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Ψυχουργία είναι θ επιςτιμθ εκείνθ με τθν οποία είναι δυνατόν να χειριςτοφμε εν-
ςυνείδθτα τισ εςωτερικζσ μασ ψυχικζσ δυνάμεισ, κατευκφνοντασ αυτζσ με τθν 
βοικεια τϊν τριϊν δυναμικϊν Λδιοτιτων τοφ Ρνεφματοσ, δθλαδι τισ Φανταςίασ, 
τισ Βουλιςεωσ και τισ Ρίςτεωσ. Χάρισ ςτθν παντοδφναμθ ανκρϊπινθ κζλθςθ, που 
διεγείρεται από τθν φανταςία και ενεργοποιείται από τθν Ρίςτθ διά μζςου τισ Λς-
χφοσ, θ ηωικότθσ- αικερικότθσ, δθλαδι το ηωτικό μασ ςϊμα, θ λεγόμενθ αικερικι 
κατάςταςθ, ςε ςυνεργαςία με το ψυχικό μασ ςϊμα ( ψυχικι κατάςταςθ ), κατευκφ-
νονται με τρόπο για τθν επίτευξθ καυμάςιων φαινομζνων, όπωσ κεραπείεσ ατόμων, 
θκικι βοικεια προσ τθν ανκρωπότθτα κ.λ.π. ( « ο πιςτεφων εισ εμζ τα ζργα ά εγϊ 
ποιϊ κακείνοσ ποιιςει, και μείηονα τοφτων ποιιςει » - Λωάννθσ κεφ. 14 : 12 και « Εί 
δφναςαι πιςτεφςαι, πάντα δυνατά τϊ πιςτεφοντι » - Μάρκοσ κεφ. κ’ 17 : 31 ).  
 « Εἰ ἔχετε πίςτιν ὡσ κόκκον ςινάπεωσ, ελζγετε ἂν τῇ ςυκαμίνῳ ταφτῃ, ἐκριηϊκθτι 
καὶ φυτεφκθτι ἐν τῇ καλάςςῃ, καὶ υπικουςεν ἂν ὑμῖν » - Λουκάσ κεφ. 17 : 6 ). 
Θ άςκθςθ τισ δυναμικισ τισ Βουλιςεωσ, τισ Φανταςίασ και τισ Ρίςτεωσ επιτυγχά-
νεται με τισ πρακτικζσ τισ ςυγκεντρϊςεωσ ( Coagula ), ενϊ θ εκτίναξθ τισ δυναμο-
ποιθμζνθσ με αυτόν τον τρόπο κζλθςθσ για ζνα οριςμζνο ςκοπό ( Solve * ), επιτυγ-
χάνεται διά τοφ ςχθματιςμοφ αλφςου. Ο ενςυνείδθτοσ λοιπόν χειριςμόσ τϊν δυνα-
μικϊν ιδιοτιτων τοφ Ρνεφματοσ, που δεν είναι τίποτε άλλο από τθν κατάκτθςθ τισ 
επιςτιμθσ τισ καυματουργίασ, απαιτεί δφο είδθ χειριςμϊν :  
α. Τθν ςυγκζντρωςθ και τθν διαςπορά ι τθν απομόνωςθ και τθν εκτίναξθ ι αλλιϊσ 
τθν ςτακεροποίθςθ τοφ "Μεγάλου Μαγικοφ" Ραράγοντα ( τοφ λεγόμενου Αςτρικοφ 
Φωτόσ ► ) και  
β. Τθν κινθτοποίθςθ τοφ Ραράγοντα αυτοφ.  
Αλλά πωσ γίνεται θ πραγμάτωςθ αυτι επί τοφ Αςτρικοφ Φωτόσ, δθλαδι επί τισ 
Ψυχισ τισ Γθσ και κατ’ αναλογίαν επί τισ Ραγκoςμίου Ψυχισ ; * ( Solve - Coagula : 
κατά τον μαράγδινο Πίνακα τοφ Ερμι τοφ Σριςμζγιςτου ► ) 
Θ ςυγκζντρωςθ γίνεται διά τθσ απομονϊςεωσ, θ δε διαςπορά γίνεται διά τισ 
Μυθτικισ ι ενωτικισ Αλφςου. Τι όμωσ ςθμαίνει Μυθτικι άλυςοσ ; Το να ςχθματί-
ςουμε μία « Μυθτικι Άλυςο » ςθμαίνει να δθμιουργιςουμε ζνα μαγνθτικό ρεφμα, 
το οποίο γίνεται τόςον ιςχυρότερο όςον θ άλυςοσ είναι ςε πιο μεγαλφτερθ ζνταςθ. 
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Σθμαίνει ακόμθ τθν γζννθςθ ενόσ ρεφματοσ ιδεϊν, το οποίο παρζχει τθν πίςτθ και 
παραςφρει ζνα αρικμό κελιςεων μζςα ςε δεδομζνο κφκλο εκδθλϊςεων, μζςω πρά-
ξεων. Κάκε ενκουςιαςμόσ που διαδίδεται ςε μια κοινωνία, με μια ςειρά ςυγκεκρι-
μενων πράξεων, παράγει πράγματι μαγνθτικό ρεφμα, το οποίο διατθρείται ι ενιςχ-
φεται με τθν επανάλθψθ τϊν ιδίων πρακτικϊν, οςοδιποτε απλζσ και αν είναι αυτζσ. 
Πταν ο νεαρόσ Φαριςαίοσ ζρχεται να επιπζςει με όλον τον Φανατιςμό και τθν απε-
ριςκεψία, εναντίον τοφ ολοζνα εξαπλοφμενου Χριςτιανιςμοφ, εκκζτει τον εαυτό του 
ςτθν διάκεςθ μιασ δυνάμεωσ τθν οποία νομίηει ότι κα κατανικιςει. Αποτζλεςμα κα 
είναι να κεραυνοβολθκεί από ζνα πραγματικό μαγνθτικό κεραυνό και να αναςτεί-
λει τισ ενζργειεσ του για να τραπεί ακριβϊσ κατά τθν αντίκετθ ζννοια και να γίνει 
κερμόσ κιρυκασ τισ νζασ κρθςκείασ. Θ δφναμθ αυτι είναι το « Εγρθγορόσ » τοφ 
Χριςτιανιςμοφ ( ςφμβολο ο Σταυρόσ † ). Θ ιςχφσ τοφ νόμου τισ μαγνθτικισ αλυςίδασ 
ςτθρίηεται ςτο παλαιό γνωμικό, « θ ιςχφσ εν τθ ενϊςει ». Εάν ζνα πρόςωπο, αντί να 
επαφεκεί μόνο ςτισ δικζσ του δυνάμεισ, ειςζλκει είτε υλικά είτε νοερά ςε μια 
πνευματικι κοινωνία, τθσ οποίασ οι ιδζεσ εναρμονίηονται προσ τισ προςπάκειζσ του, 
θ δφναμθ τοφ προςϊπου αυτοφ κα αυξθκεί με τθν δφναμθ ολόκλθρθσ τισ ομάδοσ. 
Ο ςυνδυαςμόσ τϊν κοινϊν προςπακειϊν, προξενεί γζνεςθ ςε ζνα μαγνθτικό ρεφμα, 
πολλζσ φορζσ εικονιηόμενο με ζνα ζμβλθμα, ςε μια ςυλλεκτικι ψυχι, δθλαδι ςε 
μια ομαδικι μορφι ςκζψεωσ - επικυμίασ που αποκαλοφμε  « Εγρθγορόσ » *1+.  
----------------------------------------------------------------------------------- 
Θ Λςχφσ τοφ Εγρθγορϊτοσ αυτοφ είναι τόςο μεγαλφτερθ, όςο ο αρικμόσ και θ πίςτθ 
τϊν μελϊν και όςο θ αρχαιότθτα τοφ εν λόγω κφκλου είναι μεγαλφτερθ. Θ εκτζλεςθ 
τοφ ςθμείου τοφ ςταυροφ † αρκοφςε, ιδίωσ κατά τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ όπου θ 
πίςτθ ιταν πολφ μεγάλθ, για να επιτελζςει καφματα και να ςυγκεντρϊςει μεγάλο 
αρικμό προςυλιτων ςτισ τάξεισ τισ Χριςτιανοςφνθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το άνοιγμα και το κλείςιμο λοιπόν τϊν εργαςιϊν τισ Στοάσ κάκε άλλο, παρά μια 
τυπικι και άνευ ουςίασ πρακτικι είναι. Και όςον τα άτομα είναι πιο ςυγκεντρωμζνα 
τόςον καλφτερο αποτζλεςμα ζχει ςτθν ενδυνάμωςθ και ςυντιρθςθ τοφ Εγρθγορϊ-
τοσ τοφ Τάγματοσ, ζμβλθμα τοφ οποίου είναι ο Γνϊμονασ και ο Διαβιτθσ, και που 
ςαν ςτόχο ζχει τθν ενδυνάμωςθ τισ πίςτεωσ τϊν μελϊν για το κοινό ζργο αλλά και 
τθν προςταςία ςτο αόρατο από ξζνεσ επιβουλζσ και επεμβάςεισ. Διάφορα εμβλι-
ματα – ο Σταυρόσ τϊν Χριςτιανϊν, το λάβαρο τοφ Κωνςταντίνου, το «Ν» τοφ Ναπο-

λζοντοσ, ο αγκυλωτόσ Σταυρόσ τισ Γερμανίασ, ο πεντάκτινοσ αςτζρασ ✩, ο εξά-

κτινοσ αςτζρασ ✡, ο ςχθματιηόμενοσ από δφο ανεςτραμζνα τρίγωνα ι από τον γνϊ-



μονα και τον διαβιτθ κ.ο.κ. – δεν είναι άλλο από υλικά ςφμβολα τισ δθμιουργθκεί-
ςασ ενωτικισ αλυςίδασ εκ μζρουσ ιςχυρισ προςωπικότθτασ, ςτθν οποία επίςτευςε 
μεγάλοσ αρικμόσ, ζωσ και εκατομμφρια, ανκρϊπων, μζχρι τοφ ςθμείου να κυςιας-
κοφν για το ιδεϊδεσ που εκπροςωπείται από το εν λόγω ζμβλθμα. Το Εγρθγορόσ 
λοιπόν το οποίο είναι μια ηϊςα οντότθτα, θ οποία πλάκεται εκ μζρουσ δθμιουρ-
γικισ ςκζψεωσ, διατρζφεται από αυτιν και διατθρείται ςτθν ηωι από τθν αρχικι 
ςκζψθ τϊν οπαδϊν. Το Εγρθγορόσ « κνιςκει » ι καλφτερα αποςφρεται – αδρανο-
ποιείται όταν παφςει να τρζφεται και όταν κάκε κίνθςθ ςταματά. Επ’ αυτοφ εδρά-
ηεται το μυςτικό τϊν πολιτικϊν, κρθςκευτικϊν και εςωτερικϊν κινιςεων, οι οποίεσ 
επί αιϊνεσ μετά τθν πρϊτθ ϊκθςθ, εξακολουκοφν να ηοφν. Εδϊ ζγκειται το μυςτικό 
τισ δυνάμεωσ οριςμζνων λατρειϊν, των οποίων οι Κεοί ζχουν προ πολλοφ αφανι-
ςκεί, και εν τοφτοισ θ δθμιουργικι δφναμθ τοφ Εγρθγορϊτοσ είναι τόςο ιςχυρι, 
ϊςτε παραμζνουν ςτθν ηωι. Στον Τεκτονιςμό, δυςτυχϊσ, πολλζσ φορζσ θ εφαρμογι 
τισ μυθτικισ αλυςίδασ γίνεται μια τυπικι και χωρίσ κατανόθςθ διαδικαςία, γιατί τισ 
περιςςότερεσ φορζσ, χάριν ςυντμιςεωσ τοφ χρόνου, γίνεται νοερά ( δθλαδι με τθν 
ςκζψθ χωρίσ να δζνονται τα χζρια ), πολλζσ φορζσ δε και με μουςικι ( όπωσ ο τεκ-
τονικόσ φμνοσ ), με αποτζλεςμα το Ρνευματικό Εγρθγορόσ να ζχει αποςυρκεί προ 
καιροφ και να ζχει παραμείνει μόνο ο τφποσ με πλιρθ απουςία πλζον πνευματικισ 
ι άλλου είδουσ επιρειασ ι βοικειασ. Θ Αςτρικι αλυςίδα, αφοφ δθμιουργθκεί από 
ομάδα ανκρϊπων, προφυλάςςει και υπεραςπίηεται τόςον τα ιδανικά τισ ολότθτασ, 
όςον και κάκε μζλοσ τοφ κφκλου χωριςτά. Ρροςελκφει όλεσ τισ δυνάμεισ τισ αρμονι-
κζσ προσ τθν ιδεολογία τοφ ομίλου εκείνου και αντικζτωσ λαμβάνει κζςθ προκαλφμ-
ματοσ και απωκεί κάκε αντίξοο επίδραςθ.  
Ασ δοφμε τϊρα, μετά απο τθν μικρι αυτι ειςαγωγι, τθν εφαρμογι τισ αρχισ τισ 
Αγάπθσ ςτθν Τεκτονικι ι αδελφικι άλυςο. 
 
Ρριν ξεκινιςουμε το κζμα μασ, είναι ςκόπιμο να κυμθκοφμε τισ βαςικζσ αρχζσ που 
ζχουν κλθκεί να υπθρετιςουν όςοι φοιτοφν και εργάηονται μζςα ςτα Τεκτονικά 
Eργαςτιρια. 
Οι Τεκτονικζσ αυτζσ Αρχζσ, που απορρζουν από τθν μελζτθ τϊν Τυπικϊν και των 
μυιςεων βαςίηονται ςε δυο ςτφλουσ, ςε δυο γνϊμονεσ, ςε δυο κριτιρια.  
Ο ζνασ είναι ο ςτφλοσ τισ οφίασ και ο άλλοσ τισ Αγάπθσ. 
Μερικά ςχετικά αποςπάςματα από το Τυπικό τοφ βακμοφ τοφ μακθτοφ : 

• Σο Φωσ τισ Αγάπθσ, το οποίον ενϊνει και ςυντονίηει πάςαν τθν πλάςιν. 
• Η οφία ασ οδθγεί θμάσ κατά τθν ανοικοδόμθςθ τοφ Ναοφ τισ Αρετισ. 
• Είκε θ Αγάπθ να βαςιλεφει μεταξφ τϊν ανκρϊπων. 
• Κφριε, ο Σεκτονιςμόσ είναι κεςμόσ αφ’ εαυτοφ προερχόμενοσ απορρζων εκ τοφ  
   Ορκοφ Λόγου...( οφία ) 
• Κφριε, αι φλόγεσ, αίτινεσ περιζβαλαν υμάσ, επεράτωςαν τισ δοκιμαςίασ. 
   Είκε αφται να κερμάνουν τθν καρδίαν υμϊν εν τθ προσ τον πλθςίον Αγάπθ. 
• Είκε ςτο μζλλον θ Αγάπθ να πρωτοςτατεί παντόσ λόγου και παντόσ ζργου υμϊν. 
• Τπόςχομαι ωςαφτωσ προσ τουσ αδελφοφσ μου Αγάπθν και αρωγιν εισ τασ ανά- 
   γκασ αυτϊν. 

