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Όταν ο άνθρωπος εμφανίζεται στη σκηνή της ζωής έχει ανάγκη προσοχής και φροντίδας, 

ειδικά τα πρώτα χρόνια και μάλιστα φροντίδας από το μητρικό μέρος.  

Ο δεσμός που δημιουργείται σε αυτό το στάδιο θα είναι καθοριστικός για το υπόλοιπο της 

ύπαρξής του. Αυτό θα επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες και 

τα εμπόδια που αναπόφευκτα θα βρεθούμε αντιμέτωποι και που θα πρέπει να ξεπεράσουμε και 

να επιλύσουμε. 

Η μύηση είναι ακριβώς μια αναγέννηση στη νέα ζωή και όπως κάθε αναγέννηση 

χρειάζεται, στα πρώτα της βήματα, έναν πατέρα και μητέρα, την προσοχή τους, την αγάπη και 

την υπομονή τους. 

Μπαίνουμε στο Τεκτονικό Τάγμα ως μαθητευόμενοι, ως παιδιά, και αυτό δεν πρέπει να το 

ξεχνάμε ποτέ όταν καλούμαστε να γίνουμε, με τη δική μας σειρά γονείς κάποιων άλλων... 

Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό κάνει λάθος στη δική του νοημοσύνη αλλά πάνω από όλα δεν 

καταλαβαίνει πόσο θεμελιώδης είναι ο νόμος του να δίνεις και να αφιερώνεσαι.  

Ο Τεκτονισμός ως Ναός, Μήτρα, Αθάνωρ1, Αυγό Φιλοσόφου είναι μέρος για να 

εκτελέσουμε τον Τύπο2 επαναλαμβάνοντας το Μυστήριο της εμφανίσεως του Λόγου και του 

Φωτός στο σκοτάδι της άγνοιας και δεισιδαιμονίας. 

Ο Τύπος είναι η Μέθοδος – η οποία μέσω της ερμητικοαλχημικής ακροστιχίδας 

V.I.T.R.I.O.L.3 – αποτελεί την εγγύηση της εσωτερικής ηρεμίας και, όταν οι περιστάσεις θα 

είναι ευνοϊκές, του έργου διόρθωσης και εξαγνισμού. 

Κάθε άνοιγμα και κάθε το κλείσιμο εργασιών της Στοάς ή του Τριγώνου περιλαμβάνει μία 

επίκλιση η οποία γίνεται ο πρώτος «διάδρομος» πρόσβασης στο πνευματικό επίπεδο - επίπεδο 

στο οποίο είναι καλό να θυμάστε ότι, εκτός από τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, 

συμμετέχουν και οι Αόρατοι Αδελφοί που ανήκαν στο παρελθόν στην αδελφική μας άλυσο και 

έχουν περάσει στην Αιώνια Ανατολή. 

Το Μέγιστο Μυητικό Μυστήριο βρίσκεται στον Νόμο του να δίνεις και να αφιερώνεσαι. 

Η Ιδιοτέλεια, ως το αρνητικό αντίστοιχό του, οδηγεί σε στειρότητα και πνευματικό θάνατο. 
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1 Δοχείο του Αλχημιστή 
2 Πράξη που ενώνει το άνω με το κάτω 
3 Ψάξε μέσα σου και θα βρείς την Αλήθεια 


