ένας κατανοούσε το αληθινό έργο. Η παρερμηνεία του Αλχημικού 
έργου, ήταν αυτή που εξανάγκασε τους σοφούς να αντικαταστήσουν σταδιακά τα Αλχημικά 
σύμβολα με Τεκτονικά, γεγονός που παρατηρήσαμε στα πρώιμα έργα των σοφών.  
 
     Ο καθηγητής Bolland, γράφει στο Orphische Mysterien, «Κατά την αλλαγή του 
Ροδοσταυρισμού σε ελευθεροτεκτονισμό, η συμβολική γλώσσα της αρχιτεκτονικής έλαβε τη θέση 
της συμβολικής γλώσσας της Αλχημείας, που ενθύμιζε μια προέλευση την οποίαν απαρνούνται όλο 
και περισσότερο. Ο Ροδοσταυρισμός και ο φιλελευθερισμός του που δεν ήταν αρεστός στην 
Αγγλία, εγκαταλείφθηκε και χρησιμοποιήθηκε σαν αποκλειστικά αρχιτεκτονικός συμβολισμός, ο 
οποίος αληθινά σχετιζόταν με τον Ροδοσταυρισμό, αλλά μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 
προσδώσει μια προέλευση αρχαίας Αγγλικής σοφίας.  
 
     Χωρίς αμφιβολία, το να ισχυριζόμαστε ότι ο ελευθεροτεκτονισμός του 17ου αιώνα προέρχεται 
από την αρχαία συντεχνία των οικοδόμων, είναι μια απάτη, είναι μάλλον μια νέα διασκευή των 
αρχαίων μυστηρίων που εισήχθησαν από τους Σοφούς, μορφωμένους Νεοπλατωνικούς του 17ου 
αιώνα».  
 
     Αντίστοιχα διαβάζουμε από ένα άρθρο της Daily Journal της 5-9-1730, «Πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια ξένη οργάνωση, από την οποία οι 'Aγγλοι Ελευθεροτέκτονες, που 
ντρέπονται για την αληθινή καταγωγή τους, αντιγράψανε μερικές τελετουργίες και αγωνίσθηκαν 
πολύ για να πείσουν τον κόσμο ότι ήταν απόγονοί της, αν και δεν πήραν από αυτήν παρά μερικά 
σημεία δοκιμασιών ή μύησης. Τα μέλη αυτής της εταιρείας έφεραν το όνομα Ροδόσταυροι και οι 
αξιωματικοί της που ονομάζονταν επίσης, Σεβάσμιος διδάσκαλος, Επόπτες κλπ, έφεραν κατά τις 
τελετές των έναν κόκκινο σταυρό ως σημείο αναγνώρισης.  
 
     Η ηθελημένη ή αθέλητη αποκοπή από τις ρίζες, έχει πάντα σαν αποτέλεσμα την αποστέρηση 
από την ουσία του πνεύματος και οδηγεί στον εκφυλισμό της τυπολατρίας του γράμματος. 
Αναφέρονται από το παρελθόν, αλλά ανευρίσκονται εύκολα σήμερα, στοές που έχουν εκπέσει στην 
τυπολατρία του νεκρού γράμματος και έχουν απομακρυνθεί από την ζωοποιό ουσία του πνεύματος.  
 
     Τέτοιο θλιβερό παράδειγμα μία από τις Στοές Vredendal των κάτω χωρών, η Στοά του 
'Aμστερνταμ που ιδρύθηκε το 1529, τέθηκε σε ύπνο το 1601 και επανενεργοποιήθηκε στην Χάγη 
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το 1637 με την ονομασία Frederik's Vredendal, όπως δείχνει η ιδρυτική πράξη που έχει κατατεθεί 
στην αίθουσα ρητορικής De Rozenstok. Η στοά αυτή ήταν κυρίως μια συγκέντρωση των φίλων του 
κυβερνήτη, ο οποίος ελάχιστα ενδιαφέρονταν για πνευματικά θέματα. Παρότι γιόρταζαν τον Αγ. 
Ιωάννη, στην ουσία όμως, οι κυριότερες ενασχολήσεις ήταν οι διασκεδάσεις και τα συμπόσια.  
 
     Παρότι αποδείχθηκε πολλές φορές ότι η μελέτη του Ερμητισμού και της Αλχημείας προορίζεται 
για λίγους, πόσο μάλλιστα η υψηλή φιλοσοφία της Καμπαλά που είναι για ακόμα λιγότερους, 
παρότι είχε διαδοθεί η αντίληψη ότι δήθεν οι Σοφοί κατάλαβαν ότι δύσκολα θα μπορούσαν να 
προσφέρουν περισσότερα και βαθύτερα νοήματα και έτσι αρκέστηκαν σε μαθήματα καθήκοντος, 
φιλανθρωπίας και ηθικών επιταγών, οι πραγματικοί σκοποί ίδρυσης Ταγμάτων και Στοών, είναι 
τελείως διαφορετικοί.  
 
     Ο αληθής Τέκτονας διδάσκαλος, ο Γ. Γ. Γουίλμχερστ στο βιβλίο, «το κρυμμένο νόημα του 
τεκτονισμού», έγραφε: «Είναι άτοπο να σκεφτόμαστε ότι μια ευρεία οργάνωση όπως ο 
Τεκτονισμός, έχει σαν σκοπό να διδάξει το συμβολικό νόημα λίγων απλών εργατικών εργαλείων, ή 
να εντυπώσει αρετές ή να ενισχύσει απλές ηθικές αρχές. Η Συντεχνία έχει σίγουρα κάποιον 
ευρύτερο στόχο από την απλή ενστάλαξη της εφαρμογής κοινωνικών αρετών. Ο Τεκτονισμός είναι 
ένα μυσταγωγικό σύστημα, που διαθέτει μία προς τα έξω και ορατή πλευρά και μία προς τα μέσα, 
νοητική και πνευματική πλευρά».  
 
     «Διάλεξε για Λίθο εκείνον μέσα από τον οποίο οι βασιλιάδες τιμούνται στο στέμμα τους και 
μέσα από το οποίο οι γιατροί θεραπεύουν τους αρρώστους τους, γιατί αυτός είναι κοντά στην 
φωτιά», συμβούλευε το Rosarium Philosophorum. Προβάλλοντας τις εσωτερικές διεργασίες στην 
ύλη, ο εργάτης της Τέχνης έβλεπε έξω από αυτόν να υφίσταται ο μετασχηματισμός.  
 
     Λίγοι όμως ήταν αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν ότι, αυτός ήταν ο δικός τους 
μετασχηματισμός. Έτσι, οι σοφοί εργάζονταν για τον μετασχηματισμό του εαυτού τους. Οι ανόητοι 
όμως, ματαιοπονούσαν άσκοπα να μετασχηματίσουν την ύλη.  
 
     Σε κάθε μυητική διαδικασία, ο μυούμενος έρχεται σε επαφή με αλληγορίες και σύμβολα. Τα 
σύμβολα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορούν να ενώνουν ετερογενείς ή ακόμα και 
ασύμμετρους μεταξύ τους παράγοντες, σε μια μοναδική εικόνα. Με την παρακμή της αλχημείας, η 
συμβολική ένωση του πνεύματος και της ύλης κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ο 
σύγχρονος άνθρωπος ξεριζωμένος μέσα σε έναν κόσμο από τον οποίον έχει αφαιρεθεί η ψυχή.  
 
