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Ο Άνθρωπος είναι οντολογικά ατελής. Διαφορετικά δεν θα είχε υποστεί την πτώση διά 
μέσου των γενεσιουργών επιπέδων στη γη. Καθήκον και αποστολή του είναι να αναλάβει 
συνείδηση του εαυτού του ως απρόσωπη αντανάκλαση και θεία σπίθα προερχόμενη από τον 
Ουράνιο Πατέρα. 

Η «Επιθυμία Γνώσης» είναι το Πυρ που τον θέτει σε κίνηση, στην Οδό και στην 
κατεύθυνση της επιστροφής στο αυθεντικό Παραδεισιακό καθεστώς, προς την τελειότητα, με 
όρους καθαρού πνεύματος. 

Σε έναν Μυητικό Οργανισμό, ο άνθρωπος λαμβάνει διαμέσου των σημείων, των 
οραμάτων και των ονείρων, τις ενδείξεις τις ικανές να ενισχύσουν τα καθαρτήρια περάσματα 
της Μύησης μέσω των βαθμών. Η Μεγάλη Πυραμίδα είναι σύμβολο μεταξύ συμβόλων ίδιου 
επιπέδου. Οι λείες εξωτερικές της πλευρές, μας κατευθύνουν στο να θεωρήσουμε ότι πριν την 
άνοδο προς την κορυφή είναι απαραίτητο να βρούμε την οδό που οδηγεί από το εσωτερικό, 
στο κέντρο της περιμέτρου της βάσης, κέντρο του οριζόντιου σταυρού, του με άλλα λόγια 
θεωρούμενου ως τελειοποίηση του Γήϊνου Ιππότη, από το οποίο, θα ανέλθουμε δια των 
βαθμίδων στην κολοβή κορυφή της. 

Ένας συνδυασμός αντιτιθέμενων συναισθημάτων συνοδεύει το θαύμα της 
προσέγγισης της κορυφής.  Φτάνοντας στην κορυφή ο μυημένος εκφράζει ακόμη μέρος της 
ανθρώπινης ατέλειάς του και απλώνει ταπεινά, για ακόμα μία φορά, τα χέρια του προς τον 
ουρανό, προσκυνώντας μπροστά στο Μεγαλείο του Θεού! Κατανοεί ότι η πραγματική κορυφή 
ίσταται στο επίπεδο του Πνεύματος.  Η χρυσή Πυραμίδα είναι έξω από το επίπεδό μας: στην 
κορωνίδα της πυραμίδας ενώνονται η Πίστη (ανθρώπινη δύναμη του κάτω) και η Αρετή (θεία 
δύναμη του άνω) σε μία ιερή ιερογαμία της αρχαίας Παράδοσης. 

Ο άνθρωπος παραμένει, επομένως, στην οντολογική του ατέλεια μέχρις ότου 
απεμπλακεί και αποδεσμευθεί από τις αλύσους των κατωτέρων επιπέδων και της ύλης, σε μία 
σταθετή, συνεχή και επώδυνη διαδρομή  και την αποστασιοποίηση από τις κακίες και τα 
ελαττώματα του προσωπικού του εγώ. 

Η ψευδαίσθηση του Χώρου και του Χρόνου του κάνουν να βρίσκεται συνεχώς σε 
προβλήματα, κάνοντάς τον να χάνει την επαφή του με το Θεό, φτάνοντας στο σημείο ακόμη 
και να Τον απαρνηθεί. Η σπίθα η τοποθετημένη εντός του «ab origine» (εξ αρχής) από το 
Θεό τον ίδιο, αντιπροσωπεύει το μοναδικό σημείο τελειότητας, μυστηριώδες, μυστικό, 
αστάθμητο και μεταφυσικό. 

Η πραγματική ιστορική γέννηση ενός Μυητικού Οργανισμού, από ένα σημείο οπτικής 
ανώτερο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανεμφάνιση ενός «κάτι» παραδοσιακής φύσης, που  
προέρχεται από τον Κόσμο του Πνεύματος, το οποίο ήταν απόκρυφο και το οποίο αναδύεται 
ξανά από την Ι στορία με  διαφορετικό ένδυμα από πριν!   Σαν τα ποτάμια που χάνονται μέσα  
 
 



 

 
 
 
 
στο έδαφος, για να επανεμφανισθούν αργότερα σε άλλο μέρος.  

