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Δεν υπάρχει καμμία λέξη που να έχει παραβιασθεί και κακομεταχειρισθεί περισσότερο
από εκείνην της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Για τον κόσμο της Παράδοσης1 το Αληθές είναι το Ορθό. Και οι Αρχαίοι, ενσωμάτωναν
σε αυτές τις έννοιες και τη λέξη «Δικαιοσύνη» δεχόμενοι ότι η Μύηση επιτυγχάνει ένα
καθολικό πρότυπο τελειότητας.
Μόνον ο Θεός είναι εξ’ορισμού Καλός και Ορθός. Ο άνθρωπος εάν θέλει να
επανανυψωθεί από το επίπεδο του «γίγνεσθαι» στο επίπεδο του «είναι» οφείλει να προσεγγίσει
όσο γίνεται περισσότερο το αρχέτυπο της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης. Η Αλήθεια είναι έξω
από εμάς αλλά και μέσα μας. Κρύβεται πίσω από θωρακισμένα και αδιαπέραστα πέπλα εξ’αιτίας
της «πτώσης»2 κατά τη διάρκεια των γενεών.
Η μυητική επιστήμη είναι ένα άθροισμα από διδασκαλίες, τέκνα δοκιμασμένης μεθόδου
με την πάροδο του χρόνου, που συνοδεύει τον μαθητευόμενο στην πορεία της έρευνας της
Αλήθειας.
Αλήθεια-Φως, Αλήθεια-Δικαιοσύνη, Αλήθεια-Αγάπη...
Η αλήθεια είναι το μόνο που αντιτίθεται στο ψέμα, είναι ο ίδιος ο Θεός που παίρνει
μορφή και σώμα για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας από και από αδικίες.
Αλλά πώς να ξεχωρίσετε την Αλήθεια, πώς να αποφύγετε να βυθιστείτε στον λαβύρινθο
της αμφιβολίας, σε άνετα άλλοθι με τα οποία πολύ συχνά αναβάλλουμε τη μάχη ενάντια στους
εσωτερικούς μας αντιπάλους;
Ανακαλύπτοντας ξανά την αξία της Ταπεινότητας! Μόνο έτσι, ακολουθώντας αυτόν τον
δρόμο καθημερινά, θα μπορούμε να λαμβάνουμε εσωτερικό φως και ματιές στην αιώνια
Αλήθεια.
Ο Τεκτονισμός, στις αρχικές του προθέσεις, είναι μια μυητική Επιστήμη που θέτει τον
άνθρωπο, μέσω μιας χειρουργικής μεθόδου και παράλληλα με την επανάληψη του Μυστηρίου
και του Τύπου3 της θυσίας, στο κέντρο του Σύμπαντος.
Αυτή είναι μια μαγική δόνηση ικανή να σβήσει τα βάσανα, τις άλυτες αμφιβολίες,
εμπλουτίζοντάς μας όλο και περισσότερο με την Πίστη, την Φιλανθρωπία και εκείνη την Ελπίδα
που θα βρει εξάχνωση και συμπύκνωση στην Αγάπη, που κινεί τον ήλιο και τα άλλα αστέρια!

ΣτΜ: Στον Εσωτερισμό, «Παράδοση» και «Παραδοσιακός» εννοούμε τον ενστερνισμό της αντίληψης ότι
όλοι έχουμε τη Θεία σπίθα μέσα μας την οποία αφυπνίζουμε μέσω της Μύησης.
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ΣτΜ: Πτώση του ανθρώπινου είδους από το επίπεδο του πνεύματος στο επίπεδο της ύλης.
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ΣτΜ: Σύνδεση του άνω και του κάτω
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Ένας τρόπος αποδεδειγμένος είναι το V.I.T.R.I.O.L.4 η είσοδος στους μαιάνδρους της
εσωτερικότητάς μας για να συναντήσουμε τους αληθινούς «εχθρούς» με τους οποίους θα
παλέψουμε για να τους ξεπεράσουμε και να τους μετουσιώσουμε. Κοιτάζοντάς τους κατάματα
θα το κάνουμε «έργο της αλήθειας», ξεπερνώντας τα θα μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε
την Ελευθερία μας.
