
Οι 12 Προτροπές 

προς Έλληνα 



1. Να υπακούω στην Ανάγκη  

   Να υπακούω σε αυτήν. Αυτή, παντού και πάντα 

κυριαρχεί. Αφήνω την ανάγκη να με οδηγεί και 

χρησιμοποιώ τις συμπαντικές αρετές της 

προσαρμοστικότητας και της σύνεσης (Λογικής) 

να κάνoυν αρμονικότερο το αποτέλεσμα της 

ανάγκης και την ζωή μου.  



2. Να έχω Μέτρο στην ζωή μου  

 

   (ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ). Ενώ η ανάγκη 

κυριαρχεί στο Σύμπαν το Μέτρο πρέπει να 

κυριαρχεί σε μένα και τις πράξεις μου.  



3. Να Σπεύδω Βραδέως σκεπτόμενος 
λογικά σιωπηρά και αθόρυβα  

 

   Να μην βιάζομαι. Να αφήνω παντού τα πάντα (να 

πράττονται) στο χρόνο τους με γνώμονα τη 

λογική μου. Επιπλέον για την ζωή μου να μετρώ 

τα δέκα και να πράττω το ένα, σιωπηλά και 

αθόρυβα. (ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ).  



4. Να τηρώ και να θέτω Τάξη 
Πραγμάτων  

 

   Να διακρίνω την Τάξη παντού. Στα ήθη, τα 

φυσικά μεγέθη, στους ανθρώπους και αλλού. Να 

σέβομαι την υπάρχουσα Τάξη και να την τηρώ. 

Επειδή αυτή με οδηγεί στο Δίκαιο. Χρέος μου: να 

διαμορφώνω νέα Τάξη μέσω της Παλαιάς.  



5. Να έχω Ηθική  
 

   Να θέτω ηθικούς κανόνες και αξίες. Βάση ωφέλιμη 

για την συμβίωσή μου με ομοειδή πλάσματα του 

Σύμπαντος.  



 
6. Να ζητώ συγχώρεση και να συγχωρώ  
 

   Μου έχει δοθεί το δικαίωμα να συγχωρώ και να 

ζητώ συγχώρεση. Όπως επίσης μου έχει δοθεί το 

δικαίωμα της συναναστροφής ή μη των 

πλασμάτων (μεταξύ αυτών και των ανθρώπων) που 

έχω συγχωρήσει προκειμένου να εξυπηρετήσω την 

εσωτερική μου αρμονία (γαλήνη).  



 
7. Να επιδιώκω Ευτυχία και να σέβομαι 

την διαφορετικότητα σε αυτήν  
 

    

   Αυτή είναι υποκειμενική για τον καθένα μας 

διαφορετική. Να σέβομαι την διαφορετικότητα 

στην Ευτυχία και να την επιδιώκω ως ζωοδότρα 

ζωής.  



8. Να πιστεύω δυνατά δίχως μωροπιστία 
και να σέβομαι τα πιστεύω των άλλων  

   Να πιστεύω δυνατά μετά από έλεγχο αυτών που 

ακούω και να μην εμποδίζω άλλους να πιστεύουν 

ότι επιθυμούν. Να χρησιμοποιώ με αγάπη την 

Λογική μου καθώς είναι το ωραιότερο όπλο που 

διαθέτω για να επιλύω προβλήματα.  Γιατί αυτό 

είναι το μωσαϊκό του Σύμπαντος. Να σέβομαι την 

διαφορετική άποψη (θέση, τοποθέτηση) δίχως 

δογματισμούς και δίχως να γίνομαι ο ίδιος 

μωρόπιστος.  



 
9. Να είμαι Αυτοκυρίαρχος  

    

   (ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ). Να ελέγχω τον εαυτό μου. 

Μην επιτρέπω στα πάθη (λαιμαργία, ζηλοφθονία, 

άμετρη φιλοδοξία, εγωπάθεια, φιληδονία, 

αλκοολισμός, απληστία, οκνηρία κ.α.) ή τον θυμό 

μου να με κυβερνά. Αυτή με οδηγεί στη 

Αυτογνωσία (ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ) και 

προστίθεται στην φαρέτρα μου για εσωτερική 

Αρμονία.  



10. Να είμαι Δίκαιος και να μην 
αποδίδω Δικαιοσύνη  

    

   Να είμαι δίκαιος. Να μην είμαι δικομανής. Να 

αποδέχομαι την αδικία ως μέρος της κοινωνικής 

ζωής δίχως λύπη ως φυσιολογικό φαινόμενο. Σε 

καμία περίπτωση δεν αποδίδω δικαιοσύνη.   



 
11. Να είμαι καλός Πολίτης και να 

συμμετέχω στην Πολιτεία  

    

    Να σέβομαι τους Πολιτειακούς Νόμους και να 

συμμετέχω στην διαμόρφωση αυτών. Δίχως 

Νόμους δεν υφίσταται οργανωμένη Πολιτεία 

δηλαδή Προστασία. Πρέπει να γνωρίζω ότι η 

φύση και η Πολιτεία είναι κοινή για τον άνθρωπο 

και τα πλάσματά της.  



12. Να έχω Κέντρο της Αγάπης μου τον 
Άνθρωπο   

   (ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να μην ξεχνώ ως άνθρωπος το 

χρέος μου στον *άνθρωπο* . Στην σκέψη και στις 

πράξεις μου προτεραιότητα μου είναι η φροντίδα 

και η προαγωγή του Ανθρώπου. Να μην επιδιώκω 

να δίδω την διάχυτη αγάπη που μου δόθηκε 

απλόχερα, μόνο στα ζώα ή την φύση αλλά 

πρώτιστα στον Άνθρωπο.  



 

 

Πηγή: http://www.metron-ariston.gr 

 

http://www.metron-ariston.gr/
http://www.metron-ariston.gr/
http://www.metron-ariston.gr/