     Ο Σοφός έβλεπε την ένωση των αντιθέτων μέσα από το σύμβολο του δέντρου. Έτσι δεν είναι 
παράξενο που το ασυνείδητο του σημερινού ανθρώπου, που δεν αισθάνεται πια άνετα μέσα στον 
κόσμο και δεν μπορεί να βασίσει την ύπαρξή του, ούτε στο παρελθόν που δεν υπάρχει πια, ούτε 
στο μέλλον που δεν έχει έλθει ακόμα, χρειάζεται να επανέλθει στο σύμβολο του κοσμικού δέντρου 
που είναι ριζωμένο σε αυτόν τον κόσμο και φτάνει μέχρι τον ουρανό - το δέντρο που είναι επίσης ο 
άνθρωπος.  
 
     Μέσα στην ιστορία των συμβόλων, αυτό το δέντρο που είναι η Στοά, θεωρείται ο ίδιος ο δρόμος 
της ζωής. Μια ανάπτυξη προς εκείνο που υπάρχει αιώνια και δεν αλλάζει, που ξεπηδά από την 
ένωση των αντιθέτων, και που με την αιώνια παρουσία του, κάνει εφικτή αυτήν την ένωση.  
 
     Φαίνεται πως ο άνθρωπος, που αναζητά μάταια την ίδια του την ύπαρξη και βγάζει μια 
ολόκληρη φιλοσοφία μέσα από αυτήν, μόνον μέσα από μια εμπειρία της συμβολικής 
πραγματικότητας, μπορεί να βρει τον δρόμο του προς έναν κόσμο στον οποίο δεν θα είναι πια 
ξένος.  
 



ΑΜΡΑ - Εισαγωγή                                                                                          

 
 

11 

     Η εργασία της ανοικοδόμησης, το έργο της μεταστοιχείωσης είναι εφικτό για τον επιμελή 
εργάτη. Τα ρητά του κάλλους της Ερμητικής επιστήμης μαζί με τα απόρρητα της ισχύος της 
ανοικοδόμησης και της Αλχημιστικής μεταστοιχείωσης, αληθώς υπόσχονται την κοινωνία της 
αρρήτου Σοφίας των ανώτερων μυστηρίων της Καμπάλα, της δημιουργίας, του ίδιου του θεού, του 
ανθρώπου.  
 
     Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας.  
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Η Ίδρυση της ΑΜΡΑ 
 
 
    Εν Θεσσαλονίκη 28η Σεπτεμβρίου, 2007 
 
  
    Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Α.Μ.Ρ.Α., 
 
με την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή σας, για την οποία η Α.Μ.Ρ.Α. και οι διαχειριστές της σας είναι 
ευγνώμονες, με χαρά σας ενημερώνουμε ότι, κατά την φθινοπωρινή ισημερία, με την συμμετοχή των 
ιερουργών του πυρήνα της Θεσσαλονίκης, μέσα σε κλίμα μυστικιστικής κατάνυξης και εσωτερικής 
ανάτασης, τελέσθηκε το σεπτό τελετουργικό ίδρυσης της «ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΙΚΗΣ   ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ».  
 
    Η βαθιά μυστηριακή γέννηση του Εγρηγορότος της Α.Μ.Ρ.Α., μας χάρισε καινούριες δυνάμεις, ώστε να 
ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις τεράστιες δυσκολίες που η αντίδραση έθεσε και επιδίωκε μανιωδώς την 
ματαίωση του εγχειρήματος – εις μάτην όμως- καθώς, πιο δυνατοί, με πείσμα και πιο σίγουροι για την 
πορεία, προχωρήσαμε ήδη στην εναρκτήρια εορταστική σύγκληση του πυρήνα της Θεσσαλονίκης. 
 
    Ήδη τα μέλη του πυρήνα της Θεσσαλονίκης συμφωνήσαν να συγκεντρώνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρώτον, παρουσίαση εργασίας με επιλεγμένο θέμα στον χώρο συζήτησης και 
μετά το πέρας της παρουσίασης, διάλογος επί των θεμάτων της εργασίας. Δεύτερον, κατευθύνονται τα μέλη 
στον χώρο της σύγκλησης, όπου τελείται το τελετουργικό τυπικό. Κατά την τελετουργία, αναγιγνώσκεται η 
διδασκαλία που προβλέπεται από το πρόγραμμα και ακολουθεί η διαπραγμάτευση αυτής από τους 
συμμετέχοντες. Τέλος, τρίτον, ακολουθεί το καθιερωμένο συμπόσιο της αδελφότητας. 
 
    Στις συγκλήσεις μετέχουν άπαντα τα μέλη, όπως και φίλοι που θεωρούνται δόκιμοι για τις επτά πρώτες 
εργασίες. Πλήρη μέλη λογίζονται οι μετέχοντες στην πρώτη μύηση και επιθυμούντες να συμμετάσχουν. 
Δύνανται να συμμετάσχουν των συγκλήσεων επίσης, ως επισκέπτες, μυημένοι που είναι ή έχουν διατελέσει 
ενεργά μέλη αναγνωρισμένων και αποδεχομένων μυητικών ταγμάτων και αδελφοτήτων. 
 
    Οι διαμένοντες μακράν τόπου που τελούνται τελετουργικές συγκλήσεις, λαμβάνουν κάθε δεκαπενθήμερο 
μία εργασία και μία διδασκαλία. Ο κύκλος των επτά πρώτων συγκλήσεων ή αποστολών, αποτελεί τον 
εισαγωγικό βαθμό του δοκίμου. Ακολουθεί η μύηση του πρώτου βαθμού η οποία τελείται προς ώρας μόνον 
στον πυρήνα της Θεσσαλονίκης, μέχρις οργανώσεως λοιπών πυρήνων. 
 
Οι μυούμενοι στην μύηση του πρώτου βαθμού, μύηση που θα τελεσθεί μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, 
συνεχίζουν, εάν το επιθυμούν και χωρίς καμία απολύτως ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή αντιτίμου, 
να λαμβάνουν ηλεκτρονικές επιστολές εργασιών και διδασκαλιών. 
 
Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
               
                  Η Διεύθυνση της Α.Μ.Ρ.Α. 
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     To Κάλεσμα 
 
     Από τα εμπειρικά αποστάγματα του Λαού, από τις παροιμίες της ανεκτίμητης Λαϊκής Σοφίας, 
ένα μεστό νοημάτων Ρητό υπενθυμίζει: «παιδεύει ο Θεός όποιον αγαπάει». Κι είναι μια σκληρή 
αλήθεια πράγματι που επιβεβαιώνεται από τις βιογραφίες των ανθρώπων που έμειναν στην ιστορία, 
από την ζωή και το έργο όσων διέπρεψαν.  
 
