VIOLET MARY FIRTH ( Dion Fortune )

DION FORTUNE (1890 - 1946)
Η Violet Mary Firth όπωσ ιταν το πραγματικό τθσ όνομα γεννικθκε τθν 6θ Δεκεμβρίου 1890, ςτο Μπρυν-ι-Μπία, του Χλαντοφντνο, τθσ Βόρειασ Ουαλίασ. Η οικογζνειά τθσ από νωρίσ προςθλυτίςκθκε ςτο δόγμα «Επιςτιμθ του Χριςτοφ» (ζνα
δόγμα το οποίο επικεντρϊνεται ςτθ κεραπεία των αςκενειϊν δια τθσ πίςτεωσ) ςτο
οποίο επικεντρϊκθκε κυρίωσ θ μθτζρα τθσ. Η Violet Mary Firth γράφτθκε ςτο Κολλζγιο Φυτοκομικισ τάντλυ ςτο Γουόργουικςαϊρ. Εκεί, εμφανίςκθκαν τα πρϊτα τθσ
ςυγγραφικά χαρίςματα.
Μετά από μία ςφγκρουςι τθσ με τθν Διευκφντρια εγκατζλειψε το ίδρυμα και όταν
τθσ το ανακοίνωςε, εκείνθ τθσ επιτζκθκε λεκτικά. Σο γεγονόσ αυτό θ Violet Mary
Firth μετά από χρόνια το απζδωςε ωσ μία ψυχικι επίκεςθ εισ βάροσ τθσ, επίκεςθ θ
οποία ςφμφωνα με μεταγενζςτερεσ διθγιςεισ τθσ, τθν άφθςε διανοθτικό και
ςωματικό ράκοσ για τρία χρόνια. Μετά το ςυμβάν, οι γονείσ τθσ τθν πιραν από το
Κολλζγιο τάντλυ. Πζραςε αρκετόσ καιρόσ για να ςυνζλκει από αυτιν τθν ανθλει
παραβίαςθ τθσ κελιςεϊσ τθσ. Αυτό ιταν το γεγονόσ που τθν ϊκθςε να μελετιςει
ψυχολογία και τελικά, γράφτθκε ςτθν Ψυχιατρικι Κλινικι του Λονδίνου. Σότε ιρκε
ςε επαφι με τθν Θεοςοφικι Εταιρεία, που ιταν δίπλα ςτθν ςχολι τθσ.
Μία μζρα, γεμάτθ άκρατθ περιζργεια, παρακολοφκθςε μία διάλεξθ ςτο κζντρο
αυτό περί πνευματικισ τθλεπάκειασ. Ήταν μεγάλθ θ κατάπλθξθ τθσ Violet, όταν
διαπίςτωςε ότι μζςω μίασ ςειράσ πειραματιςμϊν οι οποίοι περιελάμβαναν προβολζσ με τθν μορφι τθσ ςκζψθσ, ιταν ικανι να ερμθνεφςει τισ εικόνεσ τισ οποίεσ
ζςτελνε νοθτικά ο ομιλθτισ.
Σότε ιρκε ςε επαφι με τον χαριςματικό και μυςτθριϊδθ Ιρλανδό Μοριάρτυ.
Φθμιηόταν ότι διζκετε βακιά γνϊςθ των απόκρυφων ηθτθμάτων. το διαμζριςμά
του, ζγιναν μάρτυρεσ διαφόρων φαινομζνων. Η μυςτικιςτικι γνϊςθ και οι πρακτικζσ του Μοριάρτυ ξφπνθςαν κάτι μζςα ςτθν νεαρι Βάιολετ Φερκ.

Εργαηόμενθ ςτο εργαςτιριό τθσ, άρχιςε να αναπτφςςει τισ δικζσ τθσ ζμφυτεσ
ψυχικζσ δεξιότθτεσ και να βλζπει οράματα. Οι εμπειρίεσ αυτζσ τθν οδιγθςαν ςτθν
βιβλιοκικθ τθσ Θεοςοφικισ Εταιρείασ και τα γραπτά τθσ Άννι Μπζηαντ, πρϊθν βοθκοφ τθσ Μπλαβάτςκυ και νυν Προζδρου τθσ Θεοςοφικισ Εταιρείασ.