Με λίγα λόγια δθλαδι, όλοι οι Τζκτονεσ, ζχουν τθν αντίλθψθ ότι, για να αναγεν-
νθκοφν οι άνκρωποι χρειάηονται τουσ δυο αυτοφσ παράγοντεσ, τον τθσ Αγάπθσ και 
τον τθσ Σοφίασ. 



♦♦♦ Εν όςο λοιπόν μιλάμε για Σοφία οι Άνκρωποι δεν ζχουν καμιά αντίρρθςθ, το 
βρίςκουν ςωςτό, αλθκινό, απαραίτθτο και καλό, διότι παραδόξωσ νομίηουν πωσ 
ρζπουν προσ τθν Σοφία. Εκείνο που τουσ φαίνεται παράξενο είναι όταν ακοφνε ότι θ 
Αγάπθ είναι όροσ απαραίτθτοσ, ο μοχλόσ δια του οποίου κα μπορζςουν οι άνκρω-
ποι να αναγεννθκοφν, να εξελιχτοφν και κυρίωσ και προ παντόσ να ευτυχιςουν. 
Ζχουν δθλαδι ςχθματίςει τθν γνϊμθ ότι θ Αγάπθ, θ Καλοςφνθ και το Καλό είναι μεν 
αρχζσ και παραινζςεισ μεγάλων Σοφϊν και θκικολόγων, αλλά ότι δεν είναι τόςον 
απαραίτθτεσ για τθν ευτυχία τισ ανκρωπότθτασ. Νομίηουμε πωσ θ Σοφία είναι ο 
πρϊτοσ και μοναδικόσ όροσ, και μόνον δια τισ Σοφίασ κα μπορζςουμε να γίνουμε 
καλφτεροι και ευτυχζςτεροι, ενϊ όλα τα άλλα είναι μεν καλά και άγια, άλλα είναι 
δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ ηθτιματα, τα οποία δεν ςυμβάλλουν εισ το να γίνουμε 
πιο ευτυχιςμζνοι όλοι οι άνκρωποι και κατ’ επζκταςιν όλθ θ ανκρωπότθσ . Απόδειξθ 
είναι θ εκπαίδευςθ μασ. 
Ρόςθ μελάνθ δεν ζχει χυκεί, πόςα ςυγγράμματα και πόςα βιβλία δεν ζχουν γραφεί 
μόνο και μόνο για να πλουτίςουμε τισ γνϊςεισ μασ και να μάκουμε χίλια δυο 
πράγματα, ενϊ για τον χαρακτιρα μασ πάρα πολφ λίγα πράγματα ζχουν γίνει. Ροτζ 
παραδείγματοσ χάριν δεν δίνουμε εξετάςεισ χαρακτιροσ για να πάρουμε το δίπλω-
μα είτε του γιατροφ, είτε του δάςκαλου, είτε οτιδιποτε άλλο κζλουμε να γίνουμε. 
Αρκεί να ξζρουμε τουσ κανόνεσ τοφ επαγγζλματοσ μασ για να πάρουμε το δίπλωμα 
μασ. Πςον αφορά τον χαρακτιρα μασ, ε αυτόσ δεν ζχει και τόςο μεγάλθ ςθμαςία. 
Σασ ανζφερα όλα αυτά για να ςασ αποδείξω ότι ο άνκρωποσ από απόψεωσ Σοφίασ 
δεν ζχει να παραπονεκεί. Ζχει κάνει αρκετά που μπορεί να είναι τελείωσ ικανοποι-
θμζνοσ, από απόψεωσ όμωσ Αγάπθσ, Καλοφ, Καλοςφνθσ πολφ λίγα πράγματα ζχει 
κάνει. Ρωσ όμωσ τϊρα κα μποροφςαμε να δικαιολογιςουμε τθν Αγάπθ ςαν γνϊμο-
να απαραίτθτο, ωσ παράγοντα εκ των ουκ άνευ, ωσ ςυμφζρον τζλοσ, για να μιλις-
ουμε τθν γλϊςςα τοφ 21ου αιϊνοσ, και μάλιςτα ωσ ςυμφζρον βακφ τισ ανκρωπό-
τθτοσ ;  
Για να απαντιςουμε ςε αυτό και να το καταλάβουμε είμαςτε υποχρεωμζνοι να 
κάνουμε μερικζσ παρεκβάςεισ. 
Εάν παρατθριςουμε λιγάκι τουσ ανκρϊπουσ, κα αντιλθφκοφμε εφκολα ότι ζχουν 
μια μονόπλευρο τάςθ, μια αντίλθψθ φανατιςμζνθ που τουσ κάνει να αγνοοφν όλεσ 
τισ αλικειεσ εκτόσ από εκείνεσ που κατά τον ζνα ι τον άλλο τρόπο υποπίπτουν ςτισ 
αιςκιςεισ τουσ. 
Πτι δθλαδι είναι λιγάκι αφθρθμζνο και χρειάηεται ςκζψθ και λογικι, δεν το αντι-
λαμβάνονται και μόνον εκείνο που ζμμεςα ι άμεςα κτυπάει τισ αιςκιςεισ τουσ το 
καταλαβαίνουν και το παραδζχονται . 
Ζχουμε π.χ. διαπιςτϊςει ότι, ενϊ είμαςτε ενεξάρτθτοι αλλιλων, ενϊ ο κακζνασ 
είναι ζνα ξεχωριςτό άτομο, υπάρχουν εν τοφτοισ μερικοί παράγοντεσ που μασ ενϊ-
νουν και που αποτελοφν είτε κοινό κίνδυνο είτε κοινι ευμάρεια. 
Αυτοφσ τουσ παράγοντεσ τουσ προςζχουμε, τουσ παρακολουκοφμε και προςπα-
κοφμε πάντοτε να απομονϊςουμε το μζλοσ εκείνο το οποίο κα αποτελοφςε κοινό 
κίνδυνο όπωσ και το αντίκετο, να ερχόμαςτε ςε επαφι με εκείνο το οποίο κα απο-
τελοφςε κοινι ευμάρεια. Ζνασ λοιπόν από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ είναι θ Δθμόςια 
Υγεία. 
Κάναμε τθν διαπίςτωςθ ότι όλοι μασ ςυνδεόμενα μεταξφ μασ αναγκαςτικϊσ με τον 
αζρα. Κάναμε επίςθσ τθν διαπίςτωςθ ότι ο αζρασ αυτόσ που αναπνζουμε, που μασ 
είναι τελείωσ απαραίτθτοσ για να ηιςουμε, είναι γεμάτοσ μικρόβια και επειδι ανα-



πνζουμε αυτόν τον αζρα αναπνζουμε αναγκαςτικά και τα μικρόβια. Υπάρχει επίςθσ 
και θ περίπτωςθ μολφνςεων από τθν διαρροι τισ ατομικισ ενεργείασ κ.ο.κ. Ζχουμε 
μάκει και πιςτεφουμε πολφ καλά πωσ πρζπει να ςεβόμαςτε τθν ηωι τϊν άλλων, 
γιατί είναι ιερι. 
Αυτι τθν Αλικεια διότι πρόκειται περί αλθκείασ, τθν ζχουμε καταλάβει πολφ καλά 
και πάντα προςπακοφμε να προφυλάςςουμε τουσ άλλουσ όταν είμαςτε άρρωςτοι 
μθ τφχει και μολυνκοφν και αυτοί. Τθν εντφπωςθ αυτιν τισ Δθμοςίασ Υγείασ τθ 
δθμιουργιςαμε από τον κίνδυνο που διατρζχουμε. Ο κίνδυνοσ δε των μικροβίων ι 
ραδιενεργϊν κατάλοιπων και άλλων μολφνςεων δεν κα υπιρχε, εάν δεν υπιρχε το 
μζςον που μεταδίδει τα μικρόβια και τθν ραδιενζργεια κ.λ.π., ο αζρασ. 
Εάν π.χ. δεν αναπνζαμε ι αν δεν υπιρχε ο αζρασ, αςφαλϊσ δεν κα κολλοφςαμε τισ 
διάφορεσ αςκζνειεσ που μεταδίδονται μζςω αυτοφ, και ζτςι λαμβάνουμε όλα εκεί-
να τα κατάλλθλα μζτρα, όλεσ τισ πρζπουςεσ προφυλάξεισ ϊςτε να περιορίςουμε τισ 
πικανότθτεσ τοφ κινδφνου τϊν μικροβίων ςτο ελάχιςτον δυνατόν.  
Καταλάβαμε πωσ όλοι μασ ςυνδεόμαςτε υλικϊσ μεταξφ μασ, πωσ θ ανκρωπότθτα 
δθλαδι ζχει ζνα και μόνο υλικό ςϊμα, εφόςον όλα τα ςϊματα ςυνδζονται μεταξφ 
των μζςω ενόσ ςυνδετικοφ κρίκου, τοφ αζροσ, εφόςον υπάρχει κάτι που τα ενϊνει 
και επιτρζπει τθν μετάδοςθ είτε μικροβίων είτε αςκενειϊν κα πει πωσ θ ανκρωπό-
τθτα είναι ζνα ςϊμα. 
Υπάρχουν όμωσ και άλλα επίπεδα, εκτόσ τοφ υλικοφ, τα οποία δεν ζχουν ειςζτι 
εξερευνθκεί και τα οποία αν εξεταςτοφν και ερευνθκοφν, κα αποκαλφψουν ότι θ 
ανκρωπότθσ ςυνδζεται και από ζνα άλλο ςυνδετικό κρίκο, όχι πλζον ςωματικά, 
αλλά κατά άλλον τρόπο, πικανόν δε τότε να αναφανεί ζνασ άλλοσ κίνδυνοσ εξ ίςου 
ιςχυρόσ και αδυςϊπθτοσ με τον κίνδυνο τϊν μικροβίων και των αςκενειϊν. Από 
αρχαιοτάτων χρόνων όλοι οι Μφςτεσ και όλεσ οι Μυςταγωγικζσ ςχολζσ εδζχοντο ότι 
ο Άνκρωποσ δεν είναι μόνο υλικόσ, πωσ δεν ζχει μόνον ςϊμα αλλά πωσ ο άνκρωποσ 
ζχει ςϊμα, ψυχι και πνεφμα, πωσ είναι δθλαδι τριςυπόςτατοσ ( άρκρο : " θ 
τριαδικι υπόςταςθ τοφ ανκρϊπου " ►). Διαπιςτϊνουμε τθν φπαρξθ τϊν τριϊν 
αυτϊν υποςτάςεων και αποδίδουμε ςε κάκε μια από αυτζσ ανάλογεσ ανάγκεσ και 
αρετζσ που αναγκαςτικά απορρζουν από τθν φφςθ τουσ.  
Ππωσ π.χ. το ςϊμα ζχει ανάγκθ να τραφεί υλικά για να μθν αποςυντεκεί, ζτςι και θ 
ψυχι και το πνεφμα ζχουν ανάγκθ τροφισ, αναλόγου όμωσ με τθν φφςθ τουσ. 
Και όςον αφορά το πνεφμα δεν μποροφμε να ζχουμε παράπονα, διότι ο άνκρωποσ 
δεν το αδίκθςε, του ζδωςε τροφι όςον μποροφςε περιςςότερθ ανεξαρτιτωσ εάν θ 
τροφι αυτι ιταν και τόςο πολφ κατάλλθλθ. Ράντωσ δεν το αγνόθςε. Εκείνο όμωσ 
που παραγνϊριςε ολότελα είναι θ διάμεςοσ τρίτθ κατάςταςθ, θ ψυχι, από εκεί που 
πθγάηουν όλα τα αιςκιματα μασ. Εάν τϊρα θ ψυχι είναι θ ζδρα των αιςκθμάτων 
μασ, είναι ζνα κζμα το οποίο παρζλκει να ςυηθτιςουμε ςιμερα. Το γεγονόσ όμωσ 
είναι ότι ο άνκρωποσ παραμζλθςε τελείωσ τθν ψυχι του. Τϊρα γιατί τθν παρα-
μζλθςε, είναι τελείωσ ακατανόθτο, διότι από ατομικι πείρα γνωρίηουμε ότι ο 
άνκρωποσ περιςςότερο αιςκάνεται παρά ςκζπτεται. 
Ο άνκρωποσ αιςκάνεται, ςυγκινείται, δονείται και πάλλεται από αιςκιματα τα 
όποια του υπαγορεφουν και του κακορίηουν τισ ςκζψεισ του. Ξζρετε πολφ καλά ότι 
θ ςκζψθ μασ πάντοτε επθρεάηεται από τα ςυναιςκιματα μασ. Πταν π.χ. είμαςτε 
χαροφμενοι, οι ςκζψεισ μασ είναι αιςιόδοξεσ, όταν αγαποφμε, βλζπουμε όλα τα 
πράγματα ρόδινα και εφκολα, υπό το κράτοσ πάλι τισ οργισ κάνουμε πράξεισ για τισ 
οποίεσ μετανοοφμε πολφ αργότερα . 
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Πλα αυτά τι ςθμαίνουν αν όχι ότι τα αιςκιματα μασ επθρεάηουν πολφ τισ ςκζψεισ 
μασ, είναι κάτι το οποίο αςφαλϊσ ζχει υποπζςει ςτθν αντίλθψθ όλων μασ. Γιαυτό 
είναι άξιον απορίασ και ακατανόθτο, ενϊ ζχουμε αντιλθφκεί πωσ τα αιςκιματα μασ 
επθρεάηουν τισ ςκζψεισ μασ, δεν εξετάςαμε τθν ςυναιςκθματικι μασ υπόςταςθ, να 
δοφμε ποιζσ είναι οι απαιτιςεισ και ανάγκεσ τθσ, και μιπωσ αφινοντασ παράμερα 
και μθ ικανοποιϊντασ τθν, ίςωσ το γεγονόσ αυτό να μασ βλάπτει και να μασ δθμι-
ουργεί μια ηωι ανιςόρροπθ και δυςαρμονικι, εκ τθσ οποίασ πολλά δεινά κα μπο-
ροφςαν να αποφευχκοφν. Ππωσ λοιπόν ανζφερα και προθγουμζνωσ, εκείνο που 
πρζπει να διαπιςτϊςουμε και μασ ενδιαφζρει ςτο κζμα μασ, είναι αν αυτό που 
αποκαλοφμε ψυχι υπάρχει. Το ότι υπάρχει είναι αναμφιςβιτθτο. Μπορεί άλλοσ να 
τθν ονομάηει υποςυνείδθτο και άλλοσ όπωσ κζλει, ςφμφωνα με τθν αρζςκεια του. 
Κατά τον ίδιο τρόπο που όπωσ και να ονομάηουμε τον ΚΕΟ ο κακζνασ μασ εννοεί το 
ίδιο πράγμα και δεν ζχει καμιά ςθμαςία, ζτςι και για τθν ψυχι, εάν τθν αποκα-
λοφμε περίπνευμα, είτε υποςυνείδθτο δεν παίηει κανζνα ρόλο. Πλοι μασ ξζρουμε 
πωσ ζχουμε κάτι από το οποίο πθγάηουν τα ςυναιςκιματα μασ. Αλλά μόνο εμείσ οι 
άνκρωποι ζχουμε αυτό το κάτι που ονομάηουμε ψυχι και αν εξετάςουμε τον γφρω 
μασ κόςμο δεν κα μποροφςαμε να διαπιςτϊςουμε κάτι ανάλογο ;  
Φαίνεται πωσ ναι ! 
Πτι βλζπουμε ωσ πράγμα υλικό δεν είναι κάτι το ςυμπαγζσ και ςυνεχζσ αλλά 
απειρία ςωματιδίων μθ εφαπτόμενων μεταξφ τουσ αλλά που βρίςκονται ςε μια 
απόςταςθ και διατθροφν κάποια μορφι. Εάν τϊρα εμείσ το βλζπουμε ωσ ςυνεχζσ 
και ςυμπαγζσ είναι διότι το μάτι μασ είναι καμωμζνο ζτςι που να μθν μπορεί να το 
δει διαφορετικά, ξζρουμε όμωσ πολφ καλά ότι αυτό που βλζπουν τα μάτια μασ δεν 
είναι απόλυτο.  
Πλα αυτά τα παραδεχόμαςτε αςυηθτθτί, χωρίσ τθν παραμικρι αμφιβολία. 
Ρωσ όμωσ ςυμβαίνει οι διάφοροι αυτοί μικροοργανιςμοί, τα διάφορα μικροςωμα-
τίδια, τα κφτταρα και τα όργανα να μθ διαςπϊνται, να μθ φεφγει το ζνα μακριά από 
το άλλο και θ μορφι να μθν αποςυντίκεται, αφοφ υπάρχει απόςταςθ μεταξφ τουσ 
και το ζνα είναι ανεξάρτθτο τοφ άλλου ; Για να λφςουν αυτό το πρόβλθμα τόςο οι 
φίλοι μασ οι υλιςτζσ, όςον και οι επιςτιμονεσ είναι υποχρεωμζνοι να κάνουν τθν 
εξισ υπόκεςθ. Πτι αναγκαςτικά πρζπει να υπάρχει ζνασ παράγων ςυνδετικόσ ο 
οποίοσ να ςυνδζει όλα αυτά τα κφτταρα μεταξφ τουσ, ζνασ παράγων ο οποίοσ κα 
εξαςκεί μια ζλξθ και μια άπωςθ κατά το μάλλον ι ιττον όςθσ εντάςεωσ οφτωσ ϊςτε 
να διατθρεί τθν ςυνοχι τϊν κυττάρων ςτθν ίδια απόςταςθ, οπότε και κα διαφυ-
λάςςεται θ μορφι. Εάν δεν κάνουν αυτιν τθν υπόκεςθ, τότε τίποτε δεν μπορεί να 
μείνει ςτακερό και όλα τα υλικά ςϊματα κα ιταν καταδικαςμζνα ςε αποςφνκεςθ. 
Ππωσ μεταξφ τϊν υλικϊν ςωμάτων υπάρχει ζνασ ςυνδετικόσ κρίκοσ, ο αζρασ, ο 
οποίοσ ενϊνει όλα τα ςϊματα μεταξφ τουσ και μεταβιβάηει είτε μικρόβια είτε αςκζ-
νειεσ από το ζνα ςϊμα ςτο άλλο, ζτςι υπάρχει και μια άλλθ φλθ, πιο λεπτι, αςτά-
κμθτθ που δεν φαίνεται μεν, αλλά αναγκαςτικά παραδεχόμαςτε πωσ υπάρχει και 
τθν αποκαλοφμε Αικζρα, όχι βζβαια με τθν ζννοια τισ φυςικισ επιςτιμθσ που εν 
πολλοίσ τθν ζχει απορρίψει. Μζςα ςε αυτόν τον αικζρα λοφονται όλοι οι άνκρω-
ποι, λοφονται όλα τα ςϊματα είτε είναι ζμψυχα είτε άψυχα, λοφονται οι πάντεσ και 
τα πάντα. Μασ καλφπτει, μασ διαπερνά πζρα ωσ πζρα τόςον εμάσ τουσ ανκρϊπουσ 
όςο και τα πιο λεπτά κφτταρα και τισ μεγαλφτερεσ μάηεσ. 
Ππωσ ο αζρασ είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τϊν υλικϊν ςωμάτων, ζτςι και ο 
αικζρασ μασ ςυνδζει, μασ ςυνδζει όμωσ διαφορετικά από τον αζρα. Ο Αικζρασ δεν  



