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Αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί,
Σας γράφω αυτό το άρθρο με βρασμό ψυχής και ναυτία για όλα αυτά που μας προσφέρουν τα
μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα. Κάθε λογής επώνυμοι, με μία δήθεν καλοσύνη, μέσα στη
σιγουριά των καταφυγίων τους και των τραπεζικών τους λογαριασμών, έρχονται να μας δώσουν ηθικά
διδάγματα μαζί με τα ψεύτικα κροκοδείλια δάκρυά τους.
Εκτός από τον ιό, το κακό το βρίσκουμε στην υποκρισία! Μία ακόμη μόλυνση της αύρας της γης.
Η πνευματική αφύπνιση είναι η μόνη που θα μπορούσε να δώσει εκκίνηση στην αφύπνιση των
αυθεντικών Παραδοσιακών1 αξιών. «Τί πρέπει να φοβόμαστε εάν τίποτα δεν θα συμβεί που να μην έχει
κερδηθεί από τη συμπεριφορά μας; εάν συμπεριφερόμαστε καλά τίποτα δεν υπάρχει να φοβηθούμε και
όποιος μπορέσει να μας επιτεθεί είναι μόνον αυτός που είναι πνευματικά δυνατότερος. Όμως εάν είναι
πνευματικά δυνατότερος, τότε θα μας δώσει τη βοήθειά του. Το άγχος, ο φόβος τρελαίνουν τη νοημοσύνη,
τυφλώνουν την αντίληψη, προκαλούν δυστυχία, ούτε καν ένα προαίσθημα καταστροφής δεν πρέπει να
διαταράσσει το σοφό όταν το καθήκον καλεί, διότι η δικαιοσύνη και το έλεος βρίσκονται στα χέρια του
Θεού. Ποιός δύναται να μας διαταράξει εάν ο Διδάσκαλος βαδίζει μαζί μας;»2.

Υποκρισία Angela Green

Η υποκρισία είναι προσποίηση. Είναι προδοσία έναντι του εαυτού μας και της ανθρωπότητας. Ο
Μεγάλος Μυημένος της Γαλιλαίας είπε στους Μαθητές του: «Να προσέχετε από το προζύμι των
Φαρισαίων» (Λουκ. 12:1). Και συνέχισε ότι τίποτε το κρυφό δεν παραμείνει κρυφό και όλα θα
αποκαλυφθούν, και ότι ό,τι είπατε μέσα στο σκοτάδι θα βγεί στο φως.
Η υποκρισία βρίσκει χώρο στους επαίνους, στα ρητορικά κομπλιμέντα. Σκοπός του υποκριτή
είναι να στρατολογήσει τη διαίρεση!
«Παράδοση» στον Εσωτερισμό νοείται η παραδοχή της θείας σπίθας εντός μας, και η αναζήτηση της αναβίωσης της
λάμψης της.
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Yvon le Loup (Sedir). (1871-1926) Τέκτων, Μαρτινιστής, Γνωστικός. Μαζί με τον Jean Tabris συνέβαλε στην αναβίωση
του Τεκτονισμού του Misraim.
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Πάντοτε όμως, δίπλα στα σημάδια της σκιάς βρίσκονται τα σημάδια του του Φωτός και της
αναβίωσης των Αξιών του Πνεύματος. Ο Μεγάλος Μυημένος της Γαλιλαίας το βεβαιώνει με τον νόμο
της Αγάπης και της Αλήθειας3.
Παρά την έκσταση που περιβάλλει κάθε «ιερό», δικό μας καθήκον είναι να επαγρυπνούμε και
να εγκαρτερούμε. Να υπερασπιζόμαστε την επανοικοδόμηση του Ναού της Ιερουσαλήμ με το ξίφος στο
ένα χέρι και το μυστρί στο άλλο4.
Η ηθική είναι ο αληθινός Νόμος του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων τον οποίο νόμο έθεσε στις
καρδιές μας και το πρώτο καθήκον της μύησης είναι να επανοικοδομήσει τον «Επίγειο Ιππότη» ώστε να
επασυναρμολογήσει τον άνθρωπο των πρωταρχικών και αυθεντικών Αξιών που αναδύονται από την
ηθική, τοποθετώντας στα χέρια μας τον γνώμονα και υπενθυμίζοντάς του να μην τον εγκαταλείψει
ποτέ.
Η μελέτη των συμβόλων του Ναού μας, του Τυπικού μας, η λείανση του ακατέργαστου λίθου
μας, η συμμετοχή στις ιερές εργασίες μας, ο μετασχηματισμός των ελαττωμάτων μας στις αντίστοιχες
αρετές αλλά προπάντων η συνειδητοποίηση ότι ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων (που είναι επίσης η
εσωτερική μας συνείδηση) είναι αυτά που θα μας λυτρώσουν από το να χαράξουμε δρόμους
επικίνδυνους και ανώφελες απώλειες χρόνου.
Υπάρχει μόνον ένας Θεός, όπως και αν τον αποκαλεί ο καθένας, δημιουργός όλων των ορατών
και αοράτων χωρίς καμία εξαίρεση. Τα πάντα έχουν ρυθμισθεί από τους Νόμους Εκείνου.
Ο Μυημένος οφείλει να βλέπει εντός του και να παρεμβαίνει κάθε φορά που βλέπει κάτι κακό.
Ο Τύπος μας, μέσα από την διαδικασία του V.I.T.R.I.O.L.5 μας υποδεικνύει τον τρόπο για την επίτευξη
αυτού του σκοπού.
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Ο Χριστός ήταν ο κομιστής της εποχής της Αγάπης η οποία αντικατέστησε την εποχή του Νόμου και της αυστηρότητας
που ίσχυε μέχρι τότε (και που σημάδια της εξακολουθούν να διαβρώνουν την πορεία της ανθρωπότητας). Η Αποκάλυψη του
Ιωάννη μας περιγράφει την Τρίτη εποχή που θα αντικαταστήσει (ως καλύτερη) ακόμη και αυτήν της Αγάπης, διότι αυτό που
εννοούμε σήμερα ως Αγάπη είναι το αντίθετο του μίσους. Όμως, εάν δεν υπάρχει μίσος, τότε και η Αγάπη θα είναι
διαφορετική.
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Από την μύηση στον βαθμό 8ο 11ο (Ιππότη του Ξίφους) του Τύπου μας.
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«Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem», ή «Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανορθώμενος
θα βρείς την απόκρυφη λίθο», που σημαίνει: «Επισκέψου τον εσωτερικό σου κόσμο, απομακρυνόμενος από εξωτερικά
ερεθίσματα. Επικαλέσου το αυτόφωτο στοιχείο του πυρός που βρίσκεται μέσα σου. Θα σε φωτίσει και θα διαλύσει κάθε
πλάνη και απάτη. Εκεί βρίσκεται η Αλήθεια. Αυτό είναι το υπέρτατο μυστικό»
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