ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΜΥΗΣΗΣ
Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33ο 90ο 97ο

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από τους Διδασκάλους Τέκτονες των περασμένων
αιώνων, η Τεκτονική μύηση είναι μία πνευματική επιρροή η οποία μεταδιδόμενη δια μέσου
διαφορετικών Τύπων, κατευθύνεται στον μετασχηματισμό του ανθρώπου από το καθεστώς
προετοιμασίας σε ένα καθεστώς καλύτερο, μεταφέροντάς τον στα ανώτερα επίπεδα της
Υπαρξης για να προσεγγίσει την συνείδηση της δικής του ταυτότητας.
Η μύηση, προκειμένου να μεταδοθεί, έχει ανάγκη δύο απαραίτητων στοιχείων τα οποία
αξιολογούνται από την διακοπείσα σύνδεση με τα ανώτερα επίπεδα του πνεύματος.
Αυτά τα στοιχεία είναι η Παράδοση και η Ιερότητα του Τύπου.
Παράδοση είναι εκείνο το σύμπλεγμα αλήθειας, καταστάσεων και εμπλοκών που απαρτίζουν
την ανάμνηση του ανθρώπου επάνω στις δικές του απαρχές και επάνω στις αιτίες της
αναζήτησης των ιδανικών μέσων για την επιστροφή του σε αυτές.
Το σύνολο αυτών εκδηλώνεται με σύμβολα, αλληγορίες και μύθους.
Η Ιερότητα του Τύπου είναι ένας δρόμος διαμέσου του οποίου μπορεί να κατέλθει και να
διοχετευθεί η πνευματική επίδραση.
Αυτή η αποσαφήνιση είναι απαραίτητη, με την επιφύλαξη εκ μέρους μου οτι πολλές φορές
συγχέεται η Παράδοση με την συνήθεια και ο Τύπος με την τελετουργία.
Ο Τύπος απαρτίζεται από τους λόγους και τα σημεία που μεταβιβάστηκαν αρχικά, μαζί με την
Ιερότητα. Δυστυχώς, όμως, ο Τύπος επικαλύπτεται με το τελετουργικό, δηλαδή με μία
επικάλυψη που τείνει να αμβλύνει όλο και περισσότερο την οδό προς το φως.
Στο σημείο που έχουμε φθάσει σήμερα, απαιτείται να αναζητήσουμε και να αναδείξουμε τί
είναι η τελετουργία και τί ο Τύπος.
Ενώ η τελετουργία ενεργεί στο ψυχικό οριζόντιο πεδίο, ο Τύπος ενεργεί στο κάθετο.
Η τελετουργία κινεί το αισθαντικό, ευσυγκίνητο επίπεδο, μέσα στα χρονικά όρια της
εφαρμογής της, ενώ ο Τύπος προβάλει μία δόνηση στο πνευματικό βάθος, η οποία δεν θα
τελειώσει ποτέ.
Τύπος και Παράδοση ενσαρκώνονται στο Τάγμα, στους κόλπους του οποίου διατηρούνται και
μεταδίδονται.
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