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Από καιρού εις καιρόν αναδύεται, από τα βάθη του Είναι μας, μία αμυδρή φωνή, ένας ψίθυρος, 

ένα απαλό άγγιγμα. 

Στην αρχή ακατανόητα, αυτά τα σημεία μας παρουσιάζονται μετά όλο και πιο έντονα μέχρι να 

μας θέσουν σε αναμονή κάποιας αντίδρασης. Τί συμβαίνει? Τί σημασία έχουν? Τί θέλουν να μας 

δείξουν? 

Πρόκειται για τους παρελθόντες Διδασκάλους μας που μας επισκέπτονται για να ανανεώσουν την 

επαφή μας μαζί τους, με το πεδίο του Πνεύματος στο οποίο κατοικούν και από το οποίο μας 

αποστέλλουν πολύτιμες συμβουλές για να μας στηρίξουν στον αγώνα μας ενάντια στις σκοτεινές 

σκέψεις και ενέργειες που εγκαθίστανται εντός μας. Κυρίως μάλιστα στην σημερινή εποχή του 

σιδήρου1 στην οποία ζούμε όπου όλα εμφανίζονται άδεια και κενά από κάθε αρχαία Παράδοση. Έχουμε 

εναποθέσει τις ελπίδες της πνευματικής μας αναζήτησης στο μυστήριο του θανάτου και στην ελπίδα 

ενός μελλοντικού παραδείσου. 

 
Η μυητική επιστήμη προτείνει μια εναλλακτική λύση η οποία, ξεκινώντας με τον όρκο του 

Μαθητή, μας τοποθετεί μπροστά στους «ορατούς» και «αόρατους» Αδελφούς οι οποίοι πάντα κοσμούν, 

 
1 ΣτΜ: Ο Εσωτερισμός έχει διαιρέσει (αναλόγως της πνευματικότητας του ανθρώπου), τις εποχές της ύπαρξης του ανθρώπινου 

είδους (βλ. Πλάτων, Blavatsky κ.α.) σε εποχή του χρυσού, του αργύρου, του χαλκού και του σιδήρου. Η σημερινή εποχή μας 

είναι η εποχή του σιδήρου. 



 

με την παρουσία τους κατά τη διάρκεια των Ιερών εργασιών τις στήλες μας. Παράδεισος λοιπόν, 

Καθαρτήριο και Κόλαση, εν ολίγοις αυτό που λέμε υπερπέραν είναι παρόν πάντοτε. 

Η γλώσσα, πάντα ανεπαρκής και μερική εξαιτίας της Βαβέλ, ποτέ δεν θα μας εξηγήσει τη 

σημασία αυτού του έργου. Εδώ είναι που βοηθά η Μυητική μέθοδος.  

Ακολουθώντας το μονοπάτι που προτείνει ο Τύπος μας θα αποκτήσουμε σταδιακά ένα νέο όραμα, 

οι συνηθισμένες αισθήσεις θα μεταμορφωθούν σε πνευματικές αισθήσεις και θα μας επιτρέψουν, 

μερικές φορές, να «να διαβλέψουμε κάποιο από τα τέλεια επίπεδα της Σοφίας...». 

Hic et nunc, εδώ και τώρα! Επίγνωση της βεβαιότητας ότι μέσα στον καθένα μας, έτσι όπως 

παντού, σε όλη τη Φύση, είτε ορατή είτε αόρατη, στεγάζεται το Ένα, η Αδιαφοροποίητη αρχή, η θεϊκή 

σπίθα. 

Είναι το Μάτι του Ρα που περικλείεται στο Δέλτα και μας παρατηρεί, είναι η Συνείδησή μας που 

μας δείχνει τον Δρόμο της Αγάπης. 

Όλες οι διδασκαλίες που έχουν ληφθεί είτε με το συνεχές διάβασμα ή με την παρακολούθηση των 

τελετουργιών μας εξυπηρετούν τη κάθαρση, τη διόρθωση όλων όσων ανήκουν στην ανθρώπινη σφαίρα 

που ονομάζουμε «προσωπικότητα». 

Το σήμα κατατεθέν του «Διδασκάλου» είναι η ταπεινότητα. Είναι το προζύμι όλης της μυητικής 

επιστήμης, μαλακώνει το πρόσωπο, προσκαλεί βαθείς προβληματισμούς, διεγείρει την έρευνα της 

αλήθειας και μας συνοδεύει πιστά χωρίς ποτέ να αφήσουμε τον εαυτό μας να γίνει εύκολη λεία των 

υπερβολών. Χωρίς Ταπείνωση δεν προκύπτει ο εσωτερικός Δάσκαλος και, ακόμη χειρότερα, με  

ψεύτικη ταπείνωση μεγαλώνει, ευημερεί και καρποφορεί το ζιζάνιο της υποκρισίας, της προδοσίας, του 

ψεύδους και της συκοφαντίας. 

Ατυχείς είναι αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον «Δάσκαλο» και ακόμη περισσότερο 

δυστυχείς όσοι, παρότι τον γνώρισαν, δεν κατάφεραν να το τιμήσουν. 

Αυτός είναι πάντα μαζί μας. 
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