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Η λέξη «Παράδοση», για τον σύγχρονο άνθρωπο τον σχεδόν μηχανοποιημένο αυτοματοποιημένο και
στερούμενο από το διαπερνών φως του πνεύματος, έχει προσλάβει συμπεράσματα και σημασίες κοινότοπες και
πεζές. Στην καλύτερη των υποθέσεων και των εξηγήσεων, η λέξη «Παράδοση» αποτελεί το σύνολο των ηθών
και εθίμων συνδεδεμένων με την ιστορία, την φυλή και τον τόπο στον οποίο προβάλλουν χρονικά την
εκδήλωσή τους.
Αυτός ο τύπος παράδοσης, με «π» μικρό είναι εκοσμικευμένος και επομένως συνεχώς μεταβαλλόμενος βάσει
των συνθηκών που προαναφέραμε. Αντίθετα για τον Μυημένο, για εκείνον που έχει διαβεί το κατώφλι του
Μεγάλου Μυστηρίου του πνευματικού Θανάτου και Επαναγέννησης (το κατώφλι της Περσεφόνης), η λέξη
«Παράδοση» είναι το σύνολο των αξιών και των αιώνιων αρχών που ο Θεός εντύπωσε ab origine μέσα στην
καρδιά του καθενός/μιάς και στην υπερβατική συνείδηση ως αντανάκλαση της απέραντης καλοσύνης και
μεγαλείου Του. Γιαυτόν τον λόγο, η Παράδοση τοποθετείται πέρα από τον χώρο και τον χρόνο, πέρα από την
ιστορία και τις απατηλές μεταμορφώσεις της, ως σύμπλεγμα αρχέτυπων και αιώνιων αξιών διαχρονικών και
αμετάβλητων.
Αυτός ο τύπος παράδοσης, με «Π» κεφαλαίο, δεν προέρχεται από μία λογική σκέψη του ανθρώπινου μυαλού,
αλλά από το Πνεύμα του. Είναι γνώση εκ των άνω, ρυθμός, αρμονία μεταξύ αυτού που είναι κάτω και αυτού
που είναι άνω, μεταξύ Μικρόκοσμου και Μακρόκοσμου. Για να εισέλθουμε στην Παράδοση, πρέπει να
αναλάβουμε νοοτροπία παραδοσιακού τύπου, η οποία λίγο λίγο μας βοηθά να απεκδυθούμε από ιστορικά και
επιμορφωτικά άχρηστα εποικοδομήματα, που έχουν συσσωρευθεί κατά την διάρκεια της «πτώσης» μας, από
ανθρώπινους περιορισμούς βεβαρυμένους από την απαιτητικότητα της ύλης.
Οφείλουμε να αποβάλουμε τα απόβλητα που εκπροσωπούνται από τα πάθη μας και τα ελαττώματά μας, από
τα πέπλα της βέβηλης άγνοιας , από την υπεροψία, την επιθυμία δύναμης, την αχαλίνωτη φιλοδοξία, και να
αναλάβουμε, αντίστροφα και σταδιακά, τις αξίες και τις αρχές της σεμνότητας, της ανοχής, της πειθαρχίας, της
λογικής, των καλών αισθημάτων, της Αγάπης που ξεπερνά και διαπερνά όλες τις αντιθέσεις. Όλα αυτά
μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της συγκριτικής μελέτης των νόμων που διέπουν τον Ανθρωπο, την
Φύση και τον Θεό, τους νόμους της αναλογίας των αντιθέτων, συνδυάζοντας ταυτόχρονα με την μελέτη, την
προσευχή προς τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων, διαλογιζόμενοι πάνω στα σύμβολα και συμμετέχοντας στις
Εργασίες μέσα στο Μυστήριο του Θυσιαστικού μας Τύπου. Σε μας δεν έρχεται κάποιος από βέβηλη περιέργεια,
ή απλά για να εμποτισθεί με τις Ιερές Επιστήμες και με μόνο σκοπό να συλλάβει την φύση του Θεού και της
πνευματικής ταυτότητας του ίδιου με λογικές επεξηγήσεις, που προφανώς θα ήταν και πράξη ιεροσυλίας, αλλά
για να αναζητήσει επαφή με τον βαθύτερο Εσωτερικό εγώ του, ως αντανάκλαση του Ανώτερου Εγώ, διαμέσου
χρονοβόρων και επίπονων εργασιών αποκατάστασης, κάτι που είναι προϋπόθεση για την αφύπνιση της θείας
σπίθας και την απομάκρυνση του άφθαρτου κρυφού πέπλου που βρίσκεται πάντοτε μέσα μας.
Απρόφερτος Λόγος ακόμη πιο μυστηριώδης, απόκρυφος λίθος, ανεπαίσθητη δόνηση, φωνή που δεν είναι
φωνή, ήχος που δεν είναι ήχος, χρώμα που δεν είναι χρώμα, φως που δεν είναι φως, αλλά που είναι όλα αυτά,
γνωστό και άγνωστο, περιέχον και περιεχόμενο, υποκείμενο και αντικείμενο της αναζήτησής μας.
