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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΕΧΖ  

ζν θαη αλ θαίλεηαη απίζηεπην, είλαη πνιχ βέβαην θαη 
εμ νινθιήξνπ αιεζηλφ, φηη απηφο ν ηφζν θαπρψκελνο 
ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο είλαη ηξνκαθηηθά άζρεκνο, δελ 
ζπγθεληξψλεη ηα ππεξβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηζζεηηθήο 
έλλνηαο, δελ είλαη πξνηθηζκέλνο κε εζσηεξηθή νκνξθηά.  

Δίλαη πνιιά απηά πνπ ζπκπεξαίλνπκε κε απηά ηα 
πάληνηε ηξνκαθηηθά θηίζκαηα πνπ κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθέο 
πνληηθνθσιηέο.  

Ο θφζκνο έρεη γίλεη θνβεξά αληαξφο. Οη ίδηνη πάληνηε 
δξφκνη θαη νη ηξνκαθηηθέο πνιπθαηνηθίεο παληνχ.  

ια έγηλαλ θνπξαζηηθά ζηνλ θφζκν, ζηνλ Βνξξά θαη 
ζηνλ Νφην, ζηελ Αλαηνιή θαη ζηελ Γχζε.  

Δίλαη ε ίδηα πάληνηε πεξηβνιή: ηξνκαθηηθή, αεδηαζηηθή, 
ζηείξα. Μνληεξληζκφο ! Αλαθσλνχλ ηα πιήζε.  

Μνηάδνπκε κε πξαγκαηηθά παγψληα θνξδσκέλνη κε ηα 
ξνχρα πνπ θνξάκε θαη ηα ηφζν γπαιηζηεξά παπνχηζηα, αλ θαη 
εδψ, εθεί θαη παξαπέξα θπθινθνξνχλ εθαηνκκχξηα 
δπζηπρηζκέλνη, ππνζηηηδφκελνη, πεηλαζκέλνη, άζιηνη.  

Ζ απιφηεηα θαη ε θπζηθή, απζφξκεηε θαη αθειήο 
νκνξθηά, ρσξίο ηερλάζκαηα θαη κπνγηέο καηαηνδνμίαο, 
εμαθαλίζηεθε απφ ην Γπλαηθείν Φχιν. Σψξα είκαζηε 
ζχγρξνλνη, έηζη είλαη ε δσή.  

Οη άλζξσπνη έρνπλ γίλεη θνβεξά ζθιεξνί: Ζ ζπκπφληα 
έρεη θξπψζεη, ηψξα πηα θαλείο δελ επζπιαρλίδεηαη θαλέλα.  

Οη βηηξίλεο ησλ πνιπηειψλ θαηαζηεκάησλ 
ιακπξχλνληαη κε πνιπηειή εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη 
νξηζηηθά έμσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 
δπζηπρηζκέλσλ.  

Σν κφλν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη παξίεο ηεο δσήο 
είλαη λα ραδεχνπλ κεηάμηα θαη θνζκήκαηα, αξψκαηα ζε 
πνιπηειή κπνπθάιηα θαη νκπξέιεο γηα ηηο λεξνπνληέο. Να 
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βιέπεηο ρσξίο λα κπνξείο λα αγγίμεηο, καξηχξην ίδην κε ηνπ 
Σάληαινπ.  

Οη άλζξσπνη απηήο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο έρνπλ γίλεη 
ππεξβνιηθά ρπδαίνη: Σν άξσκα ηεο θηιίαο θαη ε επσδηά ηεο 
εηιηθξίλεηαο εμαθαλίζηεθαλ ξηδηθά.  

ηελάδνπλ ηα πιήζε ππεξθνξησκέλα κε θφξνπο. ινο 
ν θφζκνο είλαη κέζα ζε πξνβιήκαηα, καο ρξσζηνχλ θαη 
ρξσζηάκε. Μαο δηθάδνπλ θαη δελ έρνπκε κε ηη λα 
πιεξψζνπκε, νη πξνβιεκαηηζκνί ζθίδνπλ κπαιά, θαλείο δε δεη 
ήζπρνο.  

Οη γξαθεηνθξάηεο κε ηελ θακπχιε ηεο επηπρίαο ζηηο 
θνηιηέο ηνπο θη έλα θαιφ πνχξν ζην ζηφκα, ζην νπνίν 
ζηεξίδνληαη ςπρνινγηθά, παίδνπλ βξψκηθα πνιηηηθά παηρλίδηα 
κε ηνλ λνπ ηνπο, ρσξίο λα ηνπο λνηάδεη θαζφινπ ν πφλνο ησλ 
ιαψλ.  

Καλείο δελ είλαη επηπρηζκέλνο απηήλ ηελ επνρή θαη 
ιηγφηεξν ε κεζαία ηάμε, απηή βξίζθεηαη κεηαμχ μίθνπο θαη 
ηνίρνπ.  

Πινχζηνη θαη θησρνί, άπηζηνη θαη πηζηνί, έκπνξνη θαη 
δεηηάλνη, ππνδεκαηνπνηνί θαη ηελεθεδνπνηνί, δνπλ γηαηί 
πξέπεη λα δήζνπλ, πλίγνπλ ηα βάζαλά ηνπο ζην θξαζί θαη 
γίλνληαη κέρξη θαη λαξθνκαλείο γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ 
εαπηφ ηνπο.  

Οη άλζξσπνη έγηλαλ θαθνί, δειφθζνλνη, δχζπηζηνη, 
πνλεξνί, δηεζηξακκέλνη, θαλείο πηα δελ πηζηεχεη θαλέλαλ. 
Δθεπξίζθνληαη θαζεκεξηλά λέεο ζπλζήθεο, πηζηνπνηεηηθά, 
πεξηνξηζκνί θάζε είδνπο, έγγξαθα, ζπζηαηηθά ραξηηά, θιπ, θη 
έηζη θαη αιιηψο ηίπνηα απφ απηά δε ρξεζηκεχεη πηα, νη 
πνλεξνί θνξντδεχνπλ φιεο απηέο ηηο αλνεζίεο: Γελ 
πιεξψλνπλ, απνθεχγνπλ ηνλ λφκν αθφκα θαη αλ πξέπεη λα 
πάλε κε ηα θφθαιά ηνπο ζηελ θπιαθή.  

Καλέλα επάγγεικα δελ πξνζθέξεη επηπρία. Έρεη ραζεί 
ε έλλνηα ηεο πξαγκαηηθήο αγάπεο θαη νη άλζξσπνη ζήκεξα 
παληξεχνληαη θαη αχξην ρσξίδνπλ.  



 5 

Ζ ελφηεηα ησλ ζπηηηθψλ έρεη ραζεί δπζηπρψο, ε 
νξγαληθή ληξνπή δελ ππάξρεη πηα. Ο ιεζβηαζκφο θαη ε 
νκνθπινθηιία έρνπλ γίλεη πην θνηλά απφ ην πιχζηκν ησλ 
ρεξηψλ.  

Σν λα κάζεη θαλείο θάηη πάλσ ζε φια απηά, ην λα 
πξνζπαζήζεη λα γλσξίζεη ηελ αηηία ηεο ηφζεο ζαπίιαο, ην λα 
ξσηήζεη, λα ςάμεη, είλαη βέβαηα απηφ πνπ πξνηείλνπκε ζην 
βηβιίν απηφ.  

Μηιψ ζηελ γιψζζα ηεο πξαθηηθήο δσήο, επηζπκψληαο 
λα κάζσ ηη είλαη απηφ πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ ηελ 
θνβεξή κάζθα ηεο χπαξμεο.  

θέθηνκαη πςειφθσλα θαη αο πνπλ νη ραζνκέξεδεο 
ηεο δηαλφεζεο φηη ηνπο θαηέβεη.  

Οη ζεσξίεο έρνπλ γίλεη πηα θνπξαζηηθέο θαη κέρξη πνπ 
πνπιηνχληαη θαη μαλαπνπιηνχληαη ζην εκπφξην ... Σφηε;  

Οη ζεσξίεο ρξεζηκεχνπλ κφλν ζην λα καο 
πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα καο πηθξάλνπλ 
πεξηζζφηεξν ηελ δσή.  

Γίθαηα είπε ν Γθαίηε: «Κάζε ζεσξία ζθνηεηλή θαη κφλν 
ην δέλδξν ησλ ρξπζψλ θαξπψλ, πνπ είλαη ε δσή, πξάζηλν»...  

Οη θαεκέλνη άλζξσπνη θνπξάζηεθαλ πηα κε ηφζεο 
ζεσξίεο, ηψξα κηινχλ πνιχ γηα εθαξκνγή, πξέπεη λα είκαζηε 
πξαθηηθνί θαη λα γλσξίζνπκε πξαγκαηηθά ηηο αηηίεο ησλ 
ηαιαηπσξηψλ καο.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

 Ζ ΧΜΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ  

 ε ιίγν εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Αζίαο 
θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, κπνξνχλ λα πεζάλνπλ ηεο 
πείλαο.  

Σν αέξην πνπ εθπέκπνπλ ηα ζπξέη κπνξεί λα 
θαηαζηξέςεη ξηδηθά ην δνλ ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο.  

Μεξηθνί ζνθνί πξνβιέπνπλ φηη ην έηνο 2000 ζα 
εμαληιεζεί ην ππέδαθνο ηεο πδξνγείνπ καο.  
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Σα ζαιάζζηα είδε πεζαίλνπλ εμαηηίαο ηεο κφιπλζεο 
ησλ ζαιαζζψλ, απηφ έρεη ήδε απνδεηρζεί.  

Αλαληίξξεηα, κε ην βήκα πνπ πάκε, γχξσ ζηα ηέιε 
απηνχ ηνπ αηψλα φινη νη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ πφιεσλ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ Μάζθεο Ομπγφλνπ γηα λα 
πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θαπλφ.  

Αλ ζπλερίζεη απηή ε κφιπλζε κε ηνλ ζεκεξηλφ ηεο 
αλεζπρεηηθφ ξπζκφ, κεηά απφ ιίγν θαηξφ ζα είλαη αδχλαην λα 
ηξψκε ςάξηα, κηαο θαη ηα ηειεπηαία δψληαο ζε ηέηνηα λεξά, 
ηειείσο κνιπζκέλα, ζα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία.  

Πξηλ απφ ην 2000 ζα είλαη πεξίπνπ αδχλαην λα 
ζπλαληήζεη θαλείο παξαιία πνπ λα κπνξεί λα θάλεη κπάλην ζε 
θαζαξφ λεξφ.  

Δμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ζχληνκα ε 
γε δε ζα κπνξεί λα παξάγεη ηα γεσξγηθά πξντφληα ηα 
αλαγθαία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ.  

Σν Γηαλννχκελν Εψν, ην εζθαικέλα νλνκαδφκελν 
άλζξσπνο, κνιχλνληαο ηηο ζάιαζζεο κε ηφζα απνξξίκκαηα, 
δειεηεξηάδνληαο ηνλ αέξα κε ηνλ θαπλφ ησλ απηνθηλήησλ θαη 
ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπ θαη θαηαζηξέθνληαο ηελ Γε κε ηηο 
ππφγεηεο αηνκηθέο εθξήμεηο θαη ηελ θαηάρξεζε βιαβεξψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηνλ θινηφ ηεο γεο, είλαη ζαθέο φηη έξημε ηνλ 
Πιαλήηε Γε ζε κηα καθξηά θαη ηξνκαθηηθή αγσλία πνπ 
αλακθίβνια ζα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε κηα Μεγάιε 
Καηαζηξνθή.  

Γχζθνια ν θφζκνο ζα κπνξέζεη λα δηαζρίζεη ην 
θαηψθιη ηνπ έηνπο 2000, κηα θαη ην Γηαλννχκελν Εψν 
θαηαζηξέθεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ρίιηα ηελ ψξα.  

Σν Λνγηθφ Θειαζηηθφ, ην εζθαικέλα νλνκαδφκελν 
άλζξσπνο, εγγπάηαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο Γεο, ζέιεη λα ηελ 
θάλεη αθαηνίθεηε θαη είλαη θαλεξφ φηη ην πεηπραίλεη.  

ζνλ αθνξά ηηο ζάιαζζεο είλαη ζαθέο φηη απηέο έρνπλ 
κεηαηξαπεί απφ φια ηα θξάηε ζ’ έλα είδνο Μεγάινπ 
θνππηδφηνπνπ.  
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Σν εβδνκήληα ηα εθαηφ φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 
γεο πεγαίλεη ζε θάζε κηα απφ ηηο ζάιαζζεο.  

Πειψξηεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ, εληνκνθηφλα θάζε 
είδνπο, πνηθίιεο ρεκηθέο νπζίεο, δειεηεξηψδε αέξηα, 
λεπξνηνμηθά αέξηα, απνξξππαληηθά, θιπ εθκεδελίδνπλ φια ηα 
δσληαλά είδε ηνπ σθεαλνχ.  

Σα ζαιαζζνπνχιηα θαη ην Πιαγθηφλ, ην ηφζν 
απαξαίηεην γηα ηελ δσή, θαηαζηξέθεηαη.  

Αζπδεηεηί, ε εθκεδέληζε ηνπ ζαιαζζηλνχ Πιαγθηφλ 
είλαη αλππνιφγηζηεο ζπνπδαηφηεηαο, γηαηί απηφο ν 
κηθξννξγαληζκφο παξάγεη ην εβδνκήληα ηα εθαηφ ηνπ γήηλνπ 
νμπγφλνπ.  

Μέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απνδείρζεθε φηη ήδε 
νξηζκέλα κέξε ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηνπ Δηξεληθνχ είλαη 
κνιπζκέλα κε ξαδηελεξγά ππνιείκκαηα, πξντφλ ησλ αηνκηθψλ 
εθξήμεσλ.  

ε δηαθνξεηηθέο κεηξνπφιεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα 
ζηελ Δπξψπε, ην γιπθφ λεξφ πίλεηαη, εμαιείθεηαη, δηπιίδεηαη 
θαη μαλαπίλεηαη πάιη.  

ηηο κεγάιεο πφιεηο, ηηο «Τπεξπνιηηηζκέλεο», ην λεξφ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηξαπέδη πεξλά απφ ηνπο 
αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο πνιιέο θνξέο.  

ηελ πφιε Κνχθνπηα, ζηα ζχλνξα κε ηελ Βελεδνπέια, 
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνινκβίαο ζηελ Νφηηα Ακεξηθή, νη 
θάηνηθνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα πίλνπλ ηα καχξα θαη ξππαξά 
λεξά ηνπ πνηακνχ πνπ θνπβαιά φιεο ηηο βξσκηέο πνπ 
έξρνληαη απφ ηνλ Πακπιφλα.  

Θέισ λα αλαθεξζψ κε έκθαζε ζηνλ πνηακφ 
Πακπινλίηα πνπ ηφζν απαίζηνο έρεη γίλεη γηα ην «Μαξγαξηηάξη 
ηνπ Βνξξά» (Κνχθνπηα).  

Δπηπρψο ηψξα ππάξρεη θη άιιν πδξαγσγείν πνπ 
εθνδηάδεη ηελ Πφιε, ρσξίο κε απηφ λα εγθαηαιεηθζεί θαη ε 
πφζε ησλ καχξσλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Πακπινλίηα.  
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Σεξάζηηα θίιηξα, γηγαληηαίεο κεραλέο, ρεκηθέο νπζίεο, 
πξνζπαζνχλ λα θαζαξίζνπλ ηα καχξα λεξά ησλ κεγάισλ 
πφιεσλ ηεο Δπξψπεο θαη νη επηδεκίεο φιν θαη πεξηζζφηεξν 
ζπλερίδνπλ λα κεηαδίδνληαη απφ απηά ηα καπξηζκέλα λεξά, ηα 
αθάζαξηα, πνπ έρνπλ πεξάζεη ηφζεο θνξέο απφ ηνπο 
αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο.  

Οη θεκηζκέλνη Βαθηεξηνιφγνη βξήθαλ ζην πφζηκν λεξφ 
ησλ κεγάισλ Πξσηεπνπζψλ παληφο είδνπο: βαθηεξίδηα, 
θνινβάθηιινπο, παζνγφλα, βαθηεξίδηα θπκαηίσζεο, Σχθνπ, 
Φιχθηαηλαο, Πξνλχκθεο, θιπ.  

Αλ θαη ζα θαηλφηαλ απίζηεπην, κέζα ζηηο ίδηεο ηηο 
πνηηζηηθέο δεμακελέο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, βξέζεθε ν ηφο 
ηνπ εκβνιίνπ ηεο πνιπνκειίηηδαο.  

Αθφκα, ε ζπαηάιε λεξνχ είλαη ηξνκαθηηθή. χγρξνλνη 
επηζηήκνλεο βεβαηψλνπλ φηη ζην έηνο 1990 ην Λνγηθφ 
Αλζξσπoεηδέο ζα πεζαίλεη ηεο δίςαο.  

Σν ρεηξφηεξν απ’ φια απηά είλαη ηα απνζέκαηα 
ππφγεηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ θηλδπλεχνπλ εμαηηίαο ησλ 
θαηαρξήζεσλ ηνπ Γηαλννχκελνπ Εψνπ.  

Ζ ρσξίο ζπκπφληα εθκεηάιιεπζε ησλ πεγαδηψλ 
πεηξειαίνπ ζπλερίδεη λα είλαη κνηξαία. Σν πεηξέιαην πνπ 
εμάγεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο, δηαπεξλά ηα ππφγεηα 
λεξά θαη ηα κνιχλεη.  

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη απφ ην πεηξέιαην, ηα 
ππφγεηα χδαηα ηεο Γεο έρνπλ γίλεη κε πφζηκα πάλσ απφ έλαλ 
αηψλα.  

αθψο ζαλ απνηέιεζκα φισλ απηψλ, πεζαίλνπλ ηα 
θπηά θαη πιήζνο αλζξψπσλ.  

Αο κηιήζνπκε ηψξα ιίγν γηα ηνλ αέξα πνπ ηφζν 
απαξαίηεηνο είλαη γηα ηελ δσή ησλ πιαζκάησλ ...  

ε θάζε εηζπλνή ηα πλεπκφληα παίξλνπλ κηζφ ιίηξν 
αέξα, απηφ ζεκαίλεη 12 θπβηθά κέηξα ηελ εκέξα πεξίπνπ. 
Πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ αλαθεξφκελε απηή πνζφηεηα κε ηα 
4.500.000.000 ησλ θαηνίθσλ πνπ έρεη ε Γε ζα έρνπκε ηελ 
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αθξηβή πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ θαζεκεξηλά θαηαλαιψλεη 
νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε φηη 
θαηαλαιψλνπλ φια ηα άιια δσηθά πιάζκαηα πνπ θαηνηθνχλ 
ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.  

Σν ζπλνιηθφ νμπγφλν πνπ αλαπλένπκε βξίζθεηαη ζηελ 
αηκφζθαηξα θαη νθείιεηαη ζην Πιαγθηφλ πνπ ηψξα 
θαηαζηξέθνπκε κε ηελ κφιπλζε, φπσο επίζεο θαη ζηελ 
θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηψλ. Γπζηπρψο ηα 
απνζέκαηα νμπγφλνπ ήδε έρνπλ αξρίζεη λα εμαληινχληαη.  

Σν Λνγηθφ Θειαζηηθφ ην εζθαικέλα νλνκαδφκελν 
άλζξσπνο, κέζα απφ ηηο αλαξίζκεηεο βηνκεραλίεο ηνπ 
κηθξαίλεη ζπλέρεηα ηελ πνζφηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 
ηελ ηφζν αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ θσηνζχλζεζε θαη 
γη’ απηφ ε πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ παξάγνπλ ζήκεξα ηα 
θπηά, είλαη πάξα πνιχ ιηγφηεξε απφ εθείλε ηνπ πεξαζκέλνπ 
αηψλα.  

Σν πην ζνβαξφ φιεο απηήο ηεο παγθφζκηαο ηξαγσδίαο 
είλαη φηη ην Γηαλννχκελν Εψν ζπλερίδεη λα κνιχλεη ηηο 
ζάιαζζεο, λα θαηαζηξέθεη ην Πιαγθηφλ θαη λα εμαληιεί ηελ 
βιάζηεζε.  

Σν Λνγηθφ Εψν ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη, δπζηπρψο, 
ηηο πεγέο ηνπ νμπγφλνπ ηνπ.  

Σν Νέθνο, πνπ ην Λνγηθφ Αλζξσπνεηδέο δηαξθψο 
πξνσζεί πξνο ηνλ αέξα, εθηφο ηνπ φηη ζθνηψλεη, ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ δσή ηνπ Πιαλήηε Γε.  

Σν Νέθνο, φρη κφλν εθκεδελίδεη ηα απνζέκαηα 
νμπγφλνπ, αιιά αθφκε, ζθνηψλεη θαη ηνπο αλζξψπνπο.  

Σν Νέθνο, πξνθαιεί πεξίεξγεο θη επηθίλδπλεο, 
αζεξάπεπηεο αζζέλεηεο, απηφ έρεη πηα απνδεηρζεί.  

Σν Νέθνο εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο 
θαη ησλ ππεξησδψλ αθηίλσλ πξνθαιψληαο γη’ απηφ κεγάιεο 
δηαηαξαρέο ζηελ αηκφζθαηξα.  
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Έξρεηαη κηα επνρή θιηκαηνινγηθψλ αιιαγψλ, 
παγεηψλσλ, πξνψζεζεο ησλ πνιηθψλ πάγσλ πξνο ηνλ 
Ηζεκεξηλφ, ηξνκαθηηθνί θπθιψλεο, ζεηζκνί θιπ.  

Δμαηηίαο φρη ηεο ρξήζεο, αιιά ηεο θαηάρξεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην έηνο 2000 ζα θάλεη πεξηζζφηεξε 
δέζηε ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ Πιαλήηε Γε θαη απηφ ζα 
ππνβνεζήζεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο επαλάζηαζεο ησλ αμφλσλ 
ηεο Γεο.  

χληνκα, νη πφινη ζα δηακνξθσζνχλ ζηνλ Ηζεκεξηλφ 
ηεο Γεο θαη απηφο ν ηειεπηαίνο ζα κεηαηξαπεί ζε πφινπο.  

Ζ απφςπμε ησλ πφισλ έρεη ήδε αξρίζεη θαη έλαο 
θαηλνχξγηνο παγθφζκηνο θαηαθιπζκφο πνπ πξνεγείηαη ηεο 
θσηηάο επίθεηηαη. ε επφκελεο δεθαεηίεο ζα πνιιαπιαζηαζηεί 
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, νπφηε απηφ ην ρεκηθφ ζηνηρείν ζα 
ζρεκαηίζεη έλα παρχ ζηξψκα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο.  

Έλα ηέηνην θίιηξν ή ζηξψκα ζα ξνπθήμεη δπζηπρψο 
ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη ζα δξάζεη ζαλ κνηξαίν 
ζεξκνθήπην.  

Σν θιίκα ηεο Γεο ζα γίλεη πην δεζηφ ζε πνιινχο ηφπνπο 
θαη ε δέζηε ζα ιηψζεη ηνλ πάγν ησλ πφισλ πνπ γηα ηνλ ιφγν 
απηφλ ζα αλεβάζεη ηελ ζηάζκε ησλ σθεαλψλ ηξνκαρηηθά.  

Ζ θαηάζηαζε είλαη πάξα πνιχ ζνβαξή, ην εχθνξν 
έδαθνο εμαθαλίδεηαη θαη θαζεκεξηλά γελληνχληαη 200.000 
άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη ηξνθή.  

Ζ θνζκηθή θαηαζηξνθή πείλαο πνπ επίθεηηαη, ζα είλαη 
ζίγνπξα θνβεξή. Βξίζθεηαη ήδε πξν ησλ ππιψλ.  

