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Σήμερα, σκέπτομαι περισσότερο απ’ότι στο παρελθόν, όμως αυτό που σκέφτομαι μου έρχεται 
από έναν ιδεατό κόσμο που δεν εγνώριζα στο παρελθόν και που με γοητεύει, ακόμη και εάν 
δεν μπορώ να τον κατανοήσω όπως θα ήθελα. 
Στον ιδεατό μου κόσμο, υπάρχει ο αλχημικός χρυσός, που όμως δεν αποκτάται με μία 
συνταγή, και ακόμη λιγότερο με μία διδασκαλία ή μία πίστη, ούτε με την βιασύνη. 
Αποκτάται, με μία εργασία προπαρασκευής, αργή και σταθερή, και, ακολούθως με μία 
εργασία μετασχηματισμού, η οποία είναι αναγκαστικά και μοναδικά ατομική. 
Ο Διδάσκαλος μπορεί να δώσει στον Μαθητή μόνον μία μικρή σπίθα προς τα λεπτά πεδία. 
Οφείλουμε να καταστρέψουμε την προσωπικότητα που οι άλλοι μας έχουν προσδώσει, 
διαμέσου της κουλτούρας και των διαστροφών του ιστορικού ανθρώπου, προκειμένου να 
κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε συγχρόνως τον δικό μας Αθάνωρα, εντός του οποίου, 
ακολούθως, διαμέσου της εργασίας μετασχηματισμού, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το 
Μεγάλο Εργο. 
Αυτή η καταστροφή και αυτοδημιουργία της προσωπικότητας πρέπει να προέλθει εν σιγή, 
μέσα στην πειθαρχία και την άκαμπτη επικράτηση του Ανώτερου εαυτού. 
Οφείλουμε να προκαλέσουμε την δημιουργικότητα της μύησης, διαμέσου της κατανόησης και 
της δράσης της συμβολικής μεθόδου. 
Οφείλουμε να κάνουμε να ξαναζήσουν εντός μας τα σύμβολα για να διατηρήσουμε την 
επικράτηση επί των παθών μας, την επικράτηση επί των δυνάμεων που διοικούν τον 
οργανισμό μας. 
Οφείλουμε να γίνουμε ο Νόμος, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την δουλεία του Νόμου. 
Οφείλουμε να μάθουμε να νικάμε τις ανάγκες, όχι ικανοποιώντας τες, αλλά υπερνικώντας τες. 
Η Μύηση δεν έχει τίποτα να κάνει με την ηθική, ούτε με την θρησκεία, ούτε με καμμία πίστη 
ή δόγμα. 
Η Μύηση δεν μπορεί ούτε να εξηγηθεί ούτε να καθορισθεί. 
Η Μύηση είναι αυτό το «κάτι» που μπορούμε να «ακούσουμε εν σιγή», χωρίς όμως την 
μεσολάβηση των αυτιών μας... 
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