     Είναι κοινό γνώρισμα σε εξέχοντες ανθρώπους η δύσκολη κατάσταση και τα αδιέξοδα που 
κάποια στιγμή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Είναι κοινό γνώρισμα σε μερικούς ανθρώπους, οι 
οποίοι σχεδόν σε ολόκληρη την μέχρι τότε ζωή τους βίωναν την δυστυχία, βρισκόμενοι σε άσχημη 
κατάσταση, πολλές φορές σε απόγνωση, φτάνοντας ακόμα και στην κατάθλιψη. Αυτούς τους 
ανθρώπους οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί τους, γενικά ο κοινωνικός περίγυρος τους θεωρεί ότι 
έχασαν τα λογικά τους και τους οικτίρουν προτείνοντάς τους να κοιμηθούν και να ξεχάσουν τα 
πάντα.  
 
     Είναι αλήθεια δυστυχώς το γεγονός ότι, όταν κάποιος σήμερα πέφτει σε αυτήν την κατάσταση 
κατάθλιψης χωρίς φανερό λόγο, οι φίλοι του συνήθως τον συμβουλεύουν να ξεκουραστεί, να 
αλλάξει ασχολίες, να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, εμποδίζοντάς τον βέβαια να σκεφτεί τι του 
συμβαίνει. Δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος θεωρεί νοσηρό να στρέψει κανείς την προσοχή του προς 
τα μέσα, ψάχνοντας εκεί να βρει την αιτία της δυστυχίας του.  
 
     Κατά κανόνα ο μέσος άνθρωπος αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, κύρια επειδή στην μέχρι 
τώρα ζωή του έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με τα εξωτερικά του ενδιαφέροντα και γι' αυτό δεν έχει 
κατορθώσει να ανακαλύψει τον δικό του εσωτερικό σκοπό και να τον πραγματώσει. Είναι φανερό 
ότι η δύσκολη αυτή κατάσταση μπορεί να διορθωθεί, αν στρέψει την προσοχή του προς τα μέσα, 
προς τις εσωτερικές του τάσεις και αρχές που παρέμειναν τόσο καιρό κρυμμένες, θαμμένες μέσα 
στο μη συνειδητό κομμάτι της εσωτερικής ζωής, στο ασυνείδητο.  
 
     Η αγωνιώδης ερώτηση, «τι να κάνω», δυστυχώς δεν μπορεί να βρει καμία απάντηση σε καμιά 
εξωτερική αυθεντία, παρά μόνον εκεί που βρίσκεται κρυμμένη, δηλαδή στα σκοτεινά βάθη του 
εσώτερου εαυτού.  
 
     Σε μια τέτοια αγωνιώδη κατάσταση σύγχυσης, εμφανίζεται αυθόρμητα, σχεδόν θαυματουργικά, 
μια μορφή, που παρομοιάζεται με Διδάσκαλο, με Οδηγό, με γέρο - Σοφό. Αυτό που 
αντιπροσωπεύει η μορφή αυτή που εμφανίζεται την στιγμή της ανάγκης, είναι ένας εσωτερικός 
οδηγός, ο ανώτερος εαυτός όπως συνήθως αναφέρεται ή ο προσωπικός φύλακας 'Aγγελος για 
άλλους, που ενεργοποιείται στο ασυνείδητο για να αντισταθμίσει την συνειδητή αίσθηση του 
αφανισμού.  
 
     Κυριολεκτικά είναι ο πρωταρχικός φορέας του «νόμου» του ίδιου του ατόμου, ένα κατ' ουσία 
οδηγητικό πνεύμα που επικοινωνεί με εσωτερική φωνή με οποιονδήποτε βρίσκεται σε μεγάλη 
ανάγκη και απόγνωση. Την βοηθητική αυτή φωνή την αντιλαμβάνεται καλύτερα ο άνθρωπος στα 
όνειρα ή με την ενεργητική φαντασία (μέθοδο που ανέπτυξε και δίδαξε ο Δρ. Γιουνγκ), όταν η 
συνειδητή προσωπικότητα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο της απόγνωσης.  
 
     Ένα τέτοιο συμβάν είναι που χαρακτηρίζει το ταξίδι του Ήρωα, το οποίο αρχίζει με το 
πρωταρχικό κάλεσμα και την εμφάνιση του Οδηγού. Ο Τζόζεφ Κάμπελλ, περιγράφοντας την 
αναζήτηση του Ήρωα, έγραφε:  
 
     «Το κάλεσμα είναι το σύνθημα που σηκώνει την αυλαία και αφήνει να φανεί το μυστήριο της 
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μεταμόρφωσης, μια τελετουργία ή μια στιγμή πνευματικού περάσματος η οποία, όταν φτάσει στο 
απόγειό της, συγκρίνεται με έναν θάνατο και μια γέννηση. Έχει ξεπεραστεί ο γνωστός ορίζοντας 
της ζωής, δεν ισχύουν πια οι παλιές αντιλήψεις, τα ιδεώδη και τα συναισθηματικά πρότυπα, 
πλησιάζει η στιγμή για το πέρασμα της πύλης. Αυτό το πρώτο στάδιο του μυθολογικού ταξιδιού, 
που το ονόμασε «κάλεσμα σε περιπέτεια», σημαίνει ότι η μοίρα έχει καλέσει τον ήρωα και 
μετατόπισε το πνευματικό κέντρο βάρους του από την κοινωνία σε μια άγνωστη ζώνη. Αυτή η 
μοιραία περιοχή, περιοχή θησαυρού και ταυτόχρονα θανάτου, απεικονίζεται ποικιλότροπα: σαν 
μακρινή χώρα, σαν δάσος, σαν υπόγειο βασίλειο, σαν κάτω από τα κύματα ή ψηλά στον ουρανό, 
σαν ένα κρυφό νησί, σαν ψηλή βουνοκορφή ή σαν μια βαθιά ονειρική κατάσταση. Αλλά είναι 
πάντα ένα μέρος με όντα πολύμορφα και ρευστά, με αφάνταστα μαρτύρια, υπερφυσικές πράξεις 
και απέραντη αγαλλίαση».  
 
     Σε στιγμές βαθιάς κατάθλιψης και αγωνίας, τότε που το σύμβολο του εσωτερικού οδηγού κάνει 
την εμφάνισή του και μας ωθεί σε εξερεύνηση του έσω εαυτού, μας ωθεί στην αυτογνωσία, αυτό 
που διαφαίνεται είναι πως έχει έρθει η ώρα που ξεκινάει μια περιπέτεια εξερεύνησης του 
εσωτερικού κόσμου δύσκολη και επικίνδυνη, όμως αν το έργο συντελεστεί, αυτό το εγχείρημα θα 
φέρει απροσδόκητα και ανυπολόγιστα οφέλη για την ατομικότητά μας.  
 
     Ίσως αυτό το «Ταξίδι του Προσκυνητή» να ξεκινάει στην αρχή χωρίς συνειδητοποίηση των 
δυσκολιών και των κινδύνων που κρύβει και το κυριότερο, χωρίς συνειδητοποίηση της ισόβιας 
πλέον διάρκειάς του και φυσικά χωρίς την συγκεκριμενοποίηση του σκοπού του. Αυτά θα 
αποκαλυφθούν στην διάρκεια. Για την πλειονότητα των κληθέντων να αρχίσουν το ταξίδι του 
προσκυνητή, το περιπετειώδες ταξίδι του Ήρωα, η υποκίνηση και η ώθηση δεν έχει να κάνει με 
κάποια επιθυμία για εσωτερική ανάπτυξη, αλλά συνήθως είναι απόρροια των τραγικών στιγμών σε 
μια δύσκολη φάση της ζωής μας, σε μια περίοδο θλίψης και ματαιότητας των πάντων. Τότε είναι 
που ανακαλύπτεται και αποκαλύπτεται η πραγματική ουσία της ζωής και ο αληθινός σκοπός της.  
 
