
Η ΑΛΗΘΕΙΑ - ΤΟ ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 

 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μια διαςκεφθ τισ προφορικισ διάλεξθσ τοφ Δρ. 
Στυλιανοφ Αττεςλι που εδόκθ ςε ανοικτι ςυγκζντρωςθ περί το 1990 ςτθν Κφπρο.  

Η. Σ. Οι Τζκτονεσ λζνε ότι ερευνοφν τθν Αλικεια δίχωσ να κζτουν κανζνα όριο. Τι 
είναι όμωσ Αλικεια και πϊσ μποροφμε να πλθςιάςουμε τθν Αλικεια αυτι ; Σ.Α. 
Αναγνωρίηω ότι αυτό είναι παρά πολφ δφςκολο κζμα.  
Κα προςπακιςω όμωσ να ςασ πω όςο καλυτζρα μπορϊ με απλζσ λζξεισ το τι πις-
τεφω προςωπικά για το κζμα αυτό. Το ότι κα πω δεν είναι από μελζτεσ οφτε από τα 
διάφορα βιβλία ι τα ςυςτιματα τισ Ανατολισ και τθσ Δφςεωσ μόνον. Φυςικά, ζχω 
μελετιςει πολφ. Τα βιβλία όμωσ μποροφν να είναι χριςιμα ωσ οδθγοί αλλά τίποτα 
περιςςότερο. Αυτά που κα ςασ αναφζρω είναι από τθν προςωπικι μου εμπειρία.  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ;  
Σ. Α. Δεν είναι βζβαια ςτθν πρόκεςθ μου να ςασ δϊςω μια κρθςκευτικι διάλεξθ. 
Ραρά ταφτα όταν ζρκουμε ςτθν Αλικεια και ςτθν Κρθςκεία, κα αναφζρουμε και 
τθν κρθςκευτικι τθσ πτυχι. Αν και θ ορκόδοξθ επιςτιμθ μασ είναι ακόμθ ςε νθπια-
κι θλικία, αναγνωρίηω ότι οι επιςτιμονζσ μασ ζχουν κάνει πολφ μεγάλεσ και 
ςοβαρζσ προςπάκειεσ. Πτι ζχουν ανακαλφψει είναι πολφ αξιζπαινο, όμωσ δεν ζχουν 
ςυναγάγει οποιοδιποτε ςυμπζραςμα, επειδι όλεσ προςπάκειζσ τουσ μζχρι ςιμερα 
περιςτρζφονται γφρω από τθν ςτερεά φλθ και τθν ενζργεια ςτο υλικό επίπεδο, τον 
χρόνο και τον χϊρο, και τίποτα άλλο.  
Τϊρα, μερικοί επιςτιμονεσ αρχίηουν να προχωροφν πζραν από τθν φλθ και να μασ 
μιλοφν για μια αδιαφιλονίκθτθ αντιφλθ. Είναι γεγονόσ ότι ανζκακεν οι εςωτερικζσ 
παραδόςεισ όλων τϊν λαϊν αναφζρονταν ςε επίπεδα φπαρξθσ, πζραν από εκείνο 
τοφ φυςικοφ κόςμου, τα οποία δεν είναι αντιλθπτά με τισ φυςικζσ μασ αιςκιςεισ.  
Κόςμων που για τθν αντίλθψι τουσ απαιτείται θ αφφπνιςθ άλλων αιςκιςεων που 
λζγεται πωσ ζχουμε μζςα μασ και οι οποίοι κόςμοι είναι τόςον πραγματικοί όςον 
και εκείνοσ που βιϊνουμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Συχνά, όμωσ, θ ιδζα τισ φπαρ-
ξθσ άλλων επιπζδων φπαρξθσ αντιμετωπίηεται με ςκεπτικιςμό ωσ αποκφθμα φαντα-
ςίασ. Ωςτόςο, όπωσ όλα δείχνουν, θ ςφγχρονθ επιςτιμθ όλο και περιςςότερο ενςτε-
ρνίηεται τθν ιδζα τισ παρουςίασ παράλλθλων κόςμων κακϊσ και αόρατων διαςτά-
ςεων, υπό το φωσ τϊν ςυγκλονιςτικϊν ανακαλφψεων τισ κεωρθτικισ φυςικισ.  



Η. Σ. Θ Κεωρία τισ Σχετικότθτασ, θ Κβαντικι Κεωρία, θ Κεωρία τϊν Υπερχορδϊν και 
οι ςφγχρονεσ κοςμολογικζσ κεωρίεσ για παράδειγμα, όλεσ τουσ μάσ μιλοφν, για 
επιπλζον διαςτάςεισ πζραν εκείνων που αντιλαμβάνονται οι πζντε αιςκιςεισ και 
για παράλλθλα ςφμπαντα - διαςτάςεισ που εξελίςςονται ταυτόχρονα.  
Σ. Α. Θ ανακάλυψθ τθσ αντιφλθσ κατά τον 20ο αιϊνα αποτζλεςε το ζναυςμα για τθν 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ παρουςίασ ενόσ ακόμθ άγνωςτου επιπζδου φπαρξθσ, το οπ-
οίο ςχετίηεται με το δικό μασ κόςμο με τον ίδιο τρόπο που ςχετιηόμαςτε εμείσ με το 
είδωλό μασ μζςα ςε ζναν κακρζφτθ. Πμωσ οι Μφςτεσ και οι ερευνθτζσ τισ αλθκείασ 
γνϊριηαν το επίπεδο αυτό και του ζδωςαν άλλα ονόματα. Για αυτοφσ είναι μια 
πραγματικότθτα, εργάηονται με αυτιν και κακζνασ τουσ είναι ςε κζςθ να εξαςκθκεί 
με αυτιν και να τθν χρθςιμοποιιςει πρακτικά. Τϊρα ασ ζρκουμε ςτισ κρθςκείεσ, 
όλεσ τισ κρθςκείεσ τοφ κόςμου, δια μζςου τϊν αιϊνων.  
Υπιρξε ςτθν αρχι μια ευγενισ, μια καλοπροαίρετθ, μια μεγάλθ προςπάκεια. 
Αργότερα πολλοί που είχαν μια αδιαφιλονίκθτθ δφναμθ και που ιταν πρόκυμοι να 
αςκιςουν τθν δφναμι αυτιν με τθν βία ειςιλκαν ςτθν εκκλθςιαςτικι ιεραρχία. 
Ρροςπάκθςαν να επιβλθκοφν προκειμζνου να περιοριςτεί θ ευγενισ και αγακι 
προςπάκεια και προ πάντων να περιορίςουν οποιαδιποτε ζρευνα. Και βλζπουμε τα 
αποτελζςματα ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, Ανατολικζσ και Δυτικζσ. Θ ουςία τοφ Χριςτια-
νιςμοφ ωσ κρθςκεία και το Ορκόδοξο Δόγμα μασ ζχουν πολφ μεγάλο βάκοσ, πολλι 
αλικεια, αλλά ποιόσ διαπερνά τα βάκθ ; Σχεδόν κανζνασ… Θ αρχαία Ελλθνικι 
Φιλοςοφία, θ Αιγυπτιακι φιλοςοφία, θ Λνδικι φιλοςοφία και άλλεσ, ζχουν όλεσ 
πολφ μεγάλο βάκοσ. Είναι όλοι τρόποι προςζγγιςθσ τισ Αλθκείασ.  
Η. Σ. Στθν Χριςτιανικι κρθςκεία και ςε άλλα ςυςτιματα και κρθςκείεσ ςυναντοφμε 
τθν χριςθ τισ μυκοπλαςίασ. Οι άνκρωποι τισ εποχισ εκείνθσ προςπάκθςαν να 
κρφψουν τθν αλικεια προκειμζνου να αποφευχκεί θ εκμετάλλευςι τθσ από τουσ " 
βεβιλουσ ". Ροιά νομίηετε ότι είναι θ ζννοια τοφ Απωλεςκζντοσ Λόγου που τόςο 
προςφιλϊσ ο Τεκτονιςμόσ χρθςιμοποιεί ςε διάφορεσ μυιςεισ του ; Σιμερα όμωσ 
όλα αλλάηουν !  
Σ. Α. Θ Αλικεια είναι και πρζπει να είναι ιδιοκτθςία όλων μασ. Σιμερα οι άνκρωποι 
μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ ευκφνεσ τουσ. Επιπλζον θ επιςτιμθ προοδεφει.  
Ζχουμε ατομικοφσ επιςτιμονεσ που μποροφν να καταςτρζψουν πόλεισ ςε μια 
ςτιγμι, αλλά και τθν παγκόςμια οικονομικι επικυριαρχία. Αυτά είναι υπαρκτόσ 
κίνδυνοσ. Ζτςι, ο ερευνθτισ τισ αλθκείασ τισ ςιμερον, αντίκετα από τουσ Μφςτεσ 
τοφ παρελκόντοσ, δεν πρζπει πλζον να κρφβει τισ μεγάλεσ Αλικειεσ με μφκουσ και 
αλλθγορίεσ, από τον φόβο ότι κάποιοσ που κα διαπερνοφςε τθν ουςία τισ πραγμα-
τικότθτασ κα μποροφςε να αποκτιςει δυνάμεισ για να τισ εκμεταλλευτεί και να 
κάνει κακι χριςθ ενάντια ςτουσ ςυνάνκρωπουσ του. Και εγϊ αναρωτιζμαι, δεν 
υπάρχουν χίλιοι άλλοι τρόποι ι μζςα για να βλάψουμε τουσ ςυνάνκρωπουσ μασ ;  
Η. Σ. Βζβαια θ χριςθ τϊν μφκων και αλλθγοριϊν ςτισ μυιςεισ τοφ Τεκτονιςμοφ 
εξυπθρετεί ζνα άλλο ςκοπό διότι ο ςτόχοσ τουσ είναι μια κατ’ αρχιν υποςυνείδθτθ 
επίδραςθ.  
Ο ςκοπόσ τϊν παραβολϊν και αλλθγοριϊν είναι να μεταδϊςουν ςτον άνκρωπο ζνα 
υψθλότερο νόθμα με τθν ορολογία ενόσ κατωτζρου νοιματοσ. Ζτςι ο άνκρωποσ ι 
κα μπορζςει ι δεν κα μπορζςει να ςκεφτεί μόνοσ του. Βαςικά θ κατανόθςθ τοφ 
ανκρϊπου κινείται ςτο κακοριςμζνο φυςικό, υλικό επίπεδο του. Αλλά θ παραβολι 
όπωσ και οι αλλθγορίεσ τϊν μυιςεων, περιζχουν νοιματα που ξεπερνοφν το κυριο-
λεκτικό ι φυςικό επίπεδο, και αποτελοφν ζνα ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςε ζνα 



