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Δεν είναι απλι υπόκεςθ να περιγραφοφν με απλά λόγια το ποιοσ και το τι ιταν ο 

Δάςκαλοσ, ο Δρ. Στυλιανόσ Αττεςλισ. Δεν είναι εξίςου απλι υπόκεςθ να 

περιγραφοφν ςυνολικά οι διδαςκαλίεσ των Ερευνθτϊν τθσ Αλικειασ οι οποίεσ 

εκφράςτθκαν αρχικά από το Δάςκαλό τουσ. Είναι όμωσ εφκολθ υπόκεςθ να 

αγαπιςεισ και να ςεβαςτείσ το Δάςκαλο, το μφςτθ και κεραπευτι του οποίου τα 

«καφματα» πραγματοποιικθκαν επί επτά δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα. 

Θ ηωι του είναι αυτι ενόσ κεραπευτι και θ διδαςκαλία του, δθλ. αυτι των 

Ερευνθτϊν τθσ Αλικειασ, άρχιςε το 1919 ςτθν Κφπρο όταν ο νεαρόσ Στυλιανόσ ςε 

θλικία των μόλισ επτά ετϊν ιταν ιδθ ςε κζςθ να ταξιδεφει ςυνειδθτά ςτουσ 

κόςμουσ υψθλότερων διαςτάςεων. Ιταν επίςθσ ςε κζςθ να ομιλεί τισ γλϊςςεσ 

των παρελκόντων ηωϊν του και να επικοινωνεί ςυνειδθτά με οντότθτεσ από τουσ 

άλλουσ κόςμουσ που τον κακοδθγοφςαν εδϊ και αιϊνεσ. Τισ οντότθτεσ αυτζσ τισ 

αποκαλοφςε αδερφοφσ-οδθγοφσ. 