Η επιβίωση ενός Μυητικού Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά του να 
παραμείνει αγκυροβολημένος στις απλές  αυθεντικές του επιταγές, αρχής γενομένης από την 
πίστη στην ύπαρξη ενός Υπέρτατου Όντος, στο οποίο με ευλάβεια απευθυνόμαστε, 
σεβόμενοι πάντοτε με ευλάβεια τη Θέλησή Του! 

Η πληθώρα συμβουλών, νεωτερισμών και αλλαγών που στόχο έχουν τη στρέβλωση 
των θεμελίων για να προσαρμοσθεί ο Οργανισμός στην σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα, 
πρέπει να σημάνει το καμπανάκι του συναγερμού το οποίο θα ειδοποιεί για την εμφάνιση 
δυνάμεων της αντιμύησης και της αντιπαραδοσιακότητας στο εσωτερικό του. 

Αυτές οι μάχες δεν έχουν ως στόχο τις δυνάμεις του Φωτός και του Καλού, αλλά την 
αξιοπρέπεια του Μυητικού Οργανισμού και την ικανότητά του να αντιπροσωπεύσει τον 
υποδοχέα, το άξιο και ενεργό όχημα των δυνάμεων της «μετάδοσης», του «μέσου» που θα 
επιτρέψει στον άνθρωπο να επανενσωματωθεί στα πνευματικά επίπεδα.  

Αυτές οι αρνητικές ενέργειες, οι συνδεδεμένες με τη Σκιά και το Σκότος, μπορούν το 
πολύ να καθορίσουν μία απομάκρυνση του Εγρηγορότος από τον Μυητικό Οργανισμό, 
μετασχηματίζοντάς τον ακολούθως σε μία βέβηλη οργάνωση. Θα τις δούμε να ενδύονται 
αρχές και αξίες «ab antico». Θα δούμε το κάτω να παίρνει τη θέση του άνω. Θα δούμε 
Μαθητές να παίρνουν τη θέση Διδασκάλων, αγάλματα να γίνονται νέοι Θεοί, είδωλα να 
λατρεύονται, όπως ο χρυσός μόσχος, και στα οποία θα θυσιάζονται η Βούληση και ο Λόγος 
των Πατέρων μας. Όποιος έχει ώτα ακούει... 

Το έργο ενός Μυητικού Οργανισμού ο οποίος ανήκει μόνον στο Θεό, αφού από το Θεό 
προέρχεται, είναι να κουστωδεί και να διατηρεί τη κλείδα που είναι η μέθοδος της 
επανενσωμάτωσης του Ανθρώπου στο Θεό. Αυτό που σύμφωνα με τον Αδελφό και Μυημένο 
Arturo Reghini αποτελεί την ικανή εμπειρία που εγγυάται την «εσωτερική γαλήνη». 

Ένας Μυητικός Οργανισμός, για να μπορέσει να επιβιώσει στην Ιστορία έχει ανάγκη 
λίγων αλλά εκλεκτών στοιχείων που έχουν κατανοήσει το σώμα της μυητικής διδασκαλίας και 
που είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι θα την μεταδώσουν  έτσι όπως την έλαβαν.  

Αυτά τα δεδομένα πρέπει να υπολογισθούν ως θέματα διαλογισμού και 
προβληματισμού έτσι ώστε  κάθε φορά που παρόμοιες αρνητικές ενέργειες αφυπνίζονται, να 
ξέρουμε «in primis» πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, προετοιμαζόμενοι κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε και να τις μετασχηματίσουμε σε θετικές. 

Ο Μυητικός Οργανισμός είναι η υποστήριξη που χρειάζεται ο άνθρωπος προκειμένου 
όταν κληθεί να αντιμετωπίσει τους φόβους και τις αδυναμίες από τις προαναφερθείσες 
ενέργειες να μπορέσει να αντισταθεί, κρατώντας σταθερά και αποφεύγοντας επικίνδυνες 
πτώσεις προς τα κάτω. 

Αυτές οι κυκλικές μάχες, εάν καταστούν νικηφόρες και ξεπεραστούν, θα αφήσουν πίσω 
ο,τιδήποτε κακό, επιτρέποντάς μας να ενισχυθούμε είτε μεμονωμένα είτε αυξάνοντας μέσα 
μας την Αγάπη και τη Γνώση, οι οποίες  συλλογικά, αφού εισπραχθούν από το Εγρηγορός του 
Τύπου οι θυσίες μας, θα μας δώσει και θα μας αντοποδώσει άφθονους καρπούς. Οι 
ανταμοιβές από αυτές τις νίκες μας πρέπει πάντοτε να κατανέμονται κατά τρόπο τριπλό: προς 
το Θεό, την Ανθρωπότητα και τέλος προς εμάς! 