κατϊτερο και ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο. Είναι επίτθδεσ ζτςι φτιαγμζνεσ ϊςτε να 
απευκφνονται πρϊτα ςτο ςυνθκιςμζνο επίπεδο τοφ νου. Ταυτόχρονα όμωσ επι-
δροφν ςτον νοφ ζτςι ϊςτε να ανυψϊνει το φυςικό επίπεδο κατανόθςθσ ςε ζνα άλλο 
επίπεδο νοιματοσ. Αυτό γίνεται διότι ο βαςικόσ ςκοπόσ όλων τϊν μυθτικϊν οργα-
νϊςεων είναι να βοθκιςουν τθν ανάπτυξθ τισ ανκρϊπινθσ φφςεωσ και να τθν 
καταςτιςουν ικανι να δεχτεί άμεςεσ επιρροζσ από τα ανϊτερα επίπεδα.  
Αναπτφςςουν τόςον τθν νόθςθ όςον και τθν πνευματικότθτα, από όπου και το 
βαςικό αξίωμα ότι « θ μφθςθ είναι πάντοτε ατομικι » και θ οργάνωςθ απλϊσ υπο-
δεικνφει τον δρόμο βοθκϊντασ να αποφφγουμε τα επικίνδυνα μονοπάτια. Εδϊ ζγκ-
ειται θ ατομικι εςωτερικι εργαςία τοφ κακενόσ μζςα από τθν μζκοδο τοφ Τεκτονι-
ςμοφ, που είναι θ Μυςταγωγία. Είναι μια μζκοδοσ κατανόθςθσ τισ Αλθκείασ...  
Σ. Α. Τι είναι όμωσ θ Αλικεια ; Μασ ζχει πεί κάποιοσ μζχρι τϊρα κάτι για τθν 
Αλικεια ; Ο Λθςοφσ μασ είπε : « Είμαι θ οδόσ, θ αλικεια και θ ηωι » . Αυτά είναι τρία 
ςυνϊνυμα, και είπε « ΕΓΩ ». Και ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ είπε για τον Χριςτό ΛΟΓΟ 
ότι είναι « το φωσ που δίνει το Φωσ ςε όλα τα άτομα που ενςαρκϊνονται ςτον 
κόςμο ». Συνεπϊσ, αυτό το Φωσ, που είναι θ λεγομζνθ Αυτοεπίγνωςθ ςε κάκε άνκ-
ρωπο, είναι θ οδόσ, θ αλικεια, και θ ηωι. Εντοφτοισ, πϊσ κα τθν βροφμε ; Ρϊσ κα 
ξεκινιςουμε ; Και ποιά αλικεια κα βροφμε ; Δεν είναι δυνατό να αποκαλφψει 
κανείσ τθν Αλικεια μζςα ςτον κόςμο τριϊν διαςτάςεων, μζςα ςτο γιινο κόςμο, 
μζςα ςτον κόςμο ςτον οποίο τϊρα διαβιοφμε. Μποροφμε να κατανοιςουμε τθν 
ςχετικι αλικεια, ναι, αλλά όχι τθν Αλικεια. Μποροφμε άραγε να βροφμε τθν 
Αλικεια ςτουσ κόςμουσ των τεςςάρων και των πζντε διαςτάςεων, κόςμουσ που θ 
ορκόδοξθ επιςτιμθ αρχίηει πλζον να αναγνωρίηει και όπου μελετοφν τθν λεγομζνθ 
αντιφλθ ; Εκεί, ςτουσ κόςμουσ των τεςςάρων και των πζντε διαςτάςεων, ο ερευνθ-
τισ τθσ αλικειασ μπορεί πάλι να βρεί τθν ςχετικι αλικεια, λαμπρότερθ, αλλά πάλι 
τθν ςχετικι αλικεια. Ροφ όμωσ βρίςκεται θ αλικεια ; Ροιά είναι θ αλικεια ; Και 
αργότερα θ ερϊτθςθ : Ρϊσ μπορεί ο άνκρωποσ να πλθςιάςει τθν Αλικεια ; Και πϊσ 
θ Αλικεια κα είναι χριςιμθ για το άτομο ; Εδϊ πάλι ο πολφ αγαπθμζνοσ μασ 
Λθςοφσ, ο Χριςτόσ, μίλθςε ςε εμάσ ςαφϊσ « Γνϊςεςκε τὴν αλικειαν, καὶ θ αλικεια 
ελευκερϊςει ὑμᾶσ ». ( Λουκάσ κεφ. 18 : 8 ). Από τι κα μασ καταςτιςει ελεφκερουσ θ 
Αλικεια ; Άραγε είμαςτε ςκλάβοι και θ Αλικεια είναι ο μόνοσ τρόποσ που κα μασ 
ελευκερϊςει από τα δεςμά τισ ςκλαβιάσ ; Ναί, μόνον θ γνϊςθ τισ Αλικειασ κα μασ 
καταςτιςει απαλλαγμζνουσ από τισ παραιςκιςεισ μασ, από τθν κακοτυχία μασ, από 
το ςκοτεινό χάοσ ςτο οποίο κινοφμαςτε, από τισ άλογεσ επικυμίεσ μασ, από τθν 
ζχκρα, από τθν άγνοια και από τον φόβο. Τϊρα ασ εξετάςουμε για τι είδουσ αλι-
κεια μποροφμε να μιλιςουμε μζςα ςτον παχυλό υλικό κόςμο, αυτόν τον κόςμο 
ςτον οποίον τϊρα ηοφμε. Εάν ποφμε ςε δζκα ανκρϊπουσ που ζχουν καυμάςει ζνα 
καυμάςιο θλιοβαςίλεμα με όμορφα χρϊματα ι μια υπζροχθ ανατολι με τα καυμά-
ςια χρϊματα : « Είναι θ αλικεια ότι είδατε αυτιν τθν ανατολι ι αυτό το θλιο βαςί-
λεμα ; » είναι βζβαιο ότι όλοι τουσ κα πουν : « βεβαίωσ το ζχουμε δει ! » Και εάν 
επίςθσ ζχετε μια ζγχρωμθ κάμερα και πάρετε φωτογραφίεσ, όλοι κα είναι βζβαιοι 
ότι ζνα καυμάςιο θλιοβαςίλεμα με όμορφα χρϊματα υπάρχει, ακριβϊσ όπωσ και 
μια καυμάςια Ανατολι. Εντοφτοισ ςιμερα ξζρουμε, από τισ ζρευνεσ μασ, ότι αυτό 
που βλζπουμε δεν είναι κάτι πραγματικό. Επειδι εάν είμαςτε ςε μια άλλθ κζςθ, 
από εκείνο το μζροσ τοφ ορίηοντα που είχαμε τθν κζα, και ξανακοιτάξουμε, κα 
δοφμε μεν τα ίδια ςφννεφα που ιταν πολφχρωμα και όμορφα, όμωσ τϊρα, από 
αυτιν τθν πλευρά τα βλζπουμε λευκά ςαν το χιόνι. Πμωσ είναι τα ίδια ακριβϊσ 