είναι φορζασ τϊν μικροβίων όπωσ ο αζρασ, διότι απλοφςτατα δεν είναι υλικόσ.  
Ο αικζρασ ωσ εκ τισ φφςεωσ του δεν ενδιαφζρεται για το ςϊμα αλλά κυρίωσ και 
προ παντόσ για τθν ψυχι. 
Μυθτικϊσ, ο πρϊτοσ και κφριοσ λόγοσ τισ υπάρξεωσ τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ ι 
Αικζροσ είναι : 
« Η μφχια ςυνζνωςθ όλων τϊν όντων τισ Δθμιουργίασ μεταξφ τουσ και ςυγχρόνωσ 
με τον Δθμιουργό τουσ » 
Σφμφωνα λοιπόν με τθν μυθτικι παράδοςθ, ο κφριοσ λόγοσ τισ υπάρξεωσ τοφ 
ενωτικοφ αυτοφ μυςτθριϊδουσ παράγοντα είναι :  
Να ενεργεί επάνω ςτθν Υλθ και ςτο Πνεφμα ϊςτε να τα πραγματϊςει.  
Ζτςι “ πνευματοποιεί ” τθν φλθ και “ υλοποιεί ” το Πνεφμα.  
Στθν μυθτικι ορολογία, κατά γενικι παραδοχι, τον ενωτικό αυτό παράγοντα τον 
ςυναντοφμεμε διάφορα ονόματα, όπωσ : Ρεμπτουςία, Αςτρικό Φωσ ι ςτον Τεκτο-
νιςμό απλά Φωσ, Τζλεςμα, Ουροβόρο Πφι, Ψυχι τοφ Κόςμου, Ραγκόςμιο Ενωτικό 
Δυναμικό Ρεδίο ι και " Αικζρα ", όχι όμωσ βζβαια όπωσ τον κεωρεί και τον ορίηει θ 
Φυςικι Επιςτιμθ !  

Ο Αικζρασ είναι ο φορζασ τισ Ηωισ, δθλαδι ςυςτιματα ( ενεργειακϊν ) κραδαςμϊν 
που τείνουν να κρατιςουν κάκε ςφνολο ςε φπαρξθ. Ο Αικζρασ λοιπόν είναι ο είναι 
ο Ηωοποιόσ ! 
Κάτι μασ λζει και ο βακμόσ τοφ Εταίρου με το ςφμβολο τοφ ακτινοβόλου αςτζροσ ( 

πεντάκτινου ✩ ) >>> Το αίτιον τοςοφτων Καυμαςίων Κόςμων !  
Πταν λοιπόν μελετιςουμε αυτζσ τισ απόψεισ, ο αμερόλθπτοσ ερευνθτισ, κα υπο-
χρεωκεί να τισ ςκεφτεί ανεπθρζαςτα και κα προβλθματιςτεί, και ζςτω και αν δεν 
ςυμφωνιςει με τισ απόψεισ αυτζσ δεν κα τισ πετάξει φανατιςμζνα όπωσ κάνει ο 
πολφσ κόςμοσ. 
Πταν παραδεχτεί μια τζτοια πραγματικότθτα, ότι δθλ. εκτόσ από τον αζρα που μασ 
ςυνδζει υλικά μεταξφ μασ, υπάρχει και θ ψυχι θ οποία μασ ςυνδζει κατά ζναν άλλο 
τρόπο διαφορετικό, τότε λζγω φτάνει ςε ςυμπεράςματα διαφορετικά και πολφ 
εποικοδομθτικά για το κζμα που μασ απαςχολεί. Θ γνϊςθ τοφ αικζρα ιταν ανζκα-
κεν το αντικείμενο τισ ζρευνασ και μυιςεων τϊν μυςταγωγικϊν ςκθνωμάτων τισ 
αρχαιότθτοσ . 
Εφ όςον λοιπόν θ ψυχι υπάρχει και είναι μζςον επικοινωνίασ μεταξφ τϊν υλικϊν 
μορφϊν και εφόςον ζχω ςϊμα και γνωρίηω ότι το πνεφμα δεν κα μποροφςε να επι-
κοινωνιςει, εάν δεν υπιρχε θ ψυχι, είμαι υποχρεωμζνοσ να πω ότι θ ψυχι αποτε-
λεί ςυνδετικό κρίκο μεταξφ τοφ ςϊματοσ και του πνεφματοσ αλλά επίςθσ και με-
ταξφ τϊν ανκρϊπων, είτε μικρϊν είτε μεγάλων, είτε βρίςκονται κοντά είτε μακριά,  
μζςω τοφ Αικζροσ ι τισ λεγόμενθσ Ραγκοςμίου Ψυχισ.  



Οπότε γεννιζται το ερϊτθμα και πρόβλθμα προσ λφςιν. 
Πταν ζχω μικρόβια αποβαίνω, μζςω τοφ αζροσ, δθμόςιοσ κίνδυνοσ. Πταν ζχω κακά 
αιςκιματα, βλάπτω άραγε μόνον τον εαυτό μου ; Βζβαια, το ότι βλάπτω τον εαυτό 
μου είναι αναμφιςβιτθτο. Κζλετε παραδείγματα να ςασ πω. Πταν βριςκόμαςτε υπό 
το κράτοσ τισ οργισ γνωρίηετε πολφ καλά πωσ κάνουμε πράξεισ για τισ οποίεσ μετα-
νιϊνουμε αργότερα. 
Πταν εμφοροφμεκα επίςθσ από κακία και μίςοσ, δεν ζχουμε γαλινθ, αγωνιηόμαςτε 
με τον εαυτό μασ, μασ τρϊει το ςαράκι, γινόμαςτε πράςινοι και χωρίσ να μακρολο-
γϊ όταν ζνασ άνκρωποσ ζχει κακά αιςκιματα, βλάπτει πρωτίςτωσ και αναμφις-
βιτθτα τον εαυτό του. Αλλά επαναλαμβάνω, βλάπτουμε άραγε μόνον τον εαυτό 
μασ ;  Μιπωσ το κακό αίςκθμα αποτελεί " μικρόβιο " άλλθσ φφςεωσ... ; 
Και ςε αυτό το ερϊτθμα είναι εφκολο να απαντιςουμε, τα κακά αιςκιματα δεν τα 
κρατάμε, φεφγουν μζςω τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ και μεταδίδονται όπωσ π.χ. θ ακα-
καρςία φεφγει από το ςϊμα μασ όταν βριςκόμαςτε ςτθν κάλαςςα δυνατόν να μολ-
φνει κάποιον που βρίςκεται δίπλα μασ κατά τον ίδιο τρόπο όλα τα αιςκιματα είτε 
καλά είτε κακά είναι αυτά φεφγουν και διαδίδονται μζςω των δονιςεων τοφ αικζ-
ροσ και αργά ι γριγορα, επιφανειακά ι βακειά, επθρεάηουν όλουσ τουσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ. Ζτςι ίςωσ τϊρα αποκτοφν νόθμα τα λόγια κατά τθν μφθςθ τοφ Μακθτι: 
« είκε αι αγακαί και πλιρεισ Αγάπθσ προσ τον νεόφυτο ςκζψεισ απάντων θμϊν 
να επενεργιςουν ευεργετικϊσ επ’ αυτοφ, ίνα θ μφθςισ του αποβεί πραγματικι 
και αποδϊςει το προςδοκϊμενο ζργον. » 
Αλλά και τα λόγια τοφ Λθςοφ ςτα Ευαγγζλια αποκτοφν ζνα νόθμα ( Λουκ. κ. 11 : 24 ) : 
« Όταν το ακάκαρτο πνεφμα εξζλκει από τον άνκρωπο, περνά μζςα από άνυδρουσ 
τόπουσ ηθτϊντασ ανάπαυςθ, αλλά δε βρίςκει. Τότε λζει : “Θα επιςτρζψω ςτον οίκο 
μου απ’ όπου εξιλκα”. Και όταν ζρκει, τον βρίςκει ςκουπιςμζνο και κοςμθμζνο. 
Τότε πορεφεται και παραλαμβάνει άλλα επτά πνεφματα χειρότερα από τον εαυτό 
του και, αφοφ ειςζλκουν, κατοικοφν εκεί. Και γίνεται θ τελευταία κατάςταςθ 
εκείνου τοφ ανκρϊπου χειρότερθ από τθν πρϊτθ ».  
Πχι μόνο από τον κοινό αζρα μπορεί κανείσ να μεταδϊςει τθν αρρϊςτια, αλλά και 
από τον κοινό κίνδυνο τϊν κακϊν αιςκθμάτων μπορεί να μεταδϊςει και να αρρω-
ςτιςει ψυχικά τουσ ομοίουσ του απαράλλακτα όπωσ τα μικρόβια. Θ μόνθ διάφορα, 
αν παραδεχτοφμε αυτό, είναι ότι αμζςωσ κα προβάλλουμε το εφκολο και κοινό 
τετριμμζνο επιχείρθμα. Από τα μικρόβια κα πεκάνω, ενϊ από τθν οργι και όλα τα 
άλλα κακά αιςκιματα δεν πεκαίνω. 
Αυτό είναι αλικεια. Ρεκαίνουμε από κάποια αςκζνεια, όχι όμωσ και από ζνα κακό 
αίςκθμα. Μςωσ όμωσ παρ’ όλο ότι είναι αλθκοφανζσ, να είναι μια αυταπάτθ.  
Ππωσ τα μικρόβια επιφζρουν τον κάνατο ςτθν υλικι ηωι, διότι αυτόσ είναι ο ςκο-
πόσ τουσ να κλονίςουν το ςϊμα υλικϊσ, ζτςι και τα κακά αιςκιματα ζχουν ςκοπό να 
διαςπάςουν τθν ψυχικι ηωι.  
Τα κακά αιςκιματα μζςω τοφ Αικζροσ, τθσ Ραγκοςμίου δθλαδι Ψυχισ, διαδιδό-
μενα δεν ενδιαφζρονται για το υλικό μασ ςϊμα, ενδιαφζρονται για τθν ψυχι μασ 
και προςπακοφν να επιφζρουν τθν διάςπαςθ τισ ψυχικισ μασ ηωισ . 
Άλλοσ είναι ο ρόλοσ τϊν μικροβίων και άλλοσ τϊν κακϊν αιςκθμάτων. Ππωσ όμωσ ο 
άνκρωποσ λαμβάνει τα μζτρα του και προφυλάςςει το ςϊμα του να μθν αναπνζει 
ακάκαρτο αζρα οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ υλικι του υγεία, κατά τον ίδιο 
τρόπο πρζπει να προφυλάςςεται από τα κακά αιςκιματα.  



Και φυςικά υπάρχουν μζκοδοι ψυχικισ αυτοάμυνασ. Εξακολουκθτικά δεχόμαςτε 
κακά αιςκιματα τϊν άλλων ανκρϊπων και μεταδίδουμε τα δικά μασ ι δεχόμεκα τισ 
κακζσ τουσ επιδράςεισ, όπωσ δεχόμαςτε και τα μικρόβια. 
Και όπωσ λαμβάνουμε τα μζτρα μασ να εξυγιάνουμε το μζροσ που μζνουμε κάκε 
φορά που προςβάλλεται από μικρόβια και να το διατθροφμε κακαρό για να απο-
φεφγουμε τισ κάκε είδουσ ανακυμιάςεισ από απόψεωσ υλικισ, κατά τον ίδιο τρόπο 
είναι εξίςου επιβεβλθμζνο να εξυγιαίνουμε το ψυχικό μασ περιβάλλον και να προ-
φυλάςςουμε τθν ψυχι μασ να μθ προςβάλλεται οφτωσ ϊςτε να είναι κακαρι και 
νθφάλια, ϊςτε οι πράξεισ ςτισ οποίεσ κα προβαίνουμε να ζχουν κριτιρια ανεξάρτθ-
τα και ανεπθρζαςτα και όχι να είμαςτε τυφλωμζνοι από τισ επιδράςεισ τϊν κακϊν 
αιςκθμάτων. Δια τον απλοφςτατο αυτό λόγο με απλά επιχειριματα ζχουμε δια-
πιςτϊςει ότι θ καλλιζργεια τισ Καλοςφνθσ, τθσ Αγάπθσ και όλων τϊν άλλων καλϊν 
αιςκθμάτων δεν είναι επαγγελματικι ι παπαδίςτικθ θκικι, αλλά απεναντίασ απο-
τελοφν ςυμφζρον και μάλιςτα ςυμφζρον βακφ, απαράλλακτα ακλόνθτο με το ςυμ-
φζρον που μασ εμπνζει θ ςωματικι υγεία. Χωρίσ τθν ψυχικι υγεία δεν μποροφμε 
να διατθριςουμε κόςμο καλό και ευτυχιςμζνο. Τότε και μόνο τότε, όταν τον νοφ 
δεν τον δζρνουν κατϊτερα αιςκιματα, εγωιςμόσ, κακιά, φκόνοσ κλπ, αλλά απεναν-
τίασ εμφορείται από το κοινό αίςκθμα τισ καλοςφνθσ που κα ενϊνει πάντα όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ μαηί, τότε κα μπορζςουμε να δθμιουργιςουμε τθν δικι μασ ευτυ-
χία και όλου του κόςμου μαηί. Κατά ςυνζπειαν όςοι παραδζχονται αυτά τα πράγ-
ματα ασ γράψουν με όςον μποροφν πιό παχιά και μεγάλα γράμματα ςτον νοφ τουσ 
και ςτθν καρδιά τουσ μια μεγάλθ πινακίδα που να γράφει : 
« ΑΓΑΠΗ ΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΤΜΦΕΡΟΝ » ♦♦♦ 
( ♦♦♦...♦♦♦ : κείμενο εμπεριζχον ςτοιχεία από το άρκρο "περί Αγάπθσ" τοφ Υ.Μ.Τ. 
τοφ Τάγματοσ τοφ Κρίνου και Αετοφ Γεωργίου Αγάκου + ) 
Ασ δοφμε, μια εφαρμογι τϊν όςων ζχουμε πεί, ςτθν Τεκτονικι Άλυςο, θ οποία ςυν-
ικωσ εκτελείται μθχανικά, χωρίσ βακφτερθ γνϊςθ τοφ μθχανιςμοφ τισ δράςεϊσ τθσ 
ςτο αόρατο. 
Οι Μφςτεσ τοφ παρελκόντοσ γνϊριηαν πολφ καλά τον μθχανιςμό κυκλοφορίασ τοφ 
ρεφματοσ τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ ( ρεφμα Οb ) τόςον ςτον Κόςμο, όςον και ςτουσ 
ανκρϊπουσ . 
Στθν Στοά θ οποία είναι ςτεγαςμζνθ και κυκλοφοροφν μόνον κετικζσ επιρειεσ, το 
ψυχικό ρεφμα κατευκφνεται από Ανατολι προσ Δφςθ διά τισ Μεςθμβρίασ, δθλαδι 
δεξιόςτροφα, κινοφμεκα πάντοτε δεξιόςτροφα ζχοντεσ τον πίνακα χαράξεωσ πάν-
τοτε ςτα δεξιά μασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Στον άνκρωπο ειςζρχεται από τθν δεξιά πλευρά και δεξιό χζρι και εξζρχεται από τθν 
αριςτερι πλευρά, και το αριςτερό χζρι. Οι παλαιοί μφςτεσ που γνϊριηαν τον μθχανι-
ςμό αυτόν, ςυνιςτοφςαν όταν κάνουμε χειραψία με πρόςωπο που τρζφει αρνθτικά 
αιςκιματα, να κλείνουμε ςε γροκιά τθν αριςτερι παλάμθ, ϊςτε να εμποδίηουμε 
τθν κυκλοφορία τοφ ψυχικοφ ρεφματοσ από το πρόςωπο αυτό προσ εμάσ.  
Πταν κάνουμε τθν μακρά άλυςο, επιτρζπουμε τθν κυκλοφορία τϊν αγακϊν ςκζ-
ψεων και ςυναιςκθμάτων Αγάπθσ προσ ευεργετικι επιρεια. 
 
                     ΑΝΟΛΚΤΘ ΑΛΥΣΟΣ                                          ΒΑΧΕΛΑ ( ΚΛΕΛΣΤΘ ) ΑΛΥΣΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Πταν κάνουμε τθν βραχεία Άλυςο, όπωσ ςτο κλείςιμο εργαςιϊν, δεν επιτρζπουμε 
λόγω αλλαγισ τισ πολικότθτασ, (χζρια διαςταυροφμενα), τθν κυκλοφορία τοφ ρεφμ-
ατοσ αυτοφ, αλλά ευνοοφμε τθν ενίςχυςθ και εκπομπι του με τον παρακάτω τρόπο. 
1.ςυγκζντρωςθ ( coagula ) τοφ ατομικοφ ψυχικοφ ρεφματοσ μζςα μασ με τα χζρια 
ςτθν άλυςο διαςταυρωμζνα, ϊςτε να απαγορεφςουμε τθν κυκλοφορία τοφ ρεφμα-
τοσ τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ και τον εντοπιςμό τθσ μζςα μασ.  
Θ διάταξθ αυτι μασ υπενκυμίηει το γνωςτό ςε όλουσ ςιμα/ςφμβολο Χ τισ απα-
γορεφςεωσ.  
Στθν περίπτωςθ π.χ. τοφ καπνίςματοσ ςθματοδοτεί - απαγορεφει τθν διάχυςθ - 
κυκλοφορία τοφ καπνοφ μζςω του αζρα, ενϊ ςτθν περίπτωςθ μασ απαγορεφει τθν 
μετάδοςθ-κυκλοφορία τισ ενεργείασ μζςω τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. εμποτιςμόσ τοφ ατομικοφ ψυχικοφ ρεφματοσ με πράγματα προςδιοριςμζνα, 
όπωσ Αγάπθ - Καλοςφνθ -Αδελφοςφνθ - Λςότθσ - κλπ ( πράγματι τθν ςτιγμιν εκείνθν 
προτρζπει ο επικεφαλισ να ςυγκεντρωκοφμε ςτα ιδεϊδθ τοφ Τεκτονιςμοφ, τα 
οποία κα κατευκφνουν τθν πορεία μασ ςτθν ηωι ).  
3. εξωτερίκευςθ ( solve ) τοφ ψυχικοφ αυτοφ ρεφματοσ για αγακό ςκοπό. 
 
Με τον τρόπο αυτό μποροφμε να ςυγκεντρωκοφμε και με τθν βοφλθςθ μασ να 
ςτείλουμε ανεπθρζαςτοι από τα γιινα μια ςκζψθ που να περικλείει τισ Τεκτονικζσ 
Αρχζσ ( Αγάπθ, Καλοςφνθ κ.λ.π ), διότι ζχουμε διακόψει τθν κυκλοφορία τοφ 
ρεφματοσ από ζξω προσ τα μζςα. Ζτςι ολοκλθρϊνεται θ δραςτθριότθτα τισ Αγακισ 
επιρειασ δια τισ αοράτου οδοφ.  



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
Αν όλα όςα ζχουν εκτεκεί μζχρι τϊρα είναι ςωςτά και τα δεχτοφμε, καταλιγουμε 
ςτα παρακάτω πρακτικά ςυμπεράςματα : 
1.Θ άλυςοσ δεν είναι απλά ζνασ ακόμθ ςυμβολιςμόσ τϊν δεςμϊν τισ αδελφικισ 
αγάπθσ όπωσ ςυνικωσ δίνεται θ ερμθνεία, αλλά αποτελεί ιςχυρότατθ πθγι ςυγ-
κεντρϊςεωσ, ενιςχφςεωσ και εκπομπισ ςκζψεων για το Καλό. 
2. Κατά τθν διάρκεια τισ αλφςου δεν επιτρζπεται κανζνασ κόρυβοσ, και προ πάντων 
θ μουςικι, θ οποία αποςπά τθν προςοχι και κακιςτά αδφνατθ τθν ςυγκζντρωςθ και 
εκπομπι Αγακϊν ςκζψεων που αφοροφν τθν μετάδοςθ τϊν ιδεωδϊν τοφ Τεκτονι-
ςμοφ.  
3. Θ άλυςοσ να ζχει όςον το δυνατόν κυκλικό ςχιμα. 
4. Για να ζχει αποτζλεςμα πρζπει να γίνεται γφρω από το Μωςαϊκό δάπεδο όπου 
κεωρείται ςυμβολικά ότι κυκλοφοροφν τα ρεφματα τισ Ραγκοςμίου Ψυχισ, και να 
γίνεται ςωςτό δζςιμο τϊν χεριϊν. Το να ακουμπά κανείσ τουσ άλλουσ ςτον ϊμο ι 
να φοράμε χειρόκτια ( γάντια ), ιδίωσ μεταξωτά, δθμιουργεί κακι λειτουργία ι και 
διακοπι τισ λειτουργίασ τθσ.  
Άλλωςτε γιά ποιόν λόγο δίνουμε τα χζρια ςε χειραψία αν δε μεταβιβάηουμε κάτι τι 
ο ζνασ ςτον άλλον με τον τρόπο αυτόν ; 
 
Ο ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Είναι ςε όλουσ γνωςτό πόςο δφςκολο είναι κανείσ να ςυγκεντρϊνεται ! Θ ςυγ-
κζντρωςθ είναι θ πρακτικι θ οποία ςυνίςταται ςτθν ςτακεροποίθςθ, ( Coagula ), 
επάνω ςε ζνα αντικείμενο όλων τϊν νοθτικϊν και ςυναιςκθματικϊν μασ ικανοτι-
των. Τα διάφορα ςϊματα μασ ςτθν ςυνικθ των κατάςταςθ, ζχουν τθν αδιάκοπθ 
τάςθ να αντιδροφν απζναντι ςτο εξωτερικό των περιβάλλον. Τα αιςκθτιρια για 
παράδειγμα δζχονται αδιάκοπα εντυπϊςεισ οι οποίεσ δια του εγκεφάλου γεννοφν 
ςειρά ολόκλθρθ ςυγκινιςεων και ςκζψεων.  
Θ ικανότθσ να διατθροφμε τα τρία ςϊματα μασ ςε κατάςταςθ απολφτου θρεμίασ για 
να μθν είναι ευαίςκθτα ςε όλον αυτόν τον βομβαρδιςμό εντυπϊςεων καλείται 
ςυγκζντρωςθ. Συνυφαςμζνθ με τθν ςυγκζντρωςθ είναι και θ τζχνθ τισ ορατοποιι-
ςεωσ ι μορφοπλαςίασ. Αυτι ςυνίςταται ςτθν ικανότθτα δθμιουργίασ μορφϊν -
ςκζψεων, ωσ και εισ τθν αντικειμενικι διάπλαςθ αυτϊν με τθν βοικεια τισ Φαντα-
ςίασ ( ο δθμιουργόσ παράγων τϊν εικόνων τοφ νοθτικοφ ςϊματοσ ).  
Ο ςπουδαιότεροσ νόμοσ τισ Δθμιουργίασ, είναι ο Σριαδικόσ Νόμοσ.  
Κα λζγαμε ότι κάκε πράξθ ι ενζργεια, κίνθςθ ι φαινόμενο, ο Άνκρωποσ και θ ίδια θ 
Φφςθ που μασ περιβάλλει, βαςίηονται πάνω ςε αυτόν τον νόμο τισ Τριάδοσ ι τοφ 
Τριαδικοφ .. 
Συνοπτικά μπορεί να εκφραςτεί με το ακόλουκο κεμελιϊδεσ ςχιμα : 
Ενεργθτικι Αρχι – Μζςον – Πακθτικι Αρχι 
Θ τριαδικότθσ τϊν αρχϊν ζχει ςαν ςυνζπεια τθν τριαδικότθτα τϊν κινιςεων. 
Ρράγματι, κάκε κίνθςθ ( υπό οποιαδιποτε ζννοια και αν νοείται - θ διαδικαςία τισ 
ςκζψεωσ κ.λ.π., βαςίηεται ςτθν κίνθςθ - ςτθν διάδοχθ τϊν νοθτικϊν εικόνων ) 
γίνεται ςε τρία ςτάδια, ςφμφωνα με το ακόλουκο ςχιμα : 
Δυναμικότθσ – Ανάπτυξθ – Αντικειμενικότθσ 
Στον άνκρωπο το τριαδικό τϊν αρχϊν εκδθλϊνεται, με το τριςυπόςτατο Ρνεφμα - 
ψυχι και ςϊμα ενϊ το τριαδικό τϊν κινιςεων ( τϊν ενεργειϊν του ) ωσ : 
Ιδζα – Εμψφχωςθ – Πραγμάτωςθ 



Κάκε ςυνειδθτι πράξθ τοφ ανκρϊπου μπορεί να χαρακτθρίςει ςαν κίνθςθ θ 
οποία γίνεται για τθν επίτευξθ κάποιου ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ. Αποτελεί 
τθν ζκφραςθ κάποιασ ιδζασ – τθσ ιδζασ τοφ επιδιωκόμενου ςκοποφ. Η Ιδζα λοιπόν 
είναι ο πρϊτοσ όροσ τισ ηθτοφμενθσ τριάδοσ. Η ιδζα βρίςκεται ςτο Πνεφμα τοφ 
ανκρϊπου, κατά ςυνζπεια είναι κάτι το υποκειμενικό, το ανζκφραςτο, το ανεκ-
διλωτο. Αποτελεί μια Δυναμικότθτα, διότι μπορεί, εάν αναπτυχκεί, να εκδθλωκεί 
Αντικειμενικά με τθν μορφι κάποιου απτοφ Αποτελζςματοσ. 
Ωσ ιδζα αυτι κακ’ εαυτι όμωσ ποτζ δεν κα μποροφςε να παράγει κάτι, χωρίσ τθν 
βοικεια ενόσ μζςου, που κα τθν αναπτφξει και κα τθν εμψυχϊςει. Το μζςον αυτό 
για το οποίο κα μιλιςουμε παρακάτω εκτενζςτερα οι αρχαίοι μφςτεσ το παρά-

ςτθςαν ( ςυμβόλιςαν ) με τον Ρεντάκτινο Αςτζρα ✩ , ςφμβολο τισ παντοδυναμίασ 
τοφ ανκρϊπου επάνω ςτθν Φφςθ. Ζχει τθν ιδιότθτα να εμψυχϊνει, να βάηει ςε 
κίνθςθ, ςε δράςθ, ςε ανάπτυξθ . 
Ο κάκε άνκρωποσ κατζχει μια ιδιότθτα θ αρετι που αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ 
του. Δια τθσ Αρετισ αυτισ παραλαμβάνει και αναπτφςςει μια δυναμικότθτα και τθν 
κάνει ικανι να αντικειμενοποιθκεί. 
Εμψυχϊνει μια υποκειμενικι ιδζα και τθν οδθγεί ςε αντικειμενικι πραγμάτωςθ. 
Μιλάμε για τθν Δρϊςα Βοφλθςθ, θ οποία αποτελεί τον προςωπικό ΛΟΓΟ τοφ 
ανκρϊπου ( όπωσ ακριβϊσ μακροκοςμικά, ςτο επίπεδο τισ Δθμιουργίασ ζχουμε τον 
ΧΡΙΣΟ ΛΟΓΟ, δι’ ου τα πάντα εγζνοντο ), και ο οποίοσ εκδθλϊνεται διά τθσ ψυχισ. 
Πςον αφορά τον τρίτο όρο τισ τριάδοσ αυτόσ δεν είναι άλλοσ από τον επιτευχκζντα 
ςκοπό, τθν με απτό τρόπο εκδθλωκείςα ιδζα, αποτζλεςμα τισ δράςεωσ τοφ Λόγου 
επί τισ Φφςεωσ. Μποροφμε λοιπόν να ςυνκζςουμε ζνα πρϊτο οριςμό τοφ αοράτου 
μθχανιςμοφ δράςεωσ τισ Τεκτονικισ ι Μυθτικισ Αλφςεωσ. Είναι θ :  
“ Δια τισ Δρϊςθσ Βουλιςεωσ ι Λογοφ των ανκρϊπων αντικειμενοποίθςθ μιασ 
ιδζασ ” ( ιδεϊδουσ ) 
Σε τι ςυνίςταται θ αντικειμενοποίθςθ αυτι ;  
Ππωσ μια ςφραγίδα αποτυπϊνεται πάνω ςε εφπλαςτο βουλοκζρι, κατά τον ίδιο 
τρόπο ο Λόγοσ τοφ Ανκρϊπου ςφραγίηει τθν ιδζα που εμψυχϊνει ( ο Λόγοσ ) πάνω 
ςτθν κιλεια - πακθτικι Οικουμενικι αρχι, τθν Φφςθ . 
Στθν περίπτωςθ τισ Αλφςεωσ πρόκειται για μια, όπωσ λζμε, εκπομπι Μορφισ 
Σκζψεωσ – Επικυμίασ, εμπεριζχουςα τα Τεκτονικά ιδεϊδθ ι άλλωσ ζνα ιςχυρότατο 
« Εγρθγορόσ ». 
Εδϊ αντιλαμβανόμαςτε τθν παρζμβαςθ ι φπαρξθ μιασ δεφτερθσ τριάδοσ, τθσ οπ-
οίασ ο άνκρωποσ ι ο Λόγοσ του αποτελεί τθν Ενεργό αρχι, θ δε Φφςθ τθν Πακθτικι 
αρχι. Ροιόσ όμωσ είναι ο ενδιάμεςοσ όροσ ;  
Είναι ο κόςμοσ τϊν δευτερευόντων αίτιων και των κινιςεων που δεν εκδθλϊκθκαν 
ακόμθ, ο Αικζρασ, ο μζγασ Μαγικόσ Ραράγοντασ με τθν διπλι του πολικότθτα, το 
μζςον με το οποίο εκδθλϊνεται θ Ραγκόςμια Ψυχι. 
Θ ουςία τοφ Αικζρα που δονείται από τον Ανκρϊπινο Λόγο, μεταδίδει ςαν κφμα τθν 
κίνθςθ αυτι και επιδρά επάνω ςτθν κθλυκι αρχι διαμορφϊνοντασ τθν ( δζχεται και 
μεταβιβάηει ).  
Μετά από αυτά μποροφμε να βελτιϊςουμε τον οριςμό μασ.  
O μθχανιςμόσ τισ Τεκτονικισ ι Μυθτικισ Αλφςεωσ. Είναι θ : 

“ Δια τισ Δρϊςθσ Βουλιςεωσ ι Προςωπικοφ Λόγου τϊν ανκρϊπων προβολι ι  
   αποτφπωςθ μιασ ιδζασ επί τισ Φφςεωσ μζςω τοφ ενδιάμεςου Αικζριου κόςμου,  
   αποκαλουμζνου εισ τον Σεκτονιςμό « Μζςον Δϊμα » ” 



Θ εμψυχωκειςα ιδζα ακτινοβολείται εισ το Μζςον Δϊμα με τθν ςκζψθ ι με τθν 
ομιλία. Κάκε λζξθ όταν εκφωνείται γίνεται μια τριαδικι ανεξάρτθτθ οντότθτα, τθσ 
οποίασ θ Λςχφσ είναι ανάλογθ : 
1ον. Τθν υπό τοφ ανκρϊπου βακφτθτα κατανόθςθσ τισ ιδζασ που νοείται με τθν 
λζξθ ( ι τθν ςκζψθ = εςωτερικι ομιλία - πνευματικι διάςταςθ ) 
2ον. Τθν Λςχφ τοφ προςωπικοφ Λόγου ( Βοφλθςθ ) τοφ ανκρϊπου, ο οποίοσ ( Λόγοσ ) 
εμψυχϊνει τθν νοοφμενθ ιδζα - ( ψυχικι διάςταςθ ) 
3ον. Τθν προφορά με ηωντανι φωνι τϊν λζξεων, των οποίων θ φκογγικι ( θχθτικι ) 
μορφι αποτελεί τθν υλικι διάςταςθ ( φόρτιςθσ αικερικισ ενεργείασ – δόνθςισ ). 
Θ τριαδικι αυτι οντότθτα μπορεί να επιφζρει ςτθν Φφςθ μεταβολζσ περιςςότερο ι 
λιγότερο πραγματικζσ. Ζνασ βακυςτόχαςτοσ ςοφόσ ι Μφςτθσ που με κατάλλθλθ 
αγωγι ζχει κυριαρχιςει επάνω ςτον ατομικό του Λόγο, γίνεται πραγματικόσ κυρί-
αρχοσ τισ Φφςεωσ. Μποροφμε λοιπόν να ςυνοψίςουμε τον μθχανιςμό με τα ακό-
λουκα : θ τριαδικι αυτι ακτινοβολία ςυμβολίηεται κατά το πζρασ τισ αλφςου με 
μια Τριπλι παλμικι κίνθςθ τϊν ςυμπλεγμζνων χειρϊν.  

 
 
 
 
Οι κινιςεισ χρθςιμεφουν μόνον για να κατευκφνουν τθν κζλθςθ επιβεβαιϊνοντασ 
τισ πράξεισ. Είναι ςυμβολικζσ και τίποτε άλλο.  
Θ δράςθ τισ κζλθςεωσ είναι που εκφράηεται και αυτό όπωσ είναι φυςικό, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει δια μζςου τϊν κινιςεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατά ςυνζπειαν ζχουμε τισ εξισ πζντε φάςεισ : 
1θ Φαςθ : Υποκειμενικι ιδζα 
2θ Φαςθ : Εμψφχωςθ με τον Ανκρϊπινο “ Λόγο ” ι τθν Δρϊςα Βοφλθςθ 
3θ Φαςθ : Μικροκοςμικι ( ανκρϊπινθ ) εκπομπι με τθν ςκζψθ ι με τθν oμιλία 
4θ Φαςθ : Μικροκοςμικι αντίδραςθ, ψυχικι αικερικι δόνθςθ, επίδραςθ ςτον 
                    ενδιάμεςο ενεργειακό επίπεδο, ( το Μζςον Δϊμα ) 
5θ Φάςθ : Αντικειμενικό αποτζλεςμα ςτθν Φφςθ ( ι ςτθν Ανκρωπότθτα ) 



Οι πζντε αυτζσ φάςεισ, οι οποίεσ αποτελοφν τθν πλιρθ περιγραφι τισ επιδράςεωσ 
τοφ μικρόκοςμου (τοφ ανκρϊπου) επάνω ςτον μακρόκοςμο (τθν Φφςθ), φζρουν ςτο 
νοφ μασ το μυςτθριϊδεσ οικουμενικό ςφμβολο τοφ Φωτοβόλου ι Ρεντάκτινου Αςτ-
ζροσ .   Θ ιδζα υπό μορφι τελείασ εμπεριζχεται ςτο ςυμβολικό ςχιμα κάκε φάςεωσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είναι τϊρα θ ϊρα για μια πιό προχωρθμζνθ κεϊρθςθ τισ ζννοιασ τισ Ρνευματικισ 
και Θκικισ βελτίωςθσ που επιχειρείται ςτον Τεκτονιςμό. Ραρατθρϊντασ τον μζςο 
απλό κακθμερινό άνκρωπο τθσ εποχισ μασ, βλζπουμε μια χαϊδθ αςυνζπεια να 
κυριαρχεί ςτισ εκδθλϊςεισ του. Στο πνευματικό επίπεδο οι ιδζεσ και οι πνευματικζσ 
του ςυλλιψεισ είναι εξαρτθμζνεσ από τθν λιγότερο ι περιςςότερο ςυςκοτιςμζνθ 
και ελαττωματικι κρίςθ του. Θ ψυχι του μοιάηει με τρικυμιςμζνο πζλαγοσ από τισ 
ποικίλεσ επικυμίεσ και τα πάκθ του που τον καταδυναςτεφουν και αποτελοφν τα 
πραγματικά κίνθτρα των πράξεων του. Οι πράξεισ του, υπαγορεφονται κατά μζγα 
μζροσ από τθν ταραγμζνθ και πλιρθ από τα πιο αντιφατικά ςυναιςκιματα ψυχι 
του, πραγματοποιοφνται εφόςον τα διάφορα εξωτερικά αλλά και εςωτερικά εμπόδ-
ια τοφ επιτρζψουν. Κάκε υπόςταςθ εναντιϊνεται προσ τισ δφο άλλεσ, με αποτζ-
λεςμα ο άνκρωποσ για τον οποίο μιλάμε να παρουςιάηει τθν πιο ατυχι και αλλο-
πρόςαλλθ εικόνα. 
 Οι ιδζεσ που γεννιοφνται ςτο πνεφμα του, παραμζνουν και πεκαίνουν ς' αυτό. Θ 
ψυχι αποτελεί πραγματικό δυνάςτθ υποβάλλοντασ και επιβάλλοντασ τθν εκτζλεςθ 
πράξεων λιγότερο ι περιςςότερο παραλόγων αν κατορκϊςει να υπερνικιςει τθν 
φυςικι οκνθρία και τισ αςυνείδθτεσ ωκιςεισ τοφ υλικοφ ςϊματοσ. Χάοσ, αςυναρτθ-
ςία, αςυνζπεια, ζλλειψθ ενότθτασ. Θ Βοφλθςθ, ζμφυτθ Αρετι όλων ανεξαιρζτωσ 
τϊν ανκρϊπων, εδϊ παραμζνει κεωρθτικι και ανεκδιλωτθ. 
Με ςυνειδθτι και διαρκι όμωσ ενδοςκόπθςθ, κάκαρςθ τϊν υποςτάςεων και αυτο-
ζλεγχο, θ χαϊδθσ αυτι κατάςταςθ μεταβάλλεται ςε προςωπικότθτα που ακτινο-



βολεί. Θ πορεία αυτι από το χάοσ προσ τθν τάξθ, ιςοδυναμεί με τθν επανεφρεςθ 
του Απολεςκζντοσ Λόγου. Ελεφκεροσ από προλιψεισ και προκαταλιψεισ, ζχοντασ « 
κακάρει» το πνεφμα του από κάκε ελαττωματικότθτα (3θ περιοδεία διά του πυρόσ), 
κα μπορεί πλζον να ςυλλαμβάνει το υπζροχο ιδεϊδεσ, που κα αποτελεί τον πυρςό 
και τθν πυξίδα του βίου του. Τθν πορεία του προσ το Αιϊνιον Φωσ και ταυτόχρονα 
τθν υπθρεςία προσ τον ςυνάνκρωπο ! Ελεφκεροσ από επικυμίεσ και αςυνάρτθτα 
ςυναιςκιματα, ζχοντασ « κακάρει » τθν ψυχι του από τα τόςο προςφιλι τθσ πάκθ 
(2θ περιοδεία διά του φδατοσ), κα κζτει τθ κζλθςθ του «ςε Δράςθ» και με τον 
Ρροςωπικό του Λόγο κα επιβεβαιϊνει και κα εμψυχϊνει το ιδανικό του. Ελεφκεροσ 
από υλικζσ ανάγκεσ και κυρίαρχοσ τϊν αςυνείδθτων ωκιςεων τοφ υλικοφ ςϊματοσ, 
κα το χρθςιμοποιεί ωσ όργανο για τθν πραγμάτωςθ τοφ Ζργου του, για τθν αντικει-
μενοποίθςθ τοφ ιδεϊδουσ του. Και πιο είναι το ιδεϊδεσ αυτό; Φςτερα από τθν κατα-
νόθςθ τϊν Τεκτονικϊν Αρχϊν, μποροφμε να το ςυνοψίςουμε ςε πζντε υποςχζςεισ 
που οφείλει και πρζπει ο κάκε ζνασ άνκρωποσ να δϊςει προσ τον εαυτό του και να 
τισ εφαρμόςει ςτθν ηωι του. Οι υποςχζςεισ αυτζσ, ζχουν ςχζςθ με τα ερωτιματα 
που του υποβάλλονται ςτον ςκοτεινό κάλαμο ςχετικά με τα κακικοντά του, προσ 
τον Κεό, τον εαυτό του και τον πλθςίον : 
1.  Να υπθρετεί παντοφ και πάντοτε τον Κεό ( ι Μ.Α.Τ. Σ. ) εισ τον οποίον και ανικει. 
2. Να κάμνει παντοφ και πάντοτε ορκι χριςθ τϊν Κείων δϊρων, Σκζψεωσ και 
Λόγου. 
3. Να χρθςιμεφει παντοφ και πάντοτε ςαν αγωγόσ τοφ Κείου ςχεδίου.  
4. Να διαλογίηεται κακθμερινά τον Κεό με ςκοπό τον ςυντονιςμό τϊν ςκζψεων, 
επικυμιϊν και πράξεων του με τθν Ρανάγακθ Αυτοφ Βοφλθςθ 
5. Να Αγαπά και να Υπθρετεί παντοφ και πάντοτε τον πλθςίον ανεξαρτιτωσ τισ ςυμ- 
περιφοράσ αυτοφ (τοφ πλθςίον) προσ αυτόν ( Αγαπιςεισ τον πλθςίον ωσ Σεαυτόν ). 
Αυτόσ είναι ο Ρεντάκτινοσ άνκρωποσ, ο Αςτζρασ του μικρόκοςμου ο οποίοσ δες-
πόηει και κυριαρχεί εαυτοφ. Θ Κυριαρχία ςυνίςταται ςτον εξακολουκθτικό ζλεγχο 
τισ λογικισ και τθσ κρίςεωσ του ςε όλεσ του τισ εκδθλϊςεισ, και ςτθν δίκαιθ χαλιν-
αγϊγθςθ τϊν ορμϊν τισ ψυχισ και τοφ ςϊματοσ του. Τάξθ - Συνζπεια – και Ενότθτα 
είναι τα χαρακτθριςτικά του. 
Σάξθ : Απομάκρυνςθ κάκε ςτοιχείου, ιδζασ, ςυναιςκιματοσ ι πράξεωσ που δεν 
ςυμφωνεί με τον επιδιωκόμενο ςκοπό. 
υνζπεια : Ρνεφμα, ψυχι και υλικό Σϊμα ςυνεργάηονται αρμονικά για τθν επίτευξθ 
τοφ Ζργου, κάτι που ςυναντοφμε ςαν ιςοπλεφρωςθ τοφ τρίγωνου, αλλά και ςαν 
διεφκυνςθ τοφ Εργαςτθρίου κάτω από τθν Αρμονικι κροφςθ τϊν ςφυρϊν. 
Ενότθτα : Μια ιδζα κυριαρχεί, θ οποία ςυνενϊνει τα τρία ςε ζνα. Το πανίςχυρο Εγϊ. 
Είναι ο αρχιτζκτων τοφ Ναοφ, ο Διδάςκαλοσ Χιράμ, που ςε ζνα του νεφμα υπό τον 
ςυμβολιςμό τοφ μυςτθριϊδουσ Σ (ςυμβόλου τισ διευκφνουςασ τα πάντα δυνάμεωσ 
) οι εργάτεσ (ςϊμα), οι εταίροι ( ψυχι ), και οι διδάςκαλοι ( Ρνεφμα) πεικαρχοφν και  
ςτοιχίηονται, μπαίνουν ςε απόλυτθ τάξθ ( τρία είδθ ςτοιχειακϊν ). 
Οι τρεισ αυτοί αυτοί όροι, αποτελοφν τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τθν δθμιουργία 
τοφ Ρροςωπικοφ του Λόγου, ο οποίοσ μόνοσ κακιςτά τον άνκρωπο μεταφυςικι 
οντότθτα. Ο Ρεντάκτινοσ Αςτζρασ παριςτάνει τον Άνκρωπο εκείνο, από μεταφυςικι 
άποψθ, του οποίου οι πράξεισ και οι ενζργειεσ φζρουν ουςιαςτικι επίδραςθ ςτον 
περιβάλλοντα Κόςμο. Ραριςτάνει το πνεφμα που κυριαρχεί επάνω ςτθν φλθ ( τα 
τζςςερα ςτοιχεία ), ι, τον μυθμζνο που κυριαρχεί ςτισ υποςτάςεισ του. Πςον ο άνκ-
ρωποσ εξελίςςεται πνευματικά και όςο θ ςυνείδθςθ του διευρφνεται, τόςο το ιδε-



ϊδεσ του, θ κυρίαρχθ ιδζα που κατευκφνει τισ εκδθλϊςεισ του γίνεται υψθλότερθ, 
ευγενζςτερθ, περιςςότερο δθμιουργικι και αλτρουιςτικι, ςφμφωνθ με το Κείο 
ςχζδιο και ςυμβάλλει ςτθν εξζλιξθ τισ δθμιουργίασ. 

PATER OMNIPOTENS AITHER 
( Ο παντοδφναμοσ Ρατζρασ Αικιρ ) 

Ο ΟΡΦΙΚΟ ΤΜΝΟ 
« Διὸσ ὑψιμζλακρον ἔχων κράτοσ αἰὲν ἀτειρζσ, ἄςτρων ἠελίου τε ςελθναίθσ τε 
μζριςμα, πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πᾶςι ηωοῖςιν ἔναυςμα, ὑψιφανὴσ Αἰκιρ, κόςμου 
ςτοιχεῖον ἄριςτον, ἀγλαὸν ὦ βλάςτθμα, ςελαςφόρον, ἀςτεροφεγγζσ, κικλιςκων 
λίτομαί ςε κεκραμζνον εὔδιον εἶναι. » 
( Ω εςφ ποφ ζχεισ το υψθλόν κράτοσ τοφ Διόσ ποφ είναι πάντοτε ακατανίκθτον καί 
ζχεισ μζροσ τϊν άςτρων, του ιλιου και τθσ ςελινθσ ποφ δαμάηεισ τα πάντα καί 
φυςάσ φωτιά και είςαι ο ςπινκιρ τισ ηωισ εισ όλα τα ηωντανά πλάςματα· ο αικιρ 
ποφ φαίνεςαι από υψθλά, καί είςαι το άριςτον ( το πρϊτον ) ςτοιχείον τοφ κόςμου 
ϊ λαμπρόν βλαςτάρι, ποφ φζρεισ το φωσ και φζγγεισ με τα άςτρα. Εςζ προςκαλϊ 
καί ςζ παρακαλϊ να είςαι ιπιοσ καί γαλινιοσ εισ θμάσ. ) 
Αν και κεωρείται επιςτθμονικά «νεκρόσ » ζναν αιϊνα και πλζον, ο Αικζρασ ( Αither ) 
εμφανίηεται και πάλι ςτο προςκινιο ωσ μια κεωρία για τθν ερμθνεία τισ ανεξιγθ-
τθσ « κάλαςςασ ενζργειασ » και του « κοχλάηοντοσ κενοφ », που μασ περιβάλει. Από 
τθν αρχαιότθτα μζχρι τισ αρχζσ τοφ 20ου αιϊνα ο Αικζρασ αποτελοφςε το τελευταίο 
κρίκο που ςυνζδεε τθν Φυςικι με τθν μεταφυςικι. Στθν αρχαιότθτα πίςτευαν πωσ 
όλοσ ο κόςμοσ ιταν γεμάτοσ από ζνα υλικό λεπτό, αζρινο, ςχεδόν άυλο, που οι 
Ζλλθνεσ ονόμαηαν Αικιρ, οι Λνδοί Ρράνα και οι Κινζηοι Τςι. Ο Ρυκαγόρασ πίςτευε 
ςτθν φπαρξθ τοφ αικζρα ωσ « πζμπτο ςτοιχείο » τισ Φφςθσ, ενϊ οι ανατολικοί πολι-
τιςμοί αποκαλοφςαν το ίδιο ςτοιχείο Ακάςα ( Akasha ). Ο Αριςτοτζλθσ υποςτιριηε 
πωσ εκτόσ από τα τζςςερα ςτοιχεία ( Γθ, Φδωρ, Αιρ και Ρυρ ) υπιρχε ςτθν Φφςθ και 
ο Αικιρ. Σφμφωνα με τθν άποψθ του ο ουρανόσ διζφερε κεμελιακά από τον κόςμο, 
κακϊσ αποτελοφνταν από ζνα πζμπτο ςτοιχείο, τον αικζρα, που ιταν και θ « πζμ-
πτθ ουςία » τισ Φφςεωσ ( από όπου προζρχεται και θ λζξθ Ρεμπτουςία ). Ο Αριςτο-
τζλθσ οδθγικθκε ς’ αυτό το ςυμπζραςμα επειδι παρατιρθςε πωσ όλα τα ουράνια 
ςϊματα είναι φωτεινά, διαγράφουν ατζρμονεσ κφκλουσ, είναι άφκαρτα και αμετά-
βλθτα. Επομζνωσ κάποια άγνωςτθ μορφι ενζργειασ κα ζπρεπε να είναι υπεφκυνθ 
γι’ αυτό. Στουσ αιϊνεσ που ακολοφκθςαν οι αλχθμιςτζσ, που αναηθτοφςαν τθν « 
πεμπτουςία », κράτθςαν ηωντανι τθν κεωρία τοφ Αικζρα. Στισ ςυμβολικζσ απεικο-
νίςεισ τϊν αλχθμιςτϊν ο Αικζρασ αντιπροςϊπευε πάντα το κεφάλι ( το « πζμπτο 
άκρο » τοφ ςϊματοσ ), ενϊ τα υπόλοιπα ςτοιχεία αντιπροςωπεφονταν από τα άλλα 
τζςςερα άκρα (χζρια και πόδια). Σφμφωνα μ’ αυτοφσ τουσ ςυμβολιςμοφσ ο Αικζρασ 
κεωροφνταν ανϊτερο ςτοιχείο τισ Φφςθσ και θ « αικερικι » κατάςταςθ ωσ ζνα από  
τα ανϊτερα επίπεδα τοφ « πνευματικοφ ςϊματοσ ». 
Ο Αικζρασ είναι το κοςμικό ρευςτό που πλθροί τα πάντα. Κατά ςυνζπειαν, ο κόςμοσ 
μασ και όλο το Σφμπαν μασ « υπάρχει » ςτθν αγκαλιά τοφ Αικζρα. Με βάςθ τισ πλθ-
ροφορίεσ τισ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ, ( φιλόςοφοι, Ορφικά κείμενα και Ορ-
φικι Κεογονία) και τθν Σφγχρονθ Φυςικι, ο Αικζρασ ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
α) Είναι ο Νοφσ και θ Κεφαλι τοφ Διόσ, γι’ αυτό και ο Ηεφσ ονομάηεται Αικιρ. 
β) Είναι γενεςιουργόσ. Γεννιζται τθν ςτιγμι τισ δθμιουργίασ ενόσ ςφμπαντοσ, όπωσ 
και του δικοφ μασ Σφμπαντοσ, είναι θ απαραίτθτθ ουςία για να γονιμοποιθκεί θ ηωι 
και είναι και ο ρυκμιςτισ τοφ χρόνου. 



γ) Εκτοξεφεται μζςα από τουσ πυρινεσ όλων τϊν γαλαξιϊν. Άρα ο πυρινασ κάκε 
γαλαξία είναι μια πθγι που εκχφνεται το υπάρχον, πίςω από τθν πθγι, κοςμικό ρευ-
ςτό. Οι πυρινεσ τϊν γαλαξιϊν δομοφν το Συμπαντικό Σιντριβάνι που εκχζει τον 
Αικζρα. 
δ) Είναι απόλυτα δομικόσ και ταυτόχρονα διειςδυτικόσ. Δομεί τα πάντα και διεις-
δφει παντοφ ςτθν φλθ, ςτθν ενζργεια και ςτο κενό. 
ε) Θ κίνθςθ του είναι ςπειροειδισ. Κινείται με αςφλλθπτα μεγάλθ ταχφτθτα που 
ξεπερνάει αυτιν τοφ φωτόσ και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ τοφ Χρόνου, γι’ αυτό και 
δεν μπορεί να ανιχνευτεί εφκολα από όργανα μετριςεων. Φορείσ του είναι τα 
ςωματίδια που ονομάηονται ταχυόνια. 
σ) Είναι χωρίσ βάροσ. 
η) Είναι άπειροσ ςε ποςότθτα. 
θ) Είναι ςτακερόσ και άφκαρτοσ. 
κ) Είναι αυκφπαρκτοσ, φτιαγμζνοσ από αρικμοφσ και θ φπαρξι του αποδεικνφεται 
με τα Μακθματικά. Στο δικό μασ Σφμπαν, κατά τον Ρλάτωνα, μπορεί να δομιςει 
ζωσ δϊδεκα (12) διαςτάςεισ, γι’ αυτό και μπορεί να αναπαραςτακεί με ζνα κανο-
νικό ςτερεό δωδεκάεδρο. 
ι) Ζχει νοθμοςφνθ. 
κ) Ζχει πλιρθ αντίλθψθ του εαυτοφ του, απ’ άκρθ ς’ άκρθ του. 
λ) Είναι Συμπαντικόσ ευςτόσ Υμζνασ όλα τα ςθμεία τοφ οποίου πάλλονται. Δθλαδι 
είναι μία κραταιά ςυνδετικι ουςία – δεςμόσ όλων τϊν δθμιουργθμάτων τοφ 
Σφμπαντοσ, υλικϊν, ενεργειακϊν, ψυχικϊν και πνευματικϊν θ οποία επιτρζπει τθν  
επικοινωνία όλων μεταξφ τουσ ςχεδόν ακαριαία. 
Στουσ επιςτθμονικοφσ και φιλοςοφικοφσ κφκλουσ θ κεωρία τοφ Αικζρα γνϊριςε και 
πάλι διάδοςθ τον 17ου αιϊνα.  
Ο Ολλανδόσ αςτρονόμοσ Κρίςτιαν Χοφγκενσ ( Christiaan Huygens, 1629 -1695 ) 
πίςτευε ότι ςτο διαςτθμικό κενό υπιρχε ζνα αδιόρατο ρευςτό, που « κυμάτιηε » τα 
φωτόνια, όπωσ ανάλογα ο αζρασ δθμιουργοφςε κφματα για τθν διάδοςθ τοφ ιχου. 
Το υλικό αυτό το ονόμαςε Αικζρα από τον Αριςτοτζλθ. Τθν ίδια άποψθ υιοκζτθςαν 
και οι Καρτζςιοσ, Κοπζρνικοσ και Νεφτων. Μάλιςτα ο τελευταίοσ υποςτιριξε ότι 
υπιρχε αικζρασ, προκειμζνου να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ του για ζνα « ακίνθτο 
ςφςτθμα αναφοράσ » ζτςι ϊςτε να εξθγιςει τθν κίνθςθ τϊν ουράνιων ςωμάτων. 
Τον 19o αιϊνα ο Φάραντεϊ υποςτιριξε τθν φπαρξθ τοφ φωτοβόλου αικζρα, κζτον-
τασ ταυτόχρονα τισ βάςεισ τοφ θλεκτριςμοφ και του μαγνθτιςμοφ. Στθν ςυνζχεια ο 
Τηζθμσ Κλερκ Μάξγουελ (1831-1878), ορίηοντασ τα πεδία ωσ καταςτάςεισ μθχανικισ 
ςυμπίεςθσ ενόσ αόρατου αλλά υπαρκτοφ υλικοφ που γεμίηει το χϊρο, τοφ αικζρα, 
πρόςκεςε ότι τα θλεκτρο-μαγνθτικά κφματα κα πρζπει να κεωροφνται ωσ ελαςτικζσ  
ςυμπιζςεισ τοφ αικζρα. 
      Τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα ιταν δονιςεισ αυτοφ τοφ ενδιάμεςου αβαροφσ και  
ρευςτοφ υλικοφ, εφόςον τα κφματα τισ κάλαςςασ είναι δονιςεισ τοφ νεροφ και του 
ιχου δονιςεισ τοφ αζρα. Σφμφωνα με τον Μάξγουελ το κενό φαινόταν να ενεργεί 
διθλεκτρικά, ςαν να ιταν « θλεκτρικά πολωμζνο ». Ρροςπάκθςε λοιπόν να προςφζ-
ρει κάποιο είδοσ μθχανικοφ μοντζλου για τθν διάδοςθ τοφ θλεκτρομαγνθτικοφ 
κφματοσ μζςα ςτο απόλυτο κενό. Ζτςι φαντάςτθκε ότι το κενό γεμίηει από τθν 
μυςτθριϊδθ ουςία τοφ Αικζρα, που υποςτθρίηει και περικλείει τα χρονικά μεταβαλ-
λόμενα θλεκτρικά και μαγνθτικά πεδία - κάτι ςαν παλλόμενο αλλά αόρατο «ηελζ» 
που διαποτίηει το ςφμπαν. Το « τρεμοφλιαςμα» τοφ αικζρα ιταν θ αιτία που το φωσ 



ταξίδευε μζςα του, ακριβϊσ όπωσ τα κφματα τοφ νεροφ μεταδίδονται μζςω τοφ 
νεροφ και ο ιχοσ μζςω του αζρα. Αυτό το παράξενο υλικό ιταν λεπτό, αζρινο, 
ςχεδόν άυλο. Πλα τα ουράνια ςϊματα περνοφςαν μζςα του χωρίσ να επιβραδφνον-
ται. Ιταν όμωσ αρκετά ςυμπαγισ ϊςτε τα εγκάρςια κφματα να διαδίδονται με 
τεράςτια ταχφτθτα. 
Ανάμεςα ςτουσ επιςτιμονεσ του 19ου αιϊνα που υπεράςπιηαν τθν κεωρία τοφ 
Αικζρα ιταν και ο μεγαλοφυισ Σερβοαμερικάνοσ Νίκολα Τζςλα, εφευρζτθσ τϊν 
επαγωγικϊν κινθτιρων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, που ζφεραν επανάςταςθ ςτθν 
θλεκτρομθχανικι, κακϊσ και άλλων 700 πρωτοποριακϊν ευρεςιτεχνιϊν. Ο Τζςλα 
υποςτιριηε πωσ : « Ζνασ αςφρματοσ πομπόσ δεν παράγει ερτηιανά κφματα, τα οποία 
είναι ζνασ μφκοσ, αλλά θχθτικά κφματα ςτον αικζρα, που ςυμπεριφζρονται με κάκε 
τρόπο ςαν αυτά ςτον αζρα, εκτόσ από το ότι, λόγω τθσ μεγάλθσ ελαςτικισ δυνά-
μεωσ και εξαιρετικά μικρισ πυκνότθτασ τοφ μζςου, θ ταχφτθτα τουσ είναι αυτι του 
φωτόσ ». Οι επιςτιμονεσ που υποςτιριηαν τθν κεωρία τοφ Αικζρα είχαν αποδειχκεί 
τισ εξισ αξιωματικζσ ιδιότθτεσ του : Ο Αικζρασ υπάρχει παντοφ, γεμίηει όλο το ςφμ-
παν, διαπερνά κάκε φλθ, είναι θ πθγι κάκε ενζργειασ, μεταβάλλεται ςε φλθ ι μάηα 
... Εκπζμπει φωσ, αλλά είναι διαφανισ. Δεν υπάρχει κερμότθτα ςτον αικζρα, δεν 
υπάρχει απϊλεια ενζργειασ. Ο Αικζρασ είναι ακίνθτοσ, ςτάςιμοσ και αναπόδεικτοσ.. 
Πμωσ θ κεωρία του Αικζρα δεν ζμελλε να ζχει πολφ επιςτθμονικι ηωι μπροςτά τθσ. 
Το 1887 οι φυςικοί Άλμπερτ Μίκελςον και Ζντουαρτ Μόρλεϊ ( Albert Michelson - 
Edward Morley ), κζλοντασ ςαν επιβεβαιϊςουν τθν φπαρξθ τοφ Αικζρα, πραγματο-
ποίθςαν ζνα πείραμα που απζδειξε ωςτόςο πωσ αυτό το ςτοιχείο ιταν ανφπαρκτο !  
Στο πείραμα αυτό ςυγκρίνοντασ τα φαινόμενα τισ ςυμβολισ δφο φωτεινϊν δες-
μϊν, ςε ζνα ςυμβολόμετρο, κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν μπορεί να μετρθκεί 
θ ταχφτθτα τισ Γθσ ωσ προσ το ςφςτθμα αναφοράσ τοφ Αικζρα, ( αφοφ ςτο πείραμα 
αυτό δεν παρατθρικθκε ποτζ θ αναμενόμενθ μετατόπιςθ τϊν κροςςϊν ςυμβολισ 
τϊν δφο ακτίνων φωτόσ ). Ζτςι ζβγαλαν το ςυμπζραςμα ότι θ φπαρξθ τοφ Αικζρα 
διαμζςου τοφ οποίου κα μποροφςαν να διαδίδονται τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα, 
(φϊσ), κακίςταται εντελϊσ περιττι και ότι θ ταχφτθτα τοφ φωτόσ εισ το κενό είναι 
ςτακερι, ( γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν Ειδικι κεωρία τισ Σχετικότθτασ ).  
Από τότε θ κεωρία τοφ Αικζρα κεωροφνταν προβλθματικι και αμφιλεγόμενθ. Τθν 
χαριςτικι βολι όμωσ τθν ζδωςε το 1905 ο Αϊνςτάιν με τθν Κεωρία τισ ςχετικότθ-
τασ ( Ε = m.c² ), που ζδειξε πωσ δεν υπιρχε αικζρασ για να ςτθρίηει τθν διάδοςθ τϊν 
θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων ςτο κενό. Τα κφματα διαδίδονται από μόνα τουσ. 
Διακθρφςςοντασ πωσ τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία αποτελοφν αυτοφςιεσ οντότθτεσ, 
που ζχουν τθν ιδιότθτα να ταξιδεφουν ςτο κενό διάςτθμα. Μετά και από τθν κατα-
κεραφνωςθ τοφ Αϊνςτάιν ο Αικζρασ κεωροφνταν « επιςτθμονικά νεκρόσ ».  
Πποιοσ αςχολείτο μαηί του κεωρείτο ρομαντικόσ, αν όχι « αιρετικόσ ». Θ εναςχόλθ- 
ςθ με τον αικζρα κεωρείτο « ψευδοεπιςτιμθ » και ςτιγμάτιηε τθν « καλι φιμθ »  
τϊν επιςτθμόνων. Με τα χρόνια θ λζξθ Αικζρασ απζκτθςε υποτιμθτικι ςθμαςία. 
Ακόμθ και ςιμερα το επίκετο «αικζριοσ» (Ethereal) ςθμαίνει τον «φευγάτο», αυτόν 
που βρίςκεται « ςτον κόςμο του ». 
Ραρ’όλα αυτά υπιρχαν πάντα επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ που ριψοκινδφνευαν τθν 
φιμθ τουσ αςχολοφμενοι με τθν « απαγορευμζνθ» κεωρία τοφ Αικζρα, ενϊ κάποιοι 
αρνθτζσ αυτισ τισ κεωρίασ ζγιναν ςτθν ςυνζχεια οπαδοί τθσ. Ακόμθ και ο ίδιοσ ο 
Αϊνςτάιν πραγματοποίθςε το 1920 μια ομιλία ςτο Ρανεπιςτιμιο Leyden, όπου 
φαινόταν να είχε μεταβάλει τθν ςτάςθ του ςχετικά με τον Αικζρα : « Ανακεφαλαιϊ-



νοντασ, μποροφμε να ποφμε ότι ςφμφωνα με τθν Γενικι Κεωρία τισ Σχετικότθτασ ο 
χϊροσ είναι προικιςμζνοσ με φυςικζσ ιδιότθτεσ. 
Υπό αυτι τθν ζννοια ςυνεπϊσ υπάρχει ζνασ Αικζρασ. Σφμφωνα με τθν Γενικι 
Κεωρία τισ Σχετικότθτασ ο χϊροσ χωρίσ τον Αικζρα είναι αδιανόθτοσ, διότι ς’ ζνα 
τζτοιο χϊρο όχι μόνον δεν κα υπιρχε διάδοςθ τοφ φωτόσ, αλλά επίςθσ καμιά πικα-
νότθτα φπαρξθσ τϊν προτφπων τοφ χϊρου και του χρόνου, και ςυνεπϊσ οφτε χωρο-
χρονικό ςυνεχζσ ... ». 
Θ κβαντικι Φυςικι κακϊσ και οι διάφορεσ κεωρίεσ για τθν Ενζργεια τοφ Μθδενικοφ 
ςθμείου ανάςτθςαν ωσ ζνα βακμό τθν ομιχλϊδθ και « απαγορευμζνθ » κεωρία τοφ 
Αικζρα. 
Εμφανίςτθκαν οι λεγόμενοι νεοαικεριςτζσ, που υποςτιριηαν τθν ςφγκλιςθ Φυςικισ 
και μεταφυςικισ. Ζνασ πρωτοπόροσ νεοαικεριςτισ ιταν και ο Βίλχελμ άιχ. Αυτόσ 
ανακάλυψε τθν οργόνθ, μια αρχζγονθ κοςμικι ενζργεια που βρίςκεται παντοφ ςτο 
ςφμπαν, και θ οποία ζχει ςχεδόν όλα τα χαρακτθριςτικά τοφ παραδοςιακοφ Αικζρα. 
Το 1954 ο διακεκριμζνοσ Άγγλοσ φυςικόσ P. A. M. Dirac αναρωτικθκε ςοβαρά για 
τθν ςκοπιμότθτα θ επιςτιμθ να ρίξει μια δεφτερθ ματιά ςτθν κεωρία τοφ Αικζρα : 
«H φυςικι κεωρία που δεν βαςίηεται ςτον αικζρα φαίνεται πωσ ζφκαςε ςτο ανϊ-
τατο ςτάδιο και ςτο τζλοσ των δυνατοτιτων τθσ. Μςωσ δοφμε ςτο Αικζρα μια νζα 
ελπίδα για το μζλλον». 
Ζνασ από αυτοφσ που ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα του Dirac ιταν και ο E. W. Silver 
tooth, ζνασ αμερικανόσ επιςτιμονασ από τθν Ουάςιγκτον. Το 1986 ο Silvertooth 
εκτζλεςε ζνα πείραμα χρθςιμοποιϊντασ εξοπλιςμό λζιηερ και τισ ειδικζσ γνϊςεισ 
του ςτθν προωκθμζνθ οπτικι. Σ’ αυτό το πείραμα μετρικθκε θ κίνθςθ τισ Γθσ ςτο 
διάςτθμα. Υπολογίςτθκε πωσ το θλιακό μασ ςφςτθμα κινείται προσ ολοταχϊσ προσ 
τον αςτεριςμό τοφ Λζοντα με μια ταχφτθτα 400 Km/sec, δθλαδι 144.000 Km/h ! 
Ο Silvertooth ► πζτυχε εκεί που οι Michelson - Morley απζτυχαν. Το γεγονόσ ότι 
μποροφςε να ανιχνευκεί θ κίνθςθ τισ Γθσ ςτο διάςτθμα, ςιμαινε ότι πρζπει να 
υπιρχε ζνα ςτακερό ςθμείο αναφοράσ, ο αικζρασ. Αλλά και ότι το φϊσ ςτο ςυγκεκ-
ριμζνο πείραμα ζτρεχε με ταχφτθτα 378.000 Km/sec, μεγαλφτερθ από αυτιν που 
κεωροφν οι χαηαρο-επιςτιμονεσ, δθλαδι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ! 
Ο Silvertooth χρθςιμοποίθςε για τα πειράματα του πανάκριβο εξοπλιςμό και θ 
ζρευνα του ςτθρίχκθκε από τθν Ρολεμικι Αεροπορία τϊν ΘΡΑ και από μια άλλθ 
αμυντικι υπθρεςία. Δεν είναι γνωςτό αν επανζλαβε με επιτυχία το πείραμα του. 
Γνωςτό είναι πάντωσ πωσ ζνασ Αυςτριακόσ φυςικόσ υποςτιριξε πωσ και ο ίδιοσ 
εντόπιςε πειραματικά τθν φπαρξθ τοφ Αικζρα. Σφμφωνα με πολλζσ επιςτθμονικζσ 
απόψεισ θ Ειδικι αλλά και θ Γενικι Κεωρία τισ Σχετικότθτασ, ζχουν περιοριςμζνο 
βακμό εφαρμογισ και αποτελοφν προςζγγιςθ τισ πραγματικότθτασ.  
Θ φπαρξθ τϊν ςωματιδίων που ονομάηονται  ταχυόνια ► και τα οποία κινοφνται με  
ταχφτθτα μεγαλφτερθ από αυτιν τοφ φωτόσ, επιβεβαιϊνει κεωρθτικά με χριςθ τθν 
μακθματικϊν τθν φπαρξθ τοφ Αικζρα. 
Σιμερα οι κεωρθτικοί τοφ Αικζρα δεν τον βλζπουν ωσ ζνα αόρατο υγρό, που βρί-
ςκεται παντοφ ςτο ςφμπαν. Αντίκετα λζνε ότι είναι ζνα ςπειροειδζσ κεμζλιο τοφ 
ςφμπαντοσ, που δεν μπορεί να μετρθκεί με τα όργανα επειδι κινείται πολφ γρι-
γορα. Ο δρ. Moray B. King από τθν Γιοφτα τϊν ΘΡΑ δεν είναι ο μόνοσ επιςτιμονασ 
τισ « ενζργειασ τοφ χϊρου », που πιςτεφει πωσ ο Αικζρασ κινείται με ςπειροειδι 
κίνθςθ. Ο Λνδόσ επιςτιμονασ Paramahamsa Tewari ζχει τθν ίδια άποψθ. Σφμφωνα μ’ 
αυτιν το ςφμπαν,  ςε κάκε κυβικό του εκατοςτό,  είναι γεμάτο από κολοςςιαία επί- 
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πεδα ενζργειασ τα οποία κινοφνται με εκπλθκτικζσ ταχφτθτεσ ςε « μορφι δίνθσ ».  
Αυτι είναι θ αιτία που από τουσ γαλαξίεσ μζχρι και τα θλεκτρόνια κυριαρχεί θ 
ςπειροειδισ κίνθςθ. Γιατί όμωσ θ ενζργεια τοφ Αικζρα δεν μπορεί να εντοπιςτεί και 
να χρθςιμοποιθκεί ακόμθ ; 
Ζνασ επιςτιμονασ περιζγραψε τθν ενζργεια αυτιν ςαν δφο αόρατουσ γίγαντεσ οι 
οποίοι ςπρϊχνουν ταυτοχρόνωσ από τισ δφο πλευρζσ μια πόρτα. Πςον και αν ςπρϊ-
χνουν με ίςεσ δυνάμεισ, θ πόρτα δεν πρόκειται ν’ ανοίξει οφτε από τθν μία πλευρά 
οφτε από τθν άλλθ.  
Θ άντλθςθ τισ αικερικισ ενζργειασ απαιτεί μια κατάλλθλθ διαφορά δυναμικοφ. 
Οι κεωρθτικοί τισ νζασ Φυςικισ πιςτεφουν πωσ ο αικζρασ δεν υπακοφει ςτουσ πε-
ριβόθτουσ νόμουσ τισ Κερμοδυναμικισ, οι οποίοι υποςτθρίηουν πωσ θ ενζργεια δεν 
μπορεί να δθμιουργθκεί οφτε και να καταςτραφεί, παρά μόνον ν’ αλλάξει μορφι. 
Γι’ αυτοφσ θ ενζργεια πάντα υπιρχε και πάντα κα υπάρχει. Δεν χρειάηεται να δθμι-
ουργθκεί ι να καταςτραφεί. Εκείνο που χρειάηεται είναι ζνασ νζοσ Αϊνςτάιν, που κα 
ξεπεράςει τουσ νόμουσ διατιρθςθσ τισ ενζργειασ και κα δθμιουργιςει το κεωρθ-
τικό υπόβακρο πάνω ςτο οποίο κα ςτθριχτεί θ νζα αικερικι τεχνολογία ( Aether 
Technology ). Το πρόβλθμα όμωσ είναι πωσ οι άνκρωποι αρνοφνται να πιςτζψουν 
πωσ ζχουν απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ εμπρόσ τουσ, αρκεί να εκμεταλλευτοφν ςωςτά 
τθ νοθμοςφνθ και τα ζνςτικτα τουσ. Ο πλανιτθσ μασ αςφυκτιά κάτω από το ςθμερι-
νό ενεργειακό μοντζλο, που βαςίηεται ςτθν καφςθ τϊν ανκρακοφχων ενϊςεων. Θ Γθ 
δεν μπορεί να περιμζνει άλλο. Χρειάηεται επαναςτάτεσ όχι αφριο, αλλά ςιμερα. Πχι 
μόνον λόγια, αλλά και δράςθ. « Ο κρίαμβοσ τοφ κακοφ είναι θ απραξία τοφ καλοφ » 
( Edmund Burke ). Σιμερα πάρα πολλοί επιςτιμονεσ, αρχίηουν να προβλθματίηονται 
περί του αντίκετου ( δθλαδι περί τισ υπάρξεωσ τοφ αικζροσ ) και ςυγγράφουν 
ςχετικά άρκρα που βρίκουν από κεωρίεσ, κακϊσ και από μακθματικζσ εξιςϊςεισ. 
Και τοφτο διότι θ κεωρία τισ ςχετικότθτοσ αφινει ζνα ςωρό ερωτιματα για τα 
οποία δεν δίδει απαντιςεισ, και δεν ικανοποιεί πολλά προβλιματα που ανζκυψαν 
ςτθ νεωτζρα Φυςικι. Ο ίδιοσ ο Αϊνςτάιν δεν κατάφερε να προςεγγίςει τισ εξιςϊςεισ 
τοφ ενοποιθμζνου πεδίου.  
Ο Αλβζρτοσ Αϊνςτάιν καί ο Λεοπόλδοσ Μνφελτ ςζ βιβλίο τουσ ζγραφαν τα εξισ : 
“ Δοκιμαςτικά αποδεκτζσ κεωρίεσ μάσ ζχουν εξθγιςει πολλά απ’ τά γεγονότα, αλλά 
καμία γενικι κεωρία ποφ νά καλφπτει όλα τά δεδομζνα τισ γνϊςθσ μασ δζν υπάρχει  
Ρολφ ςυχνά μιά φαινομενικά τζλεια κεωρία, αποδεικνφεται ακατάλλθλθ ι ανεπα-
ρκισ ςτό φϊσ τισ παραπζρα ζρευνασ … 
Ραρόλα αυτά, όςο πιό πολφ ςκφβουμε ςτθν μελζτθ, καί όςο πιό βακυά κατανοοφμε  
το περιεχόμενο τοφ βιβλίου τισ φφςθσ, τόςο πιό πολφ εκτιμάμε τιν ενότθτα του, τθν  
τζλεια ςφνκεςθ του, αν καί θ ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του, όςο προχωροφμε φαίνεται  
όλο καί περιςςότερο να απομακρφνεται ! ” 
Ειδικά για τον αικζρα, θ ςφγχρονθ Φυςικι κα πρζπει να απαντιςει γιατι ζχει εξαφ- 
ανιςτεί και δεν διδάςκεται οπουδιποτε, θ κεωρία του  Stokes ► για τον αικζρα.  Ο 
γνωςτόσ κεμελιωτισ τϊν ποιοτικϊν και ποςοτικϊν διαςτάςεων τϊν ςτροβίλων 
πεδίων, ζχτιςε ζνα πλιρεσ μακθματικό μοντζλο, το οποίο μζχρι και ςιμερα είναι το 
βαςικό εργαλείο τϊν Φυςικϊν για τθν μελζτθ τϊν " ςτροβίλων πεδίων ". Είχε όμωσ 
ςτθρίξει όλθ αυτιν τθν ανάλυςθ ςτο γεγονόσ ότι ο αικζρασ υπάρχει, ότι το κάκε 
ςϊμα ζχει τον δικό του αικζρα και ότι ζνα ςϊμα ςε μεταφορικι κίνθςθ ςυμπαρα-
ςφρει τον αικζρα του, ενϊ ζνα ςϊμα ςε περιςτροφι παρουςιάηει, ανάλογα με τθν 
απόςταςθ απο τθν επιφάνεια του, κλιμακωτι ςυμπαράςυρςθ τοφ αικζρα του.      
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Ο Maxwell επίςθσ, ο κεμελιωτισ τοφ ςφγχρονου Θλεκτρομαγνθτιςμοφ, ωσ γνωςτόν 
ςτιριξε ολόκλθρο το μακθματικό εποικοδόμθμα που καταςκεφαςε για τθν ποςοτι-
κι περιγραφι του, επάνω ςτθν παραδοχι τοφ αικζρα. Εάν αυτό δεν το είχαν απο-
κρφψει, οι ιεροφάντεσ τοφ Αγγλοςαξωνικοφ επιςτθμονικοφ κατεςτθμζνου, τότε το 
πείραμα Michelson - Morley δεν κα ερμθνεφοταν ωσ θ απόδειξθ τισ μθ φπαρξθσ 
αικζρα, αλλά ωσ θ απόδειξθ ότι πραγματικά θ Γθ ςυμπαραςφρει τον αικζρα τθσ 
ςτθν διαςτθμικι πορεία τθσ και ότι ωσ ζτςι, δεν κινείται μζςα ςε κάποιον μζςο-
αικζρα. Ζνεκα τισ εςφαλμζνθσ αυτισ ερμθνείασ τοφ πειράματοσ και με δεδομζνο 
ότι ότι ο Lorentz είχε ωφελιμιςτικά επιλζξει τθν εκδοχι Fresnel για τον αικζρα, ότι 
δθλαδι είναι παντοφ και ακίνθτοσ και όλα κινοφνται μζςα του - μια κακαρά Νευτϊ-
νια αντίλθψθ - ιρκε ςτθν ςυνζχεια ο Einstein και επζβαλε ςτθν ανκρωπότθτα μια 
κακολικά ζκλογθ εκδοχι τισ πραγματικότθτασ, κάτω από τουσ τίτλουσ " κεωρίεσ 
ςχετικότθτασ ", οι οποίεσ ςιμερα ςταδιακά αποκακθλϊνονται. Συςτθματικά δε, 
ζχουν αποκρυβεί και ςκόπιμα απαξιωκεί, χωρίσ τθν χριςθ καμμιάσ απολφτωσ επις-
τθμονικισ μεκόδου, τα πολυετι και επιτυχι πειράματα τοφ Dayton Miller ςτο παρα-
τθρθτιριο τοφ όρουσ WILSON, όπου απζδειξε πζραν κάκε αμφιβολίασ και πειραμα-
τικοφ ςφάλματοσ ότι ο αικζρασ ςυμπαραςφρεται από τθν κίνθςθ τισ Γθσ.  
Ρλιρθσ εξιγθςθ και ανάλυςθ αυτισ τισ επιςτθμονικισ αλικειασ, υπάρχει ςτθν 
πλιρθ αναφορά Dayton Miller's Ether-Drift Experiments ► δυςτυχϊσ μόνον εισ τθν 
Αγγλικι γλϊςςα και ιδίωσ για τουσ επαΐοντεσ ( επιςτιμονεσ ) . 
O πρόςκετοσ Μζγασ Διδάςκαλοσ Αλζξανδροσ Αλεξανδρόπουλοσ, διευκυντισ τοφ 
Τεκτονικοφ περιοδικοφ Ρυκαγόρασ, το ζτοσ 1929 ζγραφε ( τόμοσ Ηϋ, ςελ.161 ) : 
“ εφ’ όςον όμωσ θ επιςτιμθ δεν εξαρκεί επί τοφ παρόντοσ τουλάχιςτον πρόσ πλιρθ 
αποκάλυψιν τισ αλθκείασ κατά πάςαν ζκταςιν, θ Ελευκζρα Τεκτονικι προςτρζχει 
είσ τά μάλλον υψθπετι προϊόντα τισ ανκρωπίνθσ διανoιςεωσ καί εςωτζρασ διαις-
κιςεωσ, ιτοι είσ τα μυςτιρια πάντων τϊν αρχαίων λαϊν καί είσ τασ παραδόςεισ καί 
Βίβλουσ παςϊν τϊν κρθςκειϊν καί ιδιαηόντωσ είσ τάσ Αγίασ Γραφάσ… 
Η γνϊςισ τισ Aλθκείασ δζν αναηθτείται διά τισ επιςτιμθσ, αλλά μόνον διά τοφ 
Ορκοφ Λόγου καί υπό τινά ζννοιαν διά τοφ Ενδοτζρου Φωτόσ τισ Ψυχισ ”. 
 
 

 

► υνζντευξθ Γιάννθ Πθλιοφνθ για το Μποηόνιο τοφ Higgs-Αικζρα 
►Σο ςωματίδιο Higgs 

    [1] χετικά άρκρα : 
1. Σεκτονιςμόσ, Εγρθγορόσ και επικυμία Γνϊςθσ ► 
2. Ειςαγωγιςτισ ζννοιεσ κεπτομορφζσ και Εγρθγορότα ► 
3. Εγρθγορόσ ( A.M.P.A. - Αυκεντικι Μυςτικιςτικι Ροδοςταυρικι Αδελφότθτα ) ► 
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