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ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΗΣΗ
Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo
Κάπου κάπου, σε στιγμές ιδιαίτερα εκλεκτές, ένα Τάγμα μπορεί να βιώσει μία κρίση, από την
στιγμή που μερικά συγκεκριμένα συσσωρευμένα λάθη έρχονται αναπάντεχα να ωριμάσουν
και, αναγκαία θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι, αυτές οι κρίσεις αντιπροσωπεύουν την βιωσιμότητα και την
μυητική νομιμότητα του Τάγματος.
Αυτοί οι οποίοι σε συνέχεια αυτής της κρίσης, παραμένουν, ενδυναμώνονται, ενώ εκείνοι οι
οποίοι είναι πιο αδύνατοι αφήνονται να εξουθενωθούν, δεδομένου του οτι δεν γνωρίζουν να
στέκονται στην σωστή τους θέση και έτσι εξαλείφονται.
Από μία οπτική γωνία βέβηλη και ανθρώπινη, το γεγονός οτι κάποιος μπορεί να είναι σε θέση
αντίθετη με το Τάγμα, προκαλεί λύπη. Η διαπίστωση, από την άλλη, οτι κάποιος δεν γνωρίζει
να προσπερνά τις βαθείες κρίσεις, παρόλη την αδελφική βοήθεια που του προσφέρεται,
συγκροτεί μία ταλαιπωρία, ειδικά εφόσον γνωρίζουμε οτι τίποτε δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί μακρυά από την μη αποδεχθείσα αδελφική βοήθεια.
Από άποψη μυητική, αυτή η ταλαιπωρία και αυτή η λύπη θα πρέπει να ξεπερασθούν.
Δεν πρέπει ποτέ να στρέψουμε το βλέμμα μας από τον σκοπό για τον οποίο έχουμε
προσέλθει στον Σεβάσμιο Τάγμα μας, και για την ακρίβεια η προσωπική αναζήτηση του
εσωτερικού εγώ μας.
Ολα τα υπόλοιπα είναι απάτη, απώλεια χρόνου και ενέργειας. Εάν είμασταν όλοι πραγματικά
μυημένοι, δηλαδή όντα που έχουν ξεπεράσει ολοκληρωτικά την γήινη φύση τους, είναι
προφανές οτι ποτέ δεν θα βρισκόμασταν σε κρίση.
Δυστυχώς, κανείς μας σχεδόν δεν ξεπέρασε τα γήινη φύση του. Οι Διδάσκαλοι του
παρελθόντος, και πάντα παρόντες, μας λένε οτι «εκεί όπου είναι η μύηση, εκεί ξυπνά και η
αντιμύηση».
Ο αδελφικός οίκτος, μας προτείνει την συγχώρεση και το έρεισμα σε εκείνον που σφάλει,
μέχρι να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, αναζητώντας την αναμόρφωσή του.
Σε αυτήν την περίπτωση, τις περισσότερες φορές, οι στρεβλώσεις επιδιορθώνονται, με καλή
πίστη για όλους.
Πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε να κλαδεύουμε τα ασθενή μέρη προκειμένου να
αποφύγουμε την μόλυνση των καθαρών. Σε αυτήν την περίπτωση η πληγή κλείνει και ο
Τύπος παραμένει σώος.
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