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Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ 
Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο 

Sebastiano Caracciolo 
 
Η μέθοδος, γενικά είναι η διαδικασία,, το αποτέλεσμα ενός ευκαιριακού συλλογισμού, ο 
οποίος πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα. 
 
Η μυητική μέθοδος, δεδομένου του σκοπού της μυήσεως, είναι εκείνη που βοηθά την 
αναζήτηση της πνευματικής ταυτότητας. Η μυητική μέθοδος δεν αποτελεί αντικείμενο 
αλλαγών, σε ό,τι βεβαίως μας έχει μεταδοθεί Μυητικά και που όπως είναι γνωστό, προέρχεται 
από το ανθρώπινο πνεύμα και όχι από την σκέψη του, κάτι το οποίο σημαίνει οτι προέρχεται 
από το μεταφυσικό πεδίο, που υπάρχει εκτός του χώρου και του χρόνου. 
 
Αυτή η μέθοδος, όπως γνωρίζουμε όλοι καλά, είναι εκτός των άλλων ενδοσκοπική, και είναι 
αυτή που οι Ερμητιστές και Αλχημιστές Διδάσκαλοι αποκάλεσαν V.I.T.R.I.O.L.. Αυτή η 
μέθοδος δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει ούτε να μεταβληθεί στην πάροδο των χρόνων, 
ούτε μεταβάλλοντας πρόσωπα ή τρόπους. 
 
Εάν θέλουμε να γνωρίσουμε την ταυτότητά μας, εάν θέλουμε να γνωρίσουμε την Αλήθεια, 
εάν θέλουμε να επιστρέψουμε στην αυθεντικότητα, απεγδυόμενοι από κάθε σκουριά που 
συσσωρεύθηκε με τα αναρίθμητα σφάλματά μας κατά την διάρκεια και των προηγούμενων 
γενεών, πρέπει να ακολουθήσουμε γυμνή και ωμή την συνταγή V.I.T.R.I.O.L. η οποία μας 
φέρει κατευθείαν στην εσωτερικότητά μας. 
 
Η μυητική μέθοδος είναι ΚΑΙ συμβολική. 
Τα σύμβολα είναι συσσωρεύσεις ενεργειών και νοημάτων προσκολλημένων σε αυτά, των 
οποίων οι δονήσεις, αφυπνισμένες με τον ορθό τρόπο από την εφαρμογή του Τυπικού, 
διεισδύουν μέσα μας και θέτουν σε συντονισμό τα αισθήματά μας που είναι κρυμμένα, 
ανοίγοντας την συνειδητοποίησή μας προς μυστήρια που βρίσκονται μέσα μας διατηρημένα. 
 
Η μυητική μέθοδος είναι πάνω απ’όλα «τυπική» (Σημ. Μεταφρ. με την έννοια της εφαρμογής 
του τυπικού) και δύναται να εφαρμοσθεί μόνον εάν γνωρίζουμε να προετοιμάζουμε μέσα μας 
την έρημο στην οποία μπορούμε να δώσουμε την μάχη ενάντια στον ΕΑΥΤΟΝ μας, πηγή 
κάθε κακού και κάθε αδικίας. 
Το τυπικό δεν μπορεί να αλλάξει ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ μη διορθώσιμες ζημιές, από την 
στιγμή που αυτό (το τυπικό) προέρχεται από τον κόσμο του πνεύματος, και τον κόσμο της 
παράδοσης. 
 


