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ΣΟΑ ΣΕΛΕΙΟΠΟΙΗΕΩ «ΜΤΣΑΓΩΓΙΑ» ΤΠ' ΑΡ. 5 ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΛΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΘ 

" ΣΟ ΕΓΡΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΜΤΣΙΚΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΟΤ " 

ΚΑΘΑΡΜΟ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΗ 

"Ω ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ Α ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΑΓΡΤΠΝΕΙΣΕ-«ΕΓΡΗΓΟΡΕΙΣΕ» 

ΑΔΙΑΚΟΠΩ ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΕΩ ΣΟΤ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΣΟ ΕΡΓΟΤ " 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Εγρθγορόσ είναι μια Ηωντανι Ψυχικι Οντότθτα ποφ δθμιουργικθκε με τεχνθτοφσ τρόπουσ 

ςτο Αόρατο Κοςμικό Πεδίο. 

Σο κάκε Εγρθγορόσ, ανάλογα με τθν ποιότθτα του, τρζφεται με μορφζσ ενεργείασ ποφ αντι- 

ςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ διαβακμίςεισ δονιςεων καί, με τθν ςειρά του, τρζφει με δονι- 

ςεισ παρεμφερείσ προσ τθν δικι του. 

Σα Εγρθγορότα αποτελοφν μια τετραδιαςτατικι ενζργεια ποφ κακορίηεται γφρω από τισ 

δράςεισ των ανκρϊπων ςτον ςυνολικό κοινωνικό προςωπικό καί επαγγελματικό τουσ βίο, 

μζςω τισ οποίασ κάποιοσ μπορεί να παρατθριςει τοφσ όρουσ καί τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ 

τοφ Εγρθγορότοσ ςτθν ανκρϊπινθ υνείδθςθ. Επίςθσ ζνα Εγρθγορόσ διαμορφϊνεται γφρω 

από ζνα ςφνολο ανκρϊπων κάτω από οριςμζνο ςκοπό, μια κρθςκεία, ζνα κίνθμα, μια 

γεωμετρικι " Εικόνα-Περιβάλλον " ςτα Ανωτζρα Πεδία, ανάλογθ τοφ ςυλλογικοφ ςκοποφ 

τουσ, πλαςμζνθ από τουσ κραδαςμοφσ καί τισ δονιςεισ τοφ ατομικοφ καί ςυλλογικοφ περι- 

βάλλοντοσ, ποφ δθμιουργοφν τα μζλθ κάκε ομάδασ. Τπάρχουν τα ατομικά καί τα ςυλλογικά 

Εγρθγορότα. Σο Εγρθγορόσ, περιβάλλει το ςϊμα ποφ αντιςτοιχεί ςε κάκε επίπεδο, ςε κάκε 

διάςταςθ τισ Φφςθσ. 

Ζνα Εγρθγορόσ αυτό το οποίο γρθγορεί καί επιτθρεί άγρυπνα είναι ζνασ αόρατοσ φρουρόσ, 

οδθγόσ, ζνασ ενεργειακόσ Ψυχικόσ Οργανιςμόσ, ποφ ςυνδζει τα μζλθ μιασ ομάδασ. Είναι θ 

Ομαδικι Ψυχι ι/καί κεπτομορφι τθσ. 

κεπτομορφή ► είναι ζνασ ατομικόσ ψυχονοθτικόσ ςχθματιςμόσ ο οποίοσ ςυγκροτείται 

επί κακοριςμζνθσ ςκζψθσ καί επιδίωξθσ, εξαρτάται από τθν ζνταςθ τοφ ςυναιςκιματοσ 

ποφ ζχει επενεργιςει για τθν δθμιουργία τθσ, τθν ιςχφ τισ Βοφλθςθσ, τθν κακαρότθτα καί 

τθν αποφαςιςτικότθτα τισ κζψθσ. 

Θ ςυλλογικι κεπτομορφι λειτουργεί ωσ οντότθτα, όταν οι δζςμεσ τϊν ατομικϊν κεπτο- 

μορφϊν μεταλλάςςονται από τθν ςφνδεςθ τϊν μελϊν μιασ Ομάδασ/Οργανιςμοφ/Εταιρείασ 
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Μυθτικισ καί Φιλοςοφικισ Παραδόςεωσ/Σάγματοσ/Αδελφότθτασ με κοινζσ αξίεσ, ιδανικά, 

υντάγματα, Γενικοφσ Κανονιςμοφσ καί Καταςτατικοφσ Χάρτεσ, Οροκζςια, Κϊδικεσ λειτουρ- 

γίασ καί Δεοντολογίασ. 

