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Sebastiano Caracciolo  
 
Η μύηση είναι ένα θέμα στο οποίο, από καιρό σε καιρό, είναι καλό να ανατρέχουμε, από την 
στιγμή που οι στρεβλώσεις και οι εκτροπές της εποχής που ζούμε τείνουν να μεταβάλλουν το 
βαθύ της νόημα, το οποίο δικαιώνει την ύπαρξη ενός Τεκτονικού Τύπου. 
 
Η μύηση είναι μία πράξη τυπική (σημ. μετ.: "εφαρμόσιμη μέσω τυπικού"), ιερή, η οποία 
σηματοδοτώντας την αρχή μιάς νέας ζωής, είναι μία πνευματική επίδραση η οποία 
προερχόμενη από τον Τύπο, γεμίζει τον Μυούμενο δια μέσου του Μυητή.  
 
Τον ωθεί σε μία αίσθηση η οποία, δια μέσου της υπέρβασης των δοκιμασιών και των 
επακόλουθων κατακτήσεων των διαφόρων επιπέδων συνείδησης, πάντοτε προς τα άνω, τον 
φέρει σε μία γνώση του εαυτού του, και ακολούθως σε κατάκτηση επιπέδων ανώτερων του 
πνεύματος και στην καθαρή διανοητικότητα. 
 
Σε μία δεδομένη στιγμή της ζωής του, ο άνθρωπος, αισθάνεται την ανάγκη να γεμίσει ένα 
κενό. Ανακαλύπτει μέσα του την έλλειψη γνώσης, και κατά βάθος ωθείται να απαντήσει στις 
πολλές ερωτήσεις που φορτίζουν το μυαλό του. 
Αναζητεί μία σχολή που μπορεί να τον βοηθήσει να γεμίσει το κενό που τον ενοχλεί, και εάν 
η επιθυμία του είναι αγνή, θα βρεί την σχολή που του ταιριάζει. 
 
Εάν ο Διδάσκαλος που θα βρεί είναι άξιος του τίτλου του, θα διδάξει τον Μαθητή, διαμέσου 
ενός Τύπου, βαθειά αυθεντικού, να καθαρίσει το μαύρο της εσωτερικότητάς του, στην οποία 
πρέπει να αρχίσει να ενδοσκοπεί, βλέποντας αυτό που ποτέ ίσως δεν θα μπορέσει να 
περιγράψει. 
 
Ο Θεός επιβραβεύει εκείνον που δεν ικανοποιείται μόνον προσευχόμενος, δίδοντάς του την 
δυνατότητα να ενωθεί με άλλους αδελφούς, που τον ωθούν, δια μέσου του Τύπου, προς την 
γνώση της πραγματικής του ταυτότητας, της καρδιάς του, του εσωτερικού εαυτού του, του 
πνεύματος μέσα στο οποίο βρίσκεται το αποτύπωμα του Θεού. 
Εμείς, δεν θα είμαστε ποτέ εναντίον εκείνων που καλώς ή κακώς, τείνουν να καταστρέψουν 
τον Τύπο μας, από την στιγμή που ο Θεός, Πατέρας μας και Πατέρας τους, θα σταθεί εμπόδιο 
σε οποιαδήποτε άνομη πράξη. 

 
 
 
 