ήκεξα πεζαίλνπλ 40.000.000 άλζξσπνη ηνλ ρξφλν 
απφ πείλα, απφ έιιεηςε ηξνθήο.  

Ζ εγθιεκαηηθή βηνκεραλνπνίεζε ησλ δαζψλ θαη ε 
ρσξίο ζεβαζκφ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ θαη ηνπ 
πεηξειαίνπ αθήλνπλ ηελ Γε λα γίλεη κηα έξεκνο.  

ζν είλαη βέβαην φηη ε αηνκηθή ελέξγεηα είλαη 
ζαλαηεθφξα γηα ηελ αλζξσπφηεηα, άιιν ηφζν είλαη βέβαην φηη 
ππάξρνπλ θαη ζήκεξα επίζεο «Αθηίλεο Θαλάηνπ», 
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«Μηθξνβηνινγηθέο Βφκβεο» θαη πνιιά άιια ζηνηρεία θνβεξά 
θαηαζηξεπηηθά, θαθνπνηά, εθεπξέζεηο ησλ επηζηεκφλσλ.  

Αλαληίξξεηα γηα λα επηηεπρζεί ε ππξεληθή ελέξγεηα, 
απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, δχζθνιεο ζηνλ 
έιεγρν θαη πνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε ππξεληθή ελέξγεηα, απαηηνχληαη 
ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ξαδηελεξγψλ νξπθηψλ απφ ηα νπνία 
φκσο εθκεηαιιεχζηκα είλαη κφλν ην ηξηάληα ηα εθαηφ. Απηφ 
θάλεη λα εμαληιείηαη ην ππέδαθνο γξήγνξα. 

Σα αηνκηθά απνξξίκκαηα πνπ κέλνπλ ζην ππέδαθνο 
γίλνληαη ηξνκεξά επηθίλδπλα. Γελ ππάξρεη ζίγνπξνο ηφπνο γηα 
ηα αηνκηθά απνξξίκκαηα.  

Αλ ην αέξην ελφο αηνκηθνχ ζθνππηδφηνπνπ έθζαλε λα 
δηαθχγεη αθφκα θαη αλ ήηαλ κφλν ην ειαρηζηφηεξν κέξνο, ζα 
πέζαηλαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη.  

Ζ κφιπλζε ησλ ηξνθψλ θαη ησλ λεξψλ επηθέξεη 
γελεηηθέο δηαηαξαρέο θαη αλζξψπηλα ηέξαηα: Πιάζκαηα πνπ 
γελληνχληαη παξακνξθσκέλα θαη ηεξαηψδε.  

Πξηλ ην 1999, ζα ζπκβεί έλα ζνβαξφ αηνκηθφ αηχρεκα 
πνπ ζα πξνθαιέζεη πξαγκαηηθφ ηξφκν.  

ίγνπξα ε αλζξσπφηεηα δελ μέξεη λα δεη, έρεη 
εθθπιηζηεί θνβεξά θαη πξαγκαηηθά έρεη ξηρηεί ζηελ άβπζζν.  

Σν πην ζνβαξφ φινπ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη φηη νη 
παξάγνληεο κηαο ηέηνηαο εξήκσζεο, φπσο είλαη: πείλεο, 
πφιεκνη, θαηαζηξνθή ηνπ Πιαλήηε φπνπ δνχκε θιπ, 
βξίζθνληαη κέζα ζ’ εκάο ηνπο ίδηνπο, ηνπο θνξησλφκαζηε 
κέζα καο, ζηνλ Φπρηζκφ καο.  

  

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

 Ζ ΔΤΣΤΥΗΑ  

Οη άλζξσπνη δνπιεχνπλ θαζεκεξηλά, αγσλίδνληαη γηα 
ηελ επηβίσζε, ζέινπλ κε θάπνην ηξφπν λα επηδήζνπλ, φκσο 
δελ είλαη επηπρείο.  
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Απηά ηα ηεο επηπρίαο είλαη θηλέδηθα - φπσο ιέκε εδψ - 
ην πην ζνβαξφ είλαη φηη νη άλζξσπνη ην μέξνπλ, φκσο κέζα ζε 
ηφζεο πίθξεο θαίλεηαη φηη δελ ράλνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο λα ηελ 
επηηχρνπλ θάπνηα κέξα, ρσξίο λα μέξνπλ πψο θαη κε πνην 
ηξφπν.  

Φησρνί άλζξσπνη! Πφζν ππνθέξνπλ! Καη φκσο ζέινπλ 
λα δήζνπλ, θνβνχληαη λα ράζνπλ ηελ δσή ηνπο ...  

Αλ νη άλζξσπνη θαηαιάβαηλαλ θάηη πάλσ ζηελ 
Δπαλαζηαηηθή Φπρνινγία, πηζαλφλ λα ζθέθηνληαλ 
δηαθνξεηηθά. κσο ζη’ αιήζεηα δελ μέξνπλ ηίπνηα, ζέινπλ λα 
επηδήζνπλ κέζα ζηελ δπζηπρία ηνπο θαη απηφ είλαη φιν.  

Τπάξρνπλ ζηηγκέο απνιαπζηηθέο θαη πνιχ επράξηζηεο 
αιιά απηφ δελ είλαη επηπρία. Οη άλζξσπνη ζπγρένπλ ηελ 
απφιαπζε κε ηελ επηπρία.  

Γηνξηή, γιέληη, κεζχζη, φξγηα. Δίλαη δσηθή απφιαπζε, 
φκσο δελ είλαη επηπρία ... Δληνχηνηο ππάξρνπλ πγηείο γηνξηέο 
ρσξίο κεζχζηα, ρσξίο δστζκφ, ρσξίο νηλφπλεπκα, θιπ, φκσο 
νχηε απηφ είλαη επηπρία…  

Δίζαη επγελέο πξφζσπν; Πψο αηζζάλεζαη φηαλ 
ρνξεχεηο; Δίζαη εξσηεπκέλνο; Αγαπάο αιεζηλά; Πψο 
αηζζάλεζαη ρνξεχνληαο κε ην πξφζσπν πνπ ιαηξεχεηο; 
Δπίηξεςέ κνπ λα θεξζψ ιίγν ζθιεξά απηέο ηηο ζηηγκέο 
ιέγνληαο φηη νχηε απηφ είλαη επηπρία.  

Αλ είζαη πηα γεξαζκέλνο, αλ δελ ζε πξνζειθχνπλ 
ηέηνηεο απνιαχζεηο, αλ ζνπ δεκηνπξγνχλ γεχζε θαηζαξίδαο, 
ζπγρψξα κε αλ ζνπ πσ φηη ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αλ ήζνπλ 
λένο γεκάηνο απηαπάηεο. 

Οχησο ή άιισο, φηη θαη λα ιέκε, είηε ρνξεχεηο είηε δε 
ρνξεχεηο, εξσηεχεζαη ή φρη, έρεηο ή δελ έρεηο απηφ πνπ ιέγεηαη 
ρξήκα, εζχ δελ είζαη επηπρηζκέλνο αλ θαη ζθέθηεζαη ην 
αληίζεην.  

Πεξλά θαλείο ηελ δσή ςάρλνληαο ηελ επηπρία παληνχ 
θαη πεζαίλεη ρσξίο λα ηελ ζπλαληήζεη.  
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ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή πνιινί είλαη απηνί πνπ ειπίδνπλ 
λα θεξδίζνπλ θάπνηε ηνλ πξψηνλ αξηζκφ ηνπ ιαρείνπ, 
πηζηεχνπλ φηη έηζη ζα επηηχρνπλ ηελ επηπρία. Μεξηθνί ζη’ 
αιήζεηα ηνλ θεξδίδνπλ, φκσο δελ θαηνξζψλνπλ κε απηφ ηελ 
ηφζν επηζπκεηή επηπρία.  

ηαλ θαλείο είλαη κηθξφο, νλεηξεχεηαη ηελ ηδαληθή 
γπλαίθα, θάπνηα πξηγθίπηζζα απφ ηηο «Υίιηεο θαη Μία 
Νχρηεο», θάηη ην εμαηξεηηθφ. Έξρεηαη κεηά ε ζθιεξή 
πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ: Γπλαίθα, κηθξά παηδάθηα λα 
αλαζξέςεη, δχζθνια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θιπ.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φζν ηα παηδηά 
αλαπηχζζνληαη, ηα πξνβιήκαηα κεγαιψλνπλ επίζεο κέρξη λα 
γίλνπλ άιπηα ... 

Καηά ην κέηξν πνπ ην κηθξφ (θνξίηζη ή αγφξη) 
κεγαιψλεη, ηα παπνχηζηα θάζε θνξά γίλνληαη πην κεγάια θαη 
ε ηηκή πην πςειή, απηφ είλαη μεθάζαξν.  

πσο ηα πιάζκαηα κεγαιψλνπλ, ν ξνπρηζκφο 
αλεβαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αλ ππάξρεη ρξήκα δελ 
ππάξρεη ζε απηφ ην ζεκείν πξφβιεκα, φκσο αλ δελ ππάξρεη, 
ηα πξάγκαηα γίλνληαη ζνβαξά θαη ππνθέξνπλ θνβεξά ...  

ια απηά γίλνληαη πην ππνθεξηά ιίγν πνιχ, αλ ε 
γπλαίθα είλαη θαιή, φκσο αλ ν θησρφο άληξαο είλαη 
απαηεκέλνο, γηαηί ε γπλαίθα πάεη κε άιινλ άληξα, ηη ηνπ 
ρξεζηκεχεη ηφηε λα αγσληζηεί γηα λα θεξδίζεη ρξήκαηα;  

Γπζηπρψο, ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 
ζαπκάζηεο ζχδπγνη, αιεζηλέο ζπληξφθηζζεο ηφζν ζηελ 
επεκεξία φζν θαη ζηελ δπζηπρία. κσο, ζηελ άθξε ησλ 
άθξσλ, ην ρεηξφηεξν απ’ φια είλαη φηη ηφηε ν άληξαο δελ μέξεη 
λα ηελ εθηηκήζεη θαη κέρξη θαη ηελ εγθαηαιείπεη γηα άιιεο 
γπλαίθεο πνπ ζα ηνπ πηθξάλνπλ ηελ δσή.  

Πνιιά είλαη ηα θνξίηζηα πνπ νλεηξεχνληαη έλαλ 
«γαιάδην πξίγθηπα», δπζηπρψο ζη’ αιήζεηα, ηα πξάγκαηα 
γίλνληαη πνιχ δηαθνξεηηθά θαη ζην πεδίν ησλ γεγνλφησλ 
παληξεχεηαη ε θησρή γπλαίθα έλα δήκην ...  
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Σν κεγαιχηεξν φλεηξν κηαο γπλαίθαο είλαη λα θαηαιήμεη 
λα έρεη έλα φκνξθν ζπηηηθφ θαη λα γίλεη κεηέξα: «Θείνο 
πξννξηζκφο». κσο θαη λα ηεο ηχρεη ζχδπγνο πνιχ θαιφο, 
πξάγκα αζθαιψο πνιχ δχζθνιν, ζην ηέινο φια πεξλνχλ: Οη 
γηνη θαη νη θφξεο παληξεχνληαη, θεχγνπλ ή ην θαθνπιεξψλνπλ 
ζηνπο γνλείο θαη ην ζπηηηθφ θιείλεη νξηζηηθά.  

Γεληθά ζ’ απηφλ ηνλ ζθιεξφ θφζκν φπνπ δνχκε, δελ 
ππάξρνπλ επηπρηζκέλνη άλζξσπνη. ια ηα θησρά αλζξψπηλα 
φληα είλαη δπζηπρηζκέλα.  

ηελ δσή γλσξίζακε πνιινχο «γατδάξνπο» 
θνξησκέλνπο κε ιεθηά, γεκάηνπο πξνβιήκαηα, αγσγέο θάζε 
είδνπο, ππεξθνξησκέλνπο κε θφξνπο, θιπ. Γελ είλαη 
επηπρηζκέλνη.  

ε ηη ρξεζηκεχεη λα είζαη πινχζηνο αλ δελ ζηέθεζαη 
θαιά ζηελ πγεία ζνπ; Φησρνί πινχζηνη! Μεξηθέο θνξέο είλαη 
πην δπζηπρηζκέλνη απφ νπνηνλδήπνηε δεηηάλν.  

ια είλαη πεξαζηηθά ζ’ απηήλ ηελ δσή: Πεξλνχλ ηα 
πξάγκαηα, ηα πξφζσπα, νη ηδέεο, θιπ. Απηνί πνπ έρνπλ ην 
ρξήκα πεξλνχλ θαη απηνί πνπ δελ ην έρνπλ επίζεο πεξλνχλ 
θαη θαλείο δε γλσξίδεη ηελ αιεζηλή επηπρία.  

Πνιινί ζέινπλ λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο 
κέζα απφ ην νηλφπλεπκα ή ηα λαξθσηηθά, φκσο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα φρη κφλν δελ πεηπραίλνπλ κηα ηέηνηα θπγή, 
αιιά ην ρεηξφηεξν, κέλνπλ πηαζκέλνη κέζα ζηελ θφιαζε ηνπ 
βίηζηνπ.  

Οη θίινη ηνπ αιθνφι ή ηνπ ραζίο ή ηνπ L.S.D. θιπ, 
ράλνληαη σο δηά καγείαο φηαλ ν δηεθζαξκέλνο θαηαιήμεη λα 
αιιάμεη δσή.  

Απνθεχγνληαο ηνλ εαπηφ καο, ην Δγψ καο, δελ 
πεηπραίλεηαη ε επηπρία. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα «αξπάμεη 
θαλείο ηνλ ηαχξν απφ ηα θέξαηα», λα παξαηεξήζεη ην Δγψ, 
λα ην κειεηήζεη κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηηο αηηίεο ηνπ πφλνπ.  

ηαλ θάπνηνο αλαθαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο 
ηφζσλ αζιηνηήησλ θαη πίθξαο, είλαη ζαθέο φηη κπνξεί λα θάλεη 
θάηη ...  
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Αλ θαηαθέξνπκε λα ηειεηψζνπκε κε ηνλ «Δαπηφ Μαο», 
κε ηα «Μεζχζηα Μαο», κε ηα «Βίηζηα Μαο», κε ηηο «ηνξγέο 
Μαο», πνπ ηφζν πφλν πξνθαινχλ ζηελ θαξδηά καο, κε ηα 
πξνβιήκαηά καο πνπ καο θαηαζηξέθνπλ ην κπαιφ θαη καο 
αξξσζηαίλνπλ θιπ, θιπ, είλαη μεθάζαξν φηη ηφηε έξρεηαη απηφ 
πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, απηφ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ην 
ζψκα, απφ ηηο ζπγθηλήζεηο θαη απφ ηνλ λνπ, απηφ πνπ 
πξαγκαηηθά είλαη άγλσζην γηα ηελ λνεκνζχλε θαη πνπ 
ιέγεηαη: ΔΤΣΤΥΗΑ!  

Αζπδεηεηί, φζν ε ζπλείδεζε ζπλερίδεη λα είλαη 
κπνηηιηαξηζκέλε, κπινθαξηζκέλε κέζα ζηνλ «ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ», 
κέζα ζην «ΔΓΧ ΜΟΤ», κε θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξέζεη λα 
γλσξίζεη ηελ λφκηκε επηπρία.  

Ζ επηπρία έρεη κηα γεχζε πνπ ην «ΔΓΧ ΜΟΤ», ν 
«ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ», πνηέ δε γλψξηζε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  

Ζ έλλνηα ηεο Διεπζεξίαο είλαη θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη 
αθφκα θαηαλνεηφ απφ ηελ Αλζξσπφηεηα.  

Πάλσ ζηελ έλλνηα Διεπζεξία, βαικέλεο πάληα ιίγν 
πνιχ ζε ιαλζαζκέλε βάζε, έρνπλ γίλεη ζνβαξφηαηα 
ζθάικαηα.  

ίγνπξα αγσλίδνληαη γηα κηα ιέμε, εμάγνληαη 
ζπκπεξάζκαηα παξάινγα, δηαπξάηηνληαη πξνζβνιέο παληφο 
είδνπο θαη ρχλεηαη αίκα ζηα πεδία ησλ καρψλ. 

Ζ ιέμε Διεπζεξία είλαη καγεπηηθή, αξέζεη ζε φιν ηνλ 
θφζκν, εληνχηνηο δελ ππάξρεη γη’ απηήλ πξαγκαηηθή 
θαηαλφεζε, ζρεηηθά κε ηελ ιέμε απηή ππάξρεη ζχγρπζε.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαληήζεη θαλείο κηα δσδεθάδα 
άηνκα πνπ λα δίλνπλ ζηελ ιέμε Διεπζεξία ηνλ ίδην νξηζκφ θαη 
κε ηνλ ίδην ηξφπν.  
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Ο φξνο Διεπζεξία, δελ ζα κπνξνχζε κε θαλέλαλ 
ηξφπν, λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηνλ ππνθεηκεληθφ 
νξζνινγηζκφ.  

Καζέλαο έρεη δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ηνλ φξν απηφ, 
ππνθεηκεληθέο γλψκεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη 
νπνηαζδήπνηε αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Θέηνληαο ην δήηεκα Διεπζεξία, εκθαλίδεηαη 
αζπλαξηεζία, ανξηζηία, αθαηαιιειφηεηα ζε θάζε λνπ.  

Δίκαη ζίγνπξνο φηη νχηε θαλ ν Δκκαλνπήι Κάλη, ν 
ζπγγξαθέαο ηνπ «Κξηηηθή ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ» θαη ηνπ 
«Κξηηηθή ηνπ Πξαθηηθνχ Λφγνπ» αλάιπζε πνηέ ηελ ιέμε απηή 
γηα λα ηεο δψζεη ηελ αθξηβή ηεο ζεκαζία.  

Διεπζεξία, σξαία ιέμε, φκνξθνο φξνο. Πφζα 
εγθιήκαηα δηαπξάρζεθαλ ζην φλνκά ηεο. 

Αζπδεηεηί, ν φξνο Διεπζεξία έρεη ππλσηίζεη ηα πιήζε. 
Σα βνπλά θαη νη θνηιάδεο, νη πνηακνί θαη νη ζάιαζζεο 
βάθηεθαλ κε αίκα ζην φλνκα απηήο ηεο καγηθήο ιέμεο ...  

Πφζα ιάβαξα, πφζν αίκα θαη πφζνη ήξσεο έγηλαλ ζηελ 
ξνή ηεο ηζηνξίαο, θάζε θνξά πνπ έζεζαλ επί ηάπεηνο ην 
δήηεκα Διεπζεξία.  

Γπζηπρψο, κεηά απφ ηελ απφιπηε αλεμαξηεζία πνπ 
απνθηήζεθε κε ηέηνην κεγάιν αληίηηκν, ζπλερίδεη λα ππάξρεη 
κέζα ζε θάζε άλζξσπν ε ζθιαβηά.  

Πνηνο είλαη ειεχζεξνο; Πνηφο πέηπρε ηελ πεξίθεκε 
ειεπζεξία; Πφζνη ρεηξαθεηήζεθαλ; Αρ, αρ, αρ!  

Ο έθεβνο πνζεί ειεπζεξία. Φαίλεηαη απίζηεπην φηη 
πνιιέο θνξέο αλ θη έρεη ηξνθή, ξνχρα θαη ζηέγε, ζάζειε λα 
θχγεη απφ ην παηξηθφ ζπίηη ζε αλαδήηεζε ηεο ειεπζεξίαο.  

Καηαιήγεη λα είλαη άηνπν ην γεγνλφο, ν λεαξφο πνπ ηα 
έρεη φια ζην ζπίηη, λα ζέιεη λα μεθχγεη, λα θχγεη, λα 
απνκαθξπλζεί απφ ηελ θαηνηθία ηνπ, γνεηεπκέλνο απφ ηνλ 
φξν Διεπζεξία. Δίλαη πεξίεξγν φηη ελψ απνιακβάλεη φισλ 
ησλ εηδψλ ηηο αλέζεηο ζε έλα επηπρηζκέλν ζπηηηθφ, λα ζέιεη λα 
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ράζεη απηά πνπ έρεη, γηα λα ηαμηδέςεη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ 
θφζκνπ θαη λα βπζηζηεί ζηνλ πφλν.  

Σν φηη ν δπζηπρηζκέλνο, ν παξίαο ηεο δσήο, ν δεηηάλνο 
πνζεί ζη’ αιήζεηα λα απνκαθξπλζεί απφ ην ζπηηάθη, ην 
θαιχβη, κε ζθνπφ λα πεηχρεη θάπνηα αιιαγή θαιχηεξε, είλαη 
ζσζηφ. Αιιά φηη ην θαιφ παηδί, ην κηθξφ ηεο κακάο, αλαδεηεί 
δηαθπγή λα θχγεη, είλαη άηνπν κέρξη θαη παξάινγν. κσο έηζη 
είλαη. Ζ ιέμε Διεπζεξία γνεηεχεη, καγεχεη, αλ θαη θαλείο δε 
κπνξεί λα ηελ νξίζεη επ’ αθξηβψο.  

Σν φηη ε θνπέια ζέιεη ειεπζεξία, φηη πνζεί λα αιιάμεη 
ζπηηηθφ, φηη πνζεί λα παληξεπηεί γηα λα θχγεη απφ ην παηξηθφ 
ζπίηη θαη λα δήζεη κηα θαιχηεξε δσή, είλαη ελ κέξεη ινγηθφ, 
γηαηί απηή έρεη δηθαίσκα λα γίλεη κεηέξα. Δληνχηνηο 
παληξεκέλε πηα, αλαθαιχπηεη φηη δελ είλαη ειεχζεξε, θαη κε 
ππνηαγή πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θνξά ηηο αιπζίδεο ηεο 
ζθιαβηάο ηεο.  

Ο ππάιιεινο, θνπξαζκέλνο απφ ηνπο ηφζνπο 
θαλνληζκνχο, ζέιεη λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξν θαη αλ 
πεηχρεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα φηη 
ζπλερίδεη λα είλαη ζθιάβνο ησλ ίδησλ ηνπ ησλ ζπκθεξφλησλ 
θαη πξνβιεκαηηζκψλ.  

Πξαγκαηηθά, θάζε θνξά πνπ αγσληδφκαζηε γηα ηελ 
Διεπζεξία, αθφκα θη φηαλ απνθηήζνπκε ηελ λίθε δελ παχνπκε 
λα ληψζνπκε θάπσο απνγνεηεπκέλνη.  

Σφζν αίκα ρπκέλν άρξεζηα ζην φλνκα ηεο Διεπζεξίαο 
θαη φκσο ζπλερίδνπκε λα είκαζηε ζθιάβνη ησλ εαπηψλ καο 
θαη ησλ άιισλ.  

Οη άλζξσπνη πνιεκνχλ γηα ιέμεηο πνπ δελ 
θαηαιαβαίλνπλ πνηέ, αλ θαη ηα ιεμηθά ηηο επεμεγνχλ 
γξακκαηηθψο.  

Ζ Διεπζεξία είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα πεηχρνπκε κέζα 
καο. Καλείο δε κπνξεί λα ηελ θαηνξζψζεη έμσ απφ ηνλ εαπηφ 
ηνπ.  
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«Να ηππεχεηο κέζσ ηνπ αέξα» είλαη κηα πνιχ 
αλαηνιίηηθε θξάζε, πνπ αιιεγνξηθά παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα 
ηεο γλήζηαο Διεπζεξίαο.  

Καλείο δελ ζα κπνξνχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 
γεπηεί ηελ Διεπζεξία φζν ε πλείδεζή ηνπ ζπλερίδεη λα είλαη 
εγθισβηζκέλε κέζα ηνπ, ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

Δπείγεη λα θαηαιάβνπκε απηφ ην Δγψ καο, ηνλ εαπηφ 
καο, απηφ πνπ είκαζηε, αλ ζέινπκε εηιηθξηλά λα πεηχρνπκε 
ηελ Διεπζεξία.  

Με θαλέλα ηξφπν δελ ζα κπνξνχζακε λα 
θαηαζηξέςνπκε ηα ζίδεξα ηεο ζθιαβηάο, ρσξίο 
πξνεγνπκέλσο λα έρνπκε θαηαιάβεη φιν απηφ ην δήηεκά κνπ, 
φιν απηφ πνπ αθνξά ζην Δγψ, ζηνλ εαπηφ κνπ.  

ε ηη ζπλίζηαηαη ε ζθιαβηά; Ση είλαη απηφ πνπ καο 
θξαηά ζθιαβσκέλνπο; Πνηα είλαη απηά ηα δεζκά; ια απηά 
είλαη πνπ πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε.  

Πινχζηνη θαη θησρνί, πηζηνί θαη άπηζηνη, είλαη φινη 
βαζηθά θπιαθηζκέλνη, αλ θαη ζεσξνχληαη ειεχζεξνη.  

Δλψ ε πλείδεζε, ε Οπζία, ην πην άμην θαη ηίκην πνπ 
έρνπκε κέζα καο, ζπλερίδεη λα είλαη εγθισβηζκέλε ζηνλ εαπηφ 
καο, ζην Δγψ καο, ζε καο ηνπο ίδηνπο, ζηηο νξέμεηο θαη ηνπο 
θφβνπο καο, ζηηο επηζπκίεο θαη ηα πάζε καο, ζηνπο 
πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο βηαηφηεηέο καο, ζηα ςπρηθά καο 
ειαηηψκαηα, ζα βξηζθφκαζηε ζε κηα ηππηθή θπιαθή.  

Ζ έλλνηα ηεο Διεπζεξίαο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή 
απφιπηα, κφλν φηαλ εθκεδεληζηνχλ ηα ζίδεξα ηεο ίδηαο καο 
ηεο ςπρνινγηθήο θπιαθήο.  

ζν ππάξρεη «ν εαπηφο κνπ», ε πλείδεζε ζα 
βξίζθεηαη θπιαθηζκέλε. Ζ δηαθπγή απφ ηελ θπιαθή είλαη 
δπλαηή κφλν κε ηελ βνπδηζηηθή εθκεδέληζε, δηαιχνληαο ην 
Δγψ, κεηαηξέπνληάο ην ζε ζηάρηε, ζε θνζκηθή ζθφλε.  

Ζ ειεχζεξε πλείδεζε απαιιαγκέλε απφ ην Δγψ, κε 
ηελ πιήξε απνπζία ηνπ εαπηνχ, ρσξίο επηζπκίεο, ρσξίο 
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πάζε, ρσξίο νξέμεηο ή θφβνπο, πεηξακαηίδεηαη άκεζα ηελ 
αιεζηλή Διεπζεξία.  

Οπνηαδήπνηε ηδέα πάλσ ζηελ Διεπζεξία, δελ είλαη 
Διεπζεξία. Οη γλψκεο πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα ηελ Διεπζεξία, 
απέρνπλ πνιχ απφ ηνπ λα είλαη πξαγκαηηθφηεηα.  

Οη ηδέεο πνπ ζθπξειαηνχκε γηα ην ζέκα Διεπζεξία, δελ 
έρνπλ ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ απζεληηθή Διεπζεξία.  

Ζ Διεπζεξία είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα δνθηκάζνπκε 
άκεζα θαη απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν πεζαίλνληαο ςπρνινγηθά, 
δηαιχνληαο ην Δγψ, ηειεηψλνληαο γηα πάληα κε ηνλ εαπηφ καο.  

Γελ ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηα λα επηκέλνπκε λα 
νλεηξεπφκαζηε ηελ Διεπζεξία, αλ ζπλερίδνπκε κε ηνλ έλα ή 
ηνλ άιιν ηξφπν λα είκαζηε ζθιάβνη.  

Αμίδεη πεξηζζφηεξν λα δνχκε ηνπο εαπηνχο καο έηζη 
φπσο είκαζηε, λα παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά φια απηά ηα 
ζίδεξα ηεο ζθιαβηάο πνπ καο δηαηεξνχλ ζε κηα ηππηθή 
θπιαθή.  

Απηνγλσξηδφκελνη, βιέπνληαο απηφ πνπ εζσηεξηθά 
είκαζηε, ζα αλαθαιχςνπκε ηελ πφξηα ηεο απζεληηθήο 
Διεπζεξίαο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  

Ο ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΔΚΚΡΔΜΟΤ  

Καηαιήγεη ελδηαθέξνλ λα έρνπκε έλα ξνιφη ηνίρνπ ζην 
ζπίηη, φρη κφλν γηα λα μέξνπκε ηηο ψξεο, αιιά θαη γηα λα 
ζπιινγηδφκαζηε ιίγν.  

Υσξίο ην εθθξεκέο, ην ξνιφη δε ιεηηνπξγεί. Ζ θίλεζε 
ηνπ εθθξεκνχο είλαη βαζεηά ζεκαζηνινγηθή.  

ηα αξραία ρξφληα, ην Γφγκα ηεο αλνδηθήο εμέιημεο δελ 
ππήξρε, νπφηε νη ζνθνί είραλ ηελ ηδέα φηη νη ηζηνξηθέο 
δηαδηθαζίεο εθηπιίζζνληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ 
Δθθξεκνχο.  
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ια ξένπλ θαη μαλαξένπλ, αλεβαίλνπλ θαη θαηεβαίλνπλ, 
κεγαιψλνπλ θαη κηθξαίλνπλ, έξρνληαη θαη θεχγνπλ ζχκθσλα 
κε απηφλ ηνλ ζαπκαζηφ Νφκν.  

Γελ είλαη θαζφινπ παξάμελν ην φηη φια ηαιαληεχνληαη, 
φηη φια ππνηάζζνληαη ζην πέξα-δψζε ηνπ ρξφλνπ, φηη φια 
εμειίζζνληαη αλνδηθά θαη θαζνδηθά.  

ην έλα άθξν ηνπ εθθξεκνχο βξίζθεηαη ε ραξά, ζην 
άιιν ν πφλνο. ιεο νη ζπγθηλήζεηο καο, νη ζθέςεηο, νη πφζνη, 
νη επηζπκίεο καο ηαιαληεχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ 
Δθθξεκνχο.  

Διπίδα θαη απειπηζία, απαηζηνδνμία θαη αηζηνδνμία, 
πάζνο θαη πφλνο, ζξίακβνο θαη απνηπρία, θέξδνο θαη δεκία 
αληηζηνηρνχλ ζίγνπξα ζηα δχν άθξα ηεο θίλεζεο ηνπ 
εθθξεκνχο.  

Αλαπήδεζε ε Αίγππηνο κε φιε ηεο ηελ ηζρχ θαη 
θπξηάξρεζε ζηηο φρζεο ηνπο ηεξνχ πνηακνχ, φκσο φηαλ ην 
εθθξεκέο έθζαζε ζηελ άιιε πιεπξά, φηαλ πςψζεθε ζην 
αληίζεην άθξν, έπεζε ε ρψξα ησλ Φαξαψ θαη πςψζεθε ε 
Ηεξνπζαιήκ, ε αγαπεκέλε πφιε ησλ Πξνθεηψλ.  

Έπεζε ην Ηζξαήι φηαλ άιιαμε ζέζε ην εθθξεκέο θαη 
αλέβεθε ζην άιιν άθξν ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία.  

Ζ θίλεζε ηνπ εθθξεκνχο αλαζεθψλεη θαη θαηαπνληίδεη 
Απηνθξαηνξίεο, θάλεη λα αλαβιχζνπλ παληνδχλακνη 
Πνιηηηζκνί θαη κεηά ηνπο θαηαζηξέθεη, θιπ.  

Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζην δεμηφ άθξν ηνπ 
εθθξεκνχο ηηο δηάθνξεο ςεπην-εζσηεξηζηηθέο θαη ςεπην-
απνθξπθηζηηθέο ζρνιέο, ζξεζθείεο θαη αηξέζεηο.  

Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο 
θίλεζεο ηνπ εθθξεκνχο φιεο ηηο ζρνιέο πιηζηηθνχ, 
καξμηζηηθνχ, αζετζηηθνχ, ζθεπηηθηζηηθνχ ηχπνπ θιπ.  

Δίλαη αληηζέζεηο ηεο θίλεζεο ηνπ εθθξεκνχο, 
κεηαβιεηέο, ππνηαγκέλεο ζε δηαξθή ελαιιαγή.  

Ο θαλαηηθφο ζξεζθεπφκελνο εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε 
αζπλήζηζηνπ ζπκβάληνο ή απνγνήηεπζεο κπνξεί λα 
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πξνρσξήζεη ζην άιιν άθξν ηνπ εθθξεκνχο, λα γίλεη άζενο, 
πιηζηήο, ζθεπηηθηζηήο.  

Ο θαλαηηθφο πιηζηήο, αζετζηήο, εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε 
αζπλήζηζηνπ γεγνλφηνο, ίζσο ελφο κεηαθπζηθνχ. 
ππεξθπζηθνχ ζπκβάληνο, κηαο ζηηγκήο αλείπσηνπ ηξφκνπ, 
κπνξεί λα νδεγεζεί ζην αληίζεην άθξν ηεο θίλεζεο ηνπ 
εθθξεκνχο θαη λα γίλεη έλαο αληηδξαζηηθφο, αλππφθνξνο 
ζξεζθεπφκελνο.  

Παξαδείγκαηα: Έλαο ηεξσκέλνο ληθεκέλνο ζε κηα 
πνιεκηθή απφ έλαλ εζσηεξηζηή, απειπηζκέλνο, κεηαηξάπεθε 
ζε δχζπηζην θαη πιηζηή.  

Γλσξίζακε ηελ πεξίπησζε κηαο θπξίαο άζεεο θαη 
δχζπηζηεο πνπ ράξε ζε θάπνην κεηαθπζηθφ γεγνλφο, 
απνθαζηζηηθφ θαη νξηζηηθφ, έγηλε κηα ζαπκάζηα ζεσξεηηθή ηνπ 
πξαθηηθνχ εζσηεξηζκνχ.  

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο, νθείινπκε λα δειψζνπκε φηη 
ν άζενο πιηζηήο, ν πξαγκαηηθφο θαη απφιπηνο, είλαη κηα 
θάξζα, δελ ππάξρεη.  

Μπξνζηά ζην πιεζίαζκα ελφο αλαπφθεπθηνπ 
ζαλάηνπ, κπξνζηά ζε κηα ζηηγκή αλείπσηνπ ηξφκνπ, νη ερζξνί 
ηνπ αηψληνπ, νη πιηζηέο θαη άπηζηνη πεξλνχλ ζηελ ζηηγκή ζηελ 
άιιε άθξε ηνπ εθθξεκνχο θαη θαηαιήγνπλ λα πξνζεχρνληαη, 
λα θιαίλε θαη λα ζξελνχλ κε άπεηξε πίζηε θαη απέξαληε 
αθνζίσζε.  

Ο ίδηνο ν Κάξνινο Μαξμ, ζπγγξαθέαο ηνπ Γηαιεθηηθνχ 
Τιηζκνχ, ήηαλ έλαο θαλαηηθφο Θξεζθεπφκελνο Δβξαίνο θαη 
κεηά ζάλαηνλ ηνπ απέδσζαλ λεθξηθέο πνκπέο κεγάινπ 
ξαβίλνπ.  

Ο Κάξνινο Μαξμ, επεμεξγάζηεθε ηνλ Γηαιεθηηθφ 
Τιηζκφ ηνπ κε έλαλ κφλν ζθνπφ: «Να δεκηνπξγήζεη έλα φπιν 
γηα λα θαηαζηξέςεη φιεο ηηο ζξεζθείεο. ηνπ θφζκνπ κέζσ ηνπ 
ζθεπηηθηζκνχ».  

Δίλαη ε θιαζζηθή πεξίπησζε ησλ αθξαίσλ 
ζξεζθεπηηθψλ αληηδειηψλ. Με θαλέλα ηξφπν ν Μαξμ δε 
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κπνξνχζε λα δερηεί ηελ χπαξμε άιισλ Θξεζθεηψλ θαη 
πξνηίκεζε λα ηηο θαηαζηξέςεη κέζσ ηεο Γηαιεθηηθήο ηνπ.  

Ο Κάξνινο Μαξμ εθπιήξσζε έλα απφ ηα Πξσηφθνιια 
ηεο ηψλ πνπ αλαθέξεη θαηά ιέμε: «Γελ ελδηαθέξεη λα 
γεκίζνπκε ηνλ θφζκν κε πιηζκφ θαη απερζή αζετζκφ, ηελ 
εκέξα πνπ ζα ζξηακβεχζνπκε, ζα δηδάμνπκε ηελ ζξεζθεία 
ηνπ Μσυζή δεφλησο θσδηθνπνηεκέλε θαη ζε δηαιεθηηθή 
κνξθή θαη δε ζα επηηξέςνπκε ζηνλ θφζκν θακηά άιιε 
ζξεζθεία».  

Καηαιήγεη πνιχ ελδηαθέξνλ ην φηη ζηελ νβηεηηθή 
Έλσζε νη ζξεζθείεο βξίζθνληαη ππφ δησγκφ θαη ζηνλ ιαφ 
δηδάζθεηαη ε πιηζηηθή δηαιεθηηθή, ελψ ζηηο ζπλαγσγέο 
κειεηάηαη ην Σαικνχλη, ε Βίβινο θαη ε ζξεζθεία θαη 
δνπιεχνπλ ειεχζεξα, ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.  

Οη ηζχλνληεο ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο είλαη θαλαηηθνί 
ζξεζθεπφκελνη ηνπ Νφκνπ ηνπ Μσυζή, φκσο απηνί 
δειεηεξηάδνπλ ηνλ ιαφ κε απηήλ ηελ θάξζα ηνπ Γηαιεθηηθνχ 
Τιηζκνχ.  

Πνηέ δε ζα κηινχζακε ελάληηα ζηνλ Ηζξαειηλφ ιαφ. 
Γειψλνπκε κφλν ελαληίνλ θάπνηαο αθξφθξεκαο κε δηπιφ 
παηρλίδη πνπ, επηδηψθνληαο αλνκνιφγεηνπο ζθνπνχο, 
δειεηεξηάδεη ηνλ ιαφ κε ηνλ Γηαιεθηηθφ Τιηζκφ, ελψ ζηα 
θξπθά εθαξκφδεη ηελ ζξεζθεία ηνπ Μσυζή.  

Τιηζκφο θαη Πλεπκαηηθφηεηα κε φιε ηελ αθνινπζία ησλ 
ζεσξηψλ, ηηο πξνδηθάζεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο παληφο 
είδνπο, δηαδηθάδνληαη ζηνλ λνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ 
Δθθξεκνχο θαη αιιάδνπλ κφδα ζχκθσλα κε ηνπο θαηξνχο θαη 
ηηο ζπλήζεηεο.  

Πλεχκα θαη χιε είλαη δχν αληηιήςεηο πνιχ ζπδεηήζηκεο 
θαη αγθαζσηέο πνπ θαλείο δελ θαηαλνεί.  

Σίπνηα δελ μέξεη ν λνπο γηα ην πλεχκα, ηίπνηα δελ 
μέξεη γηα ηελ χιε. 

Μηα αληίιεςε δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απηφ: 
κηα αληίιεςε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη κηα αληίιεςε, αλ 
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θαη κπνξνχλ λα ζθπξειαηεζνχλ πνιιέο αληηιήςεηο πάλσ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Σν Πλεχκα είλαη ην Πλεχκα (ην Δίλαη) θαη κφλν κέζσ 
ηνπ εαπηνχ ηνπ κπνξεί λα γλσξηζηεί.  

Γξακκέλν είλαη: «Σν ΔΗΝΑΗ είλαη ην ΔΗΝΑΗ θαη ν ΛΟΓΟ 
λα ΔΗΝΑΗ, είλαη ην ίδην ην ΔΗΝΑΗ».  

Οη θαλαηηθνί ηνπ Θενχ χιε, νη επηζηήκνλεο ηνπ 
Γηαιεθηηθνχ πιηζκνχ είλαη εκπεηξηθνί θαη παξάινγνη εθαηφ ηα 
εθαηφ. Μηιάλε γηα ηελ χιε, κε κηα εθζακβσηηθή θαη βιαθψδε 
απηάξθεηα, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ μέξνπλ ηίπνηα γη’ 
απηήλ. 

Ση είλαη χιε; Πνηφο απφ απηνχο ηνπο αλφεηνπο 
επηζηήκνλεο ην μέξεη; Ζ ηφζν θαπρψκελε χιε είλαη επίζεο κηα 
αληίιεςε ππεξβνιηθά ζπδεηήζηκε θαη αξθεηά αγθπισηή.  

 Πνηα είλαη ε χιε; Σν βακβάθη; Σν ζίδεξν; Ζ ζάξθα; Σν 
άκπιν; Μηα πέηξα; Ο ραιθφο; Έλα ζχλλεθν ή ηη άιιν; Σν λα 
πνχκε φηη φια είλαη χιε ζα ήηαλ ηφζν εκπεηξηθφ θαη παξάινγν 
ζα λα βεβαηψλακε φηη φινο ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη 
έλα ζπθψηη ή κηα θαξδηά ή έλα λεθξφ. Πξνθαλψο έλα πξάγκα 
είλαη έλα πξάγκα θαη έλα άιιν πξάγκα είλαη έλα άιιν 
πξάγκα, θάζε φξγαλν είλαη δηαθνξεηηθφ θαη θάζε νπζία 
δηαθέξεη. Σφηε, πνηα απφ φιεο απηέο ηηο νπζίεο είλαη ε ηφζν 
θαπρψκελε χιε;  

Με ηηο αληηιήςεηο ηνπ εθθξεκνχο παίδεη πνιχο θφζκνο, 
αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αληηιήςεηο δελ είλαη ε 
πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο λνπο γλσξίδεη κφλν απαηειέο κνξθέο ηεο θχζεο, 
αιιά ηίπνηε δελ μέξεη γηα ηελ αιήζεηα πνπ πεξηέρεηαη ζε 
ηέηνηεο κνξθέο.  

Οη ζεσξίεο θεχγνπλ απφ ηελ κφδα κε ηνλ θαηξφ θαη κε 
ηα ρξφληα θαη απηφ πνπ θάπνηνο έκαζε ζην ζρνιείν θαηαιήγεη 
κεηά λα κελ είλαη ρξήζηκν. πκπέξαζκα: Καλείο δελ μέξεη 
ηίπνηα.  
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Οη αληηιήςεηο ηνπ δεμηνχ ή ηνπ αξηζηεξνχ άθξνπ ηνπ 
εθθξεκνχο πεξλνχλ φπσο ε κφδα ησλ γπλαηθψλ, φιεο απηέο 
είλαη δηαδηθαζίεο ηνπ λνπ, πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο λνεκνζχλεο, αλνεζίεο, καηαηφηεηεο ηεο 
δηαλφεζεο.  

ε νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή πεηζαξρία αληηηίζεηαη 
θάπνηα άιιε πεηζαξρία, ζε νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή 
δηαδηθαζία ινγηθά δνκεκέλε, αληηηίζεηαη θάπνηα άιιε 
παξεκθεξήο. Καη κεηά απ’ φια απηά ηη ζπκβαίλεη;  

Σν Πξαγκαηηθφ, ε Αιήζεηα, είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη. 
κσο απηφ δελ είλαη δήηεκα ηνπ Δθθξεκνχο, δε βξίζθεηαη 
αλάκεζα ζηα πήγαηλε - έια ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ 
πεπνηζήζεσλ.  

Ζ Αιήζεηα είλαη ην άγλσζην απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, απφ 
ιεπηφ ζε ιεπηφ.  

Ζ Αιήζεηα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Δθθξεκνχο, φρη 
ζηελ δεμηά ή ζηελ αξηζηεξή άθξε .  

ηαλ ξψηεζαλ ηνλ Ηεζνχ: Ση είλαη ε Αιήζεηα; θξάηεζε 
κηα βαζηά ζησπή. Καη φηαλ ζηνλ Βνχδα έθαλαλ ηελ ίδηα 
εξψηεζε, γχξηζε ηελ πιάηε θαη απνζχξζεθε.  

Ζ Αιήζεηα δελ είλαη ζέκα γλσκψλ, νχηε ζεσξηψλ, νχηε 
πξνθαηαιήςεσλ ηεο δεμηάο ή ηεο αξηζηεξήο άθξεο.  

Ζ αληίιεςε πνπ κπνξεί λα ζθπξειαηήζεη ν λνπο 
ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα, πνηέ δελ είλαη ε αιήζεηα. 

Ζ ηδέα πνπ κπνξεί λα έρεη ε λνεκνζχλε ζρεηηθά κε ηελ 
αιήζεηα, πνηέ δελ είλαη ε αιήζεηα. 

Ζ γλψκε πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζρεηηθά κε ηελ 
αιήζεηα, φζν αμηνζέβαζηε θαη αλ είλαη απηή, κε θαλέλαλ 
ηξφπν δελ είλαη ε αιήζεηα.  

Οχηε ηα πλεπκαηηζηηθά ξεχκαηα νχηε ηα αληίζεηά ηνπο 
πιηζηηθά δελ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ πνηέ ζηελ αιήζεηα.  

Ζ Αιήζεηα είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα πεηξακαηηζηνχκε 
κε άκεζν ηξφπν, φπσο φηαλ θαλείο βάδεη ην δάρηπιν ζηελ 
θσηηά θαη θαίγεηαη, ε φπσο φηαλ θαηαπίλεη λεξφ θαη πλίγεηαη.  
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Σν θέληξν ηνπ εθθξεκνχο βξίζθεηαη κέζα ζε εκάο ηνπο 
ίδηνπο θαη εθεί είλαη πνπ πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε θαη λα 
πεηξακαηηζηνχκε κε άκεζν ηξφπν ην πξαγκαηηθφ, ηελ 
αιήζεηα.  

Υξεηάδεηαη λα απηνεμεξεπλεζνχκε απ’ επζείαο γηα λα 
απηναλαθαιπθζνχκε θαη λα γλσξίζνπκε βαζεηά ηνλ εαπηφ 
καο.  

Ζ εκπεηξία ηεο αιήζεηαο έξρεηαη κφλν φηαλ έρνπκε 
εμαιείςεη ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο 
απνηεινχλ ην εγψ ν ίδηνο.  

Μφλν εμαιείθνληαο ην ιάζνο έξρεηαη ε αιήζεηα. Μφλν 
δηαιχνληαο ην Δγψ ν ίδηνο, ηα ιάζε κνπ, ηηο πξνθαηαιήςεηο 
θαη ηνπο θφβνπο κνπ, ηα πάζε θαη ηηο επηζπκίεο κνπ, 
πεπνηζήζεηο θαη πνξλείεο, δηαλνεηηθνχο εγθισβηζκνχο θαη 
απηάξθεηεο παληφο είδνπο, έξρεηαη ζε καο ε εκπεηξία ηνπ 
Πξαγκαηηθνχ.  

Ζ Αιήζεηα δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε απηφ πνπ έρεη 
εηπσζεί ή δελ έρεη εηπσζεί, κε απηφ πνπ γξάθηεθε ή δε 
γξάθηεθε, απηή έξρεηαη ζε εκάο κφλν φηαλ ην «Ο Δαπηφο 
Μνπ» έρεη πεζάλεη.  

Ο λνπο δε κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηελ Αιήζεηα γηαηί δελ 
ηελ γλσξίδεη. Ο λνπο δε κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ Αιήζεηα 
γηαηί πνηέ δελ ηελ έρεη γλσξίζεη. Ζ Αιήζεηα έξρεηαη ζε καο κε 
απζφξκεην ηξφπν φηαλ έρνπκε εμαιείςεη φια ηα αλεπηζχκεηα 
ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην «Ο Δαπηφο Μνπ», ην «Δγψ Μνπ».  

ζν ε πλείδεζε ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη 
κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζην Δγψ ν ίδηνο, δε ζα κπνξεί λα 
δνθηκάζεη απηφ πνπ είλαη ην Αιεζηλφ, απηφ πνπ βξίζθεηαη 
πέξα απφ ην ζψκα, απφ ηηο ζπγθηλήζεηο θαη απφ ηνλ λνπ, 
απηφ πνπ είλαη ε Αιήζεηα.  

ηαλ ην «ν Δαπηφο Μνπ» πεξηνξηζηεί ζε θνζκηθή 
ζθφλε, ε πλείδεζε ειεπζεξψλεηαη γηα λα μππλήζεη νξηζηηθά 
θαη λα πεηξακαηηζηεί κε άκεζν ηξφπν ηελ Αιήζεηα.  

Γίθαηα είπε ν Μεγάινο Καβίξ Ηεζνχο: «ΓΝΧΡΗΣΔ ΣΖΝ 
ΑΛΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΖ ΘΑ Α ΛΤΣΡΧΔΗ».  
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ε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ άλζξσπν λα γλσξίδεη πελήληα 
ρηιηάδεο ζεσξίεο αλ πνηέ δελ έρεη δνθηκάζεη ηελ Αιήζεηα;  

Σν δηαλνεηηθφ ζχζηεκα νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ είλαη 
ζεβαζηφ πνιχ, φκσο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα αληηηίζεηαη 
άιιν θαη νχηε ην έλα νχηε ην άιιν είλαη ε Αιήζεηα.  

Αμίδεη πεξηζζφηεξν λα απην-εξεπλεζνχκε γηα λα απην-
γλσξηζηνχκε θαη λα πεηξακαηηζηνχκε θάπνηα εκέξα ζε άκεζε 
κνξθή, ην πξαγκαηηθφ, ηελ ΑΛΖΘΔΗΑ.   

  

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Πνηφο ή ηη κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε αληίιεςε θαη ε 
πξαγκαηηθφηεηα είλαη απφιπηα ίδηεο;  

Ζ αληίιεςε είλαη έλα πξάγκα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα 
άιιν θαη ππάξρεη ηάζε λα ππεξεθηηκνχκε ηηο ίδηεο καο ηηο 
αληηιήςεηο.  

Πξαγκαηηθφηεηα ίδηα κε αληίιεςε είλαη θάηη ην ζρεδφλ 
αδχλαην, εληνχηνηο ν λνπο ππλσηηζκέλνο απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ 
αληίιεςε ππνζέηεη πάληα φηη απηή θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 
ίδηεο.  

ε νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία δνκεκέλε 
ζσζηά κέζα απφ κία αθξηβή ινγηθή, αληηηίζεηαη άιιε 
δηαθνξεηηθή ξσκαιέα ζρεκαηηζκέλε κε παξεκθεξή ή 
αλψηεξε ινγηθή. Σφηε ηη ζπκβαίλεη;  

Γχν κπαιά απζηεξά πεηζαξρεκέλα κέζα ζε ζηδεξέληεο 
δηαλννχκελεο δνκέο ζπδεηψληαο κεηαμχ ηνπο, αζθψληαο 
πνιεκηθή πάλσ ζε απηήλ ή εθείλε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πηζηεχνπλ ην θαζέλα ηνπο ζηελ αθξίβεηα ηεο δηθήο ηνπ 
αληίιεςεο θαη ζηελ ζθαιεξφηεηα ηεο μέλεο. κσο πνην απφ 
απηά έρεη δίθην; Πνην ζα κπνξνχζε ηίκηα λα εγγπεζεί ζε απηήλ 
ή ηελ άιιε πεξίπησζε; ε πνην απ’ απηά, αληίιεςε θαη 
πξαγκαηηθφηεηα θαηαιήγνπλ ίδηεο;  

Αζπδεηεηί θάζε θεθάιη είλαη έλαο θφζκνο θαη φπσο ζε 
φινπο έηζη θαη ζηνλ θαζέλα καο, ππάξρεη έλα είδνο 
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ζξεζθεπηηθνχ θαη δηθηαηνξηθνχ δνγκαηηζκνχ, πνπ ζέιεη λα 
καο θάλεη λα πηζηεχνπκε ζηελ απφιπηε ηζφηεηα αληίιεςεο θαη 
πξαγκαηηθφηεηαο.  

ζν πνιχ δπλαηέο θη αλ είλαη νη δνκέο ελφο 
ζπιινγηζκνχ, ηίπνηα δε κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ απφιπηε 
ηζφηεηα αληηιήςεσλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο.  

Απηνί πνπ βξίζθνληαη απην-απνθιεηζκέλνη κέζα ζε 
νπνηαδήπνηε δηαλνεηηθή νξζνινγηθή δηαδηθαζία, ζέινπλ λα 
θάλνπλ πάληα λα ζπκπίπηεη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ 
θαηλνκέλσλ κε ηηο επεμεξγαζκέλεο αληηιήςεηο θαη απηφ δελ 
είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην απνηέιεζκα ηεο 
νξζνινγηζηηθήο ςεπδαίζζεζεο.  

Σν λα αλνηρηεί ζην θαηλνχξγην είλαη ε δχζθνιε επθνιία 
ηνπ θιαζηθνχ. Γπζηπρψο ν θφζκνο ζέιεη λα αλαθαιχςεη, λα 
δεη ζε φια ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 
πξνθαηαιήςεηο, αληηιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο, γλψκεο θαη 
ζεσξίεο. Καλείο δελ μέξεη λα είλαη δεθηηθφο, λα βιέπεη ην 
θαηλνχξγην κε θαζαξφ θαη απζφξκεην λνπ.  

Σν λα κηινχλ ηα θαηλφκελα ζην ζνθφ ζα ήηαλ ην 
ελδεδεηγκέλν, δπζηπρψο νη ζνθνί απηψλ ησλ θαηξψλ δελ 
μέξνπλ λα δνπλ ηα θαηλφκελα, ζέινπλ κφλν λα βιέπνπλ ζε 
απηά ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ πξν-ηδεψλ ηνπο.  

Αλ θαη θαίλεηαη απίζηεπην νη ζχγρξνλνη επηζηήκνλεο 
δελ μέξνπλ ηίπνηα γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα.  

ηαλ βιέπνπκε ζηα θαηλφκελα ηεο θχζεο 
απνθιεηζηηθά ηηο ίδηεο καο ηηο αληηιήςεηο, ζίγνπξα δε 
βιέπνπκε ηα θαηλφκελα παξά ηηο αληηιήςεηο.  

κσο, παξαπιαλεκέλνη νη αλφεηνη επηζηήκνλεο απφ 
ηελ γνεηεπηηθή ηνπο δηαλφεζε, πηζηεχνπλ κε βιαθψδε ηξφπν 
φηη θαζεκία απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο είλαη απνιχησο ίδηα κε 
απηφ ή εθείλν ην παξαηεξεζέλ θαηλφκελν, φηαλ ε 
πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή.  

Γελ αξλνχκαζηε φηη νη δηαβεβαηψζεηο καο ζα 
απνξξίπηνληαλ απφ φινπο απηνχο πνπ βξίζθνληαη απην-
εγθισβηζκέλνη ζηελ ηάδε ή ζηελ δείλα νξζνινγηζηηθή 
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δηαδηθαζία. Αζπδεηεηί ε ζξεζθεπηηθή θαη δνγκαηηθή 
πξνυπφζεζε ηεο δηαλφεζεο κε θαλέλα ηξφπν δε ζα 
κπνξνχζε λα δερηεί φηη ζε απηήλ ή ζε εθείλε ηελ ζσζηά 
θαηεξγαζκέλε αληίιεςε δε ζπκπίπηεη αθξηβψο ε 
πξαγκαηηθφηεηα.  

Ακέζσο κφιηο ν λνπο, κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο, 
παξαηεξήζεη απηφ ή εθείλν ην θαηλφκελν, ζπεχδεη επζχο λα 
ην θαζνξίζεη κε απηφλ ή ηνλ άιινλ επηζηεκνληθφ φξν πνπ 
αλαληίξξεηα έξρεηαη λα ρξεζηκεχζεη κφλν ζα κπάισκα, γηα 
λα θαιχςεη ηελ άγλνηά ηνπ.  

Ο λνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ μέξεη λα είλαη 
δεθηηθφο ζην θαηλνχξγην, φκσο μέξεη λα εθεπξίζθεη 
πεξηπινθφηαηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα 
αμηνινγήζεη, απην-εμαπαηνχκελνο, απηφ πνπ ζίγνπξα αγλνεί.  

Μηιψληαο κε ηελ σθξαηηθή έλλνηα απηήλ ηελ θνξά, ζα 
πνχκε φηη ν λνπο φρη κφλν αγλνεί, αιιά επηπιένλ αγλνεί φηη 
αγλνεί.  

Ο ζχγρξνλνο λνπο είλαη θνβεξά επηθαλεηαθφο, έρεη 
εμεηδηθεπηεί ζην λα εθεπξίζθεη φξνπο δπζθνιφηαηα 
θηηαγκέλνπο γηα λα θαιχςεη ηελ ίδηα ηελ άγλνηά ηνπ.  

Τπάξρνπλ δχν εηδψλ επηζηήκεο: Ζ πξψηε δελ είλαη 
παξά απηφο ν ζαπηφηνπνο απφ ππνθεηκεληθέο ζεσξίεο πνπ 
αθζνλνχλ εθεί. Ζ δεχηεξε είλαη ε αγλή επηζηήκε ησλ κεγάισλ 
πεθσηηζκέλσλ, ε Αvηηθεηκεληθή Δπηζηήκε ηνπ Δίλαη.  

Αλακθηζβήηεηα, δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα εηζρσξήζνπκε 
ζην ακθηζέαηξν ηεο θνζκηθήο επηζηήκεο, αλ δελ έρνπκε 
πξνεγνπκέλσο πεζάλεη κέζα καο.  

Υξεηάδεηαη λα δηαιχζνπκε φια απηά ηα αλεπηζχκεηα 
ζηνηρεία πνπ θέξλνπκε κέζα καο θαη πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο 
απνηεινχλ ηνλ Δαπηφ καο, ην Δγψ ηεο Φπρνινγίαο.  

ζν ε Τπεξζεηηθή πλείδεζε ηνπ Δίλαη ζπλερίδεη λα 
βξίζθεηαη κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζηνλ Δαπηφ κνπ, κέζα ζηηο 
ίδηεο κνπ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ππνθεηκεληθέο ζεσξίεο, γίλεηαη 
απνιχησο αδχλαην λα γλσξίζνπκε άκεζα ηελ σκή 
πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ εαπηφ ηνπο.  



 29 

Σν θιεηδί ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Φχζεο ην θξαηάεη ζην 
δεμί ηνπ ρέξη ν Άγγεινο ηνπ Θαλάηνπ.  

Πνιχ ιίγα κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ην θαηλφκελν ηεο 
γέλλεζεο, φκσο γηα ηνλ ζάλαην ζα κπνξέζνπκε λα ηα 
κάζνπκε φια.  

Ο απαξαβίαζηνο λαφο ηεο αγλήο επηζηήκεο βξίζθεηαη 
ζηα βάζε ηνπ καχξνπ ηάθνπ. Αλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη ην 
θπηφ δε γελληέηαη. Μφλν κε ηνλ ζάλαην έξρεηαη ην θαηλνχξγην.  

ηαλ πεζαίλεη ην Δγψ, ε πλείδεζε μππλά γηα λα δεη 
ηελ αιήζεηα φισλ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θχζεο έηζη φπσο είλαη 
ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ πλείδεζε μέξεη απηφ πνπ άκεζα δνθηκάδεη απφ 
κφλε ηεο, ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο πέξα απφ ην 
ζψκα, ηηο ζπγθηλήζεηο θαη ηνλ λνπ.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Ζ ΓΗΑΛΔΚΣΗΚΖ ΣΖ ΤΝΔΗΓΖΖ  

ηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά ηελ ζρεηηθή κε ηελ εμάιεηςε 
ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ 
καο, μεπεδά κεξηθέο θνξέο ε ελφριεζε, ε θνχξαζε θαη ε 
πιήμε.  

Αζπδεηεηί, ρξεηάδεηαη λα επηζηξέθνπκε πάληα ζην 
ζεκείν ηεο αξρηθήο εθθίλεζεο θαη λα επαλεθηηκνχκε ηηο βάζεηο 
ηεο Φπρνινγηθήο Γνπιεηάο, αλ ζη’ αιήζεηα πνζνχκε κηα ξηδηθή 
αιιαγή.  

Ζ αγάπε γηα ηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά είλαη απαξαίηεηε 
φηαλ πξαγκαηηθά ζέινπκε κηα απφιπηε εζσηεξηθή κεηαηξνπή.  

ζν δελ αγαπάκε ηελ Φπρνινγηθή Γνπιεηά πνπ νδεγεί 
ζηελ αιιαγή, ε επαλεθηίκεζε ησλ αξρψλ θαηαιήγεη λα είλαη 
θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε.  

Θα ήηαλ παξάινγν λα ππνζέζνπκε φηη ζα 
κπνξνχζακε λα ελδηαθεξζνχκε γηα ηελ Γνπιεηά, αλ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπκε θηάζεη λα ηελ αγαπήζνπκε.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αγάπε είλαη απαξαίηεηε φηαλ ηελ 
κηα ή ηελ άιιε θνξά πξνζπαζνχκε λα επαλεθηηκνχκε ηηο 
βάζεηο ηεο Φπρνινγηθήο Γνπιεηάο.  

Δπείγεη πξνπάλησλ, λα μέξνπκε ηη είλαη απηφ πνπ 
θαιείηαη πλείδεζε, κηαο πνπ πνιινί είλαη νη άλζξσπνη πνπ 
πνηέ δελ ελδηαθέξζεθαλ λα κάζνπλ θάηη γη’ απηήλ.  

Οπνηνζδήπνηε θνηλφο θαη ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο 
δελ ζα αγλννχζε πνηέ φηη έλαο κπνμέξ πέθηνληαο λνθ-άνπη 
πάλσ ζην ξηλγθ ράλεη ηελ πλείδεζε.  

Δίλαη μεθάζαξν φηη κφιηο ζπλέξρεηαη φ άηπρνο κπνμέξ 
μαλαλαθηά ηελ πλείδεζε.  

Καη’ επέθηαζε, νπνηνζδήπνηε θαηαιαβαίλεη φηη 
ππάξρεη κηα ζαθήο δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα 
θαη ηελ πλείδεζε.  

Δξρφκελνη ζηνλ θφζκν φινη έρνπκε ζαλ απφζεκα έλα 
ηξία ηα εθαηφ πλείδεζεο θαη έλα ελελήληα επηά ηα εθαηφ 
δηακνηξαζκέλν αλάκεζα ζην ππνζπλείδεην, ην 
παξαζπλείδεην θαη ην αζπλείδεην.  

Σν ηξία ηα εθαηφ ηεο αθππληζκέλεο πλείδεζεο κπνξεί 
λα απμεζεί θαηά ην κέηξν πνπ ζα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ 
εαπηφ καο.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα απμήζνπκε ηελ πλείδεζε κέζα 
απφ δηαδηθαζίεο απνθιεηζηηθά θπζηθέο ή κεραληθέο.  

Αλακθίβνια, ε πλείδεζε κπνξεί λα αθππληζηεί κφλν 
βάζεη ζπλεηδεηψλ εξγαζηψλ θαη εζειεκέλσλ ηαιαηπσξηψλ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο κέζα ζε εκάο 
ηνπ ίδηνπο πξέπεη λα θαηαιάβνπκε. Πξψηε: Μεραληθή 
ελέξγεηα. Γεχηεξε: Εσηηθή ελέξγεηα. Σξίηε: Φπρηθή ελέξγεηα. 
Σέηαξηε: Ννεηηθή ελέξγεηα. Πέκπηε: Βνπιεηηθή ελέξγεηα. 
Έθηε: πλεηδεζηαθή ελέξγεηα. Έβδνκε: Δλέξγεηα ηνπ αγλνχ 
πλεχκαηνο.  

ζν θαη αλ πνιιαπιαζηάδακε ηελ απζηεξά κεραληθή 
ελέξγεηα δε ζα πεηπραίλακε πνηέ ηελ αθχπληζε ηεο 
πλείδεζεο.  
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ζν θαη αλ απμάλακε ηηο δσηηθέο ελέξγεηεο κέζα ζηνλ 
νξγαληζκφ καο πνηέ δε ζα αθππλίδακε ηελ πλείδεζε.  .  

Πνιιέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πξαγκαηψλνληαη 
κέζα καο ρσξίο θαζφινπ λα παξεκβαίλεη γη’ απηφ ε 
πλείδεζε.  

ζν θαη αλ είλαη κεγάιε ε πεηζαξρία ηνπ λνπ, ε λνεηηθή 
ελέξγεηα δε ζα πεηχρεη πνηέ λα μππλήζεη ηνπο δηάθνξνπο 
ιεηηνπξγηζκνχο ηεο πλείδεζεο.  

Ζ δχλακε ηεο ζέιεζεο αθφκα θαη αλ πνιιαπιαζηαζηεί 
κέρξη ην άπεηξν δελ πεηπραίλεη ηελ αθχπληζε ηεο πλείδεζεο.  

ιεο απηέο νη κνξθέο ελέξγεηαο θιηκαθψλνληαη ζε 
δηάθνξα επίπεδα θαη δηαζηάζεηο πνπ ηίπνηα δελ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηελ πλείδεζε.  

Ζ πλείδεζε κπνξεί λα αθππληζηεί κφλν κε ζπλεηδεηέο 
εξγαζίεο θαη ζσζηέο πξνζπάζεηεο.  

Σν κηθξφ πνζνζηφ πλείδεζεο πνπ θαηέρεη ε 
αλζξσπφηεηα, αληί λα ην απμάλεη, ζπλήζσο ην ζπαηαιά 
άρξεζηα ζηελ δσή.  

Δίλαη ζαθέο φηη φηαλ ηαπηηδφκαζηε κε φια ηα ζπκβάληα 
ηεο χπαξμήο καο, ραξακίδνπκε άρξεζηα ηελ ελέξγεηα ηεο 
πλείδεζεο.  

Δκείο, ζα έπξεπε λα βιέπνπκε ηελ δσή ζα κηα ηαηλία 
ρσξίο πνηέ λα ηαπηηδφκαζηε κε θακηά θσκσδία, δξάκα ή 
ηξαγσδία. Έηζη ζα απνηακηεχακε ζπλεηδεηή ελέξγεηα.  

Ζ πλείδεζε ζηνλ εαπηφ ηεο είλαη έλαο ηχπνο ελέξγεηαο 
κε πςειφηαηε παικηθή ζπρλφηεηα.  

Γελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηελ πλείδεζε κε ηελ κλήκε, 
κηαο θαη είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο ε κία απφ ηελ άιιε φπσο 
είλαη ην θσο ησλ πξνβνιέσλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζρέζε κε 
ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ζηνλ νπνίν θηλνχκαζηε.  

Πνιιέο πξάμεηο πξαγκαηψλνληαη κέζα ζε καο ηνπο 
ίδηνπο, ρσξίο θακηά ζπκκεηνρή απηνχ πνπ ιέγεηαη πλείδεζε.  
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ηνλ νξγαληζκφ καο ζπκβαίλνπλ πνιιέο πξνζαξκνγέο 
θαη αλαπξνζαξκνγέο, ρσξίο γηα ηνχην λα ζπκκεηέρεη ε 
πλείδεζε ζε απηέο.  

Σν θηλεηηθφ θέληξν ηνπ ζψκαηφο καο κπνξεί λα 
ρεηξηζηεί έλα απηνθίλεην ή λα δηεπζχλεη ηα δάρηπια πνπ 
ρηππνχλ ηα πιήθηξα ελφο πηάλνπ ρσξίο ηελ παξακηθξή 
ζπκκεηνρή ηεο πλείδεζεο.  

Ζ πλείδεζε είλαη ην θσο πνπ ην αζπλείδεην δελ 
ζπιιακβάλεη.  

Οχηε ν ηπθιφο αληηιακβάλεηαη ην θπζηθφ ειηαθφ θσο, 
φκσο απηφ ππάξρεη απφ κφλν ηνπ.  

Υξεηάδεηαη λα αλνηρηνχκε γηα λα δηεηζδχζεη ζηα 
ηξνκαρηηθά ζθνηάδηα ηνπ εαπηνχ καο, ην θσο ηεο πλείδεζεο 
κέζα καο.  

Σψξα ζα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ ζεκαζία ησλ 
ιφγσλ ηνπ Ησάλλε φηαλ ιέεη ζην Δπαγγέιην: «Σν θσο ήξζε 
ζηα ζθνηάδηα, αιιά ηα ζθνηάδηα δελ ην θαηάιαβαλ».  

Θα ήηαλ φκσο αδχλαηνλ λα κπνξέζεη ην θσο ηεο 
πλείδεζεο λα δηαπεξάζεη ηα ζθνηάδηα ηνπ εαπηνχ καο, αλ 
πξνεγνπκέλσο δε ρξεζηκνπνηνχζακε ηελ ζαπκάζηα αίζζεζε 
ηεο ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο.  

Υξεηάδεηαη λα απειεπζεξψζνπκε ην πέξαζκα ηνπ 
θσηφο γηα λα θσηίζνπκε ηα ζθνηεηλά βάζε ηνπ Δγψ ηεο 
ςπρνινγίαο.  

Πνηέ θαλείο δελ ζα απηνπαξαηεξνχληαλ αλ δελ 
ελδηαθεξφηαλ λα αιιάμεη. Σέηνην ελδηαθέξνλ είλαη δπλαηφλ 
κφλνλ φηαλ θαλείο αγαπά ζη’ αιήζεηα ηηο εζσηεξηθέο 
δηδαζθαιίεο.  

Σψξα ζα θαηαιάβνπλ νη αλαγλψζηεο καο ηνλ ιφγν γηα 
ηνλ νπνίν ζπκβνπιεχνπκε λα επαλεθηηκνχκε μαλά θαη μαλά 
ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία πάλσ ζηνλ εαπηφ καο.  

Ζ αθππληζκέλε πλείδεζε καο επηηξέπεη λα 
πεηξακαηηζηνχκε άκεζα ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
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Γπζηπρψο, ην Γηαλννχκελν δψν ην ζθαιεξά 
απνθαινχκελν «άλζξσπνο», γνεηεπκέλν απφ ηελ δχλακε 
ηεο δηαηχπσζεο ηεο δηαιεθηηθήο ηεο ινγηθήο, έρεη μεράζεη ηελ 
Γηαιεθηηθή ηεο πλείδεζεο.  

Αζπδεηεηί, ε δχλακε γηα λα δηαηππψλνληαη ινγηθέο 
αληηιήςεηο θαηαιήγεη λα είλαη ζην βάζνο θνβεξά θησρή.  

Απφ ηελ ζέζε κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζηελ αληίζεζε 
θαη κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε λα θηάζνπκε ζηελ ζχλζεζε, 
φκσο απηή ε ηειεπηαία ζπλερίδεη λα είλαη απφ κφλε ηεο κηα 
δηαλννχκελε αληίιεςε πνπ κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα 
ζπκπέζεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ Γηαιεθηηθή ηεο πλείδεζεο είλαη πην άκεζε, καο 
επηηξέπεη λα πεηξακαηηζηνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
νπνηνπδήπνηε θαηλνκέλνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

Σα θπζηθά θαηλφκελα κε θαλέλα ηξφπν δε ζπκπίπηνπλ 
επαθξηβψο κε ηηο αληηιήςεηο ηηο δηαηππσκέλεο απφ ηνλ λνπ.  

Ζ δσή εθηπιίζζεηαη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή θαη φηαλ ηελ 
αηρκαισηίδνπκε γηα λα ηελ αλαιχζνπκε, ηελ ζθνηψλνπκε.  

ηαλ πξνζπαζνχκε λα ζπκπεξάλνπκε αληηιήςεηο 
παξαηεξψληαο ην ηάδε ή ην δείλα θπζηθφ θαηλφκελν, εθ ησλ 
πξαγκάησλ ζηακαηάκε λα αληηιακβαλφκαζηε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη βιέπνπκε ζε απηφ ην ίδην 
κφλν ηελ αληαλάθιαζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ηαγθψλ 
αληηιήςεσλ πνπ κε θαλέλα ηξφπν δε ζρεηίδνληαη κε ην 
παξαηεξνχκελν γεγνλφο.  

Ζ δηαλνεηηθή ςεπδαίζζεζε είλαη γνεηεπηηθή θαη 
ζέινπκε κε ην δφξη λα ζπκπέζνπλ φια ηα θπζηθά θαηλφκελα 
κε ηελ ινγηθή καο δηαιεθηηθή.  

Ζ Γηαιεθηηθή ηεο πλείδεζεο βαζίδεηαη ζηηο βηψζηκεο 
εκπεηξίεο θαη φρη ζηνλ θαζαξά ππνθεηκεληθφ νξζνινγηζκφ.  

ινη νη λφκνη ηεο θχζεο ππάξρνπλ κέζα ζε καο θαη αλ 
δελ ηνπο αλαθαιχπηνπκε ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν, δε ζα 
ηνπο αλαθαιχςνπκε πνηέ έμσ απφ ηνλ εαπηφ καο.  
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Ο Άλζξσπνο πεξηέρεηαη ζην χκπαλ θαη ην χκπαλ 
πεξηέρεηαη ζηνλ Άλζξσπν.  

Αιεζηλφ είλαη εθείλν πνπ απφ κφλνο ηνπ θαλείο 
πεηξακαηίδεηαη κέζα ηνπ, κφλν ε πλείδεζε κπνξεί λα 
πεηξακαηηζηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ γιψζζα ηεο πλείδεζεο είλαη ζπκβνιηθή, εζψηεξε, 
βαζηά ζεκαζηνινγηθή θαη κφλν νη αθππληζκέλνη κπνξνχλ λα 
ηελ θαηαιάβνπλ.  

πνηνο ζα ήζειε λα μππλήζεη ηελ πλείδεζε ζα 
πξέπεη λα εμαιείςεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ φια ηα 
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην «Δγψ», ην «Μνπ», 
ην «Ο Δαπηφο Μνπ», κέζα ζηα νπνία βξίζθεηαη 
κπνηηιηαξηζκέλε ε Οπζία.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8  

Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΗΑΛΔΚΣΟ  

Ζ ινγηθή δηδαθηηθή θαηαιήγεη πεξηνξηζκέλε θαη 
επηπιένλ ραξαθηεξηζκέλε απφ ηηο πξνζέζεηο «εηο» θαη «πεξί» 
πνπ πνηέ δελ καο νδεγνχλ ζηελ άκεζε εκπεηξία ηνπ 
πξαγκαηηθνχ.  

Σα θαηλφκελα ηεο θχζεο απέρνπλ πνιχ απφ ην λα 
είλαη φπσο ηα βιέπνπλ νη επηζηήκνλεο.  

ίγνπξα, ηελ ζηηγκή πνπ έλα νπνηνδήπνηε θαηλφκελν 
αλαθαιχπηεηαη, ακέζσο πξνζδηνξίδεηαη ή ηηηινθνξείηαη κε ηελ 
ηάδε ή δείλα δχζθνιε νξνινγία ηεο επηζηεκνληθήο δηαιέθηνπ.  

αθψο, απηνί νη δπζθνιφηαηνη φξνη ηνπ ζχγρξνλνπ 
επηζηεκνληζκνχ ρξεζηκεχνπλ κφλν ζαλ κπάισκα γηα λα 
θαιπθζεί ε άγλνηα.  

Σα θπζηθά θαηλφκελα κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη φπσο 
ηα βιέπνπλ νη επηζηήκνλεο.  

Ζ δσή, κε φιεο ηεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θαηλφκελα 
εθηπιίζζεηαη απφ ιεπηφ ζε ιεπηφ, απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή θαη 
φηαλ ν επηζηεκνληθφο λνπο ηελ ζηακαηά γηα λα ηελ αλαιχζεη, 
εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ ζθνηψλεη.  
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Οπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα, βγαικέλν απφ έλα 
νπνηνδήπνηε θπζηθφ θαηλφκελν, κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη 
ίδην κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Γπζηπρψο ν λνπο ηνπ επηζηήκνλα, εμαπαηεκέλνο απφ ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ ζεσξίεο, πηζηεχεη ζηαζεξά ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ.  

Ζ εμαπαηεκέλε δηαλφεζε, φρη κφλν βιέπεη ζηα 
θαηλφκελα ηελ αληαλάθιαζε ησλ δηθψλ ηεο αληηιήςεσλ, αιιά 
επηπιένλ, θαη απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν, ζέιεη δηθηαηνξηθά λα 
θάλεη ηα θαηλφκελα λα ζπκβνχλ αθξηβψο θαη απφιπηα ίδηα κε 
φιεο απηέο ηηο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηαλφεζε.  

Σν θαηλφκελν ηεο δηαλνεηηθήο ςεπδαίζζεζεο είλαη 
γνεηεπηηθφ, θαλείο απ’ απηνχο ηνπο ππεξζχγρξνλνπο 
αλφεηνπο επηζηήκνλεο, δε ζα απνδερφηαλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ςεπδαίζζεζεο.  

Βέβαηα, νη πνιπκαζείο απηψλ ησλ θαηξψλ κε θαλέλα 
ηξφπν δε ζα απνδερφληνπζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ 
απαηεζέληεο. 

Ζ δχλακε ηεο απζππνβνιήο ηνχο έθαλε λα πηζηεχνπλ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φισλ απηψλ ησλ αληηιήςεσλ ηεο 
επηζηεκνληθήο δηαιέθηνπ.  

αθψο, ν απαηεζείο λνπο ζπκπεξαίλεη φηη είλαη 
ζπλεηδεηφο θαη δηθηαηνξηθά ζέιεη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 
θχζεο λα πξνρσξνχλ ζηηο απιαθηέο ηεο πνιπκάζεηάο ηνπ.  

Πξηλ θαιά-θαιά εκθαληζηεί έλα λέν θαηλφκελν, ην 
ηαμηλνκεί, ην θαηνλνκάδεη θαη ην ηνπνζεηεί ζε απηφ ή εθείλν ην 
κέξνο, ζαλ λα ην είρε ζη’ αιήζεηα θαηαιάβεη.  

Δίλαη ρηιηάδεο νη φξνη πνπ εθεπξέζεθαλ γηα λα 
θαηαγξάςνπλ θαηλφκελα, φκσο δελ μέξνπλ ηίπνηα νη 
ςεπηνζνθνί πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηψλ.  

α δσληαλφ παξάδεηγκα φισλ απηψλ πνπ 
βεβαηψλνπκε ζην θεθάιαην ηνχην, ζα αλαθέξνπκε ην 
αλζξψπηλν ζψκα.  
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η’ φλνκα ηεο αιήζεηαο, κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε κε 
έκθαζε φηη απηφ ην θπζηθφ ζψκα είλαη απφιπηα άγλσζην γηα 
ηνπο ζχγρξνλνπο επηζηήκνλεο.  

Μηα επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα 
θαλεί ζαλ πνιχ απζάδεο κπξνζηά ζηνπο πνληίθηθεο ηεο 
ζχγρξνλεο επηζηεκνινγίαο, αζπδεηεηί αμίδνπκε απφ απηνχο 
ηνλ αθνξηζκφ.  

Δληνχηνηο, έρνπκε πνιχ ζηαζεξέο βάζεηο γηα λα 
θάλνπκε κηα ηφζν ηξνκεξή βεβαίσζε. Γπζηπρψο νη 
εμαπαηεζέληεο λφεο είλαη ηφζν πεπεηζκέλνη γηα ηελ 
ςεπηνζνθία ηνπο πνπ νχηε θαηά δηάλνηαλ δε ζα κπνξνχζαλ 
λα δερζνχλ ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ηεο άγλνηάο ηνπο.  

Αλ ιέγακε ζηνπο ηεξάξρεο ηνπ ζχγρξνλνπ 
επηζηεκνληζκνχ φηη ν Κφκεο Καιιηφζηξν ελδηαθέξνπζα 
θπζηνγλσκία ηνπ 16νπ, 17νπ, θαη 18νπ αηψλα, δεη αθφκα θαη 
ζηνλ 20ν αηψλα, αλ ηνπο ιέγακε φηη ν δηαθεθξηκέλνο 
Παξάθειζνο, πεξίθεκνο γηαηξφο ηνπ κεζαίσλα, ππάξρεη 
αθφκα θαη ζήκεξα, λα είζαζηε ζίγνπξνη φηη νη ηεξάξρεο ηεο 
ζχγρξνλεο επηζηεκνινγίαο ζα γεινχζαλ καδί καο θαη δε ζα 
δέρνληαλ πνηέ ηηο επηβεβαηψζεηο καο.  

Καη φκσο είλαη έηζη: Ενπλ ζήκεξα ζηελ επηθάλεηα ηεο 
γεο νη απζεληηθνί Μνπηάληεο, άλζξσπνη αζάλαηνη κε ζψκαηα 
πνπ ρξνλνινγνχληαη ρηιηάδεο ρηιηάδσλ έηε πίζσ.  

Ο ζπγγξαθέαο απηνχ ηνπ βηβιίνπ γλσξίδεη ηνπο 
Μνπηάληεο, φκσο δελ αγλνεί ηνλ ζχγρξνλν ζθεπηηθηζκφ ηελ 
απηαπάηε ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηελ θαηάζηαζε άγλνηαο ησλ 
πνιπκαζψλ.  

Απ’ φια απηά κε θαλέλα ηξφπν δε ζα πέθηακε ζην 
ζθάικα λα πηζηέςνπκε φηη νη θαλαηηθνί ηεο επηζηεκνληθήο 
δηαιέθηνπ ζα δέρνληαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ αζπλήζηζησλ 
δειψζεσλ καο.  

Σν ζψκα νπνηνπδήπνηε Μνπηάληε είλαη κηα θαζαξή 
πξφθιεζε ζηελ επηζηεκνληθή δηάιεθην απηψλ ησλ θαηξψλ.  
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Σν ζψκα νπνηνπδήπνηε Μνπηάληε κπνξεί λα αιιάμεη 
κνξθή θαη λα μαλαγπξίζεη ζηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, ρσξίο 
λα δερηεί θακηά βιάβε.  

Σν ζψκα νπνηνπδήπνηε Μνπηάληε κπνξεί λα 
δηεηζδχζεη ζηηγκηαία ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε θαη κέρξη θαη λα 
αλαιάβεη νπνηαδήπνηε θπηηθή ή δσηθή κνξθή θαη κεηά λα 
μαλαγπξίζεη ζηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε ρσξίο λα δερηεί 
θακηά δεκηά.  

Σν ζψκα νπνηνπδήπνηε Μνπηάληε πξνθαιεί βίαηα ηα 
παιηά θείκελα ηεο επίζεκεο Αλαηνκίαο.  

Γπζηπρψο, θακηά απφ ηηο δειψζεηο απηέο δε ζα 
κπνξνχζε λα πείζεη ηνπο απαηεζέληεο ηεο επηζηεκνληθήο 
δηαιέθηνπ.  

Απηνί νη θχξηνη, θαζηζκέλνη πάλσ ζηνπο ζηαζεξνχο 
παπηθνχο ζξφλνπο, αζπδεηεηί ζα καο θνίηαδαλ κε 
πεξηθξφλεζε, ίζσο θαη κε ζπκφ, κέρξη ίζσο θαη κε ιίγε ιχπε.  

κσο, ε αιήζεηα είλαη απηφ πνπ είλαη θαη ε 
πξαγκαηηθφηεηα ησλ Μνπηάληεο είλαη κηα αιεζηλή πξφθιεζε 
ζε θάζε ππεξζχγρξνλε ζεσξία.  

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ γλσξίδεη ηνπο Μνπηάληεο 
φκσο δελ πεξηκέλεη λα ηνλ πηζηέςεη θαλείο.  

Κάζε φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη 
ειεγρφκελν απφ λφκνπο θαη δπλάκεηο πνπ νχηε θαηά δηάλνηαλ 
δε γλσξίδνπλ νη απαηεζέληεο ηεο επηζηεκνληθήο δηαιέθηνπ.  

Σα ζηνηρεία ηεο θχζεο είλαη απφ κφλα ηνπο άγλσζηα 
γηα ηελ επίζεκε επηζηήκε. Οη θαιχηεξνη ρεκηθνί ηχπνη είλαη 
ειιηπείο. Ζ20, δχν άηνκα πδξνγφλνπ θαη έλα νμπγφλνπ γηα 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ λεξνχ, απνβαίλεη θάηη ην εκπεηξηθφ.  

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα ελψζνπκε ζ’ έλα εξγαζηήξην 
ην άηνκν ηνπ νμπγφλνπ κε ηα δχν ηνπ πδξνγφλνπ, δε γίλεηαη 
λεξφ νχηε ηίπνηα άιιν γηαηί ν ηχπνο απηφο είλαη ειιηπήο, ηνπ 
ιείπεη ην ζηνηρείν ηεο θσηηάο, κφλν κε απηφ ην αλαθεξφκελν 
ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί λεξφ.  
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Ζ δηαλνεηηθφηεηα φζν θαη αλ θαίλεηαη λα ιάκπεη, πνηέ 
δε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ εκπεηξία ηνπ Αιεζηλνχ.  

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ νπζηψλ θαη ε δχζθνιε νξνινγία κε 
ηελ νπνία απηέο θαηνλνκάδνληαη, ρξεζηκεχεη κφλν ζαλ 
κπάισκα γηα λα θαιπθζεί ε άγλνηα.  

Απηφ ην λα ζέιεη ε δηαλφεζε λα έρεη απηή ή ε άιιε 
νπζία θαζνξηζκέλν φλνκα θαη ραξαθηεξηζηηθά, θαηαιήγεη 
παξάινγν θαη αλππφθνξν.  

Γηαηί ν λνπο θνξδψλεηαη ζαλ παληνγλψζηεο; Γηαηί 
απην-απαηάηαη πηζηεχνληαο φηη νη νπζίεο θαη ηα θαηλφκελα 
είλαη φπσο απηφο πηζηεχεη φηη είλαη; Γηαηί ζέιεη ε 
δηαλνεηηθφηεηα λα είλαη ε Φχζε έλα ηέιεην αληίγξαθν φισλ 
ησλ δηθψλ ηεο ζεσξηψλ, αληηιήςεσλ, γλσκψλ, δνγκάησλ, 
πξνθαηαιήςεσλ, πξνδηθάζεσλ;  

Πξαγκαηηθά ηα θπζηθά θαηλφκελα δελ είλαη φπσο 
πηζηεχεηαη φηη είλαη θαη νη νπζίεο θαη δπλάκεηο ηεο Φχζεο κε 
θαλέλα ηξφπν δελ είλαη φπσο ε δηαλφεζε λνκίδεη φηη είλαη.  

Ζ αθππληζκέλε πλείδεζε δελ είλαη ν λνπο, νχηε ε 
κλήκε, νχηε ηίπνηα παξφκνην. Μφλν ε απειεπζεξσκέλε 
πλείδεζε κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί απφ κφλε ηεο θαη άκεζα 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ θίλεζή ηεο.  

κσο πξέπεη λα δηαβεβαηψζνπκε κε έκθαζε φηη ελψ 
κέζα καο βξίζθεηαη νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν, ε 
πλείδεζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη κπνηηιηαξηζκέλε ζε απηφ ην 
ζηνηρείν θαη ζπλεπψο δε ζα κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ ηέιεηα 
θαη ζπλερή θψηηζε.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ  

O ζπηλζεξνβφινο δηαλννπκεληζκφο ζα 
ιεηηνπξγηθφηεηα εθθξαδφκελε απφ ην ςπρνινγηθφ Δγψ, 
αλακθίβνια είλαη Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ.  

ζνη ππνζέηνπλ φηη ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ είλαη έλα 
πεξίεξγν πξφζσπν, γελλεκέλν ζ’ απηφ ή ζ’ εθείλν ην κέξνο 
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ηεο γεο ή φηη θαηάγεηαη απφ ηελ κηα ή ηελ άιιε ρψξα, ζίγνπξα 
είλαη απφιπηα ιαλζαζκέλνη.  

Έρνπκε πεη κε έκθαζε φηη ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ δελ είλαη 
κε θαλέλα ηξφπν έλα θαζνξηζκέλν άηνκν, αιιά φια ηα άηνκα.  

αθψο ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ βξίζθεηαη ζηα βάζε θάζε 
αλζξψπνπ θαη εθθξάδεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο.  

Ζ δηαλφεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Πλεχκαηνο θαηαιήγεη 
λα είλαη ρξήζηκε. Ζ δηαλφεζε ρσξηζκέλε απφ ην Πλεχκα 
γίλεηαη άρξεζηε.  

Απφ ηνλ δηαλννπκεληζκφ ρσξίο πλεπκαηηθφηεηα 
μεπεδνχλ νη απαηεψλεο, δσληαλή εθδήισζε ηνπ 
ΑΝΣΗΥΡΗΣΟΤ.  

αθψο, ν απαηεψλαο ν ίδηνο θαη αθ’ εαπηνχ είλαη ν 
ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ. Γπζηπρψο ν ζεκεξηλφο θφζκνο κε φιεο ηνπ 
ηηο ηξαγσδίεο θαη ηηο κηδέξηεο θπβεξληέηαη απφ ηνλ 
ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ.  

Ζ ρανηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε αλζξσπφηεηα 
ζήκεξα αλακθηζβήηεηα νθείιεηαη ζηνλ ΑΝΣΗΥΡΗΣO.  

Ο άλνκνο γηα ηνλ νπνίν κίιεζε ν Παχινο απφ ηελ 
Σαξζφ ζηηο επηζηνιέο ηνπ, είλαη ζίγνπξα ε σκή 
πξαγκαηηθφηεηα απηψλ ησλ θαηξψλ.  

Ο άλνκνο ήξζε πηα θαη εθδειψλεηαη νπνπδήπνηε, 
ζίγνπξα έρεη ην ράξηζκα ηεο παληαρνχ παξνπζίαο.  

πδεηάεη ζηα θαθελεία, θάλεη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ 
ΟΖΔ, θάζεηαη αλαπαπηηθά ζηελ Γελεχε, πξαγκαηνπνηεί 
εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, εθεπξίζθεη αηνκηθέο βφκβεο, 
ηειεθαηεπζπλφκελνπο ππξαχινπο, αζθπμηνγφλα αέξηα, 
βαθηεξηνινγηθέο βφκβεο, θιπ, θιπ, θιπ.  

Γνεηεπκέλνο ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 
δηαλνπκεληζκφ, απφιπηε απνθιεηζηηθφηεηα ησλ πνιπκαζψλ, 
πηζηεχεη φηη γλσξίδεη φια ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο.  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ λνκίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ 
παληνγλψζηε, εγθισβηζκέλνο κέζα ζε φιν ηνλ ζαπηφηνπν 
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ησλ ζεσξηψλ ηνπ, απνξξίπηεη ηειείσο νηηδήπνηε κνηάδεη κε 
ηνλ Θεφ ή ιαηξεχεηαη.  

Ζ απηάξθεηα ηνπ ΑΝΣΗΥΡΗΣΟΤ, ε ππεξεθάλεηα θαη ε 
ππεξνςία πνπ έρεη, είλαη θάηη ην αλππφθνξν.  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ κηζεί ζαλάζηκα ηηο Υξηζηηαληθέο 
αξεηέο ηεο πίζηεο, ηελ ππνκνλή θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε.  

Κάζε γφλαην γνλαηίδεη εκπξφο ζηνλ ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ. 
αθψο εθείλνο εθεχξε ππεξερεηηθά αεξνπιάλα, ζαπκαζηά 
θαξάβηα, πνιπηειή απηνθίλεηα, εθπιεθηηθά θάξκαθα, θιπ.  

Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πνηνο ζα κπνξνχζε λα 
ακθηζβεηήζεη ηνλ ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ; πνηνο ηνικά απηνχο ηνπο 
θαηξνχο λα εθθξαζηεί ελάληηα φισλ απηψλ ησλ ζαπκάησλ θαη 
δεκηνπξγεκάησλ ηνπ Γηνπ ηεο απψιεηαο, θαηαδηθάδεηαη απφ 
κφλνο ηνπ ζηελ θνξντδία, ηνλ ζαξθαζκφ, ηελ εηξσλεία ησλ 
νκνίσλ ηνπ, ζεσξείηαη αλφεηνο θαη αδαήο.  

Απαηηεί δνπιεηά ην λα θάλνπκε λα θαηαιάβνπλ απηφ ην 
δήηεκα νη ζνβαξνί θαη κειεηεξνί άλζξσπνη, απηνί ζηνλ εαπηφ 
ηνπο αληηδξνχλ, πξνβάιινπλ αληίζηαζε.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ην Γηαλννχκελν Εψν ην εζθαικέλα 
θαινχκελν άλζξσπνο, είλαη έλα ξνκπφη πξνγξακκαηηζκέλν 
κε λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα, παλεπηζηήκηα 
θιπ.  

Καλείο δε κπνξεί λα αξλεζεί φηη έλα 
πξνγξακκαηηζκέλν ξνκπφη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα. Με θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξνχζε λα 
ιεηηνπξγήζεη αλ απνπξνγξακκαηηδφηαλ.  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ εξγάζηεθε ην πξφγξακκα κε ην 
νπνίν πξνγξακκαηίδνληαη ηα αλζξσπνεηδή ξνκπφη απηψλ 
ησλ ρξφλσλ ηεο παξαθκήο.  

Σν λα θάλσ απηέο ηηο δηεπθξηλίζεηο, ην λα ηνλίδσ απηφ 
πνπ ιέσ, γίλεηαη ηξνκαρηηθά δχζθνιν κηαο θαη είλαη έμσ απφ 
ην πξφγξακκα.  

Δίλαη ηφζν ζνβαξφ απηφ ην δήηεκα θαη ηφζν ηξνκεξνί 
νη εγθισβηζκνί ηνπ λνπ, ψζηε κε θαλέλα ηξφπν νπνηνδήπνηε 
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αλζξσπνεηδέο ξνκπφη δε ζα ππνπηεπφηαλ νχηε θαηά 
δηάλνηαλ φηη ην πξφγξακκα είλαη άρξεζην, κηαο θαη απηφ έρεη 
ξπζκηζηεί ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη ην λα ακθηβάιιεη γη’ 
απηφ ζα ηνπ θαηλφηαλ θάηη ζαλ αίξεζε, θάηη αλάξκνζην θαη 
παξάινγν.  

Σν λα ακθηβάιιεη έλα ξνκπφη γηα ην πξφγξακκά ηνπ 
είλαη κηα παξαμεληά, θάηη απφιπηα αδχλαην κηαο θαη ε ίδηα ηνπ 
ε χπαξμε νθείιεηαη ζην πξφγξακκα.  

Γπζηπρψο ηα πξάγκαηα δελ είλαη φπσο ηα ζθέθηεηαη ην 
αλζξσπνεηδέο ξνκπφη. Τπάξρεη θαη κηα άιιε επηζηήκε, κηα 
άιιε ζνθία, απαξάδεθηε γηα ηα αλζξσπνεηδή ξνκπφη.  

Αληηδξά ην αλζξσπνεηδέο ξνκπφη θη έρεη δίθην ζηελ 
αληίδξαζή ηνπ, κηαο θαη δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα άιιε 
επηζηήκε νχηε γηα άιιε θνπιηνχξα, νχηε γηα ηίπνηα ην 
δηαθνξεηηθφ απφ ην γλσζηφ ηνπ πξφγξακκα.  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ εξγάζηεθε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 
αλζξσπνεηδνχο ξνκπφη, ην ξνκπφη πξνζθπλά ηαπεηλά 
κπξνο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Πψο ζα κπνξνχζε λα ακθηβάιιεη 
ην ξνκπφη γηα ηελ ζνθία ηνπ αθέληε ηνπ;  

Γελληέηαη αζψν θαη αγλφ ην κσξφ. Ζ Οπζία φηαλ 
εθθξάδεηαη ζε θάζε πιάζκα είλαη πνιχηηκε ζε κεγάιν βαζκφ.  

Αζπδεηεηί, ε θχζε ελαπνζέηεη ζηνπο εγθεθάινπο ησλ 
λενγέλλεησλ φια εθείλα ηα άγξηα, θπζηθά, δσψδε, θνζκηθά, 
απζφξκεηα, απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ζχιιεςε ή ηελ 
αληίιεςε ησλ αιεζεηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε νπνηνδήπνηε 
θπζηθφ θαηλφκελν, αληηιεπηφ απφ ηηο αηζζήζεηο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην λενγέλλεην ζα κπνξνχζε απφ 
κφλν ηνπ λα αλαθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε θπζηθνχ 
θαηλνκέλνπ, δπζηπρψο επεκβαίλεη ην πξφγξακκα ηνπ 
ΑΝΣΗΥΡΗΣΟΤ θαη νη ζαπκαζηέο ηθαλφηεηεο πνπ ε θχζε έρεη 
ελαπνζέζεη ζηνλ εγθέθαιν ηνπ λενγέλλεηνπ, γξήγνξα 
θαηαζηξέθνληαη.  

Ο ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ απαγνξεχεη λα ζθεπηφκαζηε κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θάζε πιάζκα πνπ γελληέηαη, θαηά δηαηαγή 
ηνπ ΑΝΣΗΥΡΗΣΟΤ πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί.  
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Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ κηζεί 
ζαλάζηκα εθείλε ηελ πνιχηηκε αίζζεζε ηνπ Δίλαη, γλσζηή ζαλ 
«ηθαλφηεηα ελζηηθηψδνπο αληίιεςεο ησλ θνζκηθψλ 
αιεζεηψλ».  

Ζ αγλή επηζηήκε είλαη δηαθνξεηηθή απφ φιν ηνλ 
ζαπηφηνπν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζεσξηψλ πνπ ππάξρνπλ 
εδψ, εθεί θαη παξαπέξα, είλαη θάηη ην απνξξηπηέν γηα ηα 
ξνκπφη ηνπ ΑΝΣΗΥΡΗΣΟΤ.  

Πνιινχο πνιέκνπο, πείλεο θαη αξξψζηηεο έρεη 
δηαδψζεη ν ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ ζε φιε ηελ ζθαηξηθφηεηα ηεο γεο 
θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζα ζπλερίζεη λα ηα δηαδίδεη 
πξνηνχ θηάζεη ε ηειηθή θαηαζηξνθή.  

Γπζηπρψο έθηαζε ε ψξα ηεο κεγάιεο απνζηαζίαο ηεο 
αλαγγειζείζαο απφ φινπο ηνπο πξνθήηεο θαη θαλέλα 
αλζξψπηλν φλ δε ζα ηνικνχζε λα εθθξαζηεί ελάληηα ζηνλ 
ΑΝΣΗΥΡΗΣΟ.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10  

ΣΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟ ΔΓΧ  

Απηφ ην ζέκα ηνπ εαπηνχ κνπ, απηνχ πνπ εγψ είκαη, 
απηφ πνπ ζθέθηεηαη, αηζζάλεηαη θαη δξα, είλαη θάηη πνπ 
πξέπεη λα απηνεξεπλήζνπκε, γηα λα γλσξίζνπκε βαζηά.  

Τπάξρνπλ νπνπδήπνηε πνιχ σξαίεο ζεσξίεο πνπ 
ειθχνπλ θαη γνεηεχνπλ. κσο δε ζα ρξεζίκεπαλ ζε ηίπνηα 
φια απηά, αλ δε γλσξίδακε ηνλ εαπηφ καο.  

Δίλαη γνεηεπηηθφ λα ζπνπδάζεη θαλείο αζηξνλνκία ή λα 
δηαζθεδάζεη ιίγν δηαβάδνληαο ζνβαξά έξγα, εληνχηνηο 
θαηαιήγεη εηξσληθφ λα γίλεη πνιπκαζήο θαη λα κελ γλσξίδεη 
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηίπνηα, γηα ην ηη είλαη, γηα ηελ αλζξψπηλε 
πξνζσπηθφηεηα πνπ έρνπκε.  

Καζέλαο είλαη πνιχ ειεχζεξνο λα ζθέθηεηαη φηη ζέιεη 
θαη ε ππνθεηκεληθή ινγηθή ηνπ Γηαλννχκελνπ Εψνπ ηνπ 
εζθαικέλα νλνκαδφκελνπ άλζξσπνο ρξεζηκεχεη γηα φια, 
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα θάλεη απφ έλαλ ςχιιν έλα 
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άινγν φπσο θαη απφ έλα άινγν έλαλ ςχιιν. Δίλαη πνιινί νη 
δηαλννχκελνη πνπ δνπλ παίδνληαο κε ηνλ νξζνινγηζκφ, θαη 
κεηά απ’ φια απηά ηη γίλεηαη;  

Σν λα είζαη πνιπκαζήο δε ζεκαίλεη φηη είζαη ζνθφο. Οη 
αγλooχvηεο κνξθσκέλνη αθζνλνχλ ζαλ ηα δηδάληα θαη φρη 
κφλν δελ μέξνπλ, αιιά επηπιένλ νχηε πνπ γλσξίδνπλ φηη δελ 
μέξνπλ.  

Δλλννχληαη αγλννχληεο κνξθσκέλνη, νη δνθεζίζνθνη 
πνπ πηζηεχνπλ φηη μέξνπλ θαη νχηε πνπ γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ 
ηνπο.  

Θα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε φκνξθεο ζεσξίεο 
γηα ην Δγψ ηεο Φπρνινγίαο, φκσο δελ είλαη αθξηβψο απηφ 
πνπ καο ελδηαθέξεη ζην θεθάιαην απηφ.  

Υξεηάδεηαη λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο κε άκεζν 
ηξφπν ρσξίο ηελ ιππεξή δηαδηθαζία ηεο επηινγήο.  

Γελ ζα ήηαλ απηφ κε θαλέλα ηξφπν δπλαηφ αλ δελ 
απηνπαξαηεξεζνχκε ζηελ πξάμε απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, απφ 
ιεπηφ ζε ιεπηφ.  

Γελ πξφθεηηαη λα δνχκε ηνπο εαπηνχο καο κέζα απφ 
θάπνηα ζεσξία ή απφ κηα απιή δηαλνεηηθή εηθαζία.  

Σν ελδηαθέξνλ είλαη λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο άκεζα 
φπσο αθξηβψο είλαη, κφλνλ έηζη ζα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε 
ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ εαπηνχ καο. 

Αλ θαη θαίλεηαη απίζηεπην, εκείο φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ 
καο είκαζηε γειαζκέλνη.  

Πνιιά πξάγκαηα πνπ πηζηεχνπκε φηη δελ έρνπκε ηα 
έρνπκε θαη πνιιά πνπ πηζηεχνπκε φηη έρνπκε δελ ηα έρνπκε.  

Έρνπκε ζρεκαηίζεη εζθαικέλεο αληηιήςεηο πάλσ ζηνλ 
εαπηφ καο θαη πξέπεη λα θάλνπκε κηα θαηαγξαθή γηα λα 
μέξνπκε ηη καο πεξηζζεχεη θαη ηη καο ιείπεη.  

Τπνζέηνπκε φηη έρνπκε απηέο ή εθείλεο ηηο αξεηέο πνπ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπκε θαη πνιιέο αξεηέο πνπ 
έρνπκε, ζίγνπξα ηηο αγλννχκε.  
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Δίκαζηε άλζξσπνη θνηκηζκέλνη, αζπλείδεηνη θαη απηφ 
είλαη ην ζνβαξφ. Γπζηπρψο ζθεθηφκαζηε ην θαιχηεξν γηα ηνλ 
εαπηφ καο θαη νχηε πνπ ππνπηεπφκαζηε φηη είκαζηε 
θνηκηζκέλνη.  

Οη ηεξέο γξαθέο επηκέλνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
αθχπληζεο, φκσο δελ εμεγνχλ ηνλ ηξφπν γηα λα θαηαθέξεη 
θαλείο απηήλ ηελ αθχπληζε.  

Σν ρεηξφηεξν ηεο πεξίπησζεο είλαη φηη είλαη πνιινί 
απηνί πνπ έρνπλ δηαβάζεη ηηο ηεξέο γξαθέο θαη νχηε 
θαηαιαβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη είλαη θνηκηζκέλνη. .  

ινο ν θφζκνο πηζηεχεη φηη γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
νχηε θαηά δηάλνηαλ δελ ππνπηεχεηαη φηη ππάξρεη ε Γηδαζθαιία 
ησλ Πνιιψλ.  

Πξαγκαηηθά ην ςπρνινγηθφ Δγψ ηνπ θαζέλα είλαη 
πνιιαπιφ, έξρεηαη πάληα ζαλ πνιιά.  

Με απηφ ζέινπκε λα πνχκε φηη έρνπκε πνιιά Δγψ θαη 
φρη έλα κφλν, φπσο ππνζέηνπλ πάληα νη αγλννχληεο 
κνξθσκέλνη.  

Με ην λα αξλείηαη θαλείο ηελ Γηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ, 
απνβιαθψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, κηαο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζα 
ήηαλ ην άθξνλ άσηνλ λα αγλνεί ηηο εζψηεξεο αληηθάζεηο πνπ 
θαζέλαο καο θαηέρεη.  

Θα δηαβάζσ κηα εθεκεξίδα, ιέεη ην Δγψ ηεο 
δηαλφεζεο, ζηνλ δηάβνιν ηέηνην δηάβαζκα, αλαθσλεί ην 
θηλεηηθφ Δγψ, πξνηηκψ λα θάλσ κηα βφιηα κε ην πνδήιαην. Ση 
βφιηα, νχηε ηη δεζηφ ςσκί, θσλάδεη ην ηξίην δηαθσλψληαο, 
πξνηηκψ λα θάσ, πεηλψ.  

Αλ κπνξνχζακε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο ζ’ έλαλ 
νιφζσκν θαζξέθηε έηζη φπσο είλαη, ζα αλαθαιχπηακε απφ 
κφλνη καο άκεζα ηελ Γηδαζθαιία ησλ Πνιιψλ.  

Ζ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα είλαη κφλν κηα καξηνλέηα 
ειεγρφκελε απφ αφξαηεο θισζηέο.  
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Σν Δγψ πνπ ζήκεξα νξθίδεηαη αηψληα αγάπε γηα ηελ 
Γλψζε, αξγφηεξα αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν εγψ πνπ δελ έρεη 
ηίπνηα λα θάλεη κε ηνλ φξθν, νπφηε ην άηνκν ππαλαρσξεί.  

Σν Δγψ πνπ ζήκεξα νξθίδεηαη αγάπε αηψληα ζε κηα 
γπλαίθα, αξγφηεξα αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν πνπ δελ έρεη 
ηίπνηα λα θάλεη κε απηφλ ηνλ φξθν, νπφηε ην άηνκν 
εξσηεχεηαη άιιε θαη ν πχξγνο απφ ηα ηξαπνπιφραξηα 
ζσξηάδεηαη ζην πάησκα.  

Σν Γηαλννχκελν Εψν ην ζθαιεξά νλνκαδφκελν 
άλζξσπνο είλαη ζαλ έλα ζπίηη γεκάην κε πνιχ θφζκν.  

Γελ ππάξρεη ηάμε νχηε θακία ζπκθσλία αλάκεζα ζηα 
πνιππιεζή Δγψ, φια απηά εξίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 
θηινληθνχλ γηα ηελ ππεξνρή. ηαλ θάπνην απφ απηά 
θαηνξζψζεη ηνλ έιεγρν ησλ θχξησλ θέληξσλ ηεο νξγαληθήο 
κεραλήο, αηζζάλεηαη κνλαδηθφ, αθέληεο, φκσο ζην ηέινο 
αλαηξέπεηαη.  

Θεσξψληαο απφ απηήλ ηελ άπνςε ηα πξάγκαηα, 
θηάλνπκε ζην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη ην Γηαλννχκελν 
Θειαζηηθφ δελ έρεη πξαγκαηηθή αίζζεζε εζηθήο επζχλεο.  

Αζπδεηεηί απηφ πνπ ιέεη ε κεραλή ή πνπ θάλεη θάπνηα 
δεδνκέλε ζηηγκή, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην είδνο ηνπ 
Δγψ πνπ εθείλε ηελ ζηηγκή ηελ ειέγρεη.  

Λέλε φηη ν Ηεζνχο ν Ναδσξαίνο έβγαιε απφ ην ζψκα 
ηεο Μαξίαο ηεο Μαγδαιελήο εθηά δαηκφληα, εθηά Δγψ, 
δσληαλή πξνζσπνπνίεζε ησλ εθηά ζαλάζηκσλ 
ακαξηεκάησλ.  

αθψο θαζέλα απφ απηά ηα εθηά δαηκφληα είλαη 
επηθεθαιήο ιεγεψλαο, θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα ηαηξηάμνπκε 
ζαλ ζπκπέξαζκα φηη ν εζψηεξνο Υξηζηφο κπφξεζε λα δηψμεη 
απφ ην ζψκα ηεο Μαγδαιελήο ρηιηάδεο Eγψ.  

Αλαινγηδφκελνη φια απηά ηα πξάγκαηα κπνξνχκε λα 
ζπκπεξάλνπκε μεθάζαξα φηη ην κφλν άμην πνπ θαηέρνπκε ζην 
εζσηεξηθφ καο είλαη ε ΟΤΗΑ, δπζηπρψο απηή βξίζθεηαη 
εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζε φια απηά ηα πνιππιεζή Δγψ ηεο 
Δπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο.  
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Δίλαη ιππεξφ ην φηη ε Οπζία δηαδηθάδεηαη πάληα 
ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ εγθισβηζκφ.  

Αζπδεηεηί ε Οπζία ή πλείδεζε πνπ είλαη ην ίδην, 
θνηκάηαη βαζηά.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11  

ΣΑ ΚΟΣΑΓΗΑ  

Έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο 
είλαη πξαγκαηηθά ν πεξίπινθνο ιαβχξηλζνο ησλ ζεσξηψλ.  

Αλακθίβνια ηνλ θαηξφ απηφ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί 
ππέξκεηξα εδψ, εθεί θαη παξαπέξα νη ςεπηνεζσηεξηζηηθέο θαη 
ςεπηναπνθξπθηζηηθέο ζρνιέο.  

Ζ αγνξά ησλ ςπρψλ, βηβιίσλ θαη ζεσξηψλ είλαη 
θνβεξή, είλαη ζπάληνο εθείλνο ν νπνίνο κπαίλεη ζηνλ ηζηφ ησλ 
ηφζσλ αληηθαηηθψλ ηδεψλ θαη πεηπραίλεη ζη’ αιήζεηα λα βξεη 
ηνλ κπζηηθφ δξφκν.  

Σν πην ζνβαξφ απ’ φια είλαη ε δηαλνεηηθή γνεηεία, 
ππάξρεη ε ηάζε λα ηξεθφκαζηε απζηεξά κε δηαλνεηηθφ ηξφπν, 
κε φηη θηάλεη ζηνλ λνπ καο.  

Οη αιήηεο ηεο δηαλφεζεο δελ επραξηζηηνχληαη πηα κε 
φιν απηφ ην ππνθεηκεληθφ βηβιηνπσιείν γεληθνχ ηχπνπ πνπ 
αθζνλεί ζηηο αγνξέο βηβιίσλ, αιιά ηψξα ζαλ απνθνξχθσκα 
φισλ γεκίδνπλ επίζεο, πξνθαιψληαο δπζπεςία, κε ηνλ θηελφ 
ςεπηνεζσηεξηζκφ θαη ςεπηναπνθξπθηζκφ πνπ αθζνλεί 
παληνχ ζαλ ηα δηδάληα.  

Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ θιπαξηψλ είλαη ε 
ζχγρπζε θαη ν μεθάζαξνο απνπξνζαλαηνιηζκφο ησλ 
απαηεψλσλ ηεο δηαλφεζεο.  

Γηαξθψο δέρνκαη γξάκκαηα θαη βηβιία θάζε είδνπο. Οη 
απνζηνιείο φπσο πάληα κε ξσηνχλ γη’ απηήλ ή ηελ άιιε 
ζρνιή, γηα ην ηάδε ή ην δείλα βηβιίν. Δγψ πεξηνξίδνκαη ζηελ 
εμήο απάληεζε: Αθήζηε ηελ λνεηηθή ηεκπειηά. Δζάο δελ 
ππάξρεη ιφγνο λα ζαο ελδηαθέξεη ε μέλε δσή, δηαιχζηε ην 
δσηθφ εγψ ηεο πεξηέξγεηαο, εζείο δελ πξέπεη λα ελδηαθέξεζηε 
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γηα ηηο μέλεο ζρνιέο, ζνβαξεπηείηε, γλσξίζηε ηνλ εαπηφ ζαο, 
κειεηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο, παξαηεξείζηε ηνλ εαπηφ ζαο, θιπ, 
θιπ.  

Πξαγκαηηθά, ην ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ 
ζνπ βαζηά, ζε φια ηα λνεηηθά επίπεδα.  

Σα ζθνηάδηα είλαη ε αζπλεηδεζία. Σν θσο: ε 
πλείδεζε. Πξέπεη λα επηηξέςνπκε ζην θσο λα κπεη κέζα 
ζηα ζθνηάδηα καο. αθψο ην θσο έρεη ηελ δχλακε λα ληθήζεη 
ηα ζθνηάδηα.  

Γπζηπρψο, νη άλζξσπνη θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, 
κέζα ζην βξψκηθν θαη αθάζαξην πεξηβάιινλ ηνπ λνπ ηνπο, 
ιαηξεχνληαο ην αγαπεκέλν ηνπο εγψ.  

Οη άλζξσπνη δε ζέινπλ λα πξνζέμνπλ φηη δελ είλαη 
θχξηνη ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δσήο, ζίγνπξα ν θαζέλαο ειέγρεηαη 
απφ κέζα απφ πνιιά άιια πξφζσπα. Θέισ λα αλαθεξζψ κε 
έκθαζε ζε φιν εθείλν ην πιήζνο ησλ Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα 
καο.  

Δίλαη θαλεξφ φηη θαζέλα απφ απηά ηα Δγψ βάδεη ζηνλ 
λνπ καο απηφ πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχκε, ζην ζηφκα καο απηφ 
πνπ πξέπεη λα πνχκε, ζηελ θαξδηά καο απηφ πνπ πξέπεη λα 
αηζζαλζνχκε, θιπ.  

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα 
δελ είλαη παξά έλα ξνκπφη θπβεξλψκελν απφ δηάθνξα 
πξφζσπα πνπ εξίδνπλ γηα ηελ ππεξνρή θαη πνπ θηινδνμνχλ 
ηνλ αλψηαην έιεγρν ησλ θχξησλ θέληξσλ ηεο νξγαληθήο 
κεραλήο.  

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα βεβαηψζνπκε 
ζνβαξά φηη ην θησρφ Γηαλννχκελν Εψν, ην ζθαιεξά 
απνθαινχκελν άλζξσπνο, αλ θαη λνκίδεηαη πνιχ 
ηζνξξνπεκέλν, δεη ζε κηα απφιπηε ςπρνινγηθή αληζνξξνπία.  

Σν δηαλννχκελν ζειαζηηθφ κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη 
κνλφπιεπξν, αλ ήηαλ έηζη ζα ήηαλ ηζνξξνπεκέλν.  

Σν Γηαλννχκελν Εψν είλαη δπζηπρψο πνιχπιεπξν θαη 
απηφ θαίλεηαη κέρξη θνξεζκνχ.  
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Πψο ζα κπνξνχζε λα ηζνξξνπήζεη ην ινγηθφ 
αλζξσπνεηδέο; Γηα λα ππάξρεη ηέιεηα ηζνξξνπία ρξεηάδεηαη 
αθππληζκέλε πλείδεζε.  

Μφλν ην θσο ηεο πλείδεζεο θαηεπζπλφκελν φρη απφ 
ηηο γσλίεο αιιά κε πιήξε θεληξηθή κνξθή πάλσ καο, κπνξεί 
λα ζηακαηήζεη ηηο αληηζέζεηο, ηηο ςπρνινγηθέο αληηθάζεηο θαη 
λα εγθαηαζηήζεη ζε καο ηελ πξαγκαηηθή εζσηεξηθή 
ηζνξξνπία.  

Αλ δηαιχζνπκε φιν απηφ ην ζχλνιν ησλ εγψ πνπ 
θέξνπκε κέζα καο, έξρεηαη ε Αθχπληζε ηεο πλείδεζεο θαη 
ζαλ ζπλέπεηα ή πφξηζκα ε αιεζηλή ηζνξξνπία ηνπ ίδηνπ καο 
ηνπ ςπρηζκνχ.  

Γπζηπρψο δε ζέινπλ λα πξνζέμνπλ νη άλζξσπνη ηελ 
αζπλεηδεζία ζηελ νπνία δνπλ, θνηκνχληαη βαζηά.  

Αλ νη άλζξσπνη ήηαλ αθππληζκέλνη, ν θαζέλαο ζα 
αηζζαλφηαλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Αλ νη άλζξσπνη ήηαλ αθππληζκέλνη, νη ζπλάλζξσπνί 
καο ζα καο αηζζάλνληαλ κέζα ηνπο.  

Σφηε ζαθψο νη πφιεκνη δε ζα ππήξραλ θαη νιφθιεξε ε 
Γε ζα ήηαλ ζη’ αιήζεηα έλαο παξάδεηζνο.  

Σν θσο ηεο πλείδεζεο κε ην λα καο δψζεη 
πξαγκαηηθή ςπρνινγηθή ηζνξξνπία, έξρεηαη λα βάιεη ην θάζε 
πξάγκα ζηελ ζέζε ηνπ θαη φηη πξψηα εξρφηαλ ζε πξνζσπηθή 
ζχγθξνπζε κε καο, εθ ησλ πξαγκάησλ κέλεη ζηελ θαηάιιειε 
ζέζε ηνπ.  

Δίλαη ηέηνηα ε αζπλεηδεζία ηνπ πιήζνπο πνπ δελ είλαη 
ηθαλνί νχηε λα βξνπλ ηελ ππάξρνπζα ζρέζε αλάκεζα ζην 
θσο θαη ηελ πλείδεζε.  

Αζπδεηεηί, θσο θαη πλείδεζε είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ 
πξάγκαηνο. πνπ ππάξρεη θσο ππάξρεη πλείδεζε.  

Ζ αζπλεηδεζία είλαη ζθνηάδη θαη ην ηειεπηαίν ππάξρεη 
κέζα καο.  

Μφλν κέζα απφ ηελ ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε 
επηηξέπνπκε ζην θσο λα δηεηζδχζεη ζηα ίδηα καο ηα ζθνηάδηα.  
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«Σν θσο ήξζε ζηα ζθνηάδηα, φκσο ηα ζθνηάδηα δελ ην 
θαηάιαβαλ».  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12  

ΟΗ ΣΡΔΗ ΓΗΑΝΟΗΔ  

Τπάξρνπλ παληνχ πνιινί απαηεψλεο ηεο δηαλφεζεο 
ρσξίο ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δειεηεξηαζκέλνη απφ ηνλ 
αεδηαζηηθφ ζθεπηηθηζκφ.  

ίγνπξα, ην απνθξνπζηηθφ δειεηήξην ηνπ ζθεπηηθηζκνχ 
κφιπλε ηνπο αλζξψπηλνπο λφεο κε αλεζπρεηηθφ ηξφπν απφ 
ηνλ 18ν αηψλα.  

Πξηλ απφ ηνλ αηψλα εθείλν, ην πεξίθεκν λεζί 
Ννληξαβάδα ή Κξπκκέλε πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ηηο 
αθηέο ηεο Ηζπαλίαο, γηλφηαλ νξαηφ θαη απηφ ζπλέρεηα.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηφ ην λεζί βξίζθεηαη 
ηνπνζεηεκέλν κέζα ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε. Δίλαη πνιιά ηα 
αλέθδνηα ζρεηηθά κε απηφ ην κπζηεξηψδεο λεζί.  

Μεηά ηνλ 18ν αηψλα ην λεζί απηφ ράζεθε ζηελ 
αησληφηεηα θαη θαλείο δελ μέξεη γη’ απηφ ηίπνηα.  

ηελ επνρή ηνπ βαζηιηά Αξζνχξνπ θαη ησλ ηππνηψλ 
ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, ηα ζηνηρεηψδε ηεο θχζεο 
εθδειψλνληαλ παληνχ δηεηζδχνληαο βαζηά κέζα ζηελ θπζηθή 
καο αηκφζθαηξα.  

Δίλαη πνιιέο νη ηζηνξίεο ζρεηηθά κε θαιηθάληδαξνπο, 
ηδίλη θαη λεξάηδεο πνπ αθφκε αθζνλνχλ ζηελ πξάζηλε Δξίκ, 
ηελ Ηξιαλδία. Γπζηπρψο φια απηά ηα αζψα πξάγκαηα, φιελ 
απηήλ ηελ νκνξθηά ηεο ςπρήο ηνπ θφζκνπ, δελ ηελ 
αληηιακβάλεηαη ε αλζξσπφηεηα πηα, εμαηηίαο ησλ 
δνθεζηζνθηψλ ησλ απαηεψλσλ ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο 
δπζαλάινγεο αλάπηπμεο ηνπ δσψδνπο Δγψ.  

ήκεξα νη δνθεζίζνθνη γεινχλ κε φια απηά ηα 
πξάγκαηα, δελ ηα δέρνληαη, αλ θαη θαηά βάζνο νχηε θαηά 
δηάλνηαλ δελ έρνπλ πεηχρεη ηελ επηπρία.  
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Αλ ν θφζκνο θαηαιάβαηλε φηη έρνπκε ηξεηο δηάλνηεο, 
άιινο πεηεηλφο ζα ιαινχζε, ίζσο κάιηζηα κέρξη θαη λα 
ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα απηέο ηηο ζπνπδέο.  

Γπζηπρψο, νη αγλννχληεο κνξθσκέλνη, βνπηεγκέλνη 
ζηελ πεξηζηξνθή ηεο δχζθνιεο πνιπκάζεηάο ηνπο, νχηε πνπ 
έρνπλ ρξφλν γηα λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηηο ζπνπδέο καο.  

Απηνί νη θησρνί άλζξσπνη είλαη απηάξθεηο, μηπάδνληαη 
γηα ηνλ κάηαην δηαλννπκεληζκφ ηνπο, πηζηεχνπλ φηη βαδίδνπλ 
ζηνλ ζσζηφ δξφκν θαη δελ ππνςηάδνληαη νχηε θαηά δηάλνηαλ 
φηη βξίζθνληαη κπιεγκέλνη ζε αδηέμνδν.  

 ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα πνχκε φηη ζε 
ζχλζεζε, έρνπκε ηξεηο δηάλνηεο.  

Σελ πξψηε κπνξνχκε θαη νθείινπκε λα ηελ 
νλνκάζνπκε Αηζζεζηαθή Γηάλνηα, ηελ δεχηεξε ζα ηελ 
βαθηίζνπκε κε ην φλνκα ηεο Δλδηάκεζεο Γηάλνηαο θαη ηελ 
Σξίηε ζα ηελ νλνκάζνπκε Δζσηεξηθή Γηάλνηα.  

Καη ηψξα αο κειεηήζνπκε μερσξηζηά θαη ζπλεηά 
θαζεκία απφ απηέο ηηο ηξεηο δηάλνηεο.  

Αζπδεηεηί ε Αηζζεζηαθή Γηάλνηα επεμεξγάδεηαη ηηο 
ηδέεο πεξηερνκέλνπ ηεο δηακέζνπ ησλ εμσηεξηθψλ αηζζήζεσλ 
αληίιεςεο. Κάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Αηζζεζηαθή 
Γηάλνηα είλαη θνβεξά ρνληξνθνκκέλε θαη πιηζηηθή, δε κπνξεί 
λα δερηεί ηίπνηα πνπ δελ απνδεηθλχεηαη κε θπζηθφ ηξφπν.  

Αθνχ νη ηδέεο πεξηερνκέλνπ ηεο Αηζζεζηαθήο Γηάλνηαο 
έρνπλ ζαλ βάζε ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ, 
αλακθίβνια απηή δελ κπνξεί λα μέξεη ηίπνηα απφ ην 
πξαγκαηηθφ, απφ ηελ αιήζεηα, γηα ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη 
ηνπ ζαλάηνπ, γηα ηελ Φπρή θαη ην Πλεχκα, θιπ.  

Γηα ηνπο απαηεψλεο ηεο δηαλφεζεο πνπ είλαη 
παγηδεπκέλνη ηειείσο απφ ηηο εμσηεξηθέο αηζζήζεηο θαη 
εγθισβηζκέλνη κέζα ζηηο αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ ηεο 
Αηζζεζηαθήο Γηάλνηαο, νη εζσηεξηθέο καο ζπνπδέο είλαη 
ηξειέο.  
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Μέζα ζηελ ινγηθή ηελ ρσξίο ινγηθή, ζηνλ θφζκν ηνπ 
παξαιφγνπ, έρνπλ δίθην απηνί επεηδή είλαη πεξηνξηζκέλνη απφ 
ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ. Πψο ζα κπνξνχζε λα 
δερηεί ε Αηζζεζηαθή Γηάλνηα θάηη πνπ λα κελ είλαη 
αηζζεζηαθφ;  

Αλ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ ρξεζηκεχνπλ ζαλ 
θξπθφ ειαηήξην γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Αηζζεζηαθήο 
Γηάλνηαο, είλαη θαλεξφ φηη απηέο ζα πξέπεη λα παξάγνπλ 
αηζζεζηαθέο αληηιήςεηο.  

Ζ Δλδηάκεζε Γηάλνηα είλαη δηαθνξεηηθή, σζηφζν νχηε 
απηή μέξεη ηίπνηα ζε άκεζε κνξθή γηα ην πξαγκαηηθφ, 
πεξηνξίδεηαη ζην λα πηζηεχεη θαη απηφ είλαη φιν.  

ηελ Δλδηάκεζε Γηάλνηα βξίζθνληαη νη ζξεζθεπηηθέο 
πεπνηζήζεηο, ηα απαξάβαηα δφγκαηα, θιπ.  

Ζ Δζσηεξηθή Γηάλνηα είλαη βαζηθή γηα ηελ άκεζε 
εκπεηξία ηεο αιήζεηαο.  

Αλακθίβνια, ε Δζσηεξηθή Γηάλνηα επεμεξγάδεηαη ηηο 
αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηα δεδνκέλα πνπ 
πξνκεζεχεηαη απφ ηελ Τπέξηαηε πλείδεζε ηνπ Δίλαη.  

Αζπδεηεηί, ε πλείδεζε κπνξεί λα δνθηκάζεη θαη λα 
πεηξακαηηζηεί ην πξαγκαηηθφ. Δίλαη αλακθίβνιν φηη ε 
πλείδεζε γλσξίδεη πξαγκαηηθά.  

Χζηφζν, γηα λα εθδεισζεί ε πλείδεζε ρξεηάδεηαη έλα 
κέζνλ, έλα φξγαλν δξάζεο θαη απηφ είλαη ε Δζσηεξηθή 
Γηάλνηα.  

Ζ πλείδεζε γλσξίδεη απεπζείαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
θάζε θπζηθνχ θαηλνκέλνπ θαη κπνξεί λα ηελ εθθξάζεη κέζσ 
ηεο Δζσηεξηθήο Γηάλνηαο.  

Σν λα αλνηρηεί ε Δζσηεξηθή Γηάλνηα ζα ήηαλ ην 
ελδεδεηγκέλν κε ζθνπφ λα θχγνπκε απφ ηνλ θφζκν ησλ 
ακθηβνιηψλ θαη ηεο άγλνηαο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν αλνίγνληαο ηελ Δζσηεξηθή 
Γηάλνηα γελληέηαη ε αιεζηλή πίζηε ζην αλζξψπηλν νλ.  
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Αλ παξαηεξήζνπκε απηφ ην δήηεκα απφ άιιε ζθνπηά, 
ζα πνχκε φηη ν πιηζηηθφο ζθεπηηθηζκφο είλαη ην ηδηαίηεξν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο άγλνηαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη 
αγλννχληεο κνξθσκέλνη θαηαιήγνπλ εθαηφ ηα εθαηφ 
ζθεπηηθηζηέο.  

Ζ πίζηε είλαη άκεζε αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ. 
Βαζηθή ζνθία, εκπεηξία απηνχ πνπ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ην 
ζψκα, απφ ηα αηζζήκαηα θαη απφ ηνλ λνπ.  

Αο μερσξίζνπκε ηελ πίζηε απφ ηελ πεπνίζεζε. Οη 
πεπνηζήζεηο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ Δλδηάκεζε 
Γηάλνηα. Ζ πίζηε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δζσηεξηθήο 
Γηάλνηαο.  

Γπζηπρψο, ππάξρεη ε γεληθή ηάζε ζην λα γίλεηαη πάληα 
ζχγρπζε αλάκεζα ζηελ πίζηε θαη ηελ πεπνίζεζε. Αλ θαη 
θαίλεηαη παξάδνμν, ζα ηνλίζνπκε ην εμήο: «Απηφο πνπ έρεη 
αιεζηλή πίζηε δε ρξεηάδεηαη λα πηζηεχεη».  

Ζ απζεληηθή πίζηε είλαη εκπεηξηθή γλψζε, αθξηβήο 
επίγλσζε, άκεζε πείξα.  

Δδψ θαη πνιινχο αηψλεο ζπκβαίλεη λα ζπγρέεηαη ε 
πίζηε κε ηελ πεπνίζεζε θαη έηζη ηψξα ρξεηάδεηαη πνιιή 
δνπιεηά γηα λα θαηαιάβεη ν θφζκνο φηη ε πίζηε είλαη 
πξαγκαηηθή ζνθία θαη πνηέ κάηαηεο πεπνηζήζεηο.  

Οη ζνθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δζσηεξηθήο Γηάλνηαο έρνπλ 
ζαλ εζψηεξα ειαηήξηα φια απηά ηα θαηαπιεθηηθά δεδνκέλα 
ηεο ζνθίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ πλείδεζε.  

πνηνο έρεη αλνίμεη ηελ Δζσηεξηθή Γηάλνηα, ζπκάηαη ηηο 
πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ, γλσξίδεη ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη 
ηνπ ζαλάηνπ φρη απφ απηφ πνπ δηάβαζε ή δε δηάβαζε, φρη απφ 
απηφ πνπ θάπνηνο άιινο είπε ή δελ είπε, φρη απφ απηφ πνπ 
πίζηεςε ή δελ πίζηεςε, αιιά απφ άκεζε εκπεηξία, δσληαλή, 
θνβεξά πξαγκαηηθή.  

Απηά πνπ ιέκε δελ αξέζνπλ ζηελ Αηζζεζηαθή Γηάλνηα, 
δε κπνξεί λα ηα δερηεί, γηαηί μεθεχγνπλ απφ ηελ θπξηαξρία 
ηεο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο αηζζεζηαθέο 
αληηιήςεηο ηεο, είλαη θάηη μέλν γηα ηα λνήκαηα πεξηερνκέλνπ 
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ηεο, γηα εθείλν πνπ ηεο δίδαμαλ ζην ζρνιείν ή εθείλν πνπ 
έκαζε ζε δηάθνξα βηβιία, θιπ, θιπ, θιπ.  

Οχηε θαη ε Δλδηάκεζε Γηάλνηα δέρεηαη απηά πνπ ιέκε 
γηαηί εθ ησλ πξαγκάησλ αληηηίζεληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηεο, 
εμνπδεηεξψλνπλ απηά πνπ ηελ έθαλαλ λα κάζεη απ’ έμσ νη 
ζξεζθεπηηθνί ηεο δάζθαινη, θιπ.  

Ο Ηεζνχο, Ο Μεγάινο Kabir εηδνπνηεί ηνπο καζεηέο ηνπ 
ιέγνληάο ηνπο: «Πξνζνρή απφ ηελ δχκε ησλ αδδνπθαίσλ 
θαη ησλ Φαξηζαίσλ».  

Δίλαη θαλεξφ φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο κε ηα ιφγηα απηά 
αλαθέξεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ πιηζηηθψλ αδδνπθαίσλ θαη 
ζηνπο ππνθξηηέο Φαξηζαίνπο.  

Ζ δηδαζθαιία ησλ αδδνπθαίσλ βξίζθεηαη ζηελ 
Αηζζεζηαθή Γηάλνηα, είλαη ε δηδαζθαιία ησλ πέληε 
αηζζήζεσλ.  

Ζ δηδαζθαιία ησλ Φαξηζαίσλ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε 
ζηελ Δλδηάκεζε Γηάλνηα, απηφ είλαη αλακθηζβήηεην, 
αλαληίξξεην.  

Δίλαη θαλεξφ φηη νη Φαξηζαίνη ζπλέξρνληαη ζηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα λα εηπσζεί γη’ απηνχο φηη είλαη θαινί 
άλζξσπνη, γηα λα πξνζπνηεζνχλ κπξνζηά ζηνπο άιινπο, 
αιιά πνηέ δελ εξγάδνληαη πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπο.  

Γελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αλνίμεη ε Δζσηεξηθή Γηάλνηα, 
αλ δε κάζνπκε λα ζθεθηφκαζηε ςπρνινγηθά.  

Αλαληίξξεηα, φηαλ θαλείο αξρίδεη λα παξαηεξεί ηνλ 
εαπηφ ηνπ, είλαη ζεκάδη φηη αξρίδεη λα ζθέπηεηαη ςπρνινγηθά.  

ζν θαλείο δε δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 
πξνζσπηθήο ηνπ ςπρνινγίαο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ 
αιιάμεη εθ βάζξσλ, αλακθίβνια δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε 
ηεο ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο.  

ηαλ θαλείο δέρεηαη ηελ δηδαζθαιία ησλ πνιιψλ θαη 
ηελ αλάγθε λα εμαιείςεη ηα δηαθνξεηηθά Δγψ πνπ θνξηψλεηαη 
ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ, κε ζθνπφ λα ειεπζεξψζεη ηελ πλείδεζε, 
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ηελ Οπζία, αλακθίβνια εθ ησλ πξαγκάησλ θαη δηθαησκαηηθά 
αξρίδεη ηελ ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε.  

Πξνθαλψο, ε εμάιεηςε ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ 
πνπ θνξησλφκαζηε ζηνλ ςπρηζκφ καο πξνθαιεί ην άλνηγκα 
ηεο Δζσηεξηθήο Γηάλνηαο.  

ια απηά ζεκαίλνπλ φηη ην αλαθεξζέλ άλνηγκα είλαη 
θάηη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη βαζκηαία ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ 
πνπ εμαιείθνληαη ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε ζηνλ 
ςπρηζκφ καο.  

πνηνο έρεη εμαιείςεη ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία απφ ην 
εζσηεξηθφ ηνπ εθαηφ ηα εθαηφ, ζα αλνίμεη ζαθψο εθαηφ ηα 
εθαηφ θαη ηελ Δζσηεξηθή ηνπ Γηάλνηα.  

Έλα άηνκν ηέηνην ζα θαηέρεη ηελ απφιπηε πίζηε. Σψξα 
ινηπφλ ζα θαηαιάβεηε ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ: «Αλ είρεο πίζηε 
ζαλ θφθθν ζηλαπηνχ, ζα κπνξνχζεο λα θηλήζεηο βνπλά».   

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13  

ΜΝΖΜΖ - ΓΟΤΛΔΗΑ  

Αζπδεηεηί θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία 
ηνπ, απηφ είλαη αλαπφθεπθην, αλακθηζβήηεην, αλαληίξξεην.  

Γπζηπρψο, νη άλζξσπνη δελ ην ζθέθηνληαη πνηέ απηφ 
θαη πνιινί νχηε θαη ην δέρνληαη επεηδή είλαη παγηδεπκέλνη 
ζηελ Αηζζεζηαθή Γηάλνηα.  

Οπνηνζδήπνηε δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 
θπζηθνχ ηνπ ζψκαηνο, γηαηί κπνξεί λα ην δεη θαη λα ην 
ςειαθίζεη, φκσο ε ςπρνινγία είλαη δηαθνξεηηθφ ζέκα, δε 
γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο θαη γη’ απηφ ε γεληθή 
ηάζε είλαη λα απνξξηθζεί ή απιψο λα ππνηηκεζεί θαη λα 
πεξηθξνλεζεί αμηνινγνχκελε ζαλ θάηη ρσξίο ζεκαζία.  

Αλακθίβνια φηαλ θάπνηνο αξρίζεη λα 
απηνπαξαηεξείηαη είλαη αιάλζαζην ζεκάδη φηη έρεη δερηεί ηελ 
θνβεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ςπρνινγίαο.  
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Δίλαη ζαθέο φηη θαλείο δε ζα απνπεηξψηαλ λα 
απηνπαξαηεξεζεί, αλ δελ έβξηζθε πξψηα θάπνην βαζηθφ 
θίλεηξν.  

αθψο απηφο πνπ μεθηλά ηελ απηνπαξαηήξεζε 
κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα άηνκν πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια, εθ 
ησλ πξαγκάησλ δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα θάπνηαο αιιαγήο.  

Γπζηπρψο νη άλζξσπνη δε ζέινπλ λα αιιάμνπλ, είλαη 
επραξηζηεκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δνπλ.  

Πξνθαιεί πφλν λα βιέπεη θαλείο πψο νη άλζξσπνη 
γελληνχληαη, αλαπηχζζνληαη, αλαπαξάγνληαη ζα δψα, 
ππνθέξνπλ απεξίγξαπηα θαη πεζαίλνπλ ρσξίο λα μέξνπλ ην 
γηαηί.  

Ζ Αιιαγή είλαη θάηη ην βαζηθφ αιιά αδχλαην αλ δελ 
μεθηλήζνπκε ηελ ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε.  

Δίλαη απαξαίηεην λα αξρίζνπκε λα βιέπνπκε ηνλ εαπηφ 
καο κε ηνλ ζθνπφ ηεο απηνγλσξηκίαο, κηαο θαη ζη’ αιήζεηα ην 
ινγηθφ αλζξσπνεηδέο δε γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

ηαλ έλαο αλαθαιχπηεη έλα ςπρνινγηθφ ειάηησκα, εθ 
ησλ πξαγκάησλ έρεη θάλεη έλα κεγάιν βήκα γηαηί απηφ ζα ηνπ 
επηηξέςεη λα ην κειεηήζεη κέρξη θαη λα ην εμαιείςεη ξηδηθά.  

η’ αιήζεηα, ηα ςπρνινγηθά καο ειαηηψκαηα είλαη 
πνιπάξηζκα θαη δέθα ρηιηάδεο γιψζζεο λα είρακε γηα λα 
κηιάκε θαη ζηδεξέλην νπξαλίζθν δε ζα θαηνξζψλακε λα ηα 
απαξηζκήζνπκε φια πιήξσο.  

Σν πην ζνβαξφ απ’ φια απηά είλαη φηη δελ μέξνπκε λα 
κεηξήζνπκε ηελ ηξνκαρηηθή πξαγκαηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε 
ειαηηψκαηνο. Πάληνηε ην θνηηάκε κάηαηα ρσξίο λα ηνπ 
δίλνπκε ηελ δένπζα πξνζνρή. Σν βιέπνπκε ζαλ θάηη ρσξίο 
ζεκαζία.  

ηαλ δερφκαζηε ηελ Δπηζηήκε ησλ Πνιιψλ θαη 
θαηαιαβαίλνπκε ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ησλ εθηά δαηκφλσλ 
πνπ ν Ηεζνχο Υξηζηφο έβγαιε απφ ην ζψκα ηεο Μαξίαο 
Μαγδαιελήο, θαηλνκεληθά ν ηξφπνο ζθέςεο φζνλ αθνξά ζηα 
ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα, ππνθέξεη κηα ξηδηθή αιιαγή.  
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Γελ είλαη πεξηηηφ λα βεβαηψζνπκε κε έκθαζε φηη ε 
Δπηζηήκε ησλ Πνιιψλ είλαη Θηβεηαληθή θαη Γλσζηηθή εθαηφ ηα 
εθαηφ.  

η’ αιήζεηα, δελ είλαη ηίπνηα ην επράξηζην λα μέξνπκε 
φηη κέζα καο δνπλ εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο ςπρνινγηθά 
πξφζσπα. 

Κάζε ςπρνινγηθφ ειάηησκα είλαη έλα πξφζσπν 
δηαθνξεηηθφ πνπ ππάξρεη κέζα καο εδψ θαη ηψξα.  

Σα εθηά δαηκφληα πνπ ν κεγάινο Γάζθαινο Ηεζνχο 
Υξηζηφο έβγαιε απφ ην ζψκα ηεο Μαξίαο Μαγδαιελήο είλαη 
ηα εθηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα: Θπκφο, Απιεζηία, Λαγλεία, 
Φζφλνο, Πεξεθάληα, Σεκπειηά, Λαηκαξγία.  

Φπζηθά θαζέλα απφ ηα δαηκφληα απηά ρσξηζηά είλαη 
επηθεθαιήο κηαο Λεγεψλαο.  

ηελ αξραία Αίγππην ησλ Φαξαψ, ν Μχζηεο έπξεπε 
λα πεξηνξίζεη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ θχζε ηα θφθθηλα 
δαηκφληα ηνπ εζ, αλ ήζειε λα πεηχρεη ηελ Αθχπληζε ηεο 
πλείδεζεο.  

Αθνχ δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ 
ειαηησκάησλ, ν καζεηήο επηζπκεί λα αιιάμεη, δε ζέιεη λα 
ζπλερίζεη ζηελ θαηάζηαζε φπνπ δεη, κε ηφζν θφζκν κέζα 
ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ θαη ηφηε αξρίδεη ηελ απηνπαξαηήξεζε.  

Καηά ην κέηξν πνπ πξννδεχνπκε ζηελ εζσηεξηθή 
Γνπιεηά κπνξνχκε λα επαιεζεχζνπκε απφ κφλνη καο κηα 
πνιχ ελδηαθέξνπζα ηάμε ζην ζχζηεκα εμάιεηςεο.  

Δθπιήζζεηαη θαλείο φηαλ αλαθαιχπηεη κηα ηάμε ζηελ 
Γνπιεηά ηελ ζρεηηθή κε ηελ εμάιεηςε ησλ πνιππιεζψλ 
ςπρηθψλ αθνινχζσλ πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηα ζθάικαηά καο.  

Σν πην ελδηαθέξνλ απ’ φια απηά είλαη φηη κηα ηέηνηα 
δηάηαμε ζηελ εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε θιηκαθσηή κνξθή θαη δηαδηθάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
Γηαιεθηηθή ηεο πλείδεζεο.  
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Οπδέπνηε ζα κπνξνχζε ε ΟΡζΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΓΗΑΛΔΚΣΗΚΖ λα μεπεξάζεη ηελ ζαπκάζηα εξγαζία ηεο 
ΓΗΑΛΔΚΣΗΚΖ ηεο ΤΝΔΗΓΖΖ.  

Σα γεγνλφηα καο απνδεηθλχνπλ φηη ε ςπρνινγηθή ηάμε 
ζηελ δνπιεηά ηεο εμάιεηςεο ησλ ειαηησκάησλ είλαη 
εγθαηεζηεκέλε απφ ην ίδην καο ην εζσηεξηθφ βαζχ ΔΗΝΑΗ.  

Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ππάξρεη κηα ξηδηθή 
δηαθνξά αλάκεζα ζην Δγψ θαη ζην Δίλαη. Σν Δγψ πνηέ δε ζα 
κπνξνχζε λα εγθαηαζηήζεη ηελ ηάμε ζε ςπρνινγηθά 
δεηήκαηα, γηαηί απφ κφλν ηνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 
αηαμίαο.  

Μφλν ην ΔΗΝΑΗ έρεη ηελ εμνπζία λα εγθαηαζηήζεη ηελ 
ηάμε ζηνλ ςπρηζκφ καο. Σν ΔΗΝΑΗ είλαη ην ΔΗΝΑΗ θαη ν ιφγνο 
λα είλαη ην ΔΗΝΑΗ, είλαη ην ίδην ην ΔΗΝΑΗ.  

Ζ ηάμε ζηελ Γνπιεηά ηεο απηνπαξαηήξεζεο, ηεο 
εθδίθαζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ ςπρνινγηθψλ καο 
αθνινχζσλ, θαλεξψλεηαη απφ ηελ θξηηηθή αίζζεζε ηεο 
ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο.  

ε φια ηα αλζξψπηλα φληα βξίζθεηαη ε αίζζεζε ηεο 
ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, 
φκσο αλαπηχζζεηαη κε βαζκηαία κνξθή θαηά ην κέηξν πνπ 
ηελ ρξεζηκνπνηνχκε.  

Απηή ε αίζζεζε καο επηηξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε 
άκεζα θαη φρη κέζα απφ απινχο δηαλνεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 
ηα δηάθνξα Δγψ πνπ δνπλ κέζα ζηνλ Φπρηζκφ καο.  

Απηφ ην ζέκα ησλ αηζζεηεξηαθψλ ππεξαληηιήςεσλ 
άξρηζε λα κειεηάηαη ζην πεδίν ηεο παξαςπρνινγίαο θαη εθ 
ησλ πξαγκάησλ απνδείρηεθε ζε πνιιά πεηξάκαηα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δίθαηα κέζα απφ ην ρξφλν θαη πάλσ ζηα 
νπνία ππάξρεη πνιιή ηεθκεξίσζε.  

ζνη αξλνχληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ 
αηζζεηεξηαθψλ ππεξαληηιήςεσλ είλαη αδαείο εθαηφ ηα εθαηφ, 
απαηεψλεο ηεο δηαλφεζεο, κπνηηιηαξηζκέλνη ζηελ Γηάλνηα 
ησλ Αηζζήζεσλ.  
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Δληνχηνηο ε αίζζεζε ηεο ςπρνινγηθήο 
απηνπαξαηήξεζεο είλαη θάηη βαζχηεξν, πάεη πνιχ πην καθξηά 
απφ ηα απιά ζεσξήκαηα ηεο Παξαςπρνινγίαο, καο επηηξέπεη 
ηελ εζψηεξε απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ πιήξε επαιήζεπζε 
ηεο θνβεξήο ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 
δηθψλ καο επηπξφζζεησλ.  

Ζ δηαδνρηθή ηάμε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο 
εξγαζίαο, ησλ ζρεηηθψλ κε απηφ ην ηφζν ζνβαξφ ζέκα ηεο 
εμάιεηςεο ησλ ςπρηθψλ επηπξφζζεησλ καο επηηξέπεη λα 
ζπκπεξάλνπκε κηα «Μλήκε-Γνπιεηά» πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη 
κέρξη θαη πνιχ ρξήζηκε ζην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο 
αλάπηπμεο.  
 Απηή ε Μλήκε-Γνπιεηά, είλαη πνιχ βέβαην φηη κπνξεί λα καο 
δψζεη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο θσηνγξαθίεο ησλ δηαθφξσλ 
θάζεσλ ηεο πεξαζκέλεο δσήο. ιεο καδί ζα έθεξλαλ ζηελ 
θαληαζία καο κηα δσληαλή εηθφλα έσο θαη απερζή απηνχ πνπ 
ππήξμακε, πξνηνχ αξρίζνπκε ηελ ξηδηθή ςπρνκεηαηξνπηθή 
εξγαζία.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη πνηέ δε ζα επηζπκνχζακε 
λα επηζηξέςνπκε ζε απηήλ ηελ θνβεξή κνξθή, δσληαλή 
αληηπξνζψπεπζε απηνχ πνπ ππήξμακε.  

Απφ απηήλ ηελ άπνςε κία ηέηνηα ςπρνινγηθή 
θσηνγξαθία ζα γηλφηαλ ρξήζηκε ζαλ κέζν αληηπαξάζεζεο 
αλάκεζα ζε έλα ηξνπνπνηεκέλν παξφλ θαη ζε έλα 
επηζηξνθηθφ παξειζφλ, ηαγθφ, βαξχ θαη δπζάξεζην.  

Ζ Μλήκε-Γνπιεηά γξάθεηαη πάληα βάζεη δηαδνρηθψλ 
ςπρνινγηθψλ γεγνλφησλ θαηαγξακκέλσλ απφ ην θέληξν ηεο 
ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο.  

Τπάξρνπλ ζηνλ ςπρηζκφ καο αλεπηζχκεηα ζηνηρεία 
πνπ νχηε απφ καθξηά δελ ππνπηεπφκαζηε.  

Σν λα αλαθαιχςεη έλαο άλζξσπνο ηίκηνο, αλίθαλνο λα 
πάξεη πνηέ ηίπνηα ην μέλν, αμηνζέβαζηνο θαη άμηνο θάζε ηηκήο, 
λα αλαθαιχςεη κε αζπλήζηζην ηξφπν κηα ζεηξά απφ ιεζηέο 
Δγψ πνπ θαηνηθνχλ ζηηο πην βαζηέο δψλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ 
ςπρηζκνχ, είλαη θάηη ην ηξνκαρηηθφ, φκσο δελ είλαη αδχλαην.  



 59 

Σν λα ζπκβεί κηα εμαηξεηηθή ζχδπγνο γεκάηε κε 
κεγάιεο αξεηέο ή κηα θνπέια εμέρνπζαο πλεπκαηηθφηεηαο θαη 
ζαπκάζηαο κφξθσζεο, κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο ςπρνινγηθήο 
απηνπαξαηήξεζεο λα αλαθαιχςεη κε αζπλήζηζην ηξφπν, φηη 
ζηνλ εζψηεξν ςπρηζκφ ηεο δεη κηα νκάδα απφ πνξλνεγψ, 
θαηαιήγεη αεδηαζηηθφ κέρξη θαη απαξάδεθην γηα ην δηαλνεηηθφ 
θέληξν ή ηελ εζηθή έλλνηα νπνηνπδήπνηε ζπλεηνχ ζπκπνιίηε, 
φκσο φια απηά είλαη δπλαηά κέζα ζην αθξηβέο πεδίν ηεο 
ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο.  
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ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ  

Σν Δίλαη θαη ην Ξέξσ πξέπεη λα ηζνξξνπνχληαη 
ακνηβαία κε ζθνπφ λα εγθαηαζηήζνπλ ζηνλ ςπρηζκφ καο ηελ 
θιφγα ηεο θαηαλφεζεο.  

ηαλ ην Ξέξσ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην Δίλαη, πξνθαιεί 
δηαλνεηηθή ζχγρπζε παληφο είδνπο.  

Αλ ην Δίλαη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην Ξέξσ κπνξεί λα 
δψζεη πεξηπηψζεηο ηφζν ζνβαξέο φπσο εθείλε ηνπ αλφεηνπ 
αγίνπ.  

ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο ζπκθέξεη λα 
απηνπαξαηεξνχκαζηε κε ζθνπφ λα απηναλαθαιπθζνχκε.  

Δίλαη αθξηβψο ε πξαθηηθή δσή ην ςπρνινγηθφ 
γχκλαζκα κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε 
ηα ειαηηψκαηά καο.  

ε θαηάζηαζε επάγξππλεο αληίιεςεο, επαγξχπλεζεο 
ηνπ ηη ζπκβαίλεη, ζα κπνξέζνπκε λα εμαθξηβψζνπκε άκεζα 
φηη ηα θξπκκέλα ειαηηψκαηα αλαβιχδνπλ απζφξκεηα.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ην ειάηησκα πνπ αλαθαιχθηεθε 
πξέπεη λα δνπιεπηεί ζπλεηδεηά κε ζθνπφ λα ην ρσξίζνπκε 
απφ ηνλ ςπρηζκφ καο.  

Πξνπάλησλ δελ πξέπεη λα ηαπηηδφκαζηε κε θαλέλα 
Δγψ-ειάηησκα, αλ είλαη ζη’ αιήζεηα πσο ζέινπκε λα ην 
εμαιείςνπκε.  
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Αλ θαζψο παηάκε πάλσ ζε κηα ζαλίδα επηζπκνχκε λα 
ηελ ζεθψζνπκε γηα λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε θνληά ζηνλ ηνίρν, 
δε ζα ήηαλ απηφ δπλαηφ φζν ζπλερίδνπκε λα παηάκε πάλσ 
ηεο.  

αθψο πξέπεη λα αξρίζνπκε απφ ην λα δηαρσξίζνπκε 
ηελ ζαλίδα απφ εκάο ηνπο ίδηνπο θαηεβαίλνληαο απφ απηήλ 
θαη κεηά κε ηα ρέξηα λα ηελ ζεθψζνπκε θαη λα ηελ 
ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ ηνίρν.  

Παξφκνηα, δελ πξέπεη λα ηαπηηδφκαζηε κε θαλέλα 
ςπρηθφ αθφινπζν, αλ ζη’ αιήζεηα επηζπκνχκε λα ην 
ρσξίζνπκε απφ ηνλ ςπρηζκφ καο.  

ηαλ έλαο ηαπηίδεηαη κε απηφ ή εθείλν ην Δγψ, εθ ησλ 
πξαγκάησλ ην εληζρχεη αληί λα ην δηαιχεη.  

Αο ππνζέζνπκε φηη έλα νπνηνδήπνηε Δγψ ηεο ιαγλείαο 
γίλεηαη θχξηνο ησλ θπιίλδξσλ πνπ έρνπκε ζην δηαλνεηηθφ 
θέληξν γηα λα πξνβάιεη ζηελ νζφλε ηνπ λνπ ζθελέο αζέιγεηαο 
θαη ζεμνπαιηθήο λνζεξφηεηαο. Αλ ηαπηηζηνχκε κε απηέο ηηο 
παζηαζκέλεο εηθφλεο αλακθίβνια εθείλν ην Δγψ ηεο ιαγλείαο 
ζα ελδπλακσζεί θνβεξά.  

κσο αλ εκείο αληί λα ηαπηηζηνχκε κε απηήλ ηελ 
νληφηεηα, ηελ δηαρσξίζνπκε απφ ηνλ Φπρηζκφ καο 
ζεσξψληαο ηελ ζαλ έλα παξείζαθην δαηκφλην, ζαθψο ζα έρεη 
αλαβιχζεη ζην εζσηεξηθφ καο ε δεκηνπξγηθή θαηαλφεζε.  

Μεηά ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζηνλ εαπηφ καο ηελ 
πνιπηέιεηα λα θξίλνπκε αλαιπηηθά απηφ ην ειάηησκα κε ην 
ζθνπφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηφ ην ίδην πιήξσο.  

Σν ζνβαξφ ιάζνο ησλ αλζξψπσλ ζπλίζηαηαη αθξηβψο 
ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη απηφ είλαη ην ιππεξφ.  

Αλ ήμεξαλ νη άλζξσπνη ηελ Δπηζηήκε ησλ Πνιιψλ, αλ 
ζη’ αιήζεηα θαηαιάβαηλαλ φηη νχηε ε ίδηα ηνπο ε δσή ηνπο 
αλήθεη, ηφηε δε ζα έπεθηαλ ζην ιάζνο ηεο ηαχηηζεο.  

θελέο ζπκνχ, εηθφλεο δήιεηαο, θιπ, ζην πεδίν ηεο 
πξαθηηθήο δσήο θαηαιήγνπλ λα είλαη ρξήζηκεο φηαλ 
βξηζθφκαζηε ζε δηαξθή ςπρνινγηθή απηνπαξαηήξεζε.  
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Σφηε επαιεζεχνπκε φηη νχηε νη ζθέςεηο καο, νχηε νη 
επηζπκίεο καο, νχηε νη πξάμεηο καο καο αλήθνπλ.  

Αλαληίξξεηα πνιιαπιά Δγψ επεκβαίλνπλ ζαλ 
παξείζαθηνη θαθνί νησλνί γηα λα βάινπλ ζηνλ λνπ καο 
ζθέςεηο θαη ζηελ θαξδηά καο ζπγθηλήζεηο θαη ζην θηλεηηθφ καο 
θέληξν πξάμεηο θάζε είδνπο. 

Δίλαη ιππεξφ πνπ δελ είκαζηε θχξηνη ηνπ εαπηνχ καο, 
πνπ δηάθνξεο ςπρνινγηθέο νληφηεηεο θάλνπλ φηη ηνπο αξέζεη 
καδί καο.  

Γπζηπρψο νχηε θαηά δηάλνηαλ δελ ππνπηεπφκαζηε 
απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη θαη ελεξγνχκε ζαλ απιέο καξηνλέηεο 
ειεγρφκελεο απφ αφξαηεο θισζηέο.  

Σν ρεηξφηεξν απ’ φια απηά είλαη φηη αληί λα 
αγσληδφκαζηε γηα ηελ αλεμαξηεζία καο απφ φινπο απηνχο 
ηνπο κπζηηθνχο ηπξάλλνπο, θάλνπκε ην ιάζνο λα ηνπο 
δπλακψλνπκε θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηαπηηδφκαζηε καδί 
ηνπο.  

Οπνηαδήπνηε ζθελή ηνπ δξφκνπ, νπνηνδήπνηε 
νηθνγελεηαθφ δξάκα, νπνηαδήπνηε αλφεηε δηακάρε κεηαμχ 
ζπληξφθσλ νθείιεηαη αλακθίβνια ζε απηφ ή εθείλν ην Δγψ 
θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε πνηέ.  

Ζ πξαθηηθή δσή είλαη ν ςπρνινγηθφο θαζξέθηεο φπνπ 
κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο έηζη φπσο αθξηβψο 
είκαζηε.  

Αιιά πξνπάλησλ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηελ 
αλαγθαηφηεηα ηνπ λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο, ηελ αλάγθε ηεο 
ξηδηθήο αιιαγήο, κφλν έηζη ζα έρνπκε φξεμε λα 
παξαηεξεζνχκε πξαγκαηηθά.  

πνηνο ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
δεη, ν αλφεηνο, ν αξγφο, ν ακειήο δε ζα αηζζαλζεί πνηέ ηελ 
επηζπκία λα δεη κέζα ηνπ. Θα αγαπήζεη ππεξβνιηθά ηνλ εαπηφ 
ηνπ θαη κε θαλέλα ηξφπν δε ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 
αλαζεσξήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηνλ ηξφπν χπαξμήο 
ηνπ.  
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Θα πνχκε μεθάζαξα φηη ζε κεξηθέο θσκσδίεο, δξάκαηα 
θαη ηξαγσδίεο ηεο πξαθηηθήο δσήο παξεκβαίλνπλ δηάθνξα 
Δγψ πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπκε.  

ε νπνηαδήπνηε ζθελή παζηαζκέλεο δήιεηαο κπαίλνπλ 
ζην παηρλίδη Δγψ ηεο ιαγλείαο, ηεο νξγήο, ηεο απηναγάπεο, 
δήιεηεο θιπ, θιπ, θιπ, πνπ αξγφηεξα ζα πξέπεη λα θξηζνχλ 
αλαιπηηθά, θαζέλα ρσξηζηά, γηα λα ηα θαηαιάβνπκε 
εμνινθιήξνπ, κε ηνλ πξνθαλή ζθνπφ λα ηα εμαιείςνπκε 
νινθιεξσηηθά.  

Ζ θαηαλφεζε θαηαιήγεη λα είλαη πνιχ ειαζηηθή, γη’ 
απηφ ρξεηάδεηαη λα εκβαζχλνπκε θάζε θνξά θαη πην βαζηά. 
Απηφ πνπ ζήκεξα θαηαιάβακε κε έλαλ ηξφπν, αχξην ζα ην 
θαηαιάβνπκε θαιχηεξα.  

Θεσξνχκελα ηα πξάγκαηα απφ απηήλ ηελ ζθνπηά 
κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε απφ κφλνη καο πφζν ρξήζηκεο 
είλαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο φηαλ ζη’ αιήζεηα ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ θαζξέθηε γηα ηελ απηναλαθάιπςε.  

Με θαλέλα ηξφπν δε ζα πξνζπαζνχζακε πνηέ λα 
βεβαηψζνπκε φηη ηα δξάκαηα, νη θσκσδίεο θαη νη ηξαγσδίεο 
ηεο πξαθηηθήο δσήο ζπκβαίλνπλ πάληα φκνξθεο θαη ηέιεηεο. 
Μηα ηέηνηα βεβαίσζε ζα ήηαλ παξάινγε.  

Δληνχηνηο φζν θη αλ είλαη παξάινγεο νη δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο ηεο χπαξμεο, θαηαιήγνπλ ζαπκάζηεο ζαλ 
ςπρνινγηθφ γχκλαζκα.  

Ζ Γνπιεηά ζε ζρέζε κε ηελ δηάιπζε ησλ δηαθφξσλ 
ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ εαπηφ καο, θαηαιήγεη ηξνκεξά 
δχζθνιε.  

Αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ζηίρνπ θξχβεηαη ην 
έγθιεκα. Μέζα ζην γιπθφ άξσκα ησλ λαψλ, θξχβεηαη ην 
έγθιεκα.  

Σν έγθιεκα κεξηθέο θνξέο γίλεηαη ηφζν εθιεπηπζκέλν 
πνπ ζπγρέεηαη κε ηελ αγηφηεηα θαη ηφζν ζθιεξφ πνπ θηάλεη 
λα κνηάδεη κε ηελ γιπθχηεηα.  
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Σν έγθιεκα ληχλεηαη ηελ ηήβελν ησλ δηθαζηψλ, ηελ 
ηνχληθα ηνπ Γαζθάινπ, ηα ξνχρα ηνπ δεηηάλνπ, ην θνπζηνχκη 
ηνπ θπξίνπ κέρξη θαη ην ρηηψλα ηνπ Υξηζηνχ.  

Ζ Καηαλφεζε είλαη βαζηθή, φκσο ζηελ Γνπιεηά ηεο 
δηάιπζεο ησλ ςπρηθψλ αθνινχζσλ, δελ είλαη ηα πάληα, φπσο 
ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην.  

Γίλεηαη επείγνλ, κε αλαβιεηέν ην λα γίλνπκε ζπλεηδεηνί 
απφ θάζε Δγψ γηα λα ην δηαρσξίζνπκε απφ ηνλ Φπρηζκφ καο, 
φκσο δελ είλαη φιν απηφ, ιείπεη θάηη αθφκα. (βι. Κεθ.15).  
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Ζ ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ  

Φηάζακε ζ’ έλα ζεκείν πνιχ αθαλζψδεο, ζέισ λα 
αλαθεξζψ ζην δήηεκα απηφ ηεο Κνπληαιίλη, ην πχξηλν θίδη 
ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιιά 
θείκελα ηεο αλαηνιίηηθεο ζνθίαο.  

Αλακθηζβήηεηα ε Κνπληαιίλη έρεη πνιιή ηεθκεξίσζε 
θαη είλαη θάηη πνπ αμίδεη ηνλ θφπν λα εξεπλήζνπκε.  

ηα Μεζαησληθά θείκελα ηεο αιρεκείαο, ε Κνπληαιίλη 
είλαη ε αζηξηθή ππνγξαθή ηνπ ηεξνχ ζπέξκαηνο, ε STELLA 
MARIS, ε ΠΑΡΘΔΝΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ, ε νπνία νδεγεί 
ζνθά ηνπο εξγάηεο ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ.  

Γηα ηνπο Aztecas είλαη ε TONANTZIN, γηα ηνπο 
Έιιελεο ε ΑΓΝΖ ΑΡΣΔΜΗ, θαη ζηελ Αίγππην είλαη ε Ίζηδα, ε 
ΘΔΨΚΖ ΜΖΣΔΡΑ ηεο νπνίαο θαλείο ζλεηφο δελ έρεη ζεθψζεη 
ην πέπιν.  

Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη ν Δζσηεξηζηηθφο 
Υξηζηηαληζκφο πνηέ δελ παξέιεηςε λα ιαηξεχεη ηελ Θετθή 
Μεηέξα Κνπληαιίλη, πξνθαλψο είλαη ε MARAH ή θαιχηεξα ζα 
ιέγακε ε RAM – IO, ε ΜΑΡΗΑ.  

Απηφ πνπ δελ πξνζδηφξηζαλ νη νξζφδνμεο ζξεζθείεο, 
ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνλ εμσηεξηθφ ή δεκφζην θχθιν, 
είλαη ε άπνςε ηεο Ίζηδαο ζηελ αηνκηθή θαη αλζξψπηλε κνξθή 
ηεο.  
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αθψο κφλν κπζηηθά δίδαζθαλ ζηνπο κπεκέλνπο φηη 
απηή ε Θετθή Μεηέξα ππάξρεη αηνκηθά κέζα ζε θάζε 
αλζξψπηλν Ολ.  

Γελ είλαη πεξηηηφ λα μεθαζαξηζηεί κε έκθαζε φηη ν 
Θεφο Μεηέξα, ε Ρέα, ε Κπβέιε, ε Αδσλία ή φπσο ζέινπκε λα 
ηελ νλνκάζνπκε, είλαη κηα αηνκηθή παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ καο 
ηνπ αηνκηθνχ Δίλαη εδψ θαη ηψξα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πνχκε φηη ν θαζέλαο καο έρεη ηελ 
ηδηαίηεξε, αηνκηθή Θετθή Μεηέξα ηνπ.  

Τπάξρνπλ ζηνλ νπξαλφ ηφζεο Μεηέξεο φζα Πιάζκαηα 
ππάξρνπλ πάλσ ζηