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Ο Σεθηνληζκόο είλαη κπεηηθή ζρνιή, θηηαγκέλε γηα λα δέρεηαη ζηνπο θόιπνπο ηεο όινπο ηνπο 
ανθρώποσς της επιθσμίας.  
Αλήζπρα πλεύκαηα, ηαξαγκέλα, άλζξσπνη αλίθαλνη λα δώζνπλ απάληεζε ζηα 3 εξσηήκαηα 
πνπ αλαδύνληαη από ηα βάζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπο είλαη, σζνύληαη λα θξνύζνπλ ηελ ζύξα 
ηνπ Νανύ ηεο Γλώζεο: «πνηόο είκαη?» «από πνύ έξρνκαη?», «πνύ πεγαίλσ?» 
Μέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ν Ειεπζεξνηεθηνληζκόο ζα έιζεη λα δηαηεξήζεη ηελ θιεξνλνκηά ησλ 
απαξαίηεησλ δηδαζθαιηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ λεόθπην λα βξεί κέζα ηνπ ηηο απαληήζεηο 
ζηα 3 πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα, ε αλζξσπόηεηα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ειπίδεη ζηελ 
επαλαβεβαίσζε ησλ αμηώλ ηνπ Πλεύκαηνο κέζσ εθήκεξσλ θαη απαηειώλ αμηώλ ηεο ύιεο. 
Σν ζέκα απηό έρεη εκπηζηεπζεί ζηελ νξζνδνμία ησλ Σππηθώλ, ζην αλαπόηξεπην δόγκα πνπ 
καο ππελζπκίδεη όηη πάλσ από εκάο, ππάξρεη θαη νθείιεη λα παξακείλεη, ν Τπέξηαηνο Ιηίζηεο 
ησλ Ιόζκσλ, βάζε όισλ ησλ Θεξώλ Εξγαζηώλ καο, επί πνηλή αθπξόηεηάο ηνπο. Σν Φσο 
έξρεηαη από ςειά θαη εξρόκελν ζε επαθή κε ηελ θνξπθή ηεο Ππξακίδαο, θαηέξρεηαη ηα 
ζθαινπάηηα ηεο κέρξη ηελ βάζε επηηξέπνληαο ζε εθείλνπο πνπ αλακέλνπλ εθεί, λα αλέιζνπλ 
ζηαδηαθά. Fides & Virtus. Πίζηε θαη Αξεηή. 
Η Ππξακίδα είλαη ζεκείν ζπλάληεζεο θαη ζην εζσηεξηθό ηεο πξαγκαηνπνηνύληαη πξαγκαηηθνί 
θαη αιεζηλνί αιρεκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Σν ιηγόηεξν δελ δύλαηαη λα αλαθεξύμεη ην 
πεξηζζόηεξν. Η αξηζηνθξαηία βξίζθεηαη ζην Πλεύκα, όρη ζηνλ δηάθνζκν θαη ζηα πεξηηηά 
ζηνιίδηα, όπσο καο έιεγε ν Μεγάινο καο Αδειθόο Artephius (Ottavio Ulderico Zasio. Kπξίαξρνο Μεγάινο 

Γεληθόο Θεξνθάληεο. 1949-1966).  
Η ζνβαξόηεηα, ε παξαδνζηαθόηεηα, ε δύλακε, ην απαξαίηεην ππξ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
Μεγάινπ Εξγνπ, πξνζθέξνληαη σο δώξν από ηνλ Τπέξηαην Ιηίζηε ησλ Ιόζκσλ θαη ηνπο 
Μεγάινπο Αδειθνύο, θαη απηά έρνπλ, από ακλεκόλεπηα ρξόληα, δηαζθαιηζζεί από ηηο 
θνζκηθέο, ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο απνθιίζεηο. Είλαη θαζήθνλ καο επνκέλσο, λα 
δηαθπιάμνπκε ηελ δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο αλέπαθε, όπσο αθξηβώο καο παξαδόζεθε. 
Είλαη, εμάιινπ απαξαίηεην, λα κελ αλακεηρζεί πνηέ ην πλεπκαηηθό επίπεδν κε ην θνηλσληθό, 
θαη κε ηνλ ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό ν νπνίνο σζείηαη αλαπόθεπθηα από ηνλ ζερηαξηζκό θαη 
σζεί πξνο ηελ αδηαιιαμία, πξαγκαηηθό θαη αιεζηλό πξνζάιακν ηνπ κίζνπο θαη ησλ ζθνηεηλώλ 
δπλάκεσλ ηεο Αληηκύεζεο. 
Οθείινπκε λα κάζνπκε λα ζεβόκαζηε ηνπο ιίγνπο ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο θαη θαζήθνληα πξνο 
ηα νπνία έρνπκε εζεινληηθά δεζκεπζεί θαη ηαρζεί όηαλ κε ειεύζεξε βνύιεζε επηιέμακε λα 
ππεξεηήζνπκε ηνλ Σεθηνληζκό. 
Η Σεθηνληθή αηξαπόο πξνηείλεη ζηνλ αλαδεηεηή ηα αλαγθαία κέζα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ 
εμέιημή ηνπ, δείρλνληάο ηνπ ηνπο Νόκνπο πνπ δηέπνπλ ην «Πλεύκα» θαη σζώληαο ηνλ πξνο  



ηελ δηθή ηνπ ηειεηνπνίεζε.  
Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη δηαθνξεηηθή από απηήλ πνπ ζα έρεη ζπλεζίζεη. Θα 
βξεί ηελ γιώζζα ησλ ζπκβόισλ, ησλ αιιεγνξηώλ, ησλ κεηαθνξώλ, ησλ παξαβνιώλ, ησλ 
αληηζηνηρηώλ, ησλ αλαινγηώλ. Θα κάζεη λα ππεξεηεί ηνπο Νόκνπο ηηο ηγήο σο πξεινύδην θαη 
"Conditio sine qua non" (.η.Μ.: απαξαίηεζε ζπλζήθε) γηα ηελ αιεζηλή Γλώζε, εθείλε πνπ απνξξέεη 
από ηνλ εζσηεξηθό καο θόζκν, πνπ είλαη ην αθξηβέο αληίζεην από εθείλν ην ζηείξν θαη 
αλώθειν ράνο πνπ θαίλεηαη ζρεδόλ λα πεξηβάιιεη απειπηζηηθά ηελ βεβειόηεηα θαη ηνλ 
ζύγρξνλν θόζκν. 
Θα θαηαλνήζεη επίζεο, ην θαηά πόζνλ ε Γλώζε δηαθέξεη από ηνλ Μάζεζε. Η κελ πξώηε 
θαζεηνπνηεί θαη νδεγεί ζηελ Πξσηαξρηθή Αξρή θαηά κήθνο κηαο λνεκνζύλεο πνπ αλαδεηά 
πάληνηε ηελ νινθιήξσζε. Οινθιήξσζε γηα ηελ νπνία ν Θεόο δεκηνύξγεζε θαη όξηζε όια ηα 
πξάγκαηα. Η δεύηεξε, αληίζεηα,  ζρεδόλ πάληνηε αθππλίδεη από ην εγστζηηθό πεδίν δπλάκεηο 
πνπ ιίγν ιίγν γίλνληαη αλεμέιεγθηεο, αλαζηαησηηθέο θαη ρανηηθέο, όπσο ε επηζπκία ηζρύνο θαη 
ε έπαξζε, πξνζαλαηνιίδνληάο ηα νξηδνληίσο ζε έλαλ άγξην, θηιόδνμν όζν θαη άρξεζην αγώλα 
βιαθείαο θαη θνκπνξξνκνζύλεο!  
Η κελ πξώηε είλαη αλαδήηεζε ηεο ζύλζεζεο, ηεο Μεηαθπζηθήο πνπ εμεγεί ηα πάληα θαη από 
ηελ νπνία όια εθθηλνύλ πξνζεγγίδνληάο ηελ. Η δε δεύηεξε είλαη δηαζπνηά ζην άπεηξν, ζηελ 
πνιιαπιόηεηα, πνιιαπιόηεηα ρσξίο όξηα, απνκάθξπλζε. 
Ο Σεθηνληζκόο καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε βήκα βήκα, απηέο ηηο ηάζεηο ηνπ δηθνύ καο 
Αζάλσξα, ζην εζσηεξηθό καο ρσλεπηήξη, θαη λα πξνζεγγίζνπκε ην απώγεην ηεο 
πξνεηνηκαζίαο καο: Σελ αληίιεςε ηεο ζεόηεηαο κέζα καο! Εθείλνλ ηνλ αξρατθό θαη 
πξσηαξρηθό θξαδαζκό ηνλ νπνίν νη Εζσηεξηζηέο απνθαινύλ «ήρν ησλ θακπάλσλ ηεο 
ζησπήο!». Εθείλν ην ζαύκα ην νπνίν επαλαιακβαλόκελν κέζσ ηεο ζπζίαο θαη ηεο αγάπεο ηνπ 
Ιπξίνπ καο Θεζνύ, ηνπ Εκκαλνπήι, καο επηηξέπεη λα δηαβιέςνπκε ην Μπζηήξην ηεο 
Αλάζηαζεο! Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαζηεζνύκε είλαη απαξαίηεην λα κάζνπκε λα 
πεζαίλνπκε! 
Όπσο ε ζηαγόλα ζθάβεη ηελ πέηξα, έηζη θαη ν Μαζεηήο ηεο Σέρλεο, κέζα ζηελ ηαπεηλόηεηα 
θαη ηελ ζηγή, αλαζεσξώληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπ, κέζσ ηεο θάζε ζπλεδξίαο, κέζσ ηεο 
πξνζεπρήο θαη ηνπ δηαινγηζκνύ, ηεο ζπζίαο, ρσξίο βηαζύλε θαη δίρσο λα βηάδεη ηνλ ρξόλν 
επηθίλδπλα ξηζθάξνληαο λα ραζεί ζηνπο ζθνηεηλνύο ιαβύξηλζνπο, ηνπο ρσξίο δηέμνδν, ζα 
νηθνδνκήζεη ην κηθξό δηθό ηνπ κεγάιν ζαύκα: ν αθαηέξγαζηνο ιίζνο ηνπ ζα κεηαζρεκαηηζζεί 
ζε θπβηθό θαη ηέινο ζε θπβηθό κε αηρκή. 
Η πξώηε δηδαζθαιία ζηνλ Σεθηνληζκό πνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή, είλαη ε είζνδνο ζηνλ 
Ναό ηεο Ππξακίδαο. Η δηάζρηζε ηνπ θαησθιίνπ  είλαη σο κία αλαβάζκηζε πέξα από ηνλ ρώξν 
θαη ηνλ ρξόλν. Εθεί πνπ βαζηιεύνπλ ε Σάμε θαη ε Αξκνλία ηνπ ύκπαληνο, παξνπζία ηνπ 
Τπέξηαηνπ Ιηίζηε ησλ Ιόζκσλ. Εδώ καζαίλνπκε ηνλ Νόκν ηνπ ζεβαζκνύ πνπ νθείινπκε 
ζηνλ ίδην ηνλ Θεό θαη ζε όια ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο εθδήπσζή Σνπ! Είλαη απηνλόεην όηη 
πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ είζνδν ζηνλ Ναό, εμαιείθνληαο από ηελ δηάλνηά καο θαη ηηο θαξδηέο 
καο όιεο ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα ερζξηθά πάζε, επηπιένλ δε πξνεηνηκαδόκαζηε λα 
ιάβνπκε ην «κπζηηθό», δειαδή εθείλε ηελ δηδαζθαιία πλεπκαηηθήο θύζεο κε ηελ κνξθή ηεο 
εζσηεξηθήο απνθάιπςεο. Θα πξέπεη ζπλεπώο, λα απαιεθζνύλ νη πνιεκηθέο, νη άρξεζηεο 
ιέμεηο θαη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη κέξνο εθείλνπ ηνπ Μπζηεξίνπ πνπ θάλεη δσληαλό ή όρη έλαλ 
Μπεηηθό Οξγαληζκό, πεξλά από απηό ην αθξηβέο ζεκείν: ηελ βαζεηά θαηαλόεζε πνπ δεζκεύεη  



ηνπο αλαδεηεηέο, ηνλ κπζηηθό δεζκό πλεπκαηηθήο θύζεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ηελ  
Σππηθή (.η.Μ.: Ritual, ηειεηνπξγηθή, ξπζκηθή) δξάζε δηακέζνπ ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηόρνπ ηνπ έξγνπ, δειαδή ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο 
Αιήζεηαο, ηνπ Εζσηεξηθνύ καο είλαη, σο αληαλάθιαζε ηεο απξόζσπεο ζείαο παξνπζίαο, 
έκθπηεο θαη αηώληαο. 
Απηόο ν δεζκόο ππεξβαηηθήο θύζεο δεκηνπξγεί ην ΕΓΡΗΓΟΡΟ, δύλακε πνιύ πην δπλαηή από 
από έλαλ απιό «δεζκό ζπκκεηνρήο», βέβειεο θύζεο... 
Σν Εγξεγνξόο είλαη έλα αιεζηλό πλεύκα πνπ γελληέηαη, δεκηνπξγεί θαη αλαπηύζζεηαη ζην 
εζσηεξηθό ελόο Μπεηηθνύ Οξγαληζκνύ, δηα ελδνγέλλεζεο. πκκεηέρνληαο ζην κπζηηθό θαη 
πλεπκαηηθό επίπεδν, ηξέθεηαη από ηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνζθέξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ Θεξώλ Εξγαζηώλ θαη είλαη παξνκνίσο έηνηκεο λα επηζηξαθνύλ, πξηλ ην θιείζηκν, ζε βαζκό 
απείξσο κεγαιύηεξν!  
Τπό ην θσο απηώλ ησλ ιόγσλ είλαη ζαθέο ζε όιεο θαη όινπο ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 
Εξγαζίεο θαη ην πώο πξέπεη λα είκαζηε δηαηεζεηκέλνη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
Παξακέλνληαο ζην θέληξν ηνπ είλαη καο, πηζηνί ζην Σάγκα θαη ηνλ Σύπν, ζηνλ νπνίν 
ειεύζεξα εληαρζήθακε (θαη από ηνλ νπνίν επίζεο ειεύζεξα, εάλ ζα εθιείςνπλ νη ιόγνη νη 
νπνίνη καο ώζεζαλ λα εληαρζνύκε, νθείινπκε λα απνρσξήζνπκε) ζα ιακβάλνπκε ζηαδηαθά 
ελέξγεηεο θαη δπλάκεηο ζεηηθέο ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα βνεζεζνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
αληηζηάζεηο όηαλ θαη εάλ βξεζνύκε ζε ζηηγκέο ακθηβνιίαο θαηά ηηο αλζξώπηλεο θαη 
πλεπκαηηθέο καο ζηηγκέο. 
Αληίζεηα, γηα όινπο απηνύο νη νπνίνη καθξπά από ην δηθό ηνπο θέληξν, ζε απόιπηε 
πεξηθξόλεζε ησλ ζπκπαληηθώλ αμηώλ πνπ ν Σεθηνληζκόο ελεηύπσζε ζηηο θαξδηέο ηνπο, όπσο 
ε πίζηε, ε εηιηθξίλεηα, ε ηηκηόηεηα, ε αδειθόηεηα... ην Εγξεγνξόο ζα ηνπο γίλεη αδηάιιαθηνο 
Δηθαζηήο. 
Ο Σεθηνληζκόο είλαη ζπγρώλεπζε πλεπκαηηθώλ θαη κεηαθπζηθώλ δπλάκεσλ θαη έρεη ηηο ξίδεο 
ηνπ ζην απόθξπθν θαη αόξαην πεδίν ηνπ Πλεύκαηνο. Δηαηεξώληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ηεο Παξάδνζεο, σο ζρνιή ιύηξσζεο, αλαιακβάλνληαο εθείλε ηελ εμαίζηα κνξθή 
ηνπ ηθέηε ν νπνίνο έρεη ην έλα ρέξη πξνο ηα άλσ, σο ζύλδεζκν κε ην Αλσ επίπεδν θαη ην άιιν 
πξνο ηα θάησ, σο ζύλδεζε κε ηνλ Αδειθό πνπ είλαη θάησ από απηόλ, δίδεη ηελ Γλώζε 
δηακέζνπ κηάο αδηάζπαζηεο αιύζνπ αιεζηλήο θαη απζεληηθήο Αδειθόηεηαο, ζπλδεδεκέλεο κε 
Αγάπε, παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο ζθνύξαο ζεκεξηλήο επνρήο, επνλνκαδόκελεο Kali Yuga. 
πλερίδεη λα απνηειεί ηνλ θάξν θαη ην ζίγνπξν ιηκάλη γηα εθείλεο ηηο ςπρέο πνπ 
«αηζζάλνληαη». 
Αθήλσ ζε εζάο όινπο θαη ζηελ ππνκνλή ζαο, ελ θαηαθιείδη, έλα απόζπαζκα επηζηνιήο ελόο 
Αδειθνύ Ρνδόζηαπξνπ, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ζηνλ Γεξκαλό Carlo Eckartjhansen, 
επηζηνιή πνπ εκςπρώλεη όινπο εθείλνπο πνπ θξνύνπλ ηελ Θύξα ηνπ Νανύ. 
«Επηζπκείηε λα γίλεηε κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ καο; Εάλ λαη, εηζέιζεηε ζηα βάζε ηεο θαξδηάο 
ζαο. 
»Επηζπκείηε λα γλσξίζεηε ηνπο Αδειθνύο; Εάλ λαη, κάζεηε λα γλσξίδεηε ηελ ζεόηεηα πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ ςπρή ζαο. Αλαδεηείζηε απηό πνπ είλαη εληόο ζαο θαη είλαη ηέιεην, αζάλαην θαη 
δελ είλαη αληηθείκελν αιιαγήο. Οηαλ δε, ην βξείηε ζα έρεηε εηζέιζεη ζηνλ Οξγαληζκό καο, θαη  



ηόηε ζα καο γλσξίζεηε. 
»Ίζσο αλαξσηεζείηε πνπ βξίζθνληαη νη Δηδαζθαιίεο καο. Δελ έρνπκε θάηη ηέηνην λα ζαο 
ππνδείμνπκε, δηόηη νπνηαδήπνηε Δηδαζθαιία θαη εάλ ζαο ππνδείμνπκε δελ ζα είλαη παξά κία 
ακθίβνιε γλώκε, κέρξη λα κπνξέζεηε λα ηελ βξείηε εληόο ζαο! 
»Απηή ε Γλώζε ηνπ εαπηνύ ζαο, δελ κπνξεί λα απνθηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο εμσηεξηθήο 
δηδαζθαιίαο. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί κέζα ζαο. Ζεηείζηε από ην ζείν πλεύκα κέζα ζαο λα 
αλνίμεη ηηο αηζζήζεηο ζαο ζε απηό πνπ εθείλν ζα ζαο πεί. Απηό ζα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 
ζαο.  
»Ό,ηη καο δίδεηαη πξέπεη λα ππόθεηηαη ζηελ πξνζνρή καο. Η εμσηεξηθή εκθάληζε ελόο 
αλζξώπνπ κπνξεί λα κειεηεζεί κε εμσηεξηθνύο όξνπο, όκσο ε Γλώζε ηνπ αόξαηνπ 
νξγαληζκνύ ηνπ κπνξεί λα απνθηεζεί κόλνλ κέζσ ηεο εαπην-εμέηαζεο. Γηαπηό, ε θαιύηεξε 
ζπκβνπιή πνπ κπνξνύκε λα ζαο δώζνπκε είλαη: κάζεηε λα γλσξίδεηε ηνλ εαπηόλ ζαο!» 

5/2014 


