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Η μέθοδος, γενικά, είναι διαδικασία που προκύπτει από έναν σκόπιμο συλλογισμό τον οποίο πρέπει να 
ακολουθήσουμε για να προσεγγίσουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. 
Στα πράγματα αυτού του κόσμου η μέθοδος υπόκειται σε αλλαγή όχι μόνον εάν αλλάζει ο σκοπός, 
αλλά και όταν αλλάζουν οι καιροί και οι δυνατότητες πραγματοποίησης και κρίνεται έτσι κατάλληλο να 
γίνει προσαρμογή σε αυτά. 
Η Μυητική μέθοδος όμως, από την στιγμή που ο σκοπός της μύησης είναι το να αναζητήσουμε την 
πνευματική μας ταυτότητα, δεν υπόκειται σε αλλαγές από την στιγμή που μας μεταδόθηκε μέσω της 
Παράδοσης, η οποία, όπως έχει τονισθεί, προέρχεται από το ανθρώπινο πνεύμα και όχι από την 
σκέψη του, που σημαίνει ότι προέρχεται από το μεταφυσικό επίπεδο, υπάρχον πέρα από χρόνο και 
τόπο. 
Γνωρίζουμε, ότι αυτή η μέθοδος είναι ενδοσκοπική. Είναι αυτό που οι Ερμητιστές και Αλχημιστές 
Διδάσκαλοι ονόμασαν V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, Επισκέψου το 
εσωτερικό της Γης και ανερχόμενος θα βρείς την απόκρυφη λίθο). 
Αυτή η μέθοδος δεν θα αλλάξει ποτέ, ούτε θα μετασχηματισθεί με την πάροδο των χρόνων, την 
αλλαγή των περιστάσεων ή των ανθρώπων! 
Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε την ταυτότητά μας, εάν θέλουμε να γνωρίσουμε την Αλήθεια, εάν 
θέλουμε να επιστρέψουμε στην αφετηρία, εάν θέλουμε να αλλάξουμε, απογυμνώμενοι από κάθε 
σκουριά συσσωρευμένη με αναρίθμητα εθελοντικά λάθη κατά την διάρκεια των προηγούμενων 
γενεών, οφείλουμε να ακολουθήσουμε, γυμνή και ωμή, την μέθοδο του V.I.T.R.I.O.L. η οποία θα μας 
μεταφέρει άμεσα στον εσωτερικό μας κόσμο. 
Η Μυητική μέθοδος είναι και συμβολική. Τα σύμβολα είναι συσσωρευτές ενέργειας καθώς και των 
σημασιών που αυτά έχουν συλλέξει, των οποίων οι δονούμενες σκιές, αφυπνισμένες και 
μεταφερμένες μέσω του ορθού τρόπου του Τυπικού, εισδύουν μέσα μας και θέτουν σε δόνηση τις 
απόκρυφες αισθήσεις μας, ανοίγοντας μέσα μας την συνειδητοποίηση των μυστηρίων που βρίσκονται 
διατηρημένα εντός μας. Το συμβολικό και Τυπικό Παραδοσιακό απόθεμα δεν δύναται να μεταβληθεί 
χωρίς να διασπασθεί η προοδευτική εξέλιξη της αναζήτησης. 
Η Μυητική μέθοδος είναι πρωτίστως Τυπική (Σ.τ.Μ.: με την έννοια του εφαρμογής Τυπικού), και δύναται να 
εφαρμοσθεί μόνον εάν γνωρίζουμε να προετοιμάσουμε εντός μας, την έρημο στην οποία θα δώσουμε 
μάχη, οπλισμένοι με σεμνότητα και αποφασιστικότητα, ενάντια στην προσωπικότητά μας που είναι 
πηγή κακών και αδικίας. Το Τυπικό δεν δύναται να μεταβληθεί χωρίς να προκαλέσει ανεπανόρθωτες 
ζημιές, αφού προέρχεται από τον κόσμο του πνεύματος, τον κόσμο της Παράδοσης. Δύναται, μόνον 
από αρμόδια όργανα,  να μεταβληθεί το τελετουργικό μέρος που έχει προστεθεί από την ανθρώπινη 
σκέψη ως εκδήλωση προπαρασκευαστικών δράσεων που προετοιμάζουν ψυχολογικά την προσέγγιση 
της Τυπικής Τελετουργικής δόνησης. 
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