ςφννεφα που είδαμε λίγο πιο πριν ςτον ορίηοντα. Διερωτθκικαμε αν είδαμε εκείνο 
το όμορφο θλιοβαςίλεμα ι τθν όμορφθ Ανατολι ; Πχι, τα είδαμε. Ιταν εκεί. Σασ 
ερωτϊ όμωσ, ιταν ςτθν πραγματικότθτα αυτά εκεί ; Κάκε τι το ορατό ςτον παχυλό 
υλικό κόςμο μασ είναι ζνα φαινόμενο και θ επίδραςθ μιασ πραγματικότθτασ.  
Η. Σ. Γιατί άραγε το τυπικό τοφ μακθτι μασ αναφζρει ότι ζνα από τα μελιματα μασ 
είναι το να παρατθροφμε τα φαινόμενα ; Διότι θ εμπειρία, θ λογικι, θ αντικειμενικι 
φφςθ και οι εκδθλϊςεισ τθσ, τα αίτια και τα αποτελζςματά τουσ, είναι οι μοχλοί και 
οι βάςεισ τισ μελζτθσ αυτισ, ςτθν οποία ο κακζνασ μπορεί να προςαρμοςτεί και να 
ωφελθκεί.  
Σ. Α. Πμωσ ο ερευνθτισ τισ αλικειασ δεν πρζπει να περιορίηεται ςτα φαινόμενα, 
επειδι όλα τα φαινόμενα είναι κρυμμζνα ςτθν ςχετικι αλικεια. Αυτά δεν είναι θ 
Αλικεια.  
Θ Αλικεια είναι πίςω από τα φαινόμενα ςτισ Αιτίεσ - Νόμουσ, τουσ οποίουσ πρζπει 
να διαπεράςουμε προκειμζνου να δοφμε το τι είναι θ Αλικεια αυτι.  
Σταματάτε με το αυτοκίνθτο ςε ζνα ςθματοδότθ. Ξαφνικά εκεί που κάκεςτε νομίηε-
τε ότι κινείςτε, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ζχει μετακινθκεί λίγο το αυτοκίνθτο το 
οποίο ζχει ςταματιςει παραπλεφρωσ. Είναι μια οφκαλμαπάτθ. Μου ζχει τφχει αρκ-
ετζσ φορζσ. Αυτό όμωσ δεν είναι θ αλικεια, δεν είναι θ πραγματικότθτα, είναι ζνα 
παιγνίδι τϊν αιςκιςεων. Κάποιοσ ζξω από το όχθμα, ςτο οποίο είςτε, κα δει πολφ 
ςαφϊσ ότι κινικθκε το άλλο όχθμα και ότι εςείσ παραμζνετε ςτάςιμοι ςτθν κζςθ 
ςασ. Μπορϊ να ςασ πω χίλια τζτοια φαινόμενα που ςασ δίνουν τθν αντιλθπτι 
εντφπωςθ ότι είναι θ αλικεια. Είναι αλθκινά ωσ φαινόμενα μιασ πραγματικότθτασ, 
τθν οποία μποροφμε μόνον να καταλάβουμε όταν διαπερνάμε βακιά μζςα ςτισ 
αιτίεσ τουσ, βακιά ςτο εςωτερικό.  
Η. Σ. Και πάλι ο Τεκτονιςμόσ μασ δίνει μια ζνδειξθ αναφερόμενοσ ότι πζραν από τα 
φαινόμενα επιβάλλεται να πραγματοποιοφμε τθν κάκοδο ςτο βάκοσ τισ ςυνειδι-
ςεωσ !  
Σ. Α. Ο ερευνθτισ τισ Αλθκείασ διειςδφει ςτθν πραγματικότθτα πίςω από τα 
φαινόμενα. Επομζνωσ ςτθν πραγματικότθτα δεν μποροφμε να δοφμε τθν Αλικεια 
μζςα ςτον παχυλό υλικό κόςμο, τον κόςμο των τριϊν διαςτάςεων, οφτε ςτουσ 
αποκαλοφμενουσ ψυχικοφσ κόςμουσ ( Μζςον Δϊμα ), εκείνουσ τουσ κόςμουσ όπου 
τα ανκρϊπινα όντα κα βρεκοφν όταν εγκαταλείπουν τοφσ υλικοφσ οργανιςμοφσ 
τουσ. Επειδι εκείνοι οι κόςμοι είναι επίςθσ κόςμοι τϊν εντυπϊςεων, κόςμοι 
τοποχρονικοί, εν τοφτοισ όμωσ μιασ διαφορετικισ ζννοιασ, περιςςότεροσ χρόνοσ και 
χϊροσ, τϊρα. Οφτε μποροφμε να δοφμε τθν αλικεια ςτουσ νοθτικοφσ κόςμουσ, τουσ 
κόςμουσ τισ ςκζψεωσ, επειδι και πάλι είναι κόςμοι τϊν μορφϊν και των 
εντυπϊςεων. Ζτςι, όςον είμαςτε μζςα ςε αυτοφσ τουσ κόςμουσ που μασ δίνουν τισ 
εντυπϊςεισ κα ξζρουμε τα φαινόμενα, την ςχετικθ αλθιεια, δθλαδι κα βλζπουμε 
ορατό πίςω από το οποίο υπάρχει θ Ρραγματικότθτα. Λζμε ότι αυτό το αντικείμενο 
είναι ςτερεό. Εάν ςασ δϊςω ζνα αντικείμενο που αποκαλοφμε ςτερεό, χωρίσ καμία 
αμφιβολία κα διαπιςτϊςετε ότι είναι ςτερεό, επειδι μπορείτε να το πάρετε ςτα 
χζρια ςασ και κεωρείτε ότι είναι ςτερεό. Ραρά ταφτα ακόμθ και θ ορκόδοξθ 
επιςτιμθ λζει ότι τίποτα το ςτερεό δεν υπάρχει. Γιατί ςκζφτεςτε ότι είναι ςτερεό ; 
Επειδι τα χζρια, με τα οποία κρατάτε το αντικείμενο, δονοφνται όπωσ θ φλθ, με 
ςχεδόν τον ίδιο τρόπο ( ςχεδόν ίδια ςυχνότθτα ) όπωσ δονοφνται τα μόρια του 
αντικειμζνου, το οποίο αποκαλοφμε ςτερεό. Οι Μφςτεσ και οι ερευνθτζσ τισ 
Αλθκείασ μποροφν να "προβάλουν" ζνα αποκαλοφμενο αικζριο χζρι. Επίςθσ οι 



λεγόμενοι ψυχοκεραπευτζσ μποροφν να το κάνουν αυτό. Ρροβάλλουν ζνα αικζριο 
χζρι και το βάηουν ςτο ςϊμα ενόσ αςκενι, με τθν άςκθςθ τισ βουλιςεωσ τουσ και 
μποροφν να κάνουν τα πράγματα εκείνα, τα οποία κα αποκαλοφςατε καφματα.  
Η. Σ. Ζχω δει τζτοια φαινόμενα και γνωρίηω και τον τρόπο και ςυνεπϊσ ζχω μια 
άμεςθ εποπτεία και εμπειρία επί τοφ κζματοσ και όχι κεωρίεσ από ςυγγράμματα. 
Στθν πραγματικότθτα, αυτά τα επιτεφγματα δεν είναι καφματα και δεν είναι ςθμαν-
τικότερα από ότι το παχυλό υλικό χζρι μασ μπορεί να κάνει. Πμωσ πρζπει να ξζρει 
κανείσ και να ζχει διδαχτεί τον τρόπο τοφ πϊσ να το κάνει.  
Σ. Α. Επομζνωσ το υλικό ςϊμα ενόσ ατόμου δεν είναι ςτερεό, κακ’ ότι το αικζριο 
του χζρι μπορεί ελεφκερα να ειςαχτεί μζςα ςτο ςϊμα, που καλοφμε ςτερεό, με τον 
ίδιο τρόπο ότι ειςάγουμε μια μάηα ατμοφ. Συνεπϊσ, τι ςθμαίνει κάτι το ςτερεό ; Σε 
αυτιν τθν περίπτωςθ, ο ερευνθτισ τθσ αλικειασ είναι ςε ςυμμαχία με τθν ςθμερινι 
λεγομζνθ ορκόδοξθ επιςτιμθ. Ζχω πει προθγουμζνωσ ότι ο άνκρωποσ δεν μπορεί 
να ςυλλάβει τθν αλικεια, οφτε να τθν γνωρίςει με τον ςυνικθ τρόπο τοφ να λαμ-
βάνει εντυπϊςεισ από τον υλικό, τον τριςδιάςτατο κόςμο. Με ποιόν τρόπο λαμβά-
νει αυτζσ τισ εντυπϊςεισ ; Φυςικά, μζςω τϊν πζντε αιςκιςεων, να δει, να ακοφςει, 
να δοκιμάςει, να αγγίξει και να προςλάβει τθν μυρωδιά. Ζχει πζντε αιςκιςεισ, που 
προικοδοτοφνται από το Κεό ἢ τθν φφςθ, εάν προτιμάτε. Με αυτζσ τισ πζντε αιςκι-
ςεισ προςλαμβάνει τισ εντυπϊςεισ. Το φωσ δίνει τισ κυμάνςεισ που πάλλονται και 
αντανακλϊνται και υπάρχει κάτι που δθμιουργεί τθν αποκαλοφμενθ εικόνα ἢ το 
είδωλο τοφ αντικειμζνου μζςα μασ. Ο ερευνθτισ ( Τζκτονασ ) τισ Αλθκείασ, φυςικά, 
κα το μελετιςει αυτό. Τα Ερευνά όλα. Εάν το άτομο δεν είχε τισ πζντε αιςκιςεισ, 
πϊσ κα μποροφςε να αντιλθφκεί το περιβάλλον του, τον κόςμο ; Υποκζςτε ότι δεν 
εχουμε καμία κζαςθ ἢ πάρτε ζνα τυφλό άτομο ζξω ςτθν φφςθ. Ρϊσ αυτό κα αιςκα-
νόταν ζξω ςτον ιλιο και το φωσ ; Σαν ηεςταςιά που διαλφει το κρφο, εντοφτοισ δεν 
κα μποροφςε να δει τίποτα γφρω του, κανζνα δζντρο, κανζνα χρϊμα, απολφτωσ 
τίποτα. Πμωσ επειδι δεν ζχει τθν κζα, αυτό ςθμαίνει ότι τίποτα δεν υπάρχει γφρω 
από τον αυτόν ; Φυςικά όχι. Τα πράγματα υπάρχουν και εκείνοσ που μπορεί και 
βλζπει είναι ευτυχισ να τα δει. Σασ λζω, εάν το άτομο είχε αιςκιςεισ πζραν από τισ 
πζντε αιςκιςεισ, εάν είχε ζςτω και μόνο μια αίςκθςθ περιςςότερο, κα ζβλεπε όλα 
γφρω από τον αρκετά διαφορετικά από ότι μπορεί να δεί με τισ πζντε αιςκιςεισ. 
Νομίηετε ότι κακζνασ μασ βλζπει το περιβάλλον, μζςω τϊν πζντε αιςκιςεϊν του, με 
τον ίδιο τρόπο ; Βεβαιότατα όχι !  
Νομίηετε ότι τα ηϊα ςτο ηωικό βαςίλειο, διαφορετικά ςτο μζγεκοσ όπωσ είναι, 
μποροφν να αντιλθφκοφν το περιβάλλον μασ με τον ίδιο τρόπο όπωσ εςείσ κάνετε, 
ακόμθ και αν είχαν ςυνείδθςθ ἢ αυτοεπίγνωςθ όπωσ ζχει ο άνκρωποσ ; Και πάλι 
Πχι.  
Σασ λζω ότι οι ερευνθτζσ τισ αλικειασ μποροφν να ξυπνιςουν άλλεσ αιςκιςεισ και 
να δουν τα πράγματα, να απολαφςουν τα πράγματα, τα οποία δεν μποροφμε τϊρα. 
Αυτά τα πράγματα υπάρχουν, είναι, μόνον που δεν μποροφμε να τα αντιλθφτοφμε, 
επειδι δεν ζχουμε τα μζςα να λάβουμε αυτζσ τισ εντυπϊςεισ.  
Και εάν είχαμε όλο και περιςςότερεσ αιςκιςεισ ; Τότε κα μποροφςαμε να απολαφ-
ςουμε περιςςότερα, πολφ περιςςότερα. Επομζνωσ πιςτζψτε με, ςασ λζω ότι οι 
πζντε αιςκιςεισ δίνουν πολφ λίγα πράγματα, ωσ εντυπϊςεισ ςτον άνκρωπο.  
Η. Σ. Ασ μου επιτραπεί να κάνω χριςθ μιασ πολφ διαφωτιςτικισ προτάςεωσ από το 
τυπικό τοφ Εταίρου : « Ο όροσ " πζντε αιςκιςεισ " , δεν πρζπει να λθφκι απολφτωσ, 
κακ’ όςον πρόκειται περί οργάνων τοφ ςϊματοσ και δυνάμεωσ τισ ψυχισ. Αλλά θ 



