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 Το μεγάλο χάος2, αφού επηρέασε το μυαλό και τις καρδιές της ανθρωπότητας προκειμένου να 

επιτύχει τους σκοπούς του, ετοιμάζεται για τον τελευταίο του χτύπημα. Να καταστρέψει κάθε ίχνος 

αυθεντικής και ειλικρινούς Παραδοσιακής Νοοτροπίας σε όσους λίγους Μυητικούς χώρους επιβίωσαν 

της καταστρεπτικής του μανίας. 

 
Άλυσοι. Edward Biberman 

 Για να πραγματοποιήσει τα έργα του, το χάος χρησιμοποιεί στοιχεία που διεισδύουν διακριτικά 

στο υγιές σώμα για να το μολύνουν. Με τέτοια επιθετικότητα και αποφασιστικότητα, η αντίσταση δεν 

είναι εύκολη, παρά μόνον εάν  ενισχύσουμε τις άμυνές μας. Με πνευματικούς όρους πρέπει να έχουμε 

περισσότερη πειθαρχία και αυστηρότητα στην συμμόρφωση με το «ιερό», κάθε στιγμή και σε 

οποιαδήποτε συμπεριφορά μας.  

 Το μεγάλο χάος μεταμφιέζεται με σαγηνευτικά ρούχα, κολακείες, προσφέροντάς μας μία 

γλυκειά εικόνα. Διαπερνά χαράδρες, γωνίες και χαραμάδες μέσα στις ψυχές μας, αναζητώντας την 

κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Οι λίγοι εναπομείναντες σχηματίζουν ιερή αδιαπέραστη άλυσο για 

να προστατευθούν.  

 Όταν οι δυνάμεις της αντιμύησης, δίδουν πολύ πολύ γρήγορα βαθμούς, τίτλους και αξιώματα 

που είναι ουσιαστικά παγίδες, χωρίς καμία εμπειρία και χωρίς καμία θυσία, η σκληρή δουλειά μέσα 

στον εαυτόν μας μας επιβάλλει να αντιδράσουμε.  

 Σήμερα που οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να βρεθούμε στους Ναούς μας, επιβάλλεται να 

διαλογισθούμε, να αντισταθούμε και να αναλογισθούμε περιμένοντας ότι αργά ή γρήγορα η καταιγίδα 

θα περάσει. Μερικοί θα καταρρεύσουν. Άλλοι θα βγούν πιο δυνατοί, νοιώθοντας ότι ρέει μέσα τους μία 

νέα βαθειά και ζωηρή ενέργεια.   

Αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφές, δεν πρέπει να συντριβούμε στη δίνη της εξαπάτησης και να 

βαδίσουμε βήμα βήμα τον δρόμο της μύησης. Ας διώξουμε από την καρδιά μας κάθε επιθυμία για 

 
1 Επιγραφή που βρίσκεται στην Αίθουσα των Στοχασμών, πρώτο χώρο που εισέρχεται ο βέβηλος πριν μυηθεί. 
2 Κατάσταση πριν την Δημιουργία, η οποία τείνει να επανέλθει στον καθένα δια της συμπεριφοράς του. 



 

ατομική δύναμη, φιλοδοξία και υπερηφάνεια. Ας ανακαλέσουμε εντός μας τον παραδοσιακό σεβασμό 

στην πίστη, την τιμή, την ειλικρίνεια, τη γενναιοδωρία και ας απομακρυνθούμε από ψεύτικα ή 

παρερμηνευμένα δόγματα. 

Πολλοί από εσάς που διαβάζετε τις γραμμές αυτές, ίσως έχετε περάσει την εμπειρία της 

«Αρνητικής ομολογίας»3 χωρίς ίσως να κατανοήσετε το βαθύτερο απόκρυφο και πνευματικό νόημά της, 

κατά την οποία ο Όσιρις τίθεται ενώπιον των 42 δικαστών για το ζύγισμα της καρδιάς του και αναμένει 

την κρίση της Θεάς Maat. Αυτή η τελευταία θα τεθεί στον αντίθετο δίσκο της ζυγαριάς. Εδώ θα 

απαιτηθεί μέγιστη καθαρότητα και ελαφρότητα, διότι καμία εξαπάτηση δεν χωρά.  

Ας είμαστε προσεκτικοί, αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί και ας ενωθούμε άλλη μία φορά σε 

άλυσο ενώπιον αυτού του πυρός που δεν τρέφεται με χαρτιά, χαρτονομίσματα και στολίδια που 

μπορούμε να αγοράσουμε οπουδήποτε.  
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3 Μέρος της διαδικασίας της Ανύψωσης ή της Μύησης σε Μέσο Δώμα δηλ.στον 3ο βαθμό του Διδασκάλου (ανδρών) 