     Το κάλεσμα κάποια στιγμή θα το δεχθούν οι εκλεκτοί για να αρχίσουν το προσωπικό τους 
ταξίδι. Συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους, πραγματικούς ταξιδευτές στο περιπετειώδες αυτό 
ταξίδι, φιλοδοξεί να συνενώσει η Α.Μ.Ρ.Α. και να καταστεί αρωγός στην ηρωική αυτήν 
προσπάθεια, υπενθυμίζοντας και ενθαρρύνοντας τους οδοιπόρους με τους Ιερούς Λόγους και την 
Σοφία που μας κληροδότησαν οι πρωτοπόροι της ατραπού και οι πρωτεργάτες του έργου της 
αυτοπραγμάτωσης.  
 
     Στο δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο ταξίδι, δεν έχουν θέση οι περίεργοι αλλά μόνον οι αληθινοί 
εξερευνητές. Δεν έχουν θέση οι γελοίοι και χυδαίοι χλευαστές, αλλά μόνον οι γνήσιοι και ένθερμοι 
ζηλωτές. Δεν έχουν θέση οι ραδιούργοι και οι προσβλέποντες αρρωστημένα σε κυριαρχία και 
εξουσία, αλλά μόνον οι αθώοι και ταπεινοί ταξιδευτές. Δεν έχουν θέση οι καιροσκόποι, 
συμφεροντολόγοι και εκμεταλλευτές, αλλά μόνον οι αποφασισμένοι να υπηρετήσουν την κοινωνία, 
αληθινοί ανθρωπιστές.  
 
     Στο ταξίδι αυτό έχουν θέση ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ. 
 
Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας.    
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     Ο Σκοπός της ΑΜΡΑ 
 
     Η Α.Μ.Ρ.Α. είναι μία σύγχρονη Ροδοσταυρική αδελφότητα, που αντλεί από την ανεξάντλητη 
δυτική εσωτερική παράδοση τις αξίες, τις γνώσεις και τα ιδανικά, με τα οποία προσδοκά, να 
ανοίξει τον δρόμο για την Ανατολή της Υδροχοϊκής Εποχής, την εποχή της Γνώσης, της 
Κοινωνικής Ισότητας, και της Ελευθερίας.  
 
     Ερευνώντας και μελετώντας τους φυσικούς και ψυχικούς νόμους, αποσκοπεί στην εξέλιξη των 
συνειδήσεων, και στην προαγωγή του ανθρωπισμού, συμβάλλοντας στην «ίαση» της νοσούσης 
δυτικής μας κοινωνίας, την οποία χαρακτηρίζει το άγχος, η έκπτωση των αξιών, και η έλλειψη 
ανθρωπιστικών ιδεωδών.  
 
     Προσδοκούμε μέσω της ΑΜΡΑ, σε μία σύγκληση ανθρώπων, με κοινό γνώρισμα την αγάπη για 
τον Ροδοσταυρισμό και τον Ανθρωπισμό, και ευχόμαστε να αναγεννηθεί μέσα από τις καρδιές 
όλων μας, ένα νέο όραμα, μια νέα προοπτική, που θα συμβάλλει στην ανάδειξη των γνώσεων και 
στην εύρεση των κλειδιών, τα οποία θα ανοίξουν τις θύρες των μυστηρίων, της φιλοσοφίας, των 
μυστικιστικών, αποκρυφιστικών και ιδεολογικών συστημάτων, ασκούμενοι πνευματικά, ούτως 
ώστε μέσω βιωματικών εμπειριών να πετύχουμε την αφύπνιση των ψυχικών ικανοτήτων του 
ανθρώπου.  
 
     Το Ροδοσταυρικό κίνημα αναγεννήθηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 10ου αιώνα, γαλουχημένο 
με τα θεία νάματα των πατροπαράδοτων μυστηρίων της Ελληνικής Αρχαιότητας, εμπλουτισμένο 
με θησαυρούς και άλλων αρχαίων πολιτισμών.  
 
     Από την αρχή της ανάδυσης της συνείδησης, η ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει σε βάθος τον 
εαυτό του, εκφράστηκε μέσα από διάφορα ρεύματα και κινήματα, και έφτασε στις μέρες μας ως 
«Ροδοσταυρική παράδοση», συνδυάζοντας την ερμητική σκέψη με τον διονυσιακό μυστικισμό, 
εμψυχώνοντας και αναγεννώντας τον αποκαλούμενο δυτικό πολιτισμό.  
 
     Η ΑΜΡΑ στοχεύει στην ενδυνάμωση, εμψύχωση, και έμπνευση των φιλόδοξων ζηλωτών, 
συμπαραστεκόμενη στον αγώνα τους, για να πετύχουν την Πνευματική Αλχημεία, την σταδιακή 
μεταστοιχείωση όλων των ελαττωμάτων τους σε προτερήματα.  
 
     Για να επιτευχθούν τα οράματα και οι στόχοι της ΑΜΡΑ, έχει σχεδιαστεί ένα μυητικό σύστημα 
που συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες, οι οποίες αποστέλλονται στα μέλη, ανά δεκαπενθήμερο, 
εντελώς δωρεάν. Οι διδασκαλίες συμπεριλαμβάνουν κείμενα εσωτερικών και επιστημονικών 
θεμάτων.  
 
     Μπορείτε να ενημερωθείτε, για το τι περιλαμβάνει το σύστημα της μυητικής διδασκαλίας της 
ΑΜΡΑ, μέσω τις διδασκαλίες του «δοκίμου», που προϊδεάζουν για το περιεχόμενο των 7 μυητικών 
βαθμών της ΑΜΡΑ. Μετά το πέρας των διδασκαλιών του «δοκίμου», έχετε την δυνατότητα:  
 
     1. Να συνεχίσετε ως «κανονικό μέλος»: στην περίπτωση αυτή, οι «εσωτερικές» και 
«εξωτερικές» διδασκαλίες θα συνεχίσουν να σας αποστέλλονται κανονικά, εφόσον μυηθείτε.  
 
     2. Να συνεχίσετε ως «φίλος»: αν δεν μπορείτε να μυηθείτε λόγω απόστασης, ή αν δεν 
επιθυμείτε να συμμετέχετε στον εσωτερικό κύκλο της ΑΜΡΑ, μπορείτε απλά να λαμβάνετε τις 
«εξωτερικές» διδασκαλίες.  
 
     Και στις παραπάνω δύο περιπτώσεις θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μία αίτηση εγγραφής 
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στην αδελφότητα μας, έτσι ώστε να πάρετε επίσημα και τον τίτλο του «μέλους» ή του «φίλου» της 
ΑΜΡΑ, με όλα τα επιπλέον οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα αυτήν.  
 
     Η μόνη προϋπόθεση για να εισέλθετε στην ΑΜΡΑ, είναι να είστε Ανθρωπιστής, δεσμεύοντας 
τον εαυτό σας, να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν γνώσεις που θα λάβετε, προς όφελος και υπηρεσία 
του ανθρώπου. 
 