ψυχι δεν ζχει ςτακερόν και οριςμζνον αρικμό αιςκιςεων, ποιείται δε χριςιν τϊν 
πζντε οργάνων, άτινα το ςϊμα κζτει εισ τθν διάκεςιν αυτισ όπωσ γνωρίςει τον 
εξωτερικόν κοςμόν… ». Τι είναι θ εμπειρία ; Θ εμπειρία είναι το πρϊτο ςτοιχείο τισ 
ςυνείδθςθσ τοφ όντοσ. Πταν γεννθκεί ζνασ άνκρωποσ κι αφοφ οι οργανικζσ του 
αιςκιςεισ φτάςουν ςτθν πλιρθ τουσ ανάπτυξθ, τισ χρθςιμοποιεί για να αποκτιςει 
με αυτζσ τθν γνϊςθ, που κα του δϊςει τθν ςυνείδθςθ και επίςθσ για να μπορζςει 
επί τζλουσ να αποκτιςει τθν εμπειρία, που κα του δϊςει τθν λογικι. Κάκε πράγμα 
που βλζπει, γίνεται γι' αυτόν αντικείμενο τισ ζρευνάσ του. Ενεργοποιεί τότε τα αις-
κθτιριά του όργανα ( πζντε αιςκιςεισ ) και αποκτά γνϊςθ τοφ αντικειμζνου αυτοφ.  
Σ. Α. Κα με ρωτιςετε τϊρα αν μποροφν κάποιοι από εμάσ να αποκτιςουν αυτζσ τισ 
ικανότθτεσ. Μιλϊ φυςικά για τθν διαίςκθςθ, τθν διόραςθ, διακοι, κ.λ.π. Και ςασ 
απαντϊ. Ναι, ςίγουρα. Μποροφν να αποκτιςουν αυτζσ αλλά και πολλζσ άλλεσ 
ικανότθτεσ. Και κα αναρωτθκείτε και κα πείτε, γιατί εκείνοι και όχι εμείσ οι ίδιοι ; 
Σασ απαντϊ, ότι κανζνασ δεν μπορεί να το πετφχει εκτόσ αν ζχει τθν πίςτθ, τθν 
επικυμία, τθν κλίςθ και τθν διάκεςθ να το επιτφχει. Ππωσ είπε ο Λθςοφσ : « αμιν 
αμιν λζγω υμίν ο πιςτεφων εισ εμζ τα ζργα α εγϊ ποιϊ κακείνοσ ποιιςει και μείηονα 
τοφτων ποιιςει » ( Λωάννθσ κεφ. 24 : 12 ). Μόλισ αρχίςουμε να προικίηουμε τον 
εαυτό μασ με τισ νζεσ δυνατότθτεσ, κα δοφμε περιςςότερθ αλικεια γφρω από εμάσ. 
Τϊρα ζχουμε το άτομο μζςα ςε ζνα παχυλό υλικό ςϊμα με τισ πζντε αιςκιςεισ του. 
Βρικε τον εαυτό του γεννθμζνο εδϊ ςτον κόςμο, να μεγαλϊνει υποκείμενοσ ςτισ 
τοποχρονικεσ ςυνκικεσ. Τι άλλο είναι το άτομο τισ ςιμερον, ο Γιάννθσ, ο Κϊςτασ, 
Μαρία, θ Ελζνθ ; Ρεντακόςια ζτθ πριν μπορεί να είχαμε άλλα ονόματα, άλλα ενδια-
φζροντα, άλλεσ εμπειρίεσ, αλλά πάλι ιμαςταν ανκρϊπινα όντα με πζντε αιςκιςεισ. 
Αλλά τότε το περιβάλλον ιταν διαφορετικό, δεν είχαμε τισ πολυκατοικίεσ, τα αυτο-
κίνθτα, τα ελικόπτερα, υπιρχε ζνασ άλλοσ κόςμοσ. Τϊρα, ζχουμε το άτομο όπωσ 
είναι ςιμερα. Ροιά είναι θ αλικεια γφρω από αυτό το άτομο; Ροιό είναι αυτό το 
άτομο ωσ υλικό ςϊμα ; Θ ορκόδοξθ επιςτιμθ κάνει ζρευνα, ζχουμε τθν χθμεία, τθν 
βιολογία κ.λ.π. Οι επιςτιμονεσ ξζρουν πολλά για το παχυλό υλικό ςϊμα και ζχουν 
ακόμα πολλά να μάκουν, για παράδειγμα ςχετικά με το μεταβολιςμό, τουσ αδζνεσ 
κ.λ.π. Σιμερα το άτομο είναι ζνα φαινόμενο τισ Ηωισ, αλλά ζχουμε πολλά άλλα 
φαινόμενα τισ Ηωισ γφρω μασ. Ζχουμε τα κρφςταλλα, το φυτικό βαςίλειο, το ηωικό 
βαςίλειο, ζχουμε τθν ηωι ςτο κατϊτατο ςθμείο τισ κάλαςςασ. Κοιτάηοντασ γφρω 
μασ μζςα ςτον παχυλό υλικό κόςμο, μποροφμε να δοφμε τισ μυριάδεσ τϊν μορφϊν 
ηωισ ωσ φαινόμενων τισ Ηωισ. Ροιά είναι τϊρα θ διαφορά μεταξφ τοφ ανκρϊπου 
και κάκε άλλθσ μορφισ ηωισ ; Πταν εξετάηουμε αυτζσ τισ ηϊςεσ μορφζσ, βλζπουμε 
ότι το κάκε είδοσ μορφισ ηωισ προικίηεται με ζνα δικό του τρόπο πρόςλθψθσ 
εντυπϊςεων και αντιδράςεωσ ςτο περιβάλλον του. Ζχω πει προθγουμζνωσ ότι όλοι 
οι ηϊντεσ οργανιςμοί δεν αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τουσ με τον ίδιο τρόπο, 
οφτε βζβαια και οι άνκρωποι. Ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τϊν εντυπϊςεων, ανάλογα 
με το επίπεδο τισ Συνείδθςεωσ ἢ Αυτοεπιγνϊςεωσ τοφ ανκρϊπου, εξαρτάται από 
τθν εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξι του, επειδι ο χρόνοσ είναι ζνασ πολφ ςοβαρόσ 
παράγοντασ. Θ ςφγχρονθ επιςτιμθ είναι ακόμθ κατάπλθκτθ διότι δεν μπορεί να 
εξθγιςει το φαινόμενο τισ ηωισ. Και ςασ ρωτϊ τϊρα, τι είναι Ηωι ; Χριςτόσ είπε, « 
είμαι ο οδόσ, και θ αλικεια, και θ Ζωι ». Τι είναι Ηωι ; Είναι θ Ηωι θ Αλικεια ; 
Μιπωσ το φαινόμενο τισ ηωισ είναι θ Αλικεια ; Πχι !  
Το φαινόμενο τθσ ζωθσ είναι η ςχετικθ αλθιεια.  
Είπα και πιό πριν ότι είναι μόνο ότι είναι αντιλθπτό. Αλλά τϊρα, τι είναι Ηωι ;  



Το ψάρι είναι ηωι, ο ευκάλυπτοσ είναι ηωι, θ λεμονιά είναι ηωι, πολλά πράγματα 
είναι ηωι.  
Το άτομο, εντοφτοισ, είναι διαφορετικό, πολφ διαφορετικό. Ζτςι, τϊρα κα μελετι-
ςουμε το άτομο από μια άλλθ πλευρά, εκτόσ από το παχυλό υλικό ςϊμα και τισ 
ικανότθτεσ τοφ υλικοφ ςϊματοσ, όπωσ για παράδειγμα τισ πζντε αιςκιςεισ. Κάκε 
άνκρωποσ ζχει πζντε αιςκιςεισ, τόςον ο ατομικόσ επιςτιμονασ όπωσ επίςθσ και ο 
λοφςτροσ που γυαλίηει τα υποδιματα ςτον δρόμο. Αλλά ζχω πει πιο πριν ότι όλα τα 
άτομα δεν ερμθνεφουν τισ εντυπϊςεισ από το περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο.  
Η. Σ. Οφτε φυςικά όλοι ερμθνεφουν τα Μυςταγωγικά ςφμβολα και τισ αλλθγορίεσ 
με τον ίδιο τρόπο διότι δεν βρίςκονται ςτο ίδιο ςυνειδθςιακό και αυτοεπιγνωςιακό 
επίπεδο.  
Σ. Α. Τϊρα, ασ διερωτθκοφμε και πάλι, τι είναι ο άνκρωποσ ; Είναι το υλικό ςϊμα, οι 
πζντε αιςκιςεισ, τα χζρια και τα μπράτςα, τα ςκζλθ και τα πόδια, το ςϊμα και θ 
ικανότθτα τθσ μετακίνθςθσ του υλικοφ ςϊματοσ εδϊ και εκεί ; Αςφαλϊσ Πχι !  
Τϊρα, εξετάηουμε τον άνκρωπο και από μια άλλθ άποψθ, ωσ μια Αυτοεπίγνωςη.  
Θ αλικεια είναι ότι όλα τα άτομα, ωσ υλικοί οργανιςμοί, είναι παρόμοιοι, με μικρζσ 
μεμονωμζνεσ διαφορζσ. Κάποιοσ μπορεί να είναι πιό ψθλόσ, άλλοσ μικρότεροσ, 
αλλά όλοι είναι ανκρϊπινα όντα, όλοι ζχουν ζνα ανκρϊπινο ςϊμα και ωσ παχυλοί 
υλικοί οργανιςμοί όλοι μοιάηουν ο ζνασ με τον άλλον, τα ιδία όργανα κ.λ.π.. Τι όμωσ 
μποροφμε να ποφμε για τισ προςωπικότθτεσ τουσ ; Υπάρχουν δφο ανκρϊπινα όντα 
ςε ολόκλθρο τον κόςμο, τα οποία ζχουν ακριβϊσ τθν ίδια προςωπικότθτα ;  
Μποροφμε, αν μελετιςουμε το υλικό ςϊμα τοφ ενόσ ανκρϊπου να ξζρουμε το 
υλικό ςϊμα όλων τϊν ανκρϊπινων όντων. Εδϊ είναι αυτό το όργανο, εκεί υπάρχει 
εκείνο το όργανο. Αφτθ είναι θ λειτουργία αυτοφ του οργάνου και αυτι είναι θ 
λειτουργία εκείνου τοφ οργάνου.  
Μποροφμε όμωσ να μελετιςουμε γενικά τθν προςωπικότθτα ενόσ ανκρϊπου μελετ-
ϊντασ τθν προςωπικότθτα ενόσ άλλου ; Είναι θ αυτοεπίγνωςθ τθσ προςωπικότθτασ 
τοφ ατόμου προϊόν του υλικοφ ςϊματοσ ; Θ λογικι μάσ λζει Πχι. Διότι ςε τελικι 
ανάλυςθ, οι υλικοί οργανιςμοί μασ δεν είναι και τόςο διαφορετικοί όςον οι τόςο 
μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ τισ προςωπικότθτασ όλων τϊν ανκρϊπινων όντων που 
υφίςτανται ςιμερα. Τι είναι αυτό που κάνει αυτιν τθν διαφορά ; Τι είναι αυτό μασ 
δίνει τθν Αυτοεπίγνωςη τισ προςωπικότθτασ, και πάλι ςαν προϊόν τοφ χρόνου και 
του χϊρου - τόπου ;  
Κα μελετιςουμε λοιπόν αυτιν τθν προςωπικότθτα Αυτοεπίγνωςθ, το πϊσ αυτι κτί-
ηεται μζςω των εντυπϊςεων και των αντιδράςεων, που δθμιουργοφν ςτο άτομο 
οριςμζνεσ ςυνκικεσ, οριςμζνεσ καταςτάςεισ και επικυμίεσ. Σθμειϊνουμε λοιπόν 
πρόοδο.  
Ζχουμε ςυνεπϊσ και τθν ανκρϊπινθ Ρροςωπικότθτα Αυτοεπίγνωςθ, ωσ ζνα άλλο 
φαινόμενο τισ ηωισ, πζραν από το υλικό τοποχρονικό μασ ςϊμα.  
Ασ εξετάςουμε τϊρα το άτομο μζςα ςτθν κοινωνία. Γφρω ςασ, μπορείτε να δείτε και 
να μελετιςετε τισ αδυναμίεσ, επικετικότθτα, αλλά και καλοπροαίρετεσ καταςτά-
ςεισ.  
Και κα δείτε άτομα με ζναν ακόμθ πιό μακρινό ςτόχο, να κτίηουν ζνα χαρακτιρα, 
και που αρχίηουν τϊρα να ελζγχουν τθν προςωπικότθτά αυτοεπίγνωςθ τουσ προ-
κειμζνου να επιτυχουν τον πραγματικό ζλεγχο τθσ. Ξζρουν τθν αλικεια αναφορικά 
με τον εαυτό τουσ και ςχετικά με τθν κατάςταςι τουσ μζςα ςτουσ κόςμουσ.  
Υποκζςτε ότι ζνα άτομο που τον αποκαλοφμε μφςτθ ἢ ερευνθτι τισ αλικειασ ἢ του  



δίνουμε οποιοδιποτε άλλο όνομα, μπορεί να ανικει ςε μια ςοβαρι Σχόλθ Μυθ-
τικϊν μελετϊν ( όπωσ ο Τεκτονιςμόσ ). Τι κα ωφελθκεί αυτό το άτομο, τι είναι αυτό 
που το άτομο αυτό κα κερδίςει ;  
Ασ τον ςυγκρίνουμε με ζνα άτομο που εξοργίηεται με τθν παραμικρι πρόκλθςθ, του 
οποίου θ ςυμπεριφορά ςτο ςπίτι και ςτθν κοινωνία είναι ανόθτθ και άνευ λογικισ.  
Το ότι είχε κάνει οι μεγάλεσ προςπάκειεσ να αποκτθκεί ζνασ πανεπιςτθμιακόσ 
τίτλοσ είναι άςχετεσ, επειδι βλζπουμε τθν ςυμπεριφορά του. Μπορεί να είναι θ 
ςυμπεριφορά ενόσ προςϊπου υψθλισ μόρφωςθσ ἢ θ ςυμπεριφορά ενόσ ακαλλιζρ-
γθτου ατόμου. Συνεπϊσ, μόνον θ εκπαίδευςθ, θ ςκλθρι δουλειά και θ μελζτθ ςτο 
ςχολείο και το πανεπιςτιμιο δεν παρζχουν τον χαρακτιρα ςτον κακζνα. Αλλά 
εκείνοσ που βρίςκει τον δρόμο του, αντικρίηει τϊρα μια νζα κατάςταςθ. Ο Χριςτόσ 
Λόγοσ μάσ μίλθςε για ζναν πολφ ςυγκεκριμζνο δρόμο. Είπε : « Είμαι θ οδόσ, θ 
αλικεια, και θ ηωι ». Για ποιόν δρόμο, για ποιά αλικεια, και για ποιά ηωι μιλοφςε ; 
Και όταν είπε « το ΕΓΩ », τι εννοοφςε ; Φυςικά εννοοφςε τον κακζνα από μασ, τον 
κάκε άνκρωπο. Γιατί ο κάκε άνκρωποσ που ζρχεται ςτον κόςμο γίνεται μια 
αυτοεπιγνωςιακι φπαρξθ, ιδιότθτα που δεν τθν ζχουν τα άλογα ηϊα. Γίνεται Ον 
Λογικό και Εκείνοσ ( ο Χριςτόσ ) Είναι ο ΛΟΓΟΣ. Τϊρα, ποιά είναι θ αλικεια για τον 
άνκρωπο ; Είναι ο άνκρωποσ ζνα ηϊο όπωσ όλα τα άλλα ηϊα ἢ και χειρότερο από τα 
άλλα ηϊα, δεδομζνου ότι οι άνκρωποι παλεφουν και ςκοτϊνουν ο ζνασ το άλλον 
κακθμερινά, είτε καλοφνται Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Αφρικανοί, Αςιάτεσ, είτε 
καλοφνται υπανάπτυκτοι ἢ και πολφ πολιτιςμζνοι ; Θ γνϊςθ τϊν εξωτερικϊν πραγ-
μάτων και θ γνϊςθ τϊν άψυχων μθχανϊν δεν μπορεί να μασ δϊςει τθν θκικι 
ανωτερότθτα ἢ τθν πνευματικι υπεροχι ζναντι των άλλων ανκρϊπων, οφτε καν να 
αυξιςει ςτο ελάχιςτο τθν ευτυχία μασ. Κα προςζξετε ότι γφρω μασ ςτθν κοινωνία οι 
ςυνάνκρωποι μασ βρίςκονται μζςα ςε μια φοβερι ςφγχυςθ. Ο άνκρωποσ ζκανε όχι 
μόνο τον τόπο που κατοικοφμε αλλά και ολόκλθρο τον πλανιτθ μια κόλαςθ. Τα ίδια 
προβλιματα βαςανίηουν όλουσ τοφσ λαοφσ και όλουσ τοφσ ςυνανκρϊπουσ μασ. 
Ζχουμε τισ αςκζνειεσ τοφ παχυλοφ υλικοφ ςϊματοσ, αλλά και αςκζνειεσ που κα τισ 
ποφμε ψυχονοθτικζσ που βαςανίηουν τον κόςμο. Ζτςι, όχι μόνον τα νοςοκομεία 
είναι γεμάτα, αλλά και τα άςυλα φρενοβλαβϊν είναι γεμάτα. Και κα δοφμε ςιμερα 
τον άνκρωπο μζςα ςε οποιαδιποτε κοινωνία, ςε οποιοδιποτε κράτοσ, ςε οποιο-
διποτε μζροσ τοφ πλανιτθ μασ να αντιμετωπίηει τα ίδια προβλιματα, που φυςικά 
αιτία όλων αυτϊν είναι ο ίδιοσ. Μπορεί να τοφσ δοφμε να είναι πτωχοί, πάμπτωχοι 
ἢ να είναι πολφ πλοφςιοι, αλλά κα τοφσ βροφμε όμωσ και ςτθν αςκζνεια τοφ παχυ-
λοφ υλικοφ ςϊματοσ και ςτισ λεγόμενεσ ψυχονοθτικζσ αςκζνειεσ και ςτθν ίδια 
πάντοτε ςφγχυςθ. Γιατί άραγε ; Ροιά είναι θ αιτία αυτισ τισ ςφγχυςθσ ;  
Μποροφμε να βροφμε μζςα ςτθν φτϊχια ανκρϊπουσ δυςτυχιςμζνουσ που είναι 
ζτοιμοι να ερευνιςουν ἢ να δεχκοφν μια αλικεια και μποροφμε να βροφμε και 
μζςα ςτα πλοφτθ ζνα πανζτοιμο να τινάξει τα μυαλά του ςτον αζρα , γιατί είναι ςε 
μεγαλφτερθ ςφγχυςθ, διότι δεν βρικε. Και αν τον ρωτιςουμε για αυτό που ζψαχνε, 
οφτε και ο ίδιοσ ξζρει να μασ απαντιςει για το τι ικελε ἢ ζψαχνε να βρεί και δεν το 
βρικε ! Γιά τον λόγο αυτόν, το κυριότερο μζλθμα τϊν ανκρϊπων ςτθν αρχαιότθτα 
ιταν θ Αυτογνωςία, το Γνϊκι Σ’ Αυτόν. Βλζπετε τϊρα τι ζχει ςυμβεί ; Τι είμαςτε 
εμείσ ωσ ανκρϊπινα όντα ; Ροιά είναι θ αλικεια για μασ, για το άτομο ; Και πϊσ 
μπορεί το άτομο να πλθςιάςει αυτιν τθν μεγάλθ αλικεια που τθν αποκαλοφμε Ηωι 
; Πχι το φαινόμενο τισ ηωισ. Τα φαινόμενα τισ ηωισ τα βλζπουμε γφρω από μασ ωσ 
κάτι αντιλθπτό. Διαπερνάμε μζςα ςτισ αιτίεσ-νόμουσ και βρίςκουμε τθν πραγματικι 



Ηωι. Μερικζσ Μυςτθριακζσ ςχολζσ μιλοφν για μια κακοριςμζνθ Κοςμικι Συνείδθςθ. 
Θ Χριςτιανικι κρθςκεία μάσ μιλά για το Άγιον Ρνεφμα και για τθν κάκοδο τοφ Αγίου 
Ρνεφματοσ, το οποίο οι περιςςότεροι άνκρωποι κεωροφν ωσ ζνα παραμφκι... Για 
αυτοφσ θ πραγματικότθτα είναι μόνο τα χαρτονομίςματα, οι πζτρεσ υπό μορφι 
κτθρίων, τα λαμπερά και πολφτιμα μζταλλα ἢ πζτρεσ ξανά. Εδϊ ζχουμε τθν μεγάλθ 
παραίςκθςθ. Ζχετε ποτζ για μιά φορά ςκεφτεί ςοβαρά για τθν ηωι ;  
Επειδι όταν ξζρετε ποιά είναι θ Ηωι, κα πρζπει να αρχίςετε να ςζβεςτε αυτό το 
πράγμα που αποκαλοφμε Ηωι. Πχι μόνο επειδι είςτε ηωι και ηείτε, αλλά και επειδι 
πίςω από το φαινόμενο τισ ηωισ είναι θ ίδια θ Ηωι. Ηοφμε μζςα ςε ζνα υλικό ςϊμα 
κατά χάριν και όχι δικαιωματικά που άλλοι ζφτιαξαν για εμάσ και του ζδωςαν Ηωι, 
άλλοι το ςυντθροφν και το κρατοφν ςε καλι λειτουργία εκτόσ και άν επεμβαίνουμε 
αφρόνωσ και προξενοφμε τισ λεγόμενεσ αςκζνειεσ. Τι είναι Ηωι, όχι ωσ φαινόμενο 
αλλά ωσ Aιτία ; Ροιό είναι το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ; Ο ερευνθτισ τισ Αλικειασ 
διαπερνά τισ αιτίεσ προκειμζνου να βρεκεί αυτι θ Ηωι, και για να ξζρει το τι είναι. 
Μποροφμε να ςυνδζςουμε τθν Ηωι με τθν Ραναγάπθ ; Πχι ότι ςκζφτεςτε ωσ αγάπθ. 
Αυτό δεν είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ τίποτα περιςςότερο από γοθτεία και παραί-
ςκθςθ, ζκφραςθ ςεξουαλικϊν ορμϊν. Αυτό δεν είναι αγάπθ, είναι πάκοσ. Αλλά 
πάλι τι είναι Ραναγάπθ ; Ραίρνουμε τϊρα τα φαινόμενα τισ ηωισ μζςα ςτον κόςμο 
εδϊ. Βλζπουμε ζνα μικρό πουλί και το μελετάμε. Το παίρνουμε ςτο χζρι και αιςκα-
νόμαςτε τουσ κτφπουσ τισ καρδιάσ, που πάλλεται. Το ζχετε κάνει ποτζ αυτό ; Ζνα 
μικρό-μικρό ηϊο. Ράρτε το ςτα χζρια ςασ, κρατιςτε το, χαϊδζψτε το, αγκαλιάςτε το, 
ακοφςτε τον κτφπο τθσ καρδίασ του. Αυτόσ ο κτφποσ τισ καρδιάσ του, τι ςκζφτεςτε 
ότι είναι ; Θ ηωι, θ Aγάπθ. Ροιά αγάπθ ; Θ Ραναγάπθ, απανταχοφ.  
Κοιτάξτε γφρω από ςασ και δείτε τι ςυμβαίνει ςτο ηωικό βαςίλειο, ςτο φυτικό βαςί-
λειο. Ο ερευνθτισ τισ αλθκείασ δίνει προςοχι ςε όλα. Τα μελετά όλα, τα ψάχνει 
όλα και γονατίηει εμπρόσ ςτθν Ρανςοφία μζςα ςτα Σφμπαντα. Βλζπει τθν Αλικεια, 
τθν Ηωι και τθν Ραναγάπθ που ενϊνει και ςυντονίηει ολόκλθρθ τθν πλάςθ. Δεν χρθ-
ςιμοποιϊ τθν λζξθ Κεόσ διότι είναι πικανόν ότι θ λζξθ αυτι κάποιουσ τουσ ενοχλεί.  
Η.Σ. Κάποιουσ άλλουσ ενοχλεί θ ζκφραςθ Μ.Α.Τ.Σ. Ασ είναι…  
Σ.Α. Δεν τισ αναφζρω όμωσ, κυρίωσ επειδι οι λζξεισ μειϊνουν το Απόλυτον Είναι 
τθν Φφςθ τοφ οποίου δεν μποροφμε να ςυλλάβουμε με τον χωμάτινο εγκζφαλό 
μασ. Και ποφ είναι θ Αλικεια ; Θ Αλικεια είναι μζςα μασ. Είναι παντοφ γφρω από 
εμάσ. Είναι μζςα ςε εμάσ, επειδι ο πολφ αγαπθμζνοσ Λθςοφσ είπε πολφ ςωςτά :  
« Η βαςίλεια τών ουρανών εντόσ υμών »  
Η.Σ. ωτά λοιπόν κανείσ.  
Τί ι ποιόσ εμποδίηει τον άνκρωπο από το να είναι ευτυχιςμζνοσ;  
Κατά τθν γνϊμθ μασ, ρίηα του κακοφ είναι θ άγνοια , θ άγνοια τθσ πνευματικισ 
φφςεωσ τοφ ανκρϊπου, θ άγνοια τοφ ςθμαντικότατου ρόλου που επιτελεί αυτόσ 
ςτθν Δθμιουργία, θ άγνοια τισ ςθμαςίασ τοφ περιβάλλοντοσ, θ άγνοια τϊν Νόμων 
που διζπουν τθν Ηωι ...  
Επαναλαμβάνουμε τθν μια και μοναδικι φράςθ που ο Λδιοσ ο Κεάνκρωποσ είπε και 
που τα περικλφει όλα :  
« Γνϊςεςκε τθν Αλικειαν και θ αλικεια ελευκερϊςει υμάσ » ( Λωάννθσ κεφ. 8 –37 ).  
Ρράγματι ! Θ επιδίωξθ τισ ευτυχίασ κα παραμζνει πάντοτε ουτοπία, όςο ο άνκρω-
ποσ κα εξακολουκεί να αγνοεί τισ ουςιϊδεισ αλικειεσ που τον αφοροφν.  
Διότι μόνον θ ευκυγράμμιςι του προσ αυτζσ τισ αλικειεσ κα του επζτρεπε να 
βιϊςει μζςα του τθν εκπλιρωςθ, μοναδικό κεμζλιο τισ αλθκινισ ευτυχίασ !  