Ο Τεκτονισμός, κατανοητός έτσι, είναι αριστοκρατία του πνεύματος, ισχυρός δεσμός με
τους προγόνους της βασιλικής 5 οικογένειας και της ιεροσύνης που εκπροσωπούν τα αυγογενή
θεμέλια.
Κάθε μύηση είναι αέναη και αδιάκοπη ροή δράσεων με στόχο την υπέρβαση της
ανθρώπινης κατάστασης.
Ο Μυημένος δεν κρύβεται στις σκιές, δεν κάνει ενέδρα, δεν προσβάλλει ούτε, πολύ
λιγότερο επιτρέπει στον εαυτό του να κρίνει με προκατάληψη με βάση τα επιφανειακά στοιχεία.
Ο Μυημένος δρα στο φως του ήλιου. Αντιμετωπίστε τις αντιξοότητες με ψυχραιμία,
πάντα προσπαθήστε να διευθετείτε τις διαφορές μέσω της συμφιλίωσης των μερών και, όταν
απαιτείται σε δύσκολες και μη αναστρέψιμες επιλογές, να εμπιστευτείτε τον Υπέρτατο Κτίστη
των Κόσμων
Αυτά είναι η βάση για την έναρξη της εμπειρίας του Μεγάλου Έργου6.
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Emet (  אAleph,  מMem  תTau)8 είναι η λέξη «Αλήθεια» στα Εβραϊκά και ο αριθμός
της είναι 441.
Ο 441 μας δίνει Θεοσοφική μείωση ή αναγωγή 9 (4+4+1=9).
Εάν αφαιρέσουμε το πρώτο γράμμα ( אAleph) που έχει ως αριθμό 1 μας μένει η λέξη
«Met» με αξία 440 (Θεοφοφική μείωση ή αναγωγή 8). Η λέξη «Met» σημαίνει «Θάνατος».
Ο αριθμός «8» είναι ο αριθμός του Αποκαταστάτη Λόγου Ιησού Χριστού 9, και ο
θάνατος που παραπέμπει η λέξη «Met» ( מMem  תTau) είναι ο θάνατος του βέβηλου
εαυτού προς ανάδειξη του Θείου.
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ΣτΜ: Η εσωτερική σημασία της ακροστοιχίδας αυτής την οποία συναντήσαμε στην Αίθουσα Στοχασμών
πριν την μύησή μας είναι «ψάξε βαθειά μέσα σου και θα βρεις την υπέρτατη Αλήθεια, το Υπέρτατο
Μυστικό».
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ΣτΜ: Παραπέμπει στην έννοια του Βασιλέως-Ιερέως που ίσχυε κατά την εποχή του χρυσού, δηλαδή την
εποχή της πλήρους πνευματικότητας, κατά την οποία ο άρχων ήταν η σύνδεση του κάτω με το άνω,
πραγματικός Βασιλεύς-Ιερεύς
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ΣτΜ: Το έργο του μετασχηματισμού του Μυημένου.
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ΣτΜ: Από το Καββαλιστικό χειρόγραφο του 13ου αιώνα «Sepher Ghematriot»
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ΣτΜ: Τα Εβραϊκά διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.
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ΣτΜ: Ο αριθμός 8 αποδίδεται στον Αποκαταστάτη Λόγο Ιησού Χριστό, διότι θεωρείται η 8 η ημέρα της
Δημιουργίας. 6 οι ημέρες Δημιουργίας + 1 η ανάπαυση + η 8 η ημέρα που είναι η έλευση του Ι.Χ. ως
ευκαιρία αποκατάστασης της πνευματικότητας της ανθρωπότητας.
4