     Αδελφές και Αδελφοί μου, 
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας.         
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     Το μυητικό σύστημα της ΑΜΡΑ 
 
     Το μυητικό σύστημα της Αυθεντικής Μυστικιστικής Ροδοσταυρικής Αδελφότητας, σύμφωνο με 
τον παραδοσιακό και αυθεντικό Ροδοσταυρισμό, απαρτίζεται από 7 μυητικούς βαθμούς, όπου κάθε 
μυητικός βαθμός ξεκινάει με την αντίστοιχη μύηση και συνεχίζεται με έναν όγκο αποστελλόμενων 
εργασιών προς συζήτηση πάνω σε θέματα επιστήμης και αντίστοιχο πλήθος θεμάτων διδασκαλιών 
προερχομένων από την ανεκτίμητη εσωτερική παράδοση του δυτικού μυστικισμού και 
αποκρυφισμού.  
 
    Στους επτά μυητικούς βαθμούς ενάσκησης, προστίθεται και προηγείται αυτών ένας εισαγωγικός 
και πληροφοριακός βαθμός, χωρίς να περιλαμβάνει μύηση, ο βαθμός του Δοκίμου. Έτσι, το πλήρες 
μυητικό σύστημα της Α.Μ.Ρ.Α. έχει ως εξής : 
 
    ΒΑΘΜΟΙ               ΣΦΑΙΡΕΣ   ΕΠΙΠΕΔΑ           ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                   
    0. Δόκιμος                  -                      -                       Εισαγωγή 
    1. Νεόφυτος             Γαία              4 στοιχεία            Γενικές γνώσεις επιστημών και  εσωτερισμού                                 
    2. Οδοιπόρος            Σελήνη         Αιθερικό              Αυτογνωσία  
    3. Αδελφός              Αφροδίτη      Αστρικό               Μυστικισμός - EQ 
    4. Μάγος                  Ερμής           Νοητικό               Αποκρυφισμός - IQ 
    5. Ήρωας                 Ήλιος            Πνευματικό          Φώτιση  
    6. Ιππότης                Άρης             Κοινωνικό            Ιπποτισμός 
    7. Ελεήμων              Δίας              Ανθρωπιστικό      Αλτρουισμός – φιλαλληλία 
 
    Αναλυτικά, ο κάθε βαθμός ξεχωριστά, αρχίζοντας με την μύηση, διαπραγματεύεται την 
αντίστοιχη επιστημονική και εσωτερική θεματολογία και πρακτική.  
 
     0. Δόκιμος 
 
     Ο εισαγωγικός βαθμός του Δοκίμου, απαρτίζεται από 7 συνολικά διδασκαλίες, που 
πληροφορούν γενικά για το πνεύμα και την θεματολογία του μυητικού συστήματος της Α.Μ.Ρ.Α., 
και ανασκοπούν το σύνολο της διαδικασίας της μυητικής ενάσκησης και εντρύφησης. Μέσα σε 
επτά θέματα - εργασίες, προσεγγίζεται η επιστημονική γνώση, η θεώρηση και η προσέγγιση των 
κύκλων γνώσης που οι διδασκαλίες εντρυφούν, σύμφωνα με τις εσωτερικές επιστήμες. Μέσα σε 
επτά διδασκαλίες, αποκαλύπτεται ολάκερη η διδαχή και παρουσίαση του κορμού του συνόλου των 
εσωτερικών αληθειών που το μυητικό σύστημα της Α.Μ.Ρ.Α. διαπραγματεύεται. 
 
    1ος Μυητικός Κύκλος 
 
     1. Νεόφυτος  
 
     Στον βαθμό του Νεοφύτου, το επίκεντρο της μελέτης είναι η φύση και τα μυστήριά της. 
Γραμμές Lay, ενεργητικά σημεία, Ιεροί τόποι, Ιερή Γεωμετρία, Τριγωνισμοί, θεωρία της Γαίας κλπ, 
όπως και η εντρύφηση σε θέματα στοιχείων - στοιχειακών (Νάνοι - Καλλικάντζαροι, Νηριήδες - 
Νεράιδες, Αερικά - Συλφίδες και τέλος Δράκοι - Πύρινα ερπετά), είναι ένα μέρος που εμπεριέχεται 
στην ύλη του πρώτου βαθμού. Φυσικά μεγάλο μέρος αναφέρεται στις φυσικές επιστήμες και σε 
θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος.  
 
     Αντίστοιχα, με παραπλήσια οπτική, η μελέτη επικεντρώνεται και στον φυσικό - υλικό άνθρωπο, 
στην διατροφή και υγιή ανάπτυξη του σώματος, του μέσου ανθρώπου και πιο ειδικά του 
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εσωτεριστή, στους ενεργειακούς μεσημβρινούς και ενεργειακά κέντρα του σώματος, στην 
φυσιολογία και στην στοιχειακή δομή του σώματος, στους αδένες και στις απόκρυφες λειτουργίες 
του και εν γένει στην εσωτερική σημασία και λειτουργία του υλικού φορέα. Η θεωρία 
συμπληρώνεται με σημαντικό αριθμό ασκήσεων και πρακτικών, με κορύφωση στις πρακτικές 
προστασίας και ασφάλειας. Με εσωτερική προσέγγιση, η αίσθηση που διερευνάται είναι η «ΑΦΗ».  
 
     2. Οδοιπόρος  
 
     Αν ο πρώτος βαθμός ασχολείται με τα απτά, με όσα μπορούμε να έρθουμε σε επαφή στην φύση 
ως Μακρόκοσμο και Μικρόκοσμο, στον δεύτερο βαθμό πρωτοκαθεδρία κατέχει η ενασχόληση με 
το εικονικό, το μη αντικειμενικό - πρραγματικό, με το ονειρικό. Φαινόμενα που, εσφαλμένα 
βέβαια, αναφέρονται ως μεταφυσικά ή υπερφυσικά, αποτελούν το αντικείμενο ενασχόλησης, 
εντρύφησης και ενάσκησης του βαθμού του Οδοιπόρου. Το φανταστικό και τα φαινόμενά του που 
καταλαμβάνουν τις ζώνες του Λυκόφωτος και του Λυκαυγούς, τα όνειρα και τα οράματα, οι 
φαντασιακοί συνειρμοί και οραματισμοί, τα φαντάσματα και οι κάθε μορφής αιθερικές οντότητες, 
όπως και πλειάδα ιστορικών και εσωτερικών αναφορών που σχετίζονται με το αιθερικό πεδίο και 
τα μυστήριά του, απαρτίζουν την ύλη του βαθμού αυτού, σε σχέση με τον Μακρόκοσμο.  
 
     Στον Μικρόκοσμο, ουσιαστικά στον ίδιο μας τον εαυτό, η ενασχόληση στον δεύτερο βαθμό 
προσπαθεί να προσεγγίσει κυριολεκτικά τον άγνωστο εσωτερικό εαυτό, κάνοντας στην ουσία το 
πρώτο σημαντικό βήμα προς την αυτογνωσία, προς το «Γνώθι σε αυτόν». Κατερχόμενοι στα 
σκοτεινά βάθη του ασυνείδητου, εξερευνούμε τους άγνωστους αυτούς κόσμους και την πληθώρα 
των σημαντικών και ασήμαντων ενοίκων του. Από τον φοβερό ένοικο του κατωφλίου, μέχρι την 
σκοτεινή βασίλισσα, από τις λεγεώνες των σκοτεινών ιεραρχιών μέχρι τις ζηλευτές στρατιές των 
φυλάκων, εξερευνούμε βήμα προς βήμα τον ίδιο τον εσώτερο εαυτό μας, με συνδρομητή την 
πολύτιμη παράδοση που μας κληροδότησαν οι μεγάλοι εξερευνητές του εσωτερισμού και με 
γνώμονα την επιστήμη της ψυχολογίας. 
 