Στθν προμετωπίδα τοφ αρχαίου ναοφ τοφ Απόλλωνοσ υπιρχε γραμμζνθ θ φράςθ .  
Άνιρωπε Γνώιι Σ’ Αυτόν 

Τι νόθμα ζχει το να γνωρίηει κάποιοσ ςε βάκοσ ανϊτερα μακθματικά ι αςτρονομία 
ι ιςτορία, φυςικι ι γενετικι ι οποιαδιποτε άλλθ επιςτιμθ, όταν αγνοεί τον ίδιο 
του τον εαυτό ; Τι νόθμα ζχει να γνωρίηουμε τι ςυμβαίνει ςτα πζρατα τοφ 
ςφμπαντοσ ι ςτα βάκθ τϊν ωκεανϊν, όταν αγνοοφμε τι ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό 
τοφ εαυτοφ μασ ; Δεν είναι άραγε παράλογο το να ςυςςωρεφουμε γνϊςεισ περί τοφ 
περιβάλλοντοσ κόςμου και να αγνοοφμε παντελϊσ τον εαυτό μασ ; Δεν είναι ζκδθλθ 
θ ανιςορροπία που προκφπτει από μία τόςο μονοδιάςτατθ εκπαίδευςθ ; Θ επι-
ςτιμθ τισ αυτογνωςίασ δεν είναι άγνωςτθ μζςα ςτα διανοθτικά αρχεία τισ ανκρϊ-
πινθσ ιςτορίασ, αλλά ακόμθ και ςιμερα βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ ανάλογθ με 
εκείνθν ςτθν οποία βριςκόταν θ χθμεία κατά τον Μεςαίωνα.  
Με άλλα λόγια, διάφορα άτομα, αυκαίρετα, χωρίσ καμμία ςυςτθματικι μελζτθ, 
χωρίσ καμμία πειραματικι τεκμθρίωςθ, τθν “διδάςκουν” ςε βιβλία με τίτλουσ βαρφ-
γδουπουσ. Βρίκουν γφρω μασ και μασ περιςφίγγουν οι ψευδομυθτικζσ οργανϊςεισ 
και οι απατεϊνεσ.  
Κατά τισ γνϊμεσ ςοφϊν ανδρϊν ( διδαςκάλων ), το μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθν αυτο-
γνωςία είναι μία γενικευμζνθ προκατάλθψθ - μία προκαταβολικι πλάνθ - θ οποία 
ζχει πείςει τουσ ανκρϊπουσ ότι θ αλθκινι γνϊςθ τοφ εαυτοφ είναι δυςκολότατθ ι 
ανζφικτθ .  
Αφτο αποτελεί μζγα ςφάλμα ! Ο κάκε άνκρωποσ που γεννικθκε επάνω ςτθν Γθ όχι 
απλά ζχει τθν δυνατότθτα, αλλά οφείλει να γνωρίςει τον εαυτό του. Εάν δεν γνωρί-
ηουμε το τι είμαςτε και το πϊσ λειτουργοφμε, πϊσ κα μπορζςουμε να εκπλθρϊ-
ςουμε τον ςκοπό μασ ωσ υπάρξεισ ; Θ αυτογνωςία δεν απαιτεί παρά απροκατάλθ-
πτθ παρατιρθςθ τοφ εαυτοφ. Κατ' αυτόν τον τρόπο αρχίηει κανείσ να αντιλαμβά-
νεται τι είναι και τι δεν είναι τϊρα, ςτο παρόν. Ροιά είναι τα ςτοιχεία που ςυγκρο-
τοφν τον εαυτό του. Ροιά είναι τα προτεριματα και ποιά τα ελαττϊματά του, ςε 
ποιά ςθμεία είναι ιςχυρόσ και ςε ποιά παρουςιάηει αδυναμίεσ, ποιζσ είναι οι κλί-
ςεισ και τα ταλζντα του, ποιζσ είναι οι ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ και οι αρετζσ του... Θ δε 
γνϊςθ τοφ εαυτοφ είναι χριςιμθ ςτθν δθμιουργία μίασ προςωπικότθτασ ανεξάρτθ-
τθσ και μοναδικισ, οφτωσ ϊςτε ο κακζνασ να μπορεί να λαμβάνει ενςυνείδθτα και 
υπεφκυνα το μζροσ που του αρμόηει ςτθ ςυλλογικι ηωι τισ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ.  
Εάν λοιπόν θ απροκατάλθπτθ παρατιρθςθ του εαυτοφ είναι ικανι να μασ οδθγιςει 
ςτθν αυτογνωςία, ασ δοφμε τι ςυμπεράςματα μποροφμε να βγάλουμε από μία 
τζτοια αυτοπαρατιρθςθ. Τθν παρατιρθςθ αυτι οι Σοφοί τοφ παρελκόντοσ που 
είχαν ιδρφςει τισ μυςτικζσ εταιρίεσ, τθν είχαν αναγάγει ςε Επιςτιμθ, και είχαν κατα-
λιξει ςε πολφτιμα ςυμπεράςματα.  
Ασ βροφμε και εμείσ με λίγθ προςπάκεια και με βοικεια τισ αρχαίασ Σοφίασ τα 
ςυμπεράςματα τα οποία κα μποροφςαν να εξαχκοφν.  
Δεν μζνει λοιπόν παρά να τθν ανακαλφψουμε, να βροφμε όπωσ λζμε, τον Απολε-
ςκζντα Λόγο προσ τον οποίον ςτοχεφουν όλεσ οι μυιςεισ τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ.  
Ο μυθμζνοσ ερευνθτισ Τζκτονασ καταβάλλει προςπάκεια να βρεί τθν Αλικεια. 
Ρολλοί ζχουν κάνει μεγάλα ανοδικά βιματα ςτθν κλίμακα προςζγγιςθσ τθσ και 
είναι πανζτοιμοι ςτα πλαίςια τισ αδελφικισ αλλθλεγγφθσ να ςασ βοθκιςουν για να 
κάνετε με τον δικό ςασ προςωπικό τρόπο κατανόθςθσ τα βιματα προσ τθν αρμό-
ηουςα για εςάσ κατεφκυνςθ ϊςτε να βρείτε και εςείσ τθν δικι ςασ αλικεια, μζςα 
ςασ.  