Το πρώτο  αμάρτημα  του  ανθρώπου  είναι  αυτό  της  έπαρσής  του που τον καλεί να  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
εξεγερθεί ενάντια στη θέληση του Θεού! Η πρώτη διορθωτική και συνειδητή του πράξη είναι 
η υποβολή του κάτω από τη Βούληση του Θεού! Για να επιστρέψουμε στο να μάθουμε να 
αγαπάμε το Θεό, οφείλουμε να αφυπνίσουμε μέσα μας την «Επιθυμία» της επιστροφής στην 
πηγή, αναμορφώνοντας μία συνθήκη μαζί του. Οφείλουμε να επανεισέλθουμε στην Αίθουσα 
των Στοχασμών, στην σεμνότητα εκείνου τα βαθέως συβόλου, να το ανανεώσουμε στις 
καρδιές μας, αναζητώντας τις βαθειές αιτίες που μας οδήγησαν στο εσωτερικό της. 

Καλούμαστε για το υψηλό καθήκον του να πνευματικοποιήσουμε την ύλη και να 
υλοποιήσουμε το πνεύμα για την Αλήθεια του ενός πράγματος, αλλά αυτή η αντιστροφή 
πραγματοποιείται εντός μας, εσωτερικά και ατομικά. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. 

Η ορθή αντιστροφή του θείου και του αλχημικού υδραργύρου, πραγματοποιείται 
ζώντας πραγματικά τις βαθμίδες της μύησης ως καταστάσεις συνείδησης, σε σωστούς 
χρόνους, ζώντας τες στην σάρκα στο αίμα στο μυαλό στο Πνεύμα, στην Καρδιά, στην Ψυχή, 
σε κάθε μικρό μέρος και ίνα της ύπαρξής μας και σε όλες τις συνιστώσες της. 

Ζώντας την από μέσα όχι απ’έξω! Αυτή είναι η Αλήθεια που ένας Μυητικός Οργανισμός 
άξιος του ονόματός του θα σας λέγει πάντα όπως πάντα το έλεγαν και θα το λέγουν οι 
Διδάσκαλοί του. Γνώθι σ’αυτόν, nosce te ipsum! Μακρυά από πολιτικές και κοινωνικές 
αγκυλώσεις, από φανατισμούς. 

Η Γνώση επιτυγχάνεται μαθαίνοντας να βλέπουμε μέσα μας, μέσα στη σιγή, 
σκάβοντας, «ανορθώμενοι», ως μέθοδος ενδοσκόπησης, με υπομονή και ταπεινότητα 
αντιτιθέμενοι στις ανθρώπινες αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και τα πάθη μας, χωρίς να 
τα ανγοούμε αλλά αντιμετωπίζοντάς τα χωρίς καθυστέρηση. Όλα αυτά είναι προσδεδεμένα 
στην ανθρώπινη προσωπικότητά μας, ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσής μας και της 
εκκοσμίκευσής μας. Ασφαλώς δεν είναι όλα για πέταμα, αλλά για να τα επαναεκτιμήσουμε 
υπό το Φως της Μυητικής επιστήμης, μοναδικής,, σε συνδυασμό με τη Θεία Χάρη, ικανής να 
επιδιορθώσει και να αναγεννήσει. 

Ένας αληθής Μυητικός Οργανισμός,  προμηθεύει τον μαθητή του με τα εργαλεία της 
εργασίας, μία σφύρα και μία σμίλη για να σμιλεύσει και να αφαιρέσει τα πρώτα λάθη... ένα 
γνώμονα και ένα διαβήτη για να μετρήσει τον λίθο πριν τον επεξεργασθεί, και πριν την 
κατάκτηση τιμής και δόξας, υπόσχεται σκληρή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει εντός μας. 

Όλα τα υπόλοιπα είναι ματαιότης!  

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT, EXEMPLA TRAHUNT! 
Οι λέξεις πετούν, τα γραπτά μένουν, τα παραδείγματα συναρπάζουν! 
Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό και δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε ούτε τους 

εαυτούς μας. Μπορούμε, όμως, αυτό ναι, να ξεγελάσουμε προσωρινά τον πλησίον μας.... 
αλλά η Αλήθεια, αργά ή γρήγορα θα ξαναλάβει το λόγο και το Λόγο της! 

Ο Θεός δεν πληρώνει το Σάββατο, αλλά η Κυριακή καταφθάνει πάντα! 
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