     Φαινόμενα μαγνητισμού, διαίσθησης και μαντικής, φαινόμενα αιώρησης και τηλεκίνησης, όπως 
και φαινόμενα υλοποίησης και αορατότητας, πέραν του ότι αποτελούν αντικείμενα μελέτης, 
αποτελούν παράλληλα πεδία άσκησης και πειραματισμού, στα πλαίσια άσκησης που κατέδειξε η 
παραψυχολογία κάτω από το πρίσμα της ενδελεχούς εργαστηριακής επιστημονικής παρατήρησης. 
Σ' αυτόν τον βαθμό αρχίζει σταδιακά η αφύπνιση κάποιων κοιμισμένων δυνατοτήτων και 
ικανοτήτων του ανθρώπου, όπως π.χ. η διαίσθηση, η δονησιουργία κλπ. Τέλος, η αίσθηση που 
αντιστοιχεί στον δεύτερο βαθμό, τον βαθμό του Οδοιπόρου, είναι η «ΟΣΦΡΗΣΗ» και διερευνώνται 
τα εξωτερικά και εσωτερικά μυστήρια που σχετίζονται με αυτήν.  
 
     3. Αδελφός  
 
     Βαθμός Μυστικιστικός. Τα μυστήρια της επιθυμίας, της προσευχής και της Διονυσιακής 
έκστασης, καθώς και την καταδυνάστευση από τα πάθη που υφίσταται ο μη εγκρατής, έρχεται να 
διερευνήσει ο τρίτος βαθμός. Τα τρομερά μυστήρια των θελγήτρων της φύσης και το φοβερό 
μυστικό του πράσινου σμαραγδιού - εκπεσόντος αστέρος, όπως και η ερμηνεία και η εσωτερική 
σημασία των πράσινων παιδιών της εσωτερικής μυθολογίας, μας εισάγουν στον κόσμο του ψυχικού 
ή αστρικού επιπέδου. Ένα πεδίο όπου κυριαρχεί η Μάγια, όπου διενεργείται η τρομερή πάλη 
ανάμεσα στο δεξιό και αριστερό μονοπάτι, όπου επιλέγεται η ατραπός του ταξιδευτή. Ένα πεδίο 
όπου διερευνάται η δύναμη της πίστης και η εφαρμογή αυτής στην δυνατότητα κάθε εκπλήρωσης.  
 
     Στον βαθμό αυτόν αποκαλύπτεται η Φύση, είτε ως βιβλίο Μούντι, είτε ως Αφροδίτη πηγή ζωής, 
είτε ως Μάρα (θάλασσα) μητέρα του ανθρώπου παναγία παρθένος, είτε ακόμη ως Μαρία, 
«αμαρτωλή» ερωμένη και σύζυγος του υιού του ανθρώπου. Εδώ προσεγγίζεται το κοινό γνώρισμα 
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του ανθρώπου ως αδελφού κάθε ζωντανού όντος, ως υιού της Χήρας μητέρας φύσης, καθώς και ο 
βαθύτερος προορισμός του, που ως άλλος Θησέας, εκπαιδευόμενος κατάλληλα και λαμβάνοντας 
δικαιωματικά τα θεία όπλα που έκρυψε στην ύλη ο ουράνιος πατέρας, αρχίζει το ηρωικό του ταξίδι 
για να καταφέρει επάξια και να ξανααναλάβει δικαιωματικά τον βασιλικό θρόνο που κληρονόμησε. 
Στον βαθμό αυτόν, η Ροδοσταυρική κοσμοαντίληψη έρχεται να επιδείξει ως διάδοχος και 
κληρονόμος, την μοναδική Ελληνική κοσμοαντίληψη και την αναμφισβήτητη ορθότητά της ως 
γνήσια φυσιολατρεία που προάγει πρώτιστα την αγάπη και την προστασία της μητέρας φύσης.  
 
     Μακροκοσμικά προσεγγίζονται και αναλύονται τα φαινόμενα του αστρικού και των κατοίκων 
του, των αστρικών οντοτήτων, τα φαινόμενα της τηλεπάθειας και οι επιρροές της συμπαθητικής 
μαγείας, καθώς και οι αυρικές χρωματικές επιρροές και δράσεις επί του παρασυμπαθητικού. 
Μικροκοσμικά αναλύονται τα μυστικά του αστρικού ταξιδιού, του αστρικού σώματος και της 
ανθρώπινης Αύρας, καθώς και οι ιδιότητες και η δύναμη των συναισθημάτων ως βασικού 
παράγοντα στον οραματισμό και στις απόκρυφες πρακτικές και τεχνικές. Τέλος, η μελέτη του 
βαθμού αυτού συμπληρώνεται και με την διερεύνηση των εσωτερικών και εξωτερικών μυστηρίων 
της αίσθησης της «ΓΕΥΣΗΣ».  
 
     4. Μάγος  
 
     Βαθμός Αποκρυφιστικός. Κατεξοχήν ο τέταρτος βαθμός είναι Ερμητικός, φιλοδοξεί να 
περιγράψει τις γνωστές Ερμητικές τέχνες και να διερευνήσει τα μυστήρια του Λόγου. Τα Ερμητικά 
κείμενα, Ελληνιστικά κείμενα της Νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, αποτελούν την βάση της 
θεωρητικής εντρύφησης στα απόκρυφα μυστήρια και η Αλχημεία συνιστά την διαδικασία όπου 
μελετάται και αναλύεται η μεταστοιχείωση του υλικού ανθρώπου σε πνευματικό ΟΝ. Ο Λόγος και 
η δύναμή του στις ευχές και στις άρες και η επικλητική χρήση του στις απόκρυφες τέχνες και 
τεχνικές, ο Λόγος ως αρμονία και η δονητική του στην ομιλία και στην υμνωδία, καθώς και η 
δύναμη του Λόγου ως παράγοντας επιρροής και επιβολής - υποβολής, είναι ενδεικτικά η 
θεματολογία που επεξεργάζεται ο τέταρτος βαθμός.  
 
     Η διδασκαλία των εισαγωγικών και βασικών γνώσεων των Ερμητικών τεχνών και η πρακτική 
επί αυτών, κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό της ύλης του βαθμού του Μάγου. Ανάλογο ποσοστό 
βέβαια καταλαμβάνει και η εσωτερική μελέτη της γλώσσας και του λόγου ως μέσου γλωσσικής 
επικοινωνίας, αναλύοντας τις απόκρυφες ιδιότητες των γραμμάτων καθώς και την εσωτερική 
σημασία και αριθμητική προσέγγιση - ερμηνεία του λόγου, μέσα από την μυστική ερμηνεία των 
γραμμάτων, την δονητική και την αριθμολογική - αριθμοσοφική ανάλυση του πρωτογεννούς ιερού 
Έλληνος λόγου. Επιπλέον εντρύφηση και εσωτερική προσέγγιση στα μυστήρια της «ΑΚΟΗΣ».  
 