Οι γονείσ του τα γνϊριηαν αυτά, πίςτευαν ςτισ ικανότθτζσ του αλλά τον παρότρυναν 

να μθν τισ αποκαλφπτει ςε άλλουσ. Από τθν αρχι τθσ ενςάρκωςισ του ο Στυλιανόσ 

Αττεςλισ γνϊριηε το ποιοσ ιταν και τον ςκοπό αυτισ του τθσ ενςάρκωςθσ. Αυτό 

όμωσ που δε γνϊριηε ο μικρόσ Στυλιανόσ ιταν το γεγονόσ ότι οι άλλοι άνκρωποι 

γφρω του δεν ιταν ςαν εκείνον. Νόμιηε πωσ οι πάντεσ μποροφςαν να επικοινωνοφν 

με οντότθτεσ από το υπερπζραν. Σφντομα ο μικρόσ Στυλιανόσ κα ςυνειδθτοποιιςει 

πωσ είναι ζνα ξεχωριςτό παιδί. Κάποια μζρα ςτο δθμοτικό ο δάςκαλοσ τθσ 

αρικμθτικισ τον ςικωςε ςτο πίνακα για να λφςει ζνα δφςκολο πρόβλθμα. Δυςτυχϊσ 

ο μικρόσ Στυλιανόσ δεν είχε προετοιμαςτεί κακόλου και παραδζχτθκε ανοιχτά πωσ 

ιταν αδιάβαςτοσ. Παρ’ όλα αυτά ο δάςκαλοσ τθσ αρικμθτικισ επζμενε να ζρκει ςτο 

πίνακα και να προςπακιςει. Ο μικρόσ Στυλιανόσ πιγε λοιπόν ςτον πίνακα μθ 

ζχοντασ ιδζα του πωσ να λφςει το πρόβλθμα αυτό. Ο δάςκαλοσ εκφϊνθςε το 

πρόβλθμα με δυνατι φωνι και ο μικρόσ Στυλιανόσ το ζλυςε ςτο πίνακα. Αργότερα ο 

ίδιοσ κα πει: «Ζνοιωςα κοντά μου ζναν εκ των αδερφϊν-οδθγϊν και φίλων, ζναν 

δομινικανό μοναχό τον οποίο γνωρίηω εδϊ και πολλοφσ αιϊνεσ. Μου είπε: «Δϊςε 

μου το χζρι ςου, μαηί κα το λφςουμε το πρόβλθμα αυτό»». Ο μικρόσ Στυλιανόσ πιρε 

τθν κιμωλία ςτο χζρι και ο αόρατοσ οδθγόσ ανζλαβε τον ζλεγχο του χεριοφ και 

ζγραψε τθ λφςθ ςτο πίνακα. Ο δάςκαλοσ τθσ αρικμθτικισ ζμεινε ζκπλθκτοσ και τον 

ρϊτθςε: «Γιατί μου είπεσ πωσ είςαι αδιάβαςτοσ;» Ο Στυλιανόσ απάντθςε: «Κφριε, 

δεν ιμουν εγϊ αυτόσ που ζλυςε το πρόβλθμα». Ο δάςκαλοσ: «Ε τότε, ποιοσ το 

ζλυςε;». «Ιταν ο πάτερ Δομινικοσ, ο δομινικανόσ μοναχόσ που ςτζκεται δίπλα μου. 

Εκείνοσ πιρε το χζρι μου και ζλυςε το πρόβλθμα» απάντθςε ο μικρόσ Στυλιανόσ. Ο 

δάςκαλοσ εξοργιςμζνοσ είπε: «Εγϊ δε βλζπω κανζνα δομινικανό μοναχό. Στυλιανζ, 

μασ κοροϊδεφεισ τϊρα;». Ο δάςκαλοσ τθσ αρικμθτικισ κατζβαςε τον Στυλιανό ςτο 

γραφείο του διευκυντι του οποίου και εξιγθςε τι είχε ςυμβεί και τον άφθςε εκεί. 

Για καλι του τφχθ, όπωσ αποδείχτθκε αργότερα, ο διευκυντισ του δθμοτικοφ 



εξαςκοφςε πνευματιςμό ςτα κρυφά. Τον καιρό εκείνο θ εναςχόλθςθ με το 

πνευματιςμό απαγορευόταν από τθν επίςθμθ εκκλθςία τθσ Κφπρου. Όταν ο 

διευκυντισ εξζταςε το γραφτό του μικροφ Στυλιανοφ ςτο πίνακα δε του ζμοιαηε με 

τθ γραφι ενόσ επτάχρονου και ζτςι πιρε τον μικρό Στυλιανό ςτα ςοβαρά. Τθν 

επόμενθ Τετάρτθ το απόγευμα το δθμοτικό δε κα λειτουργοφςε και ζτςι ο διευκυ-

ντισ κανόνιςε να ζρκει ο Στυλιανόσ με το πατζρα του ςτο γραφείο του ςχολείου. 