Θ υλλογικι , Ομαδικι Ψυχι Μιασ Ομάδοσ/Οργανιςμοφ/υμφωνικισ Ορχιςτρασ/Εταιρείασ 

Μυθτικισ καί Φιλοςοφικισ Παραδόςεωσ/Σάγματοσ/Αδελφότθτασ, αποτελεί δζςμθ ομαδι- 

κϊν κεπτομορφϊν ενταγμζνων ςε ζνα κοινό πλαίςιο,  

Με κινθτιριο δφναμθ το ςυναίςκθμα, το οποίο αποτελεί καφςιμο για τθν κεπτομορφι. 

καί το οποίο εκλφεται όταν θ ομάδα ςχθματοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ ιδζα, καί τελεί υπό 

ζνα ανϊτερο Εκνικό, Πατριωτικό, Φιλοςοφικό, Μυθτικό, Παραδοςιακό Λδεϊδεσ. 

Είναι αυτόσ ο ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ τισ ομάδασ ποφ δθμιουργεί καί ςυντθρεί τθν υλ- 

λογικι Ψυχι τθσ, με ηωοδότθ φορζα ςυνικωσ τον πρϊτο μεταξφ ίςων τισ ομάδασ, ο οποίοσ 

εκφράηει καί τθν ςυνειδθτότθτα τισ ομάδασ. 

Σα Εγρθγορότα είναι Ψυχικζσ Ενζργειεσ καί απεικονίηουν τθν ποιότθτα τοφ χαρακτιρα τισ 

ομάδασ ποφ τα δθμιοφργθςε. 

Σα Σεκτονικά Εγρθγορότα ωσ καί αυτά τοφ Φιλοςοφικοφ Σεκτονιςμοφ δθμιουργικθςαν 

από τθν ομάδα τϊν ΠΑΡΕΛΚΟΝΣΩΝ ΔΛΔΑΚΑΛΩΝ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΝΑΟΤ ΣΘ ΠΑΓΚΟΜΛΑ 

ΕΛΕΤΚΕΡΑ ΣΕΚΣΟΝΛΚΘ, ΕΛ ΣΩΝ ΟΠΟΛΩΝ ΣΘΝ ΛΕΡΑΝ ΜΝΘΜΟΤΝΘΝ, ΟΦΕΛΛΟΜΕΝ ΟΠΩ 

ΣΕΛΟΤΜΕΝ ΣΘΝ ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΛΚΙ ΑΦΘ ΣΩΝ ΦΩΣΩΝ ΣΘ Σ. ΣΕΛ., ΩΣΕ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΕΝ ΣΩ 

ΠΑΝΣΛ «ΠΑΡΟΝΣΕ» ΚΑΜ ΝΑ «ΕΠΛΚΟΤΡΟΤΝ» ΣΑ ΕΡΓΑΛΑ ΘΜΩΝ.... 
Ο κφκλοσ τϊν ιδεϊν, ςκζψεων, πεποικιςεων τισ Ομάδασ, Κρθςκευτικϊν, Φιλοςοφικϊν,   
Αποκριάτικων, ι άλλων, εμπεριζχει από τθν φπαρξθ του καί μόνο, μια ενζργεια ποφ τροφο- 
δοτείται από τισ κεπτομορφζσ τϊν μελϊν του. Όλεσ αυτζσ οι ςκζψεισ ποφ εκπζμπονται, 
ςτα λεπτότερα επίπεδα μορφοποιοφν ενζργειεσ ποφ ζχουν μια τροχιά με κζντρο τον λόγο 
φπαρξθσ τουσ. Ζτςι με τον τρόπο αυτό όλεσ οι ςκζψεισ ποφ κατευκφνονται εναρμονις- 
μζνεσ προσ ζνα ίδιο ςκοπό, προςτίκενται καί ομογενοποιοφνται για να δθμιουργιςουν μια 
ολότθτα.  
Σο Αμάλγαμα αυτό τϊν λεπτοφυϊν ενεργειϊν φζρει το όνομα Εγρηγορόσ. 
Ζνα Εγρθγορόσ είναι θ ςφνκεςθ τισ δφναμθσ ποφ προζρχεται από μια κοινότθτα, εμπε- 
ριζχει τοφσ ςτόχουσ, τουσ ςκοποφσ, τισ ελπίδεσ καί τουσ πόκουσ τοφ ςυνόλου τϊν ατόμων 
ποφ ςυνδζονται μ’ αυτιν. 
Μόνον τα Πνευματικά Εγρθγορότα είναι εκελουςίωσ τροφοδοτθμζνα, ςυντθροφμενα καί 
χρθςιμοποιοφνται για τον ανϊτερο ςκοπό για τον οποίο δθμιουργικθκαν. Σα υπόλοιπα 
υπάρχουν διότι θ φφςθ τουσ κακορίηεται από νόμουσ, Εγρθγορότα ελλιπϊσ δομθμζνα άνευ 
Πνευματογονικισ Φφςεωσ. 
Ζνα Εγρθγορόσ-Ψυχικόσ Οργανιςμόσ- Λόγοσ λαμβάνει εφαρμογι καί πραγμάτωςθ ςτθν 
περιοχι τισ Κακολικισ Ψυχισ ωσ ενδιάμεςθ βακμίδα μεταξφ τοφ Πνεφματοσ- Νοφ καί τθσ 
Υλθσ. 
Κατά τον Θράκλειτο θ Κακολικι Ψυχι καί το μζριςμα τθσ θ ομογενισ Ατομικι Ψυχι απο- 
τελοφν τον πυρινα τισ Αςτρικισ Ουςίασ, εν τω Αςτρικϊ Πεδίω τοφ Ανϊτερου Μζςου 
Δϊματοσ τϊν Μυςτ. Διδ. , το πεδίο τισ μετατόπιςθσ τισ υνειδιςεωσ των από τοφ Ορατοφ 
προσ το Αόρατο....τον Αλθκι Λόγο..., 
Ω ΚΑΛ Ο ΑΝΩΣΕΡΟ ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΕΓΡΘΓΟΡΟΣΟ ΣΘ Σ. ΣΕΛ. ΣΩΝ ΜΤΣ. ΔΛΔ. 
Θ ΑΝΑΗΘΣΘΛ ΚΑΜ ΕΤΡΕΛ ΣΟΤ ΑΠΩΛΕΚΕΝΣΟ ΑΛΘΚΟΤ ΛΟΓΟΤ.... 
ΕΚΕΛ ΟΠΟΥ Ο ΚΑΚΟΛΛΚΟ ΚΑΜ ΚΕΛΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΓΟΡΕΤΕΣΑΛ «ΚΡΛΣΘ ΣΘ ΑΛΘΚΕΛΑ».. 

