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Μερικές φορές αναρωτιόμαστε ποια είναι τα βασικά σημεία του Τύπου μας. Ποιές είναι 

οι διαφορές που τον χαρακτηρίζουν αισθητά και που δίνουν υψηλές λειτουργικές ιδιότητες και 
υλοποιήσεις στο σχέδιο εκείνου του Μεγάλου Έργου πνευματικής επανένταξης, που έχουμε 
αγκαλιάσει και στο οποία είμαστε αφοσιωμένοι με όλο τον εαυτό μας, με όλες τις δυνάμεις και 
τις ενέργειές μας; 
Μια πρώτη απάντηση, αν και μερική, προέρχεται από την Μέθοδο. 
Mέσω του Visita Interiora Terra (Τua) Rectificando Invenies Occultum Lapidem (Veram 
Medicinam) –Της Επίσκεψης στο Εσωτερικό της Γης (Σου) απ’όπου αναδυόμενοι βρίσκουμε 
της Απόκρυφη Λίθο. Εμείς μαθαίνουμε να διεισδύουμε σταδιακά στην Άγια των Αγίων του 
Είναι μας, στου οποίου, στο απομακρυσμένο βάθος γνωρίζουμε πως βρίσκεται η απόκρυφη 
λίθος. Η Θεία σπίθα είναι ο συνδετικός κρίκος με τον Υπέρτατο Κτίστη Των Κόσμων. 
Ταπεινότητα, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία επί του εαυτού μας. Συμμετοχή στις 
προγραμματισμένες εργασίες, μελέτη, διαλογισμός και προσευχή: αυτές είναι μερικές αξίες 
που ξυπνάνε από την επαφή με το Εγρηγορός του Τύπου μας. Από την στιγμή που κάτι κάνει 
κλικ μέσα μας, μας αποσπά την προσοχή και μας φέρνει μακριά από το εσωτερικό πνευματικό 
Κέντρο μας, όπως π.χ. κινήσεις και συναισθήματα δυσμενείς προς κάποιον ή κάτι, το 
Εγρηγορός το καταγράφει αμέσως.  

Η Mέθοδος μας μας βοηθάει πάρα πολύ να φέρουμε στην επιφάνεια την καλύτερη 
πλευρά που έχουμε μέσα μας, εκείνη που λαχταρά την ειρήνη, την αρμονία, την ισορροπία, 
την υλιστική αδιαφορία, την ανοχή, το σεβασμό στις ιερές αξίες της Παράδοσης. Αξίες που 
όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε, με τα λόγια μας, μας γραπτά και, πάνω 
απ'όλα, με την συμπεριφορά μας! GUTTA CAVAT LAPIDEM / Η ΣΤΑΓΟΝΑ ΤΡΥΠΑΕΙ ΤΗΝ 
ΛΙΘΟ, ακόμη και με κίνδυνο να είμαστε επαναληπτικοί, δεν θα κουραστούμε ποτέ να το 
υπενθυμίζουμε! 

Καμία λεκτική αντίφαση κατά την διάρκεια των ιερών μας τελετουργικών Έργων, καμία 
πολιτική, τίποτα που να μπορεί να θέσει τις διάφορες θρησκείες στις οποίες ανήκει ο καθένας 
σε ένα επίπεδο αξιοκρατίας για την υπεροχή μίας έναντι της άλλης (αν μη τι άλλο εμείς τις 
χρησιμοποιούμε, όπως και με την μελέτη των αρχαίων μύθων, για μια συγκριτική ανάλυση, 
συμβολική και αναλογική, στο πλαίσιο μιας ιστορικής ανασυγκρότησης και μιας ενοποιητικής 
μετα-ιστορικής, αναζητώντας και τονίζοντας τα σημεία που έχουν κοινά μεταξύ τους και που 
υπενθυμίζουν την Αρχέγονη Παράδοση).  



 

Σε αυτό το έδαφος, γονιμοποιημένο και καθαρό πια από τα βραχώδη σημεία και τα 
μεταλλικά απορρίμματα, εμείς φυτεύουμε ένα σπόρο, με την ελπίδα της απόκτησης του 
φρούτου που ονομάζεται ‘secretum’ / μυστικό (από την ίδια λεκτική ρίζα του ρήμα ‘εκκρίνω’), 
δηλαδή εκείνο το κάτι το ανέκφραστο με τα λόγια του περιορισμένου μας αλφαβήτου, 
επικοινωνιακά βέβηλο, αλλά το οποίο, μεταφρασμένο στην γλώσσα του Πνεύματος, θα 
μπορούσε να περάσει ως εσωτερικός πεφωτισμός, ένα όραμα, έστω και εν μέρει, εκείνων των 
«τέλειων επιπέδων εκείνης της σοφίας με την οποία Εσύ κυβερνάς τους Κόσμους ... ".  
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