  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
  Ωσ επίλογο παρακζτουμε το ςχετικό κείμενο : 
 " Φάρμακο για την μοφχλα τθσ απραξίασ " τοφ Τριαντάφυλλου Κοτηαμάνθ† 
Εκνικοφ Μεγάλου Διδάςκαλου τοφ Α.·.Α.·.Α.·.Τ.·. Μιςραΐμ και Μζμφισ 1989-2007 :  
 
« Αν παρατθριςετε προςεκτικά το ςκθνικό όπου εκτυλίςςεται το δράμα τισ 
ανκρϊπινθσ ηωισ πάνω ςτον πλανιτθ μασ, τα ςφννεφα που το περιβάλλουν κα ςασ 
εμποδίςουν να το δείτε ξεκάκαρα. Κα μπορζςετε ωςτόςο, να δείτε ςκιζσ, φαντά-
ςματα ανκρϊπων να χορεφουν ςτον ξζφρενο ρυκμό μιασ εποχισ που αποςυναρ-
μολογεί τουσ ανκρϊπουσ. Το όλο ςκθνικό κυμίηει κλαυκμϊνα όπου ςπεφδουν να 
κρθνιςουν όλοι όςοι ζχουν χάςει τθν ςωςτι πορεία τουσ. Συςτατικά μζρθ τοφ 
ςκθνικοφ : Το ζρεβοσ τισ άγνοιασ, θ καταιγίδα τϊν πακϊν, θ τρικυμία των ανεξζ-
λεγκτων επικυμιϊν, το αιςχροφργθμα τϊν αςτόχαςτων πράξεων, θ μοφχλα τθσ 
απραξίασ, ο ςπαςμόσ και θ ςυμπλοκι. Οι θκοποιοί του δράματοσ κινοφνται δίχωσ 
ςκοπό, μιασ και το ζρεβοσ τθσ δικισ τουσ άγνοιασ, τουσ εμποδίηει να διαβάςουν το 
ςενάριο. Αποςυναρμολογθμζνοι, κινοφνται εδϊ κι’ εκεί αβροδίαιτοι και βουλιμιϊ-
δεισ. Ζκτροποι δεν μποροφν να βροφν τον δρόμο τουσ. Θ θλφγθ ( ςκιά ) τισ ηωισ 
τοφσ τςακίηει και, πειςικάνατοι, βουλιάηουν ςτθν αγκάλθ τισ ρακυμίασ. Λακρόβιοι, 
μικρόψυχοι, τεμαχιςμζνοι, μωροί, χλιαροί, υπερόπτεσ, ξζφρενοι, ςυβαρυτικοί, 
φιδιςιοι, ψευδεβλαβείσ, πνίγονται, τρελλαίνονται, πεκαίνουν, φωνάηουν ι μάλλον 
κραυγάηουν, ηθτϊντασ το φωσ εκείνο που κα διαλφςει τα ςκότθ τουσ, τθν βοικεια 
εκείνθ που κα τουσ βγάλει από τθν δφςκολι τουσ κατάςταςθ. Κι’ είναι τόςο τυφλοί, 
ϊςτε δεν βλζπουν ότι το φωσ υπάρχει μζςα τουσ και μπορεί να φωτίςει τον δρόμο 
τουσ. Κι είναι τόςο νωχελικοί, ϊςτε δεν κάνουν τίποτε για να βοθκιςουν τον εαυτό 
τουσ. Υπάρχουν πάμπολλα προβλιματα ςτον ςθμερινό μασ κόςμο - πόλεμοι, μόλυν-
ςθ τοφ περιβάλλοντοσ, καταπίεςθ ατόμων και λαϊν, παραςτρατθμζνθ τεχνολογία, 
εμπορομανία κλπ, κλπ. Κι’ όλα αυτά τρζλλαναν πάμπολλουσ ανκρϊπουσ, δυςτυχϊσ 
δε, αυτι θ κατάςταςθ χειροτερεφει κακθμερινά. Γιατί ; Τί προκάλεςε αυτι τθν φοβ-
ερι παραφροςφνθ που βλζπουμε γφρω μασ ; Μποροφμε, άραγε, ακόμθ να κρατθ-
κοφμε από κάτι που είναι αςφαλζσ και αξιόλογο ; Μερικοί από μασ νομίηουμε ότι 
γνωρίηουμε γιατί ςυνζβθςαν όλα αυτάϋ εάν ενδιαφερκείτε κι’ αςχολθκείτε ςοβαρά, 
κι’ εςείσ κα ςυνειδθτοποιιςετε, ίςωσ τελικά, γιατί δθμιουργικθκε αυτι θ κατά-
ςταςθ. Το ςθμαντικό είναι να επιςτρζψουμε ςε εκείνθ τθν πνευματικι και δια-
νοθτικι κατάςταςθ που κα καταςτιςει άχρθςτο αυτόν τον εφιαλτικό κόςμο και τα 
προβλιματά του. Τοφτο μπορεί να γίνει, οι δε πρόγονοί μασ ιξεραν το πϊσ. Ιξεραν 
πϊσ να ηοφν ςφμφωνα με τθν φφςθ και τουσ νόμουσ τθσ, μποροφςαν να διακρίνουν 
και να διαβάςουν το βιβλίο τισ φφςθσ και το βιβλίο τοφ ανκρϊπου. Αυτι θ ικανό-
τθτα δεν χάκθκε ολοκλθρωτικά. Βρίςκεται πάντα μζςα μασ. Είναι μια πίςτθ κι’ ζνασ 
τρόποσ ηωισ. Ρρόκειται για τον μυςτικιςμό. Ο μυςτικιςμόσ επιςτρζφει κριαμβευ-
τισ ςτον κόςμο. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν ψυχι τισ ανκρωπότθτασϋ είναι ζνα 
πιςτεφω που βλζπει τον άνκρωπο όπωσ πραγματικά είναι, και τον κόςμο όπωσ 
πραγματικά είναι, γι’ αυτό και δεν προςπακεί να τουσ καλουπϊςει. Ο μυςτικιςμόσ 
βλζπει το μυςτιριο και τον πλοφτο τισ φφςθσ και ανοίγει τον δρόμο προσ τθν 
κατανόθςι τθσ. Θ Τεκτονικι μυςτικιςτικι ατραπόσ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί μζχρι 
ςιμερα, βαςίηεται ςτθν αυκεντικι γνϊςθ που ζφκαςε μζχρι τθν εποχι μασ από το 
μακρυνό παρελκόν. Κατανοεί τθν τωρινι κατάςταςθ τοφ ανκρϊπου και του προς-
φζρει τα κλειδιά που κα του επιτρζψουν να επιςτρζψει ςτθν πριν από τθν Ρτϊςθ 



κατάςταςθ. Ο Τεκτονιςμόσ δεν προςφζρει καμμιάν αλικεια ςτουσ ανκρϊπουσ. 
Τουσ δίνει, όμωσ, όλα εκείνα τα εργαλεία που τουσ είναι απαραίτθτα για να βροφν 
μόνοι τουσ, αργά, αλλά ςτακερά και ακίνδυνα, τθν δικι τουσ αλικεια. Τουσ προ-
ειδοποιεί ότι εάν δεν πάψουν για λίγο να ψάχνουν, δεν κα μάκουν ποτζ πϊσ να 
βρίςκουν. Κα μείνουν απαςχολθμζνοι ςτθν αναηιτθςθ και δεν κα μπορζςουν να 
ςτακοφν και να εκτιμιςουν τα όςα ζχουν. Τουσ πλθροφορεί ότι το φωσ και θ αλι-
κεια που ψάχνουν ςε εξωτερικζσ πθγζσ βρίςκεται μζςα τουσ. Τουσ δθλϊνει ξεκά-
καρα ότι θ λογικι μονάχα, δεν κα τουσ οδθγιςει προσ τθν κζωςθ. Θ χριςθ τισ 
λογικισ μονάχα κα τουσ καταςτιςει ίςωσ ςπουδαςτζσ τισ φιλοςοφίασ τοφ μυςτικι-
ςμοφ, αλλά ςαφϊσ όχι μφςτεσ.  
Ο Μφςτθσ βαςίηεται και ςτθν λογικι αλλά και ςτθν βιωματικι, μυςτικιςτικι εμπει-
ρία που δεν περιορίηεται ςτα ςτενά πλαίςια τισ λογικισ.  
Τουσ κζτει μπροςτά ςτισ ευκφνεσ τουσ εξθγϊντασ τουσ ότι μονάχα όταν καταςτοφν 
νόμοσ για τον εαυτόν τουσ κα μπορζςουν να βαδίςουν ςτισ υψθλότερεσ ςφαίρεσ 
τισ μυιςεωσ.  
Λδοφ τρείσ βαςικοί αφοριςμοί που ςθμειοδοτοφν τθν Τεκτονικι Ατραπό :  
" Ππου περάςουν τα βιματα του Διδαςκάλου, εκεί ανοίγουν διάπλατα τα αυτιά 
εκείνων που είναι ζτοιμοι για τθν Διδαςκαλία του.  
Πταν τα αυτιά τοφ μακθτι είναι ζτοιμα να ακοφςουν, τότε ζρχονται τα χείλθ που κα 
τα γεμίςουν με Σοφία.  
Τα χείλθ τισ Σοφίασ είναι κλειςτά, κι’ ανοίγουν μονάχα για τα αυτιά τισ κατα-
νοιςεωσ."  
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