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Μαξ Χζιντελ, 1865-1919 ( Max Heindel ) 
Ο Μαξ Χζιντελ γεννικθκε ςτο Carl Louis von Grasshoff ςτο Aarhus τθσ Δανίασ, ςτισ 
23 Λουλίου του 1865. Ιταν Χριςτιανόσ αποκρυφιςτισ, αςτρολόγοσ και μυςτικιςτισ. 
Πζκανε ςτισ 6 Λανουάριου του 1919 ςτο Oceanside τθσ Καλιφόρνιασ, ςτισ Θνωμζνεσ 
Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ. Ιταν γόνοσ τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ Βον Γκράςχοφσ, θ 
οποία είχε διαςυνδζςεισ με τα γερμανικά ανάκτορα κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 
πρίγκιπα Μπίςμαρκ. Ο πατζρασ του Μαξ Χζιντελ, ο Φρανςουά Λ. Βον Γκράςχοφ, 
μετανάςτευςε όταν ιταν νζοσ ςτθν Κοπεγχάγθ τθσ Δανίασ όπου και παντρεφτθκε 
μια Δανζηα πριγκιπικισ καταγωγισ. Μαηί απζκτθςαν δφο γιουσ και μια κόρθ. Ο 
μεγαλφτεροσ γιοσ ιταν ο Κάρλ Λουίσ Βον Γκράςχοφ, ο οποίοσ αργότερα υιοκζτθςε 
το ψευδϊνυμο Μαξ Χζιντελ. 
 
Η ηωι του 
ε θλικία 16 ετϊν αρνικθκε το προβλεπόμενο μζλλον του ςτθν τάξθ των ευγενϊν 
και ζφυγε από το ςπίτι του για να πάει ςε ζνα ναυπθγείο ςτθ Γλαςκόβθ, ςτθν 
κωτία και να γίνει μθχανικόσ. φντομα επιλζχτθκε ςαν αρχιμθχανικόσ ενόσ εμπορι-
κοφ ατμόπλοιου και με αυτό ταξίδεψε ςε όλο τον κόςμο, απζκτθςε γνϊςεισ και 
γνϊριςε ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο ςτα ταξίδια αυτά. 
Σο 1903, ο Μαξ Χζιντελ μετακόμιςε ςτο Λοσ Άντηελεσ, ςτθν Καλιφόρνια, για να βρει 
δουλειά. Εν τω μεταξφ, θ κλίψθ των τελευταίων χρόνων και τα επίπονα γεγονότα 
τθσ ηωισ του, γζννθςαν μζςα του τθν αυξανόμενθ επικυμία να κατανοιςει τθν αιτία 
τθσ κλίψθσ και του πόνου τθσ ανκρωπότθτασ κακϊσ επίςθσ και τθν επικυμία να 
βοθκιςει ο ίδιοσ ςτθν εξάλειψι τουσ. 
Ζτςι, ζδωςε μια νζα τροπι ςτθν ηωι του και άρχιςε να ενδιαφζρεται για τθν μελζτθ 
τθσ μεταφυςικισ. Αφοφ παρακολοφκθςε ομιλίεσ του Κεόςοφου C.W. Leadbeater 
ζγινε μζλοσ τθσ Κεοςοφικισ Εταιρίασ ςτο Λοσ Άντηελεσ, ςτθν οποία ιταν και αντι-
πρόεδροσ το 1904 και το 1905. Επίςθσ ζγινε χορτοφάγοσ και άρχιςε να μελετάει 



αςτρολογία θ οποία, προσ ανακοφφιςι του, του ζδωςε το κλειδί για να ξεκλειδϊςει 
τα μυςτιρια τθσ εςωτερικισ φφςθσ του ανκρϊπου. Εκείνο το διάςτθμα ςυνάντθςε 
τθν Αγκοφςτα Φοσ που επίςθσ ενδιαφερόταν για τθν μελζτθ παρόμοιων κεμάτων 
και τθν αςτρολογία. φντομα κα γινόταν μελλοντικι γυναίκα του. 
Ωςτόςο, θ υπερβολικι εργαςία και οι ςτεριςεισ του προκάλεςαν ςοβαρά καρδιακά 
προβλιματα το 1905 και για μινεσ βριςκόταν κοντά ςτο κάνατο. Ωςτόςο, μόλισ 
άρχιςε να αναρρϊνει ςυνζχιςε με αναπτερωμζνθ κζλθςθ, αφυπνιςμζνοσ, ςτισ ανά-
γκεσ τθσ ανκρωπότθτασ. Λζγεται ότι για ζνα μεγάλο διάςτθμα κατά τθ διάρκεια τθσ 
αρρϊςτιασ του, άφθςε ςυνειδθτά το ςϊμα του και εργαηόταν, αναηθτοφςε τθν αλι-
κεια, ςε αόρατα επίπεδα φπαρξθσ. 
Από το 1906 ζωσ το 1907 άρχιςε μια περιοδεία ομιλιϊν, για να διαδϊςει τισ γνϊςεισ 
του αποκρυφιςμοφ που κατείχε, ςτο αν Φρανςίςκο και ζπειτα ςτο ιάτλ και ςτο 
βόρειο μζροσ τθσ χϊρασ. Μετά από μια ςειρά ομιλιϊν ςε εκείνθ τθν πόλθ ξανά 
αναγκάςτθκε να περάςει κάποιο χρόνο ςε ζνα νοςοκομείο εξαιτίασ καρδιακϊν 
προβλθμάτων. Απτόθτοσ, ςυνζχιςε για μια ακόμθ φορά τισ ομιλίεσ του ςτο βόρειο - 
δυτικό τμιμα των Θνωμζνων Πολιτειϊν. 
 
Ροδοςταυρικι μφθςθ 
Σο φκινόπωρο του 1907, κατά τθν διάρκεια τθσ πιο επιτυχθμζνθσ περιόδου ομιλιϊν 
ςτθν Μινεςότα, ταξίδεψε ςτο Βερολίνο (Γερμανία) με τον φίλο του Dr. Alma Von 
Brandis, ο οποίοσ για μινεσ προςπακοφςε να τον πείςει να παρακολουκιςει μια 
ςειρά ομιλιϊν που γινόταν από τον δάςκαλο του αποκρυφιςμοφ Ροφντολφ τάινερ. 
Κατά τθν διάρκεια τθσ διαμονισ του ςτθν Γερμανία ανάπτυξε ζνα ειλικρινι 
καυμαςμό για τθν προςωπικότθτα του καλά καταρτιςμζνου ομιλθτι, πράγμα που 
επιβεβαιϊκθκε αργότερα με τθν αφοςίωςι του ςτο ζργο του. Ωςτόςο, ςυνειδθτο-
ποίθςε ότι αυτόσ ο δάςκαλοσ είχε λίγα πράγματα να του δϊςει. Σότε αποφάςιςε να 
επιςτρζψει και αιςκάνονταν ότι μάταια είχε αφιςει το ςθμαντικό ζργο του ςτθν 
Αμερικι για να κάνει αυτό το ταξίδι κατά τθ διάρκεια του οποίου ο Χζιντελ ανα-
φζρει ότι δζχτθκε τθν επίςκεψθ ενόσ Πνευματικοφ Όντοσ ( ντυμζνο με το ηωτικό του 
ςϊμα ). Αυτι θ υψθλά εξελιγμζνθ οντότθτα ςυςτικθκε αργότερα ςαν ο Πρεςβφ-
τεροσ Αδερφόσ του Ροδοςταυρικοφ Σάγματοσ, ζνα τάγμα που, ςτουσ εςωτερικοφσ 
κόςμουσ, ςχθματίςτθκε το 1313 και δεν είχε άμεςθ ςφνδεςθ με οργανϊςεισ του 
υλικοφ κόςμου που ζχουν το ίδιο όνομα.  
Όπωσ αναφζρει αργότερα, ο Πρεςβφτεροσ Αδερφόσ, του ζδωςε πλθροφορίεσ, 
περιεκτικζσ και λογικζσ και πζρα από οτιδιποτε εκείνοσ ιταν ικανόσ να γράψει. 
Αργότερα ανακάλυψε ότι κατά τθν διάρκεια μιασ προθγοφμενθσ επίςκεψθσ του 
Πρεςβφτερου Αδερφοφ, είχε υποβλθκεί ςε δοκιμαςία για να αποδείξει τθν ικανό-
τθτά του να λειτουργιςει ςαν μεςάηοντασ των Διδαςκαλιϊν τθσ Δυτικισ οφίασ. 
Αφθγείται ότι μόνο τότε του δόκθκαν οδθγίεσ για το πϊσ να φτάςει ςτον Αικερικό 
Ναό του ταυροφ του Ρόδου κοντά ςτα Γερμανο/Βοθμικά ςφνορα, και πωσ ςε αυτό 
το Ναό ιταν ςε άμεςθ επικοινωνία με τον Πρεςβφτερο Αδερφό του ταυροφ του 
Ρόδου και ταυτόχρονα κάτω από τισ οδθγίεσ του. Σο Ροδοςταυρικό Σάγμα περιγρά-
φεται να αποτελείται από δϊδεκα Πρεςβφτερουσ Αδερφοφσ, ςυγκεντρωμζνοι γφρω 
από τον δζκατο τρίτο που είναι ο αόρατοσ Αρχθγόσ. Αυτοί οι μεγάλοι Αντζπτο, 
ανικαν ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ αλλά είχαν φτάςει πζρα από τον κφκλο τθσ 
επαναγζννθςθσ και αναφζρεται ότι ανικουν ςε αυτά τα τελειοποιθμζνα Όντα που 
κακοδθγοφν τθν εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ, είναι οι Κφριοι του Ελζουσ. 