     5. Ήρωας  
 
     Ο τελευταίος βαθμός του πρώτου κύκλου. «Κύριος» και «Θέληση» είναι οι λέξεις - κλειδιά που 
υποδεικνύουν το περιεχόμενο των εργασιών και διδασκαλιών του πέμπτου βαθμού. Το 
περιπετειώδες ταξίδι του Ήρωα στην εσωτερική ατραπό, φτάνει σε έναν σημαντικό σημείο - 
σταθμό για την πνευματική μεταστοιχείωση. Το μυστήριο του Ροδόσταυρου, ως Ρόδου και 
Σταυρού, ως η επίτευξη της πεμπτουσίας της εσωτερικής Αλχημείας, αποκαλύπτεται στον επιμελή 
ζηλωτή και η ανάδυση της ατομικότητας μέσα από τα σκοτάδια της μη συνειδητής κατάστασης 
καθίσταται πλέον χαρμόσυνο γεγονός. Ο ζηλωτής Ροδόσταυρος μεταστοιχειώνεται πλέον σε 
αληθινό Ροδόσταυρο, ελεύθερο από τα πάθη, εγκρατή στις επιθυμίες, Κύριο των εσωτερικών και 
εξωτερικών τάσεων, αυτόβουλο και με αδάμαστη θέληση, δίκαια αναγορευόμενο Ήρωα.  
 
     Η συγκινησιακή συγκέντρωση γίνεται πλέον η ανοδική κλίμακα, φέρνοντας τον ζηλωτή πιο 
κοντά στα ανώτερα συνειδησιακά πεδία. Οι επιστημονικές εργασίες και οι εσωτερικές διδασκαλίες 
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κτίζουν σταδιακά την ανώτερη συνείδηση και βοηθούν τον επιμελή ζηλωτή να καταστεί υπεύθυνος 
του εαυτού του, να εκπαιδευτεί ως ανιδιοτελής θεραπευτής, να αναγορευτεί «Διδάσκαλος» και να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για την θυσία του παλαιού εαυτού, για την ανάσταση μιας νέας 
συνειδησιακής κατάστασης, την ανάσταση της ατομικότητας πέρα και πάνω από την Εγωικότητα. 
Ως Αληθινός Ροδόσταυρος είναι πλέον έτοιμος για τα μυστήρια της φώτισης που έχει ως συνέπεια 
την μεταλλαγή της συνείδησης, την κατανόηση του Μεγάλου Έργου και την ανακάλυψη και 
ανάληψη της εκπλήρωσης του σκοπού της ζωής του.  
 
     Στον βαθμό του «ΗΡΩΑ», αναπτύσσεται η ανώτερη συνείδηση, η συνείδηση της ατομικότητας 
ή του ανώτερου εαυτού, μπαίνοντας ουσιαστικά ο μυημένος στην ανώτερη κατάσταση του 
θρησκευτικού μυστικισμού - γεγονός που τον κάνει να ξεχωρίζει από τον χαμηλότερο ψυχισμό της 
μαγείας - κερδίζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα να συμμετέχει στην Λευκή Στοά, όντας ισότιμος 
Διδάσκαλος και ετοιμασμένος και πρόθυμος να αναλάβει κάποιο κοινωφελές ανθρωπιστικό έργο. 
Κλείνει ο πρώτος κύκλος των μυήσεων και διδασκαλιών με εντρύφηση και στα μυστήρια της 
αίσθησης της «ΟΡΑΣΗΣ» και τους συμβολισμούς της και ξεκινάει πλέον ο δεύτερος μυητικός 
κύκλος της ΑΜΡΑ.  
 
     2ος Μυητικός Κύκλος  
 
     6. Ιππότης - 7. Ελεήμων  
 
     Οι δύο βαθμοί που απαρτίζουν τον δεύτερο μυητικό κύκλο της Α.Μ.Ρ.Α. θα περιγραφούν σε 
εύθετο χρόνο μαζί με την παρουσίαση του τελετουργικού του δεύτερου κύκλου μυήσεων και 
διδασκαλιών, όπου μετέχουν επτά τελετουργοί και το οποίο θα τελείται στις συγκλήσεις του έκτου 
και του έβδομου και τελευταίου μυητικού βαθμού. Καθότι άπτονται της ανάληψης από τους μύστες 
των βαθμών αυτών, ανθρωπιστικών δράσεων κοινωνικής και φιλανθρωπικής φύσης, εσόμενοι 
ενεργοί πολίτες στις κοινωνίες των, φιλοπάτριδες και φιλάνθρωποι, καθότι προάγονται οι πλέον 
υψηλές αξίες και ιδανικά τα οποία καλούνται να υπηρετήσουν, όπως το δίκαιο, η προστασία των 
αδυνάτων, το έλεος, η φιλαλληλία κλπ. και προπάντων υπηρετούνται και προάγονται τα 
αναφαίρετα και απαράβατα δικαιώματα του ανθρώπου και καθότι ταυτίζονται τα ιδανικά αυτά και 
οι ανθρώπινες αξίες με τους σκοπούς και τους στόχους της Α.Μ.Ρ.Α., για τους λόγους αυτούς θα 
γίνει μια εκτενέστερη ανάλυση των βαθμών αυτών μαζί με την συνολική παρουσίαση των αρχών 
και των όσων συνολικά φιλοδοξεί να προάγει η Α.Μ.Ρ.Α. για την δόξα, την ευημερία και την 
πραγματική ελευθερία του ανθρώπου.  
 
     Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας.  
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     Η Αλφαβήτα του εσωτερισμού 
 
     Ο εσωτερισμός είναι ένα κίνημα, όπου συμβάλει στην εκ βάθος αναζήτηση, αποσκοπώντας να 
δώσει απαντήσεις σε άβατες περιοχές υπαρξιακών ερωτημάτων, και του αόρατου κόσμου.  
 
     Ο άνθρωπος πάντα διαισθανόταν μία άλλη διάσταση του εαυτού του πέρα από την υλική του 
φύση. 'Aλλοι ήταν πιο ευαίσθητοι από την φύση τους, έβλεπαν οράματα, και διαισθάνονται 
σκέψεις άλλων και μελλοντικά δρώμενα. 'Aλλοι πάλι αναγκάστηκαν να στρέψουν προς τα μέσα με 
αναρίθμητα «γιατί», όταν βρέθηκαν σε έσχατη απόγνωση. 'Aλλοι θέλησαν να δώσουν μία 
βαθύτερη ποιότητα, και να εμπλουτίσουν, την βαρετή επιφανειακή τους πραγματικότητα, 
αναζητώντας την Σοφία, την Αφύπνιση, και κυρίως την ίδια τους την Ψυχή, τον σκοπό τους 
ύπαρξης.  
 
     Ο δρόμος του εσωτερισμού χαρίζει πολλά δώρα και θησαυρούς, αλλά φέρει επίσης παγίδες και 
πολλές θλίψεις. Για να έχει επιτυχία στον δρόμο του, ο εσωτεριστής, χρειάζεται να ακολουθεί 
κάποιους βασικούς κανόνες.  
 
     1. Να προσπαθεί να καθορίζει την πραγματικότητα του.  
 
     Βασικός κανόνας του αοράτου, είναι πως οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας, επηρεάζουν 
άμεσα την ζωή μας. Σίγουρα δεν ευθυνόμαστε για όλες τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 
δεχόμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε αλλά έχουμε καθήκον προς τον εαυτό μας και κατά 
επέκταση προς την κοινωνία μας, να μάθουμε να ελέγχουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα και 
σκέψεις και να τα μεταστοιχειώνουμε σε θετικά.  
 
     2. Να αναπτύξει τη συλλογική συνείδηση.  
 
     Ο εσωτεριστής αντιλαμβάνεται μία ενότητα, είτε σαν συλλογική ψυχή της ανθρωπότητας, είτε 
σαν φύση Γαία, είτε σαν συμπαντική δημιουργία. Αισθάνεται αναπόσπαστο κομμάτι της, και ενώ 
γνωρίζει πως ως ένα μεμονωμένο άτομο έχει περιορισμένες δυνατότητες, όταν ενώνεται με το 
σύνολο είτε ως Θεότητα, είτε ως Θεό, είτε ως Φύση, οι δυνατότητες και οι δυνάμεις του 
αυξάνονται δραστικά. Μέσω αυτής της εμπειρίας γεννιέται το καθήκον να βοηθήσει το σύνολο, 
δηλαδή την κοινωνία του, γιατί γνωρίζει πως είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενος από αυτήν.  
 
     3. Να αναπτύξει την Σοφία του.  
 
     Ο εσωτεριστής γνωρίζει πως η Σοφία είναι συνισταμένη δύο παραγόντων, της πληροφόρησης, 
και της εμπειρίας. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, το ένα τροφοδοτεί και αυξάνει το άλλο, με άλλα 
λόγια, ποσοστό Σοφίας = ποσοστό πληροφόρησης + ποσοστό εμπειρίας.  
 
     4. Να παραμένει αδογμάτιστος ελεύθερος ερευνητής.  
 
     Ο εσωτεριστής γνωρίζει πως ο άνθρωπος έχει κατασκευάσει πολλές θεωρίες και συστήματα για 
να εξηγήσει την φύση του ανθρώπου και του σύμπαντος. Μελετάει όλα τα φιλοσοφικά, ιδεολογικά 
ή θρησκευτικά συστήματα, αλλά παραμένει αδογμάτιστος, με μόνο γνώμονα την επιστήμη και την 
εμπειρία του. Γνωρίζει πως ο άνθρωπος μπορεί μόνο να προσεγγίσει την αλήθεια και όχι να την 
κατέχει στην απόλυτη πληρότητά της. 'Eτσι ενώ μπορεί να έχει καταλήξει σε συμπεράσματα μέσω 
της έρευνάς του, παραμένει ανοιχτός για κάθε ενδεχόμενο. Στις συζητήσεις του τοποθετείται, ως 
εξής, «Σύμφωνα με την έρευνα μου έχω καταλήξει μέχρι στιγμής σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά 
παραμένω ανοιχτός για κάθε ενδεχόμενο.»  
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     5. Να ακολουθήσει το πεπρωμένο του.  
 
     Ο εσωτεριστής, γνωρίζει πως κάθε άνθρωπος έχει μία συγκεκριμένη διαδρομή που χρειάζεται να 
διανύσει, για να πραγματώσει τον σκοπό για τον οποίο ενσαρκώθηκε. Μέλημά του, μέσω της 
αναζήτησης, είναι να γνωρίσει την ψυχή του, και το προσωπικό του όραμα, και να διευθετήσει έτσι 
την ζωή του, έτσι ώστε να το πραγματώσει. Το κάλεσμα της ψυχής του, θα αναδυθεί σαν ένα 
ευαίσθητο βλαστάρι ανάμεσα στα ανελέητα βράχια της καθημερινότητας, αλλά η εσωτερική φλόγα 
της αποστολής, θα ενδυναμώνει την θέλησή του, και τα εμπόδια θα καταρρέουν. 'Eτσι και αλλιώς 
δεν έχει άλλη επιλογή, από το να διαδραματίσει τον προσωπικό του μύθο.  
 
     6. Να προστατεύει τον εαυτό του.  
 
     Ο εσωτεριστής γνωρίζει πως, ο δρόμος της Σοφίας και της Αφύπνισης θα τον μεταλλάξει, και 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, μη προσαρμογής με το κοινωνικό του περιβάλλον, διότι, ο τρόπος 
σκέψης του, θα φαίνεται στους υπόλοιπους, «εξωγήινος», «ουτοπικός», «μη πραγματιστικός», μια 
και θα επικοινωνεί περισσότερο με το πνευματικό πεδίο, από ότι οι γνωστοί του συγγενείς ή φίλοι. 
Έτσι μαθαίνει σταδιακά να κρύβεται, να μιλάει, όταν διαβλέπει πως ο λόγος του δεν θα 
παρερμηνευτεί και δεν θα δέχεται άσκοπα, αλόγιστα και ανελέητα πυρά, εξαιτίας της 
διαφορετικότητάς του.  
 
     7. Να βρίσκει το κουράγιο να αγωνίζεται.  
 
     Ο εσωτεριστής καθώς γνωρίζει, αναδύεται από μέσα του η ανάγκη να μεταδώσει, για να 
βοηθήσει τους συνάνθρωπους του, να μην υποφέρουν, εφόσον αισθάνεται ότι έχει βρει το μυστικό 
της ευτυχίας. Θα συναντήσει πολλούς εχθρούς όμως, που θα φθονήσουν την πνευματική του 
υπόσταση, θα φθονήσουν την τόλμη και το θάρρος του, να αγκαλιάζει και να νοιάζεται για τους 
συνανθρώπους του, να τους συγχωρεί, αλλά και να αγωνίζεται για την δικαιοσύνη. Γνωρίζει πως ο 
Ιπποτισμός προς την κοινωνία του, που θα αναδυθεί από τα βάθη της Ψυχής του, θα φέρει μία 
υπέρογκη αντίδραση, αλλά επίσης γνωρίζει πως αν σταματήσει να αγωνίζεται προστατεύοντας τους 
αδύναμους, και τους αφελείς, η αποστολή του θα έχει αποτύχει, και η δυστυχία του θα είναι 
μέγιστη.  
 
     8. Να μάθει να απομονώνεται.  
 
     Ο εσωτεριστής, κατέχει ένα μυστικό, που λέγεται διαλογισμός, και χαλάρωση. 'Oταν τα φορτία 
της ζωής γίνονται αφόρητα, αποσύρεται έτσι ώστε να ξαναγεμίσει από ζωτική δύναμη και 
ανανεωμένος να ξαναεισβάλει στον στίβο της ζωής, ζώντας την καθημερινότητα με όλη του την 
Ψυχή, ως ένας συνδημιουργός του Αύριο...  
 
     Ευχόμαστε οι παραπάνω κανόνες να βοηθήσουν, να θυμόμαστε πάντα τις βασικές αρχές του 
εσωτερισμού, έτσι ώστε και να αποκλίνουμε κάποιες φορές να μπορούμε να ξαναβρίσκουμε τον 
δρόμο μας.  
 
    Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
 
                  


