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Η Μυητική αναζήτηση είναι μία διαδικασία επιστροφής στην πηγή μας, ένα μονοπάτι
ανόδου, μια προοδευτική διαδικασία αναδιάρθρωσης της ύπαρξης, ένας συνεχής καθαρισμός
από όλα τα απόβλητα, τα μέταλλα, τις διαστρεβλώσεις που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο
του χρόνου μέσα μας σχηματίζοντας αυτό που αποκαλούμε ιστορική προσωπικότητα.
Φυλακισμένος μέσα σε αυτήν την «ζοφερή φυλακή» της ύλης του χώρου και του
χρόνου έχει χάσει την αίσθηση ενός κόσμου όπου κάθε μορφή ενέργειας έχει άμεση σχέση με
τις υπόλοιπες. Οφείλει να αφυπνίσει εντός του την «έκτη αίσθηση» που είναι μία ανώτερη
κατάσταση η οποία μας εισαγάγει στο «Ένα σε Όλα».
Σκοπός της μύησης είναι η υπέρβαση του σχετικού και η κατάκτηση του Απόλυτου, το
να ξαναβρούμε μέσα μας το σημείο επαφής με τη θεία κατάσταση, με την αυθεντική πηγή
όλων των πραγμάτων την οποία ονομάζουμε Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων. Για να το
κατακτήσουμε αυτό πρέπει να κατακτήσουμε την ορθή «forma mentis», (τον ορθό τρόπο
σκέψης), δηλαδή την Παραδοσιακή Νοοτροπία1.
Το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση έγινε με την συμμετοχή μας στις ιερές
εργασίες, οι οποίες διαμέσου της Ιερότητας του Τύπου μας επιτρέπουν να απορροφήσουμε
αργά αλλά σταθερά την συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι της
επιστροφής την θεϊκή μας προέλευση, αλλά συνοδευόμαστε από ένα χέρι έτοιμο να μας
υποστηρίξει στις δύσκολες στιγμές κρίσης για να ξεπεράσουμε τις σκληρές δοκιμασίες
διαφόρων ειδών που μας αναμένουν.
Σε αυτό μας βοηθά η συνειδητοποίηση του νόμου της αναλογίας, η σχέση πεδίου αιτιών
και πεδίου αποτελέσματος, η σχέση μεταξύ ορατού και αοράτου και η κατανόηση των
εξωτερικών συμβόλων τα οποία είναι αναπαράσταση αντίστοιχων εσωτερικών που οφείλουμε
να αφυπνίσουμε και δυνάμεων ζωντανών ενεργειών.

Ο διπρόσωπος Ιανός

Παραδοσιακή Νοοτροπία στον Εσωτερισμό ονομάζεται η παραδοχή της θείας σπίθας εντός μας η οποία οφείλει να
επανασυναντήσει την θεία σπίθα από την οποία προέρχεται.
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Η Παραδοσιακή νοοτροπία μας διδάσκει ότι η μυητική Γνώση δεν είναι ένα σύνολο
αξιών μετρήσιμων με βάση το χώρο και το χρόνο. Οφείλουμε να ψάξουμε εντός μας και να
εφαρμόσουμε αυτό που ήταν γραμμένο στο Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς: «Γνώθι
Σ’αυτόν».
Η Μύηση ξεπερνά τα όρια του χώρου και του χρόνου και ανοίγει την θύρα σε ένα τρίτο
σημείο που ξεπερνά τη δυαδικότητα του διπρόσωπου Ιανού ο οποίος κρύβει το τρίτο του
πρόσωπο, αυτό που βρίσκεται στο κέντρο και είναι αόρατο.
Αργά ή γρήγορα θα αφυπνισθεί εντός μας το τρίτο σημείο, το secretum και θα λάμψει ο
Ήλιος του Μεσονυκτίου, ο Ακτινοβόλος Αστέρας που θα είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και
Ανθρώπου και που τότε θα έχουμε προσεγγίσει τη γνώση του καλού και του κακού.
12/2019