τθν Αρχαία οφία βρικε αναφορζσ ςτθν Αδελφότθτα τθσ Μεγάλθσ Λευκισ τοάσ
και ςτθν ιεραρχία των μυςτϊν οι οποίοι επιτθροφν τθν ανζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ.
Σο ζργο αυτό ανζφερε ότι όλοι όςοι αναηθτοφν αυτοφσ τουσ Διδαςκάλουσ κα μποροφςαν να επικοινωνιςουν μαηί τουσ. Αυτι θ ιδζα άγγιξε τθν Violet Mary Firth.
τα 1919 ζγινε μζλοσ ενόσ αποκρυφιςτικοφ τάγματοσ το οποίο διοικοφςε ο Θίοντορ
Μοριάρτυ. Ηταν ο πρϊτοσ τθσ εςωτερικόσ δάςκαλοσ και ο άνκρωποσ του οποίου οι
αποκρυφιςτικζσ μζκοδοι και ιδζεσ επρόκειτο να τθν επθρεάςουν ζντονα, Αργότερα
τθν ίδια χρονιά μυικθκε ςτο Ναό Άλφα και Ωμζγα του Άςτρου του Πρωινοφ (Stella
Matutina) – άλλοτε γνωςτό ωσ το πρωτοπόρο Αγγλικό τάγμα μαγείασ Ερμθτικό
Σάγμα τθσ Χρυςισ Αυγισ.
Εκείνθ τθν περίοδο θ Violet Mary Firth υιοκζτθςε το απόφκεγμα Deo Non Fortuna
(το οποίο ιταν και απόφκεγμα τθσ οικογζνειασ Φερκ) - από το Θεό, όχι από τφχθ –
ωσ το μαγικό τθσ όνομα Dion Fortune.
φντομα απογοθτεφτθκε από τθν Χρυςι Αυγι και τισ μαγικζσ πρακτικζσ τθσ,.
Ωςτόςο, μζςα ςτο Σάγμα βρικε βοικεια και υποςτιριξθ ςε μία παλιά οικογενειακι
φίλθ, τθ Μζιγια Κζρτισ-Γουζμπ, θ οποία ιταν παροφςα ςτισ πρϊτεσ πειραματικζσ
προςπάκειεσ τθσ Ντίον Φόρτςιουν ωσ διάμεςο επικοινωνίασ (μζντιουμ), μία ικανότθτα τθν οποία ανζπτυξε και διατιρθςε μζχρι το κάνατό τθσ. Μία βραδυά, το 1922,
ςτο Σςάλισ Γουζλ, του Γκλάςτονμπερι, θ Ντίον Φόρτςιουν ςυνάντθςε τον Σςαρλσ
Σόμασ Λάβντεϊ, ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ των τραμ του Λονδίνου.
Μολονότι ιταν περίπου δεκαζξι χρόνια μεγαλφτερόσ τθσ, αμζςωσ ςυνδζκθκαν και
από τότε οι ηωζσ τουσ ενϊκθκαν και ςτισ αποκρυφιςτικζσ τελετουργικζσ εργαςίεσ.
Σο 1924, θ δικι τθσ εςωτερικι ομάδα ανζγειρε ζνα οίκθμα απόμαχων αξιωματικϊν
του ςτρατοφ ςτουσ πρόποδεσ του βράχου του Γκλάςτονμπερι, ονομάηοντασ το χϊρο
Σςάλισ Όρτςαρντ (Οπωρϊνασ του Διςκοπότθρου). Αυτό το οίκθμα απετζλεςε τθν
πρϊτθ ζδρα τθσ Αδελφότθτασ του Εςωτερικοφ Φωτόσ, θ οποία αργότερα μετονομάςτθκε ςε Κοινωνία του Εςωτερικοφ Φωτόσ.
Σο 1927 αντιμετϊπιςε προβλιματα μζςα ςτο Σάγμα Άλφα και Ωμζγα, με τθν πρωκιζρεια Μόινα Μάδερσ, μία χαριςματικι αποκρυφίςτρια, ψυχικό άτομο, γνϊςτρια
τθσ τελετουργικισ μαγείασ και ςφηυγο του Μακγκρζγκορ Μάδερσ, ενόσ από τουσ
ιδρυτζσ τθσ Χρυςισ Αυγισ. Αλλα προβλιματα προζκυψαν με τθν ζκδοςθ των ιςτοριϊν τθσ Φόρτςιουν «Σα Μυςτικά του Δρ. Σάβερνερ» και ακόμθ περιςςότερο με τθν
δθμοςίευςθ άρκρων που μετζπειτα εκδόκθκαν ωσ «Τγιισ Αποκρυφιςμόσ». Σο 1927
ιταν επίςθσ θ χρονιά που θ Ντίον Φόρτςιουν εξζδωςε το πρϊτο τθσ αποκρυφιςτικό
μυκιςτόρθμα, «Ο Δαιμονικόσ Εραςτισ». Σο 1928 κυκλοφόρθςε το πρϊτο τθσ μθ
φανταςτικό αποκρυφιςτικό εγχειρίδιο «Σα Εςωτερικά Σάγματα και το Ζργο τουσ»
και αμζςωσ μετά το «Η Εκπαίδευςθ και το Ζργο ενόσ Μυθμζνου». Σο 1930 εκδόκθκε το «Ψυχικι Αυτοάμυνα», ίςωσ το πιο γνωςτό τθσ ζργο.
το βιβλίο τθσ «Η Μυςτικι Καμπάλα», εκδόκθκε το 1936. Σο «Κοςμικό Δόγμα» που
ακολοφκθςε απευκυνόταν περιςςότερο ςε μυθμζνουσ. Είχε λθφκεί μζςω πνευματικισ επικοινωνίασ και προοριηόταν περιςςότερο για διαλογιςμό παρά ωσ απλό
εγχειρίδιο μαγείασ.

Ωςτόςο, αυτό το βιβλίο αποτελεί τθ βάςθ τθσ αποκρυφιςτικισ τθσ εργαςίασ, το
οποίο θ ίδια χαρακτιριςε κάποια ςτιγμι ωσ αναβίωςθ τϊν αρχαίων Μυςτθρίων.
τα ευρείασ γκάμασ και ςυχνά εντυπωςιακά αποκρυφιςτικά τθσ μυκιςτοριματα,
όπωσ τα «Ο Σραγοπόδαροσ Θεόσ» (1936), «Ο Φτερωτόσ Σαφροσ» (1936) και «Η
Ιζρεια τθσ Θάλαςςασ» (1938), ςυναντάμε πάλι λεπτομζρειεσ πρακτικισ εςωτερικϊν
τυπικϊν και γνϊςεων.
τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930 θ «Κοινωνία του Εςωτερικοφ Φωτόσ» εγκαταςτάκθκε ςε ζνα οίκθμα ςτο Κουινςμπορο, του Μπζιςγουοτερ, ςτο Λονδίνο, το οποίο
παρείχε κατάλυμα ςε κάποια μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ντίον Φόρτςιουν και
του ςυηφγου τθσ Δρ. Πζνρυ Ζβανσ. Ο «Οπωρϊνασ του Διςκοπότθρου» ιταν πλζον
επίςθμα το άδυτό τουσ για διαλογιςμό. Από τότε, θ Κοινωνία ζγινε μία υψθλοφ
επιπζδου μυθτικι ςχολι και παρείχε εντυπωςιακζσ και ποικίλεσ διαλζξεισ αποκρυφιςμοφ, αρκετζσ από τισ οποίεσ ιταν τθσ ίδιασ τισ Ντίον Φόρτςιουν.
Ο Άλιςτερ Κράουλυ παρακολοφκθςε μερικζσ διαλζξεισ περί τα τζλθ του 1930.
Λίγα χρόνια αργότερα θ Ντίον πιγε να ςυναντιςει τον Κράουλυ και ξεκίνθςαν να
αλλθλγραφοφν.
τα τζλθ του 1945 θ Ντίον Φόρτςιουν αιςκάνκθκε μία αδιακεςία και τισ πρϊτεσ
μζρεσ του Ιανουαρίου του 1946 μπικε ςτο νοςοκομείο του Μίντλςεξ, ςτο Λονδίνο,
με λευχαιμία. Λίγεσ μζρεσ αργότερα, τθν 6θ Ιανουαρίου του 1946, πζκανε ςε θλικία
55 ετϊν και ενταφιάςτθκε ςτο Γκλάςτονμπερι.
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