Σο Έργο 
Ο Χζιντελ επζςτρεψε ςτθν Αμερικι το καλοκαίρι του 1908 όπου αμζςωσ άρχιςε να 
διαμορφϊνει τισ Ροδοςταυρικζσ διδαςκαλίεσ, τισ Διδαςκαλίεσ τθσ Δυτικισ οφίασ 
που είχε δεχκεί από τουσ Πρεςβφτερουσ Αδερφοφσ. Σο 1909 τα εξζδωςε ςε ζνα 
βιβλίο που είχε τίτλο «Θ Ροδοςταυρικι Κοςμοκεωρία». Είναι ζνα πλθροφοριακό 
βιβλίο για τθν εξάςκθςθ του Χριςτιανικοφ Μυςτικιςμοφ και τθν αποκρυφιςτικι 
μελζτθ που περιζχει τα βαςικά ςτοιχεία του Εςωτερικοφ Χριςτιανιςμοφ ςφμφωνα 
με τθν Ροδοςταυρικι αντίλθψθ. Ο Κόςμοσ περιζχει ζνα ευρφ ςχζδιο τθσ εξελικτικι 
διαδικαςίασ του ανκρϊπου και του ςφμπαντοσ, ςυςχετίηοντασ τθν επιςτιμθ με τθν 
κρθςκεία. 
 