Όταν ζφταςαν ςτο γραφείο ο Στυλιανόσ αντίκριςε δυο «παχουλοφσ» κυρίουσ, ζνα 

κακθγθτι μακθματικϊν και ζνα κακθγθτι λατινικϊν να τον περιμζνουν. Οι δφο 

αυτοί κφριοι ικελαν να μάκουν περιςςότερα ςχετικά με τον επτάχρονο ςοφό και 

τουσ αόρατουσ βοθκοφσ του. Κατ’ αρχάσ του δϊςανε να λφςει ζνα πρόβλθμα 

αρικμθτικισ που ιταν πζρα του επιπζδου ενόσ επτάχρονου. Ζπειτα του ζδωςαν να 

λφςει ζνα πρόβλθμα ςτθν άλγεβρα, μετά τετραγωνικζσ ρίηεσ και λογάρικμουσ. Κάκε 

φορά ο πατιρ Δομινικοσ κακοδθγοφςε το χζρι του μικροφ Στυλιανοφ και ζλυνε τα 

προβλιματα χωρίσ κανζνα ςφάλμα. Φςτερα του ηιτθςαν να μεταφράςει κάποιεσ 

ςειρζσ από τα ζργα του Οβίδιου ( 43 π.Χ. – 17 μ.Χ. ), ενόσ ρωμαίου ποιθτι του 

οποίου οι αφθγθματικζσ και γλωςςικζσ ικανότθτεσ είναι μοναδικζσ. Ο κακθγθτισ 

των λατινικϊν ηιτθςε από το Στυλιανό να διαβάςει μερικζσ ςειρζσ ςτα λατινικά και 

μετά να τισ μεταφράςει και να τισ γράψει ςτα Ελλθνικά. «Βεβαίωσ, κζλετε να τα 

γράψω ςτθ δθμοτικι ι ςτθν κακαρεφουςα;», ρϊτθςε ο Στυλιανόσ. Οι κακθγθτζσ 

αλλθλοκοιτάχτθκαν και του απάντθςαν: «Και τισ δφο». Ο μικρόσ Στυλιανόσ αυτο-

ςυγκεντρϊκθκε και υπό τθν κακοδιγθςθ του πατιρ Δομινικου μετζφραςε δφο 

ολόκλθρεσ ςελίδεσ. Οι κακθγθτζσ δεν μποροφςαν να πιςτζψουν τι ζβλεπαν τα μάτια 

τουσ και ςυνζχιςαν να τον εξετάηουν ηθτϊντασ του να κάνει διερμθνεία κακϊσ ο 

κακθγθτισ των λατινικϊν κα διάβαηε δυνατά από μια λατινικι Βίβλο. Ο μικρόσ 

Στυλιανόσ αυτοςυγκεντρϊκθκε και όχι μόνο ζκανε μια άψογθ διερμθνεία αλλά 

διόρκωςε ζνα λάκοσ που ζκανε ο κακθγθτισ, θ προφορά του οποίου δεν ιταν θ 

καλφτερθ. Φςτερα ο Στυλιανόσ ςε απόλυτο ςυντονιςμό με τον πατιρ Δομίνικο 

άρχιςε να διαβάηει το λατινικό ευαγγζλιο με τθ ςωςτι προφορά. Ο κακθγθτισ των 

λατινικϊν είχε ενκουςιαςτεί τόςο πολφ με το μικρό που τον αγκάλιαςε και φίλθςε. 

Όμωσ, όπωσ και ςτα περιςςότερα επτάχρονα δε του άρεςε αυτό και αποτραβι-

χτθκε. Κα ιταν λάκοσ να υποκζςουμε πωσ ο Στυλιανόσ Αττεςλισ λειτουργοφςε 

απλά ωσ «ενδιάμεςο» για μια οντότθτα από το υπερπζραν ονόματι πάτερ 

Δομινικοσ. 

