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 Η συνήθεια του να εκθειάζουμε και να διηγούμαστε πράγματα για μας, είναι σύμπτωμα 
βαθειάς ανεπάρκειας. Η επιθυμία του να παρουσιαζόμαστε θριαμβευτές, ισχυροί και 
σαγηνευτικοί προς τον πλησίον είναι κάτι αηδιαστικό. Όλοι μας από παιδιά ταυτισθήκαμε με 
κάποιον ήρωα. Με το πέρασμα των χρόνων, η εφηβεία μετασχηματίσθηκε σε ωριμότητα και 
τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας που προερχόντουσαν εν μέρει από κληρονομικές 
καταβολές και εν μέρει από το περιβάλλον, την ιστορία και το κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον, σταματούν και όλη αυτή η διάθεση τείνει να επανακατευθυνθεί μέχρι να 
εξαφανισθεί. Εάν συνεχίσουμε να επιθυμούμε να μοιάσουμε σε στοιχεία ξένα προς την 
πραγματικότητα, είναι από πνευματική άποψη καθαρή αντιμύηση! 
 Όσο είναι αληθές ότι κατά την εποχή του χρυσού, όταν μεταξύ ουρανού και γης 
υπήρχαν άνθρωποι με τέτοια καθαρότητα που ήσαν Βασιλείς-Ιερείς που εγγυόντουσαν την 
ακεραιότητα του Ιερού Τύπου και επομένως την ανταλλαγή μεταξύ Πίστης και Αρετής 
(μεταξύ των ανωτέρων θείων ισχύων και των ανθρωπίνων), είναι άλλο τόσο αληθές ότι 
σήμερα, σε αυτή την οικτρή και εκφυλισμένη εποχή του σιδήρου, το να φανταζόμαστε ότι 
φορώντας στολή ενός Βασιλέα, Πρίγκηπα, Κόμη ή Μαρκησίου ισοδυναμούμε με πνευματική 
αριστοκρατία,  είναι απλά ένα σύμπτωμα που προκαλεί γέλιο. 
 Οι ευγενείς της αρχαιότητας δεν διαχειριζόντουσαν χρήματα, όπως ακριβώς οι αρχαίοι 
Βασιλείς της Σπάρτης τα θεωρούσαν «περιττώματα του δαίμονα». Οι ευγενείς του 
παρελθόντος πριν μπούν στη μάχη, δεν ρωτούσαν πόσοι είναι οι εχθροί, αλλά πού είναι… 
 Οι ενσαρκωμένοι δαίμονες μιλούν πάντοτε με όρους εντυπωσιακούς, θα 
αντικαταστήσουν την ποιότητα με την ποσότητα. Θα μιλήσουν με μεγάλα νούμερα, 
παραβέποντας παραδοσιακές αξίες. Θα αυξήσουν το βάρος της υπογραφής τους, 
μεγενθύνοντας τις καταπτώσεις που η ιστορία έχει καταδικάσει. «Καθρέπτη καθρεπτάκι μου, 
ποια είναι η πιο όμορφη;».  Το παραμύθι αυτό, αποτυπώνει καθαρότατα αυτήν την επιθυμία 
ισχύος για να επιβληθούμε στους άλλους και όχι στον εαυτόν μας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με το μυητικό επίπεδο. Συνήθως πίσω από τέτοιες προσεγγίσεις κρύβεται μιζέρια, κατάπτωση 
και ανικανότητα. 
 Κάθε φορά που το ψέμα και αυτός που το ξεστόμισε αποκαλύπτονται μπροστά στην 
Αλήθεια, τότε ξεκινά ένα ακόμη μεγαλύτερο ψέμα. Η μύηση μας διδάσκει να αποκαλύπτουμε 
τους εχθρούς μας. Η απάτη μάχεται με την αλήθεια. Ο κομπασμός με τη σεμνότητα. Το 
«Εγώ» αναμετράται με τη σεμνότητα. Όποιος δεν ακολουθεί αυτόν το δρόμο και επιθυμεί τα 
πάντα εδώ και τώρα, ανατρέχοντας σε επικίνδυνες συντομεύσεις, αναλαμβάνει και το βάρος 
αυτών των επιλογών. Οι μεγάλοι αναχωρήσαντες Αδελφοί του Σεβάσμιου Τύπου μας στην 
Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, διατήρησαν πάντοτε την παραδοσιακή αξία του Λόγου. Όσο είναι 



 

αληθές ότι η καρδιά ως απόκρυφο κέντρο του είναι μας, ασκεί τη ισχύ της στα ανθρώπινα 
μέλη, είναι άλλο τόσο αληθές ότι διαμέσου του στόματος, με το Λόγο, η ίδια ισχύς μπορεί να 
ασκηθεί προς αυτούς που εξαρτώνται από εμάς. Όποιος αντιλαμβάνεται αυτές τις σκέψεις 
παραδοσιακά και μυητικά θα πρέπει να τρέμει και μόνον στη σκέψη να προκαλέσει αδικία 
διαμέσου της κακής χρήσης του Λόγου. Ένα αρχαίο Τυπικό λέγει: «Είναι αυτή, η καρδιά, που 
διοικεί όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και όσα όντα ζουν, και είναι γιαυτό που εάν η καρδιά 
σκέφτεται μία κακή πράξη και διαμέσου του Λόγου την εντέλει στους άλλους, σε αυτούς που 
εξαρτώνται από αυτόν που ανήκει η καρδιά, τότε έχει παραβιασθεί ο λόγος του Υπέρτατου 
Κτίστη των Κόσμων και, όπως είπε ο Atum-Ra θα του καταλογισθεί αδικία». 
 Το κακό προέρχεται από τη προνομιακή ελευθερία να διαχωρισθούμε από τη Θεία 
Βούληση. Ο Μυημένος οφείλει να διαλογίζεται βαθειά μέσα του το Μέγα Μυστήριο που είναι 
συνδεδεμένο με το Λόγο! Όταν ο Μυημένος εναποθέτει τη δική του βούληση στη βούληση 
του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων, τότε θα κατανοήσει ότι είναι το στόμα που έδωσε το 
όνομα σε όλα τα πράγματα και όταν προφέρεται ο σκεπτόμενος εντός της καρδιάς λόγος τότε 
αυτό που σημαίνει ο προφερθείς λόγος λαμβάνει χώρα! Τότε το κακό μαχαιρώνεται δια της 
πύρινης ρομφαίας κι η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη θα βασιλεύσουν στα τέσσερα σημεία του 
εσωτερικού μας Σύμπαντος και θα ανακλασθούν γύρω μας ως φως και θέρμη, νόηση και 
αγάπη! 
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