Εςωτερικι χολι 
Από το 1909 ζωσ το 1919 υπζφερε από ςοβαρά καρδιακά προβλιματα και ιταν ςε 
δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ αλλά επειδι διζκετε μια άκαμπτθ κζλθςθ και 
μεγάλθ ενζργεια, ο Μαξ Χζιντελ κατόρκωςε να φζρει ςε πζρασ το μεγάλο ζργο του. 
Με τθν βοικεια, τθν υποςτιριξθ και τθν βοικεια τθσ ςυηφγου του Αγοφςτα Φοσ, με 
τθν οποία παντρεφτθκε τον Αφγουςτο του 1910, πραγματοποίθςε επιτυχθμζνεσ ομι-
λίεσ. Ζκανε μακιματα δια αλλθλογραφίασ με τουσ μακθτζσ του που είχαν ςχθμα-
τίςει ομάδεσ ςε πολλζσ από τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ. Ζγραψε τόμουσ τουσ οποίουσ 
μετζφραςε ςε πολλζσ γλϊςςεσ ςε όλο τον κόςμο. Μδρυςε τθν Ροδοςταυρικι Αδε-
λφότθτα το 1909-1911 ςτο Mount Ecclesia, ςτο Oceanside (Καλιφόρνια). Δθμοςίευ-
ςε το Χριςτιανικό Εςωτερικό περιοδικό «Ακτίνεσ» από τον ταυρό και Ρόδου. 
Σο ζργο που ετοιμάςτθκε από τον Μαξ Χζιντελ, ςυνεχίςτθκε από τουσ μακθτζσ των 
Διδαςκαλιϊν τθσ Δυτικισ οφίασ, οι οποίοι ςαν αόρατοι βοθκοί τθσ ανκρωπότθτασ, 
βοθκοφν τουσ Πρεςβφτερουσ Αδερφοφσ του ταυροφ και Ρόδου για να φζρουν ςε 
πζρασ τθν πνευματικι κεραπεία ςε όλο τον κόςμο. Αυτό είναι το ιδιαίτερο ζργο που 
ενδιαφζρει το Ροδοςταυρικό Σάγμα και που εκτελείται ςφμφωνα με τισ εντολζσ του 
Χριςτοφ δθλαδι «Διδάξτε το Ευαγγζλιο και κεραπεφςτε τουσ άρρωςτουσ.» Για αυτό 
και θ ςυμφωνία του ιταν θ εξισ: Πρϊτα, ότι κανζνασ από αυτοφσ δεν κα δίδαςκε 
οτιδιποτε άλλο από τθ κεραπεία των αρρϊςτων και αυτό χωρίσ χριματα (Fama 
Fraternitatis, 1614). 
 
Μερικά από τα Έργα του 
• «Θ Ροδοςταυρικι Κοςμοκεωρία» πρϊτθ ζκδοςθ το 1909 
• «Ομιλίεσ του Ροδοςταυρικοφ Χριςτιανιςμοφ»  
• «Θ Ροδοςταυρικι Φιλοςοφία ςε Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ» - Σόμοσ 1 και 2.  
• «Σα Ροδοςταυρικά Μυςτιρια»  
• «Ευριματα ενόσ Μυςτικιςτι»  
• «Οι Διδαςκαλίεσ ενόσ Μυθμζνου»  
• «Αρχαία και φγχρονθ Μφθςθ» 
• «Ο Λςτόσ του Πεπρωμζνου» 
• «Ελευκεροτεκτονιςμόσ και Κακολικιςμόσ» 
• «Σο Ηωτικό ϊμα»  
• «Σο Επικυμθτικό ϊμα»  
• «Οι Ροδοςταυρικζσ Αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ των Παιδιϊν»  
• «Πϊσ να αναγνωρίςουμε τον Χριςτό ςτον ερχομό του»  
• «Θ Μυςτικιςτικι Ερμθνεία των Χριςτουγζννων»  



• «Θ Μυςτικιςτικι Ερμθνεία του Πάςχα»  
• «Πνεφματα τθσ Φφςθσ και Δυνάμεισ τθσ Φφςθσ» 
• «Σο Μινυμα των Αςτεριϊν»  
• «Απλοποιθμζνθ Επιςτθμονικι Αςτρολογία»  
• «Αςτρο-Διάγνωςθ – Ζνασ Οδθγόσ ςτθν Κεραπεία»  
• «Απόκρυφεσ Αρχζσ τθσ Τγείασ και τθσ Κεραπείασ»  
• «Θ Μπλαβάτςκυ και θ Μυςτικι Δοξαςία» από τισ ομιλίεσ του 1905/6 (εκδόκθκε το 
1933, θ ειςαγωγι γράφτθκε από τον Manly Hall) 
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