Η  Υπαρξη τοφ Εγρηγορότοσ 

Σο Όνομα « Εγριγορον » προζρχεται από το γεγονόσ, ότι προςδιορίηει τθν εγριγορςθ τϊν 
Φυςικϊν Δυνάμεων δραςτθριοποιθμζνων από ζνα Πνευματικό Ρεφμα.  
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Είναι μια ςυνκετικι Δφναμισ θ οποία πρζπει να είναι τακτικά τροφοδοτθμζνθ από τισ ενζρ- 
γειεσ ςε αρμονία με το Δονθτικό τθσ επίπεδο. 
Κάκε Εγρθγορόσ πάλλεται με τον Λδιαίτερο του Ηωτικό Ρυκμό, ςφμφωνα πάντα με τον 
Λδιαίτερο του κϊδικα Ηωισ. Ζτςι, μόνον τα άτομα ςε ενότθτα μ’ αυτόν τον Ηωτικό Ρυκμό, 
καί αποδεχόμενοι αυτόν τον κϊδικα αρμονίασ, μποροφν να κρφψουν ι να χρθςιμοποιι- 
ςουν τθν Δφναμθ. Ζνα Εγρθγορόσ δεν ηει μόνον από τα Σελετικά καί τισ ενζργειεσ ποφ 
παράγονται από ζναν κφκλο ανκρϊπων. Κρυφζσ Οντότθτεσ διαδοχικά ςυνδζονται μ’ αυτό, 
καί αυτό ςυμφϊνα με τον ανταποδοτικό νόμο τισ ζλξθσ άμεςα ςυνδεδεμζνο με τον δονθ- 
τικό Βακμό, Ρυκμό καί υχνότθτα αυτϊν τϊν Όντων. 
Τπό Κεουργικισ Φφςθσ, θ Ηωι ενόσ Εγρθγορότοσ είναι ουςιαςτικά λεπτοφυισ, θ Τλικι του 
υπόςταςθ είναι μικροςκοπικι, αλλά απαραίτθτθ, εφ’ όςον θ Κεουργικι Λερατικι Σελετικι 
πράξθ τϊν Κεουργϊν επάνω ςτο Κείο ι/καί ςτθν προςζλκυςθ τοφ Κείου, τίκεται ςτθν υπθ- 
ρεςία ενόσ ανϊτερου πνευματικοφ ςκοποφ/οργανιςμοφ ενόσ ανϊτερου ψυχικοφ ςχθματι- 
ςμοφ, τισ ενεργείασ τοφ Κείου Εγρθγορότοσ, τθσ ενεργοποίθςθσ τοφ Κείου μζςω τϊν υμ- 
βόλων- υνκθμάτων-φραγίδων τισ Κεουργικισ Ορολογίασ/Οροκεςίασ τα οποία προςδίδει 
κάκε ανϊτερθ Αιτία/Ανϊτερο Εγρθγορόσ ςτα δθμιουργιματα του. 
Ζνα Εγρθγορόσ είναι ζνα τεχνθτό Ψυχικό Πλάςμα ζξω από το Ορατό Πεδίο. Θ μορφι του 
είναι αυτι ποφ του ζδωςαν τα μζλθ του, μζςω τθσ πίςτθσ τουσ ( ΜΕΧΡΛ ΚΑΝΑΣΟΤ.... ), τθσ 
αφοςίωςθσ τουσ, του ενκουςιαςμοφ τουσ, καί μερικζσ φορζσ τοφ φανατιςμοφ τουσ. 
Σα Εγρθγορότα τϊν αμφθτων Κοςμικϊν ομάδων δεν ζχουν εκελουςία καί αυςτθρά ςτα- 
κερι τροφοδοςία καί μποροφν να εξαφανιςτοφν ( απενεργοποιθκοφν ) αρκετά ςφντομα. 
Από τελετικισ προςζγγιςθσ καί άποψθσ, ζνα Εγρθγορόσ δεν δφναται να ηωντανζψει πραγ- 
ματικό παρά μόνον καί εάν τα Συπικά καί τα Σελετουργικά το ηωογονιςουν κατά διαςτιμα- 
τα πολφ τακτά, καί ζτςι τείνει να κακίςταται ιςχυρότερο. Ζτςι, μόνον οι ανκρϊπινοι κφκλοι 
με τελετουργικό χαρακτιρα, παράγουν καί δυναμοποιοφν Εγρθγορότα ποφ διαρκοφν απε- 
ριόριςτα, ι τουλάχιςτον για μεγάλα χρονικά διαςτιματα. 

Σο Σελετουργικό τοιχείο ςτην Υπαρξη τοφ Εγρηγορότοσ 

Οι Αρχαίεσ παλαιζσ Κεολογικζσ, Κεοςοφικζσ καί Κεογνωςιακζσ Παραδόςεισ πάντοτε ςεβά- 
ςτθκαν μια Σελετουργικι τεχνικι πολφ ςοβαρι, θ ςφλλθψθ καί ο ςχεδιαςμόσ τϊν Συπικϊν 
καί τελετουργικϊν είναι κάκε άλλο παρά τυχαίο αποτζλεςμα. Μζςα ςτα μεγάλα ρεφματα 
υπιρξαν πάντοτε μυθμζνοι ικανοί να εφαρμόςουν μια διαδικαςία ποφ προςδίδει δυναμικι 
ςτο Εγρθγορόσ. 
Ακόμθ καί αν για τον αμφθτο προσ ειςδοχι, μια Σελετουργία, από τσ λζξεισ καί τισ χειρο- 
νομίεσ μοιάηει ανϊδυνθ, περιλαμβάνει ςτθν πραγματικότθτα γνθςία Μαγικά Κλειδιά- ωσ θ 
Κλείσ-Κλείδα του Μυςτ. Διδ. Σο απλό γεγονόσ τισ ςυλλογικισ προςευχισ, Πνευματικισ υν- 
εδρίασ ι/καί τελετισ αντιπροςωπεφει μερικζσ φορζσ τθν ουςία τισ φόρτιςθσ ενόσ Εγρθγο- 
ρότοσ. ’ αυτιν τθν περίπτωςθ, θ δφναμθ τοφ Εγρθγορότοσ βαςίηεται ςτθν Μεγάλθ Ποςό- 
τθτα /Ποιότθτα τϊν μελϊν ποφ Εργάηονται/Προςεφχονται. 
Ζνα Εγρθγορόσ τίκεται ςε κίνθςθ χάρθ ςτθν προτροπι καί ϊκθςθ ενόσ Λδρυτι μιασ Παρά- 
δοςθσ, όπωσ θ Παράδοςθ τισ τοάσ Σελειοποιιςεωσ Μυςταγωγία από τον Λδρυτι τθσ 
Διδάςκαλο  πυρίδωνα Νάγο ►. 
Όταν δυο Εγρθγορότα ςυναντϊνται ι αντιπαρατίκενται, το πιο Λςχυρό καί δυναμικό τελι- 
κά απορροφά το πιο αςκενζσ. Καί επιπλζον, ο νόμοσ τθσ εξζλιξθσ τισ Φφςθσ κζλει, το νεό- 
τερο να υπερτερεί επί του γθραιότερου. Εξ’ οφ καί  θ ςπουδαιότθτα τισ ανανεϊςεωσ τοφ 
Εγρθγορότοσ. Οι αναδιαρκρϊςεισ καί οι επαναπροςδιοριςμοί είναι θ εγγφθςθ τθσ πατρό- 
τθτασ μιασ Παράδοςθσ.  
Εάν τα δυο αυτά Εγρθγορότα είναι το ίδιο ιςχυρά, κα προκφψει μια μακροχρόνια διαμάχθ 
ποφ κα υλοποιθκεί ςε ψυχροφσ πολζμουσ, ι μερικζσ φορζσ κατευκείαν πολζμουσ μεταξφ 
τϊν ατόμων ποφ ςυνδζονται με τα ρεφματα ποφ αντιπροςωπεφουν αυτά.  
Ζτςι εξθγοφνται όλεσ αυτζσ τισ κρθςκευτικζσ διαμάχεσ ποφ γνωρίηουμε εδϊ καί χιλιάδεσ 

https://www.iolaos-lapisphilosophorum.net/single-post/2015/10/02/%CE%A3%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A3
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χρόνια, καί ποφ επιφζρουν τοφσ πολζμουσ, τισ γενοκτονίεσ, τον ρατςιςμό, τον επιβαλλόμε- 
νο προςθλυτιςμό. 
Ζνα Εγρθγορόσ δεν είναι διαμορφωμζνο μόνον από ανκρϊπινεσ κεπτομορφζσ, αλλά καί 
από  οντότθτεσ λιγότερο  ι  περιςςότερο  Πνευματικά εξυψωμζνεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με 
αυτό, οι οποίεσ καλοφνται ΕΓΡΘΓΟΡΟΛ... οι οποίοι από τισ αρχαίεσ παραδόςεισ είναι οι 
«Αρχθγοί τϊν Ψυχϊν, τα Πνεφματα τισ Ενεργείασ καί τθσ Δράςθσ» 
Οι ανατολικοί Αποκρυφιςτζσ περιγράφουν τοφσ Εγριγορουσ ωσ Όντα τϊν οποίων το ϊμα 
καί Ουςία είναι ζνα ιςτόσ τοφ αποκαλουμζνου Αςτρικοφ Φωτόσ ►.  
Είναι οι ςκιζσ των ανϊτερων Πλανθτικϊν Πνευμάτων των οποίων το ςϊμα ςυντίκεται από 
τθν ουςία τοφ ανϊτερου Κείου Όλου Φωτόσ. 
Ζνα Εγρθγορόσ είναι πραγματικά μια αλθκινι «Μυςτικι Απόκρυφθ Κοινότθτα», τθσ οποίασ 
θ Ηωι είναι ταυτόχρονα «Φυςικι» ( από τα ανκρϊπινα μζλθ τθσ ) καί «Ουςιϊδθ» ( από τισ 
Επουράνιεσ Οντότθτεσ ). Όταν ζνα Εγρθγορόσ είναι τζλεια ςυγκροτθμζνο, διακζτει διάφορα 
«ϊματα», Ορόφουσ ι Επίπεδα ςε διαφορετικοφσ απόκρυφουσ Κόςμουσ, εξ οφ καί θ ςθμ- 
αντικότθτα ενόσ Συπικοφ-Σελετικοφ ποφ φτιάχνεται με πολφ κζψθ καί επαναλαμβάνεται 
ςυνεχϊσ. 
Ο Ρυκμόσ τισ Ηωισ ενόσ Εγρθγορότοσ εξαρτάται, κατά ζνα μεγάλο βακμό από τθν κανονι- 
κότθτα τϊν Συπικϊν ποφ το τροφοδοτοφν. Θ καταςκευι τοφ Εγρθγορότοσ κα πρζπει να 
αγγίηει, με κάκε μια από τισ λζξεισ ι τισ ςιωπζσ του, κάκε κφτταρο από τθν οποία αποτε- 
λείται θ δονθτικι κοινότθτα. Πρόκειται περί ενόσ αλθκινοφ «χεδίου Ηωισ », εκ του οποίου 
δεν επιτρζπεται καμιά απολφτωσ παρεκτροπι. Θ πιό μικρι αλλαγι τοφ Σελετουργικοφ απο- 
ςυντονίηει τθν Δονθτικι κίνθςθ τοφ Εγρθγορότοσ. 
Ζτςι καί το Εγρθγορόσ τισ τ. Σελ. των Μυςτ. Διδ. δθμιουργείται από ζναν μυςτικό δεςμό 
υπερβατικισ πνευματικισ φφςθσ καταςκευαςμζνο από τθν ιδία τθν δράςθ τοφ Συπικοφ καί 
Σελετουργικοφ δρϊμενου, διαμζςου τοφ οποίου επιχειρείται θ πραγματοποίθςθ τοφ ςτό- 
χου τοφ μυθτικοφ ζργου, τθσ αναηιτθςθσ καί ανακάλυψθσ τισ Αλθκείασ, τοφ εςωτερικοφ 
Είναι τϊν Μυςτικϊν Διδ., ωσ αντανάκλαςθ τισ απρόςωπθσ κείασ παρουςίασ, ζμφυτθσ καί 
αιωνίασ.  
Σο Εγρθγορόσ λοιπόν είναι ζνα Αλθκινό Πνεφμα ποφ γεννιζται, δθμιουργεί καί αναπτφς- 
ςεται ςτο εςωτερικό ενόσ Μυθτικοφ Οργανιςμοφ, δια ενδογζνεςθσ. υμμετζχοντασ ςτο 
μυςτικό καί Πνευματικό Επίπεδο, τρζφεται από τισ κετικζσ ενζργειεσ ποφ προςφζρονται 
κατά τθν διάρκεια των Λερϊν Μυςτικϊν Εργαςιϊν οι οποίεσ είναι αλλιλων ζτοιμεσ να επι- 
ςτραφοφν ςτοφσ Σελεςτζσ πριν το κλείςιμο τϊν Εργαςιϊν, ςε βακμό απείρωσ μεγαλφτερο. 
Σο Εγρθγορόσ επίςθσ ςτον αντίποδα δφναται να καταςτεί αδιάλλακτοσ δικαςτισ ςε όποια 
μζλθ τοφ Μυθτικοφ Οργανιςμοφ/τοάσ, απομακρυνκοφν από το κζντρο τουσ, αδιαφορι- 
ςουν ι/καί περιφρονιςουν τισ ανϊτερεσ αξίεσ καί Αρετζσ τισ οποίεσ εντφπωςε ο Μυθτικόσ 
Οργανιςμόσ τθσ τ. Σελ. ςτισ Ψυχζσ καί ςτισ καρδιζσ τουσ, όπωσ τθν Πίςτθ, τθν φνεςθ , τθν 
Καρτερία, τθν Φιλεργία, τον Ηιλο, τθν Εντιμότθτα, τθν Ευςυνειδθςία, τθν Εχεμφκεια, τθν 
Ευπείκεια, τθν Φιλοπονία, τισ δζκα Αρετζσ τοφ Μυςτικοφ Διδαςκάλου. 
Σο Σεκτονικό Εγρθγορόσ τθσ τοάσ Σελ. Σων Μυςτ. Διδ. μπορεί να αποτελεί ςυγχϊνευςθ 
Πνευματικϊν καί Μεταφυςικϊν Δυνάμεων με ρίηεσ ςτο απόκρυφο καί αόρατο Πεδίο του 
Πνεφματοσ, ςτο Πεδίο τισ ιγισ, τθσ Απόλυτου ιγισ «εφ’ όλων όςων τελοφνται εν τθ τ. 
τϊν Μυςτ. Διδ.», τθσ άρρθτθσ ιγισ τισ Μφθςθσ των εβ. Διδ. ςε Μυςτικοφσ Διδαςκάλουσ. 
Δια τισ περιςτολισ τισ ομιλίασ δια τθσ εργαςίασ, τθσ παρατιρθςθσ καί του ζλεγχου τισ 
ςκζψθσ ο νεοειςερχόμενοσ εβ.Διδ. ειςζρχεται ςτο «πνευματικό βαςίλειο» τισ τ. Σελ. των 
Μυςτ. Διδαςκάλων. 
Θ Ορκι χριςθ τθσ κζψθσ, θ τιρθςθ τισ ιγισ δια τθσ περιςτολισ τισ ομιλίασ καί θ αβλά- 
βεια ςτο Φυςικό πεδίο δια τθσ επιτζλεςθσ τοφ Κακικοντοσ καί τθν ικανοποίθςθ τισ υνει- 
διςεωσ, καταλιγουν ςτθν απελευκζρωςθ τοφ Μυςτικοφ Διδ. από τον κρινο τισ απϊλειασ 
τοφ Αλθκοφσ Λόγου, καί ςτθν ςυνζχιςθ τισ ανοικοδόμθςθσ τοφ λαμπροφ οικοδομιματοσ. 
Πανίςχυρα Εγρθγορότα κατζςτθςαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ προγονοί μασ, δια μζςω τοφ πανκζ- 
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ου τϊν Αρχαίων Ελλινων Κεϊν καί κεοτιτων, οι οποίεσ ςε ανϊτερο κεογονικό επίπεδο εν- 
υπιρχαν ωσ αρχζτυπα, 
Δθλαδι αυκφπαρκτεσ οντότθτεσ τοφ Τπερουςιαςτικοφ πεδίου, ανϊτερα Όντα τισ Δθμιου- 
ργίασ, με ςκοπό τθν δθμιουργία καταλλιλων διεργαςιϊν τοφ Αικερικοφ Πεδίου, με μζλθ / 
ομάδεσ, χωροταξικά κατανεμθμζνεσ ςε κοινό ψυχονοθτικό πεδίο με κοινά χαρακτθριςτικό, 
κοινά ιδεϊδθ καί κοινζσ αρχζγονεσ ζννοιεσ, ωσ τα ιδεϊδθ καί οι ζννοιεσ τοφ Συπικοφ καί 
τισ διδαςκαλίασ τϊν Μυςτικϊν Διδ. τθσ Ενεργθτικότθτασ, τθσ Επιμονισ, τθσ Κελιςεωσ, τθσ 
Αφοςιϊςεωσ, του Κακικοντοσ, τθσ Εχεμυκείασ, τθσ Ελευκερίασ, τθσ Εργαςίασ προσ Σελειο- 
ποίθςθ, τθσ αναηιτθςθσ καί Τπεράςπιςθσ τισ Αλθκείασ, τθσ Αρετισ, τθσ οφίασ, τθσ Δικαιο- 
ςφνθσ, τθσ Ευκφτθτασ ςυγκεντρϊνοντασ τθν ςκζψθ τουσ, τισ Προςευχζσ, τισ Λκεςίεσ τουσ 
προσ αυτοφσ, ανεγείροντασ λατρευτικοφσ ιεροπρακτικοφσ ναοφσ εισ δόξαν τουσ, καί διεξά- 
γοντασ αγϊνεσ καί τελετουργίεσ προσ τιμιν τουσ, όπωσ καί άλλοι αρχαίοι καί νεϊτεροι λαοί 
καί πολιτιςμοί αντίςτοιχα, διατθριςαν αυτά τα Εγρθγορότα Λςχυρά ζωσ καί ςιμερα.  
Αναφορζσ καί φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ τθσ ζννοιασ τοφ Εγρθγορότοσ, του Ψυχικοφ Οργα- 
νιςμοφ ποφ εγρθγορεί εκτόσ Υπνου καί του κακεφδοντοσ ποφ βρίςκεται εν Υπνω, μασ παρα- 
δίδουν επίςθσ τα μζγιςτα ακάνατα πνεφματα τϊν Φιλόςοφων τισ Ελλθνικισ κζαςθσ : 
♦ ςτα ςχόλια τοφ Ολυμπιόδωρου εισ Φαίδων Πλάτωνοσ, ‘Ου τα Πάντα τα Ενάντια εξ

αλλιλων γίνεται, Λδου γαρ το Κακεφδον μεν εκ του Εγρθγορότοσ γίνεται, ου πάντωσ
δε καί το Εγρθγορόσ εκ του Κακεφδοντοσ

♦ Ο Αριςτοτζλθσ εισ το Όργανον - Λογικον Μζροσ Πρϊτον
♦ Καί ο Θράκλειτοσ εισ τα Αποςπάςματα του, όπου μασ παραδίδει επίςθσ ότι το Εγρθγοροσ

καί το κακεφδον, δθλαδι το ξφπνιο, το εκτόσ  Υπνου, καί το κοιμιςμζνο, το εν  Υπνω, μετ-
ουςιϊνονται το ζνα εντοσ του άλλου, ςε κάκε κατάςταςθ μεταβλθτότθτασ τουσ, διότι το
Αυτό - Σαυτό (  Τλικό, Ενεργεία, Ουςία, Δομι ) ενυπάρχει καί ςτα δυο, κακϊσ καί ότι για
τουσ εν Εγρθγόρςει, ’Σοισ Εγρθγορόςιν’ αυτοφσ τουσ εκτόσ  Υπνου οι οποίοι Εγρθγοροφν,
βιϊνουν ζνα κοινό Κόςμο, ενϊ οι εν Υπνω,’ των δε Κοιμωμζνων’ καταφεφγουν ο κακζνασ
ςτον δικό του Κόςμο.

Εν κατακλείδι, οι αναφορικζσ ζννοιεσ, αξίεσ, αρετζσ, ιδζεσ, ςφμβολα καί αρχζτυπα, ποφ

ςυγκροτοφν τθν Σεκτονικι Οντολογία τοφ Εγρθγορότοσ τισ τ. Σελ. τϊν Μυςτ. Διδ., είναι 

αυτά τισ υλλογικισ Ψυχισ τισ τ. Σελ., ο Απολεςκείσ Λόγοσ, το Κακικον τισ αναηιτθςθσ 

καί υπεράςπιςθσ τισ Αλθκείασ, θ Σεκτονικι Εχεμφκεια, θ Απόλυτοσ Σεκτονικι ιγι, θ υν- 

είδθςισ, θ Αφοςίωςισ εισ τθν Εργαςία, θ Τπακοι εισ τασ εντολάσ τισ υνειδιςεωσ, θ Αλλο- 

τροίωςισ τισ Ελευκερίασ από τθν αδιαφορία καί τασ ιδιοτροπίασ, θ Φφλαξισ καί Σιρθςισ 

τοφ Μυςτικοφ, θ Ερμθνεία τϊν υμβόλων, θ Πίςτθ εισ το Κακικον, θ Ευκφτθτα, θ Επιςτιμθ 

τϊν Μυςτθρίων, το Κακικον ωσ Υψιςτοσ Νόμοσ τοφ Σ ε κ τ ο ν ι ς μ ο φ ,  θ Πνευματικι καί 

Ψυχικι Απελευκζρωςισ, ο Οφκαλμόσ τισ άοκνθσ Εγριγορςθσ, το ιςόπλευρο Σρίγωνο εγγε- 

γραμμζνον εισ Κφκλο, τα εννζα Φϊτα τισ τ. Σελ, θ αδιάκοπθ επαγρφπνθςισ, το αναλθφκζν 

Ζργο τισ Σελειοποιιςεωσ, θ Εγχείριςισ τισ εξ ελεφαντοςτοφ Κλειδόσ, θ Ενεργθτικότθσ, θ 

Επιμονι, θ Κζλθςθ, θ υμβολικι Χωριςτικότθτα τοφ Κιγκλιδϊματοσ, τοφ Δρυφακτου.  
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