Ωθούμενοι από την φλόγα της επιθυμίας, αναζητούμε την επικοινωνία με την πηγή μας. Ο Θεός ανοίγει ελαφρά
την θύρα του Μεγάλου Μυστηρίου, αφήνοντάς μας να διακρίνουμε μερικά από τα «τέλεια επίπεδα εκείνης της
Σοφίας με την οποία κυβερνά τους κόσμους», αληθινό κύβο πνευματικό που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την
εργασία κάθαρσης και μετασχηματισμού, επαλύνοντας το βάρος του υλικού μας μέρους, προς όφελος του
πνευματικού. Αυτή η επαφή, είναι μία απροσδιόριστη πνευματική επιρροή, μη εξηγίσιμη με λόγια, ανέκφραστη

και ανεξήγητη με ανθρώπινο λόγο, αλλά όχι λιγότερο αληθινή, απτή και πραγματική. Είναι το αμετάδοτο
μυστικό, το κάτι που είναι μυστηριώδες, είναι οι καμπάνες της σιωπής.
Αυτή η επαφή είναι ένας δύσκολος να επιτευχθεί στόχος, και για να τον πραγματοποιήσουμε οφείλουμε να
ακολουθήσουμε όσα η Φύση μας προτείνει, βλέποντας ακολουθώντας και μιμούμενοι τον ρυθμό των εποχών,
δίνοντας χρόνο, διότι όπως λένε οι σοφοί, η βιασύνη έρχεται πάντοτε από τον διάβολο.
Οφείλουμε να κάνουμε το μαύρο πιο μαύρο κι’από το μαύρο, δηλώνοντας έτσι τον πλήρη αφανισμό των
ελαττωμάτων και την διόρθωση της ανθρώπινης προσωπικότητάς μας.
Μακρυά από μας, ξόρκια και άλλα μέσα, όπως η αναζήτηση φαινομενικών εξωτερικών σημαδιών
εντυπωσιασμού, που είναι επικίνδυνος δρόμος χωρίς επιστροφή, και που οδηγεί μέσα σε σκοτεινά δάση της
αντιμύησης, γαλουχώντας στην σκιά της ψευδαίσθησης και της άγνοιας τους κακούς θεούς της υπερηφάνειας
και της επιθυμίας δύναμης, θυσιάζοντας σε αυτούς δυνάμεις και ενέργειες λανθασμένα κατευθυνόμενες.
Παράδοση σημαίνει, από την δική μας οπτική γωνία, τιμιότητα και πίστη, σεμνότητα και ταπεινότητα, θάρρος
και αυτοθυσία, πνεύμα και υπηρεσία, Αγάπη και σεβασμός για όλη την εκδήλωση και την δημιουργία,
απομάκρυνση από τις καρδιές μας των κακών αισθημάτων, όπως του μίσους και της εκδίκησης.
Σημαίνει, επίσης, αποφασιστικότητα, συνεχή προσευχή στον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων, προκειμένου να
μας βοηθήσει κατά την στιγμή της αμφιβολίας.
Η Παράδοση είναι συνοπτικά, ο κάθετος άξονας που διαπερνά όλα τα επίπεδα ύπαρξης, από το Ζενίθ έως το
Ναδίρ, από τον ουρανό στην γη, ο άξονας μεταξύ Πίστης και Αρετής, διαμέσου του οποίου και μόνον, μπορεί
να επιτευχθεί η συνάντηση μεταξύ Θεού και Ανθρώπου, ο ιερός γάμος, ικανός να ενεργοποιήσει την
κατερχόμενη εσωτερική φώτιση, το Secretum, φωτίζοντας το σκοτάδι της άγνοιας και ανασηκώνοντας τα
πέπλα των γκρίζων ζωνών που εμείς δημιουργούμε.
Ο άνθρωπος μπορεί να επανασυναντήσει εντός του την θεότητα. Αυτό είναι είναι το πλέον υψηλό του
καθήκον. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψευδαίσθηση και ματαιότητα.
Ο Τύπος μας είναι κουστωδός και φύλακας της Παράδοσης δια μέσου της δοκιμασμένης μεθόδου του
V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem, δηλαδή Επισκέψου το εσωτερικό
της Γης και ανερχόμενος θα ανακαλύψεις την απόκρυφη λίθο). Η δύναμή του και η πραγματική του ικανότητα
να προσεγγίσουμε την πνευματική πραγματικότητα γεννούνται ακριβώς από αυτήν την συνειδητοποίηση.
Αυτό είναι που μας μετέδωσαν οι Μεγάλοι μας Αδελφοί οι οποίοι διέσχισαν την οδό της μύησης και αυτό είναι
που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Δεν υφίσταται τίποτε για να αλλάξουμε
πάνω σε αυτό, αλλά αντίθετα να το επιβεβαιώσουμε.
Οι εχθροί βρίσκονται μόνον μέσα μας.
Είναι οι φόβοι μας, οι αμφιβολίες μας, τα αναπάντητα ερωτήματά μας, τα ελαττώματά μας.
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