Ο Δάςκαλοσ δεν ιταν ενδιάμεςο και οφτε ζκρινε ςωςτό να ανοίγεται κανείσ ςε 

άγνωςτεσ οντότθτεσ ι ςε άγνωςτεσ «ενζργειεσ» ωσ μζντιουμ και να τουσ επιτρζπει 

να εκφραςτοφν μζςω αυτοφ. Κάτι τζτοιο κα μποροφςε να αποδειχτεί επικίνδυνο και 

να οδθγιςει ςε ςκοτεινά μονοπάτια. Όταν ο Δάςκαλοσ μίλαγε για ςυντονιςμό 

εννοοφςε το «ςυνκραδαςμό» του με τον οδθγό-φίλο του, όπου οτιδιποτε γινόταν 

με το χζρι του ι όταν επικοινωνοφςε μαηί του θ γνϊςθ αυτι αμζςωσ του γινόταν 

οικεία. Φαντάςου τι κα ςυμβεί όταν ενϊςεισ τισ φλόγεσ δφο κεριϊν. Το φωσ κα 

γίνει πιο ζντονο και οι δφο φλόγεσ κα ενοποιθκοφν ςε μια. Όταν απομακρυνκοφν τα 



δυο κεριά κα ξαναδοφμε δφο ξεχωριςτζσ φλόγεσ. Ο Δάςκαλοσ ζλεγε πωσ θ εξζλιξθ 

τθσ ικανότθτασ του ςυντονιςμοφ, που υπάρχει άδθλθ μζςα μασ, μπορεί να μασ 

οδθγιςει ςε ςυντονιςμό και να οικειοποιιςουμε γνϊςθ απευκείασ ςχετικά με 

κάποιον ι κάτι. Θ γνϊςθ προερχόμενθ από ςυντονιςμό αποκτείται πολφ πιο 

γριγορα απϋ ότι θ γνϊςθ από ςυμβατικζσ ςπουδζσ. Σπουδζσ πολλϊν ετϊν μποροφν 

λοιπόν να αποκτθκοφν ςτιγμιαία μζςω του ςυντονιςμοφ. Τθν επόμενθ μζρα αφοφ ο 

Δάςκαλοσ είχε υποβλθκεί ςε εξετάςεισ ςυνζβθ ζνα ατφχθμα. Ζνα παιδάκι από το 

ςχολείο ζτρεχε, ζπεςε ςε ζνα λάκκο, χτφπθςε άςχθμα ςτο γόνατο και αιμορροοφςε 

αςταμάτθτα. Κάποιοι δάςκαλοι ζφεραν το παιδάκι ςτο γραφείο του διευκυντι 

όπου τι ςτιγμι εκείνθ βριςκόταν και ο Δάςκαλοσ. Ο πατιρ Δομίνικοσ είπε ςτο 

Δάςκαλο να ηθτιςει νερό για να κακαριςτεί το γόνατο του παιδιοφ από το αίμα και 

τα χϊματα. Ο Δάςκαλοσ κακάριςε το γόνατο, θ αιμορραγία όμωσ ςυνεχιηόταν. 

 Ο διευκυντισ είχε φωνάξει τον γιατρό τθσ γειτονιάσ, ο οποίοσ τφχαινε να είναι 

ξάδερφοσ τθσ μθτζρασ του Δάςκαλου και γνϊριηε πολλά για τισ ικανότθτεσ του 

Δάςκαλου. Όταν ζφταςε ςτο γραφείο του διευκυντι και είδε τον Δάςκαλο να 

κακαρίηει τθν πλθγι είπε ςτο διευκυντι να επιτρζψει ςτο μικρό Στυλιανό να 

ςυνεχίςει αυτό που κάνει. Τθν ςτιγμι εκείνθ ο πατιρ Δομινικοσ είπε ςτο Δάςκαλο: 

«Ασ τον κεραπεφςουμε τϊρα» και τον κακοδιγθςε λζγοντάσ του να γονατίςει και 

να ακουμπιςει τα δφο του χζρια ςτο γόνατο του παιδιοφ. «Οραματίςου το γόνατο 

ςε υγιι κατάςταςθ, χάιδεψζ το, δεσ το ςε καλι υγεία και τϊρα απομάκρυνε τα 

χζρια ςου», ιταν θ κακοδιγθςθ του πατιρ Δομίνικου. Ο Δάςκαλοσ ζκανε όπωσ του 

είχε ειπωκεί και όταν απομάκρυνε τα χζρια του δεν υπιρχε πια οφτε αίμα οφτε 

πλθγι ςτο γόνατο του παιδιοφ, ο μικρόσ μακθτισ είχε κεραπευτεί εντελϊσ! Όταν ο 

γιατρόσ είδε τθν πλθγι εντελϊσ κεραπευμζνθ ανζφερε τθ ςχζςθ του με το Δάςκαλο 

και είπε: «Είμαςτε ςυνθκιςμζνοι ςε τζτοια». Εκμεταλλευόμενοσ τθν μεγάλθ ευκαι-

ρία που παρουςιάςτθκε μπροςτά του ωσ μφςτθσ-παιδί-κεραπευτισ ο διευκυντισ 

κανόνιςε με το πατζρα του Δάςκαλου να ζρχεται ο μικρόσ ςτο ςπίτι του διευκυντι 

τισ Παραςκευζσ το απόγευμα. Τθν επόμενθ Παραςκευι όταν ο Δάςκαλοσ ζφταςε 

ςτο ςπίτι του διευκυντι μπικε ςε ζνα μεγάλο δωμάτιο όπου αντίκριςε 25 

πνευματικοφσ αναηθτθτζσ, πρόκυμουσ να γνωρίςουν αυτό το ξεχωριςτό παιδί και 

τουσ αόρατουσ οδθγοφσ του. Ηιτθςαν από το Δάςκαλο - τον οποίο τον προςφω-

νοφςαν με το χαϊδευτικό Λάκθ – αν γινόταν να κζςουν ςτον πατιρ Δομινικο και 

ςτουσ άλλουσ οδθγοφσ κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ φιλοςοφικζσ ερωτιςεισ. Ο Δάςκαλοσ 

δζχτθκε. Άρχιςαν λοιπόν να κζτουν ερωτιςεισ και να καταγράφουν τισ απαντιςεισ 

του Δαςκάλου. Μετά άρχιςαν να κζτουν ερωτιςεισ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ και ο 

Δάςκαλοσ τουσ απαντοφςε με τζλεια προφορά ςτθν ίδια γλϊςςα που του τισ 

ζκεταν. Οι παρευριςκόμενοι είχαν εντυπωςιαςτεί. Αναρωτιόντουςαν πωσ ζνα παιδί 

επτά ετϊν μποροφςε να απαντιςει ςε αυτά τα δφςκολα φιλοςοφικά ερωτιματα και 

πωσ τα είχε καταφζρει να μάκει τόςεσ ξζνεσ γλϊςςεσ ςε αυτι τθ μικρι θλικία. Αυτζσ 

οι ςυναντιςεισ ςυνεχίςτθκαν επί τρείσ εβδομάδεσ ζωσ ότου ο πατιρ Δομινικοσ και 

ζνασ άλλοσ οδθγόσ ο πατιρ Γιοχανάν είπαν ςτο Δάςκαλο πωσ οι ςυναντιςεισ αυτζσ 



δε μποροφςαν να ςυνεχιςτοφν ζτςι απλά. Ο Δάςκαλοσ ιταν ςε ςυνεχι ςυνειδθτι 

επικοινωνία με τον Λωάννθ τον Ευαγγελιςτι, τον αόρατο μζντορά του εδϊ και 

ςχεδόν 2000 ζτθ. Ο Λωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ είπε πωσ αν ο διευκυντισ και οι φίλοι 

του ικελαν να ςυνεχίςουν κα πρζπει πρϊτα να δϊςουν τισ επτά υποςχζςεισ. Ο 

Λωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ κακοδθγϊντασ το χζρι του Δάςκαλου κατζγραψε τισ επτά 

υποςχζςεισ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ακόμθ και ςιμερα από τουσ μακθτζσ του 

Δαςκάλου και τουσ μακθτζσ αυτϊν ακριβϊσ ζτςι όπωσ του είχαν καταγραφεί. Οι 

επτά υποςχζςεισ δεν είναι όρκοι ςε κάποιο κεό, οργάνωςθ ι πρόςωπο. Πρόκειται 

απλά για υποςχζςεισ που δίνει το άτομο ςτον εαυτό του όπου υπόςχεται να 

προςπακεί να ηει για πάντα ςφμφωνα με αυτζσ ςτθ ςκζψθ, ςτο λόγο και ςτθ πράξθ. 

Τθν επόμενθ Παραςκευι ο Δάςκαλοσ ανακοίνωςε τουσ όρουσ τθσ ςυνζχιςθσ των 

ςυναντιςεων αυτϊν, επζδωςε τισ επτά υποςχζςεισ και παρακάλεςε τουσ 

παρευριςκόμενοσ να δϊςουν αυτζσ τισ υποςχζςεισ πριν ειςζλκουν ςτο μακρφ αυτό 

μονοπάτι. Ο διευκυντισ διάβαςε τισ υποςχζςεισ δυνατά και οι άλλοι αναηθτθτζσ 

όρκιοι και κρατϊντασ το χζρι ςτθ καρδιά μυικθκαν από το μικρό Δάςκαλο. Ο 

Δάςκαλοσ κάκιςε ςτθν καρζκλα όπου τα ποδαράκια του δεν ζφταναν το πάτωμα και 

ςυνζχιηε να διδάςκει το κατά τα άλλα μορφωμζνο του ακροατιριο. Ζτςι άρχιςε 

το1919 ςτθν Κφπρο το ζργο τθσ διδαςκαλίασ και τθσ κεραπείασ από ζναν μόλισ 

επτάχρονο μφςτθ. Κατά τθ διάρκεια των επόμενων εβδομιντα ετϊν ο Δάςκαλοσ 

ίδρυςε ανά τον κόςμο 100 ανεξάρτθτουσ κφκλουσ μελζτθσ. Πολλζσ χιλιάδεσ 

μακθτϊν προςχϊρθςαν ςτουσ κφκλουσ αυτοφσ και ζηθςαν τθν εμπειρία τθσ 

προςωπικισ πνευματικισ αφφπνιςθσ και των εντυπωςιακϊν κεραπειϊν. 

Οι ςυμβατικά αποκαλοφμενεσ «ανίατεσ αςκζνειεσ» όπωσ μορφζσ καρκίνου ξαφνικά 

και ωσ «εκ του καφματοσ» εξαφανίςτθκαν με τθ παρουςία του Δάςκαλου. Οι 

εντυπωςιακζσ κεραπευτικζσ ικανότθτεσ του Δαςκάλου επζτρεψαν ςε παράλυτουσ 

και ανίκανουσ να περπατιςουν ξανά. Ο Δάςκαλοσ δεν κεράπευε μόνο φυςικό πόνο 

αλλά και αυτοφσ των οποίων οι καρδιζσ είχαν ςυναιςκθματικό πόνο. Και αυτοί που 

περπατοφν ςε νοθτικό ςκότοσ, ςτθν άρνθςθ και ςτθ ςφγχυςθ τουσ απομάκρυνε από 

τισ ςκιζσ και τουσ οδθγοφςε ςτο φωσ. Θ προκυμία αλλά και θ ικανότθτα του 

Δάςκαλου να διδάςκει προςζλκυςαν πολλοφσ ανκρϊπουσ, τουσ οποίουσ ανάλογα 

με το επίπεδο ςυνειδθτότθτάσ τουσ κατάταςςε ςε διαφορετικοφσ κφκλουσ: τον 

εξωτερικό κφκλο, των εςωτερικό κφκλο, τον εςϊτερο κφκλο και τον εςϊτατο κφκλο. 

Τουσ ςοβαροφσ ερευνθτζσ, αυτοφσ δθλαδι που ζκεταν τθν πνευματικι εναςχόλθςθ 

ςαν κφριο ςτόχο, τουσ δίδαςκε προχωρθμζνεσ μεκόδουσ και αςκιςεισ των οποίων 

το αποτζλεςμα ιταν μεταξφ άλλων εξωςωματικζσ εμπειρίεσ και κεραπεία εξ’ 

αποςτάςεωσ. 

Ο Δάςκαλοσ μασ ζδωςε τα «Χρυςά Κλειδιά» του βαςιλείου των ουρανϊν και μασ 

δίδαξε τουσ τρόπουσ να τα χρθςιμοποιιςουμε. Στθ ςυνζχεια ο Δάςκαλοσ εργάςτθκε 

40 χρόνια ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ςτο τυπογραφείο του κράτουσ τθσ Κφπρου και 

παράλλθλα ηωγράφιηε και ποφλαγε τα ζργα του ςε τιμζσ κόςτουσ των εξόδων 

(τελάρο + μπογιζσ), δθλ. ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Ο κόςμοσ τα αγόραηε διότι αυτά 



λειτουργοφςαν ωσ φυλαχτά και είχαν πολφ καλι επιρροι ςε παιδιά με ανίατεσ 

πακιςεισ. Διάςθμοσ ζγινε όταν είχε πια πάρει τθ ςφνταξι του κυρίωσ από τα βιβλία 

του Κυριάκου Μαρκίδθ. Ο ίδιοσ πάντα ςυμβοφλευε τουσ μακθτζσ του που ιταν 

κυκλάρχεσ να εργάηονται κανονικά ςτισ κφριεσ δουλείεσ τουσ και να λειτουργοφν ωσ 

κυκλάρχεσ και κεραπευτζσ χωρίσ αμοιβι, το πολφ να παίρνουν προαιρετικά κάποια 

χριματα που να καλφπτουν τα ζξοδα μετακίνθςθσ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ να μθ 

δζχονται χριματα ι άλλα δϊρα. Το 1919 λοιπόν ο επτάχρονοσ Δάςκαλοσ ιδρφει 

τουσ Κφκλουσ τθσ Αλικειασ για τθ μελζτθ του ςυςτιματοσ τθσ Ζρευνασ τθσ 

Αλικειασ, οι οποίοι ςυνεχίηουν να υπάρχουν ακόμθ και ςιμερα. Κάκε κφκλοσ 

Ζρευνασ τθσ Αλικειασ κακοδθγείται από ζναν προχωρθμζνο αδερφό ι αδερφι. 

Κάκε κφκλοσ είναι ανεξάρτθτοσ από τουσ άλλουσ κφκλουσ, πράγμα που ςθμαίνει 

πωσ ο οδθγόσ και τα μζλθ ενόσ κφκλου δεν εμπλζκονται με τθ δουλειά που γίνεται 

από κάποιον άλλο οδθγό και άλλα μζλθ ςε κάποιον άλλο κφκλο. Ο κάκε κφκλοσ ζχει 

πρόςβαςθ ςτθ ςυνολικι διδαςκαλία, αν και υπάρχει αρκετό υλικό για μακιματα 

και βιβλία για εκατό χρόνια, όπωσ ςυχνά ζλεγε ο Δάςκαλοσ. 

Θ διδαςκαλία του Συςτιματοσ τθσ Ζρευνασ τθσ Αλικειασ είναι μια ολοκλθρωμζνθ 

διδαςκαλία. Ωσ ερευνθτζσ δεν χρειαηόμαςτε περιςςότερθ γνϊςθ αλλά αυτό που 

χρειαηόμαςτε είναι ειλικρινι προςπάκεια να ερευνιςουμε τθσ Αλικεια απευκείασ. 

Να ανακαλφψουμε τθν Αλικεια ςχετικά με το τι και ποιοί είμαςτε και να απελευκε-

ρωκοφμε από τον πόνο και τισ ψευδαιςκιςεισ που προζρχονται από τον εγωιςμό. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ο Δάςκαλοσ κακοδθγοφςε ο ίδιοσ τουσ κφκλουσ του 

και κεωροφςε τον αυτό του ωσ μζλοσ κάκε κφκλου. «Μετά το κάνατό μου κα 

ςυνεχίςω να κακοδθγϊ τουσ κφκλουσ… δεν υπάρχει ανάγκθ κάποιου αρχθγοφ ι 

διεκυντι», ζλεγε ο Δάςκαλοσ. Κάκε επίςθμοσ προχωρθμζνοσ αδερφόσ ι αδερφι 

που θγείται κάποιου κφκλου αντιπροςωπεφει το Δάςκαλο ωσ οδθγόσ. Αναλόγωσ ο 

Δάςκαλοσ αντιπροςωπεφει τισ διδαςκαλίεσ υψθλότερων οντοτιτων με τισ οποίεσ 

βρίςκεται ςε επαφι. Οι οντότθτεσ αυτζσ δεν είναι απλά προχωρθμζνεσ ενςαρκω-

μζνεσ οντότθτεσ αλλά είναι επίςθσ γνωςτζσ με τισ αραμαϊκζσ του ονομαςίεσ ζτςι 

όπωσ χρθςιμοποιικθκαν από τον Λθςοφ ωσ “Ben Allaha” ( Υιοί του Κεοφ ) και “Ben 

Aur” (Υιοί του Φωτόσ). Στα εβραϊκά ονομάηονται “Elohim” (Κεία Πολλαπλότθτα) – 

δθλ. Κεοί μζςα ςτον Απόλυτο Είναι. Κάποιεσ από αυτζσ τισ οντό-τθτεσ εκφράηονται 

ωσ Αρχάγγελοι ςε όλεσ τισ γνωςτζσ και άγνωςτεσ Αρχαγγελικζσ Τάξεισ. Τα 

αναρίκμθτα αυτά πνεφματα – οντότθτεσ δεν γεννικθκαν και δεν κα πεκάνουν ποτζ, 

είναι αιϊνια. Ο Δάςκαλοσ μασ ςφςτθςε ςε αυτζσ τισ οντότθτεσ και μασ δίδαξε πϊσ 

να ζρκουμε ςε επαφι μαηί τουσ. Όταν βλζπουν τον άνκρωπο που προςπακεί 

ςοβαρά να εξελίςςεται αυτζς τον δζχονται με χαρά και είναι πρόκυμεσ να του 

αποκαλφψουν μεγάλεσ ςοφίεσ. Θ Κεία τουσ Σοφία είναι τόςο μεγάλθ εν ςχζςθ με 

τθν ανκρϊπινθ όςο αυτι ενόσ ςπουδαίου επιςτιμονα με αυτι ενόσ μικροφ παιδιοφ. 

Προφανϊσ ο Στυλιανόσ Αττεςλισ ιταν μια εξαιρετικά προχωρθμζνθ οντότθτα για να 

αναπτφξει μια τζτοια ολοκλθρωμζνθ κεωρία θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι με αγάπθ 

και ελλοχεφει ςτισ καρδιζσ των ανκρϊπων ακόμθ και ςιμερα. 



Αυτό όμωσ που είναι πραγματικά ςθμαντικό ςτο Σφςτθμα τθσ Ζρευνασ τθσ Αλικειασ 

δεν είναι θ προςωπικότθτα του Δάςκαλου ι του όποιου οδθγοφ. Συςτιματα που 

βαςίηονται ςε προςωπικότθτεσ μποροφν να γίνουν πολφ επικίνδυνα τόςο για τα 

μζλθ των ομάδων όςο και για τουσ ίδιουσ τουσ χαριςματικοφσ τουσ θγζτεσ. Αυτό 

που είναι πραγματικά ςθμαντικό είναι θ ίδια θ διδαςκαλία που μεταδίδεται από 

τουσ αδερφό και αδερφι οδθγοφσ. Οι αδερφοί και οι αδερφζσ οδθγοί των Κφκλων 

τθσ Ζρευνασ τθσ Αλικειασ δεν δζχονται επαίνουσ, καυμαςμό ι χριματα για τθ 

δουλειά τουσ. Δεν περιμζνουν οφτε αποδζχονται μεγαλφτερο ςεβαςμό από αυτόν 

που τουσ δίδουν τα μζλθ των κφκλων τουσ. Ο ςκοπόσ των κφκλων δεν είναι τόςο θ 

διάδοςθ τθσ αλικειασ αλλά να βοθκθκοφν οι ενδιαφερόμενοι να κατανοιςουν τθν 

Αλικεια ολοκλθρωτικά. Κα μποροφςαμε να ταξιδζψουμε ςτο παρελκόν και να 

ιςχυριςτοφμε πωσ θ Ζρευνα τθσ Αλικειασ άρχιςε τθ ςτιγμι εκείνθ όταν ο πρωτό-

γονοσ άνκρωποσ άρχιςε να αναρωτιζται: Που είμαι; Ποιοσ είμαι; Ποιοσ είναι ο 

ςκοπόσ μου; Θ Ζρευνα τθσ Αλικειασ δεν είναι κάτι αποκλειςτικό των μελϊν των 

κφκλων τθσ Ζρευνασ τθσ Αλικειασ. Θ Ζρευνα τθσ Αλικειασ είναι πρόκλθςθ και 

κακικον κάκε ανκρϊπου. Θ διδαςκαλία του Συςτιματοσ τθσ Ζρευνασ τθσ Αλικειασ 

δεν πρζπει να ακολουκείται τυφλά χωρίσ μελζτθ. Θ κεωρία αυτι είναι θ κακαρι 

αντανάκλαςθ τθσ Αλικειασ, τθσ φφςθσ τθσ πραγματικότθτασ και τθσ ψυχισ μασ. Θ 

αλικεια που εμπεριζχεται ςτα μακιματα πρζπει να ερευνείται ςοβαρά και να 

μετατρζπεται ςε εμπειρία από τον κακζνα μασ. Θ πραγματικι αλικεια δεν είναι 

κάτι που κα πάρουμε από ζξω. Θ πραγματικι αλικεια είναι ιδθ μζςα μασ ςτθ Κεία 

μασ φφςθ. Οι ςοφοί και αγαπθμζνοι μασ οδθγοί υπάρχουν για να βοθκιςουν 

αυτοφσ που ενδιαφζρονται να μάκουν πϊσ να ερευνιςουν και να ανακαλφψουν τθ 

Αλικεια μζςα τουσ. Δεν κα αναλάβουν να εργαςτοφν για το κάκε μζλοσ, ο ρόλοσ 

τουσ είναι να επιδείξουν τθ κατεφκυνςθ που πρζπει να ακολουκιςουν οι υπο-

ψιφιοι για να εξελιχκοφν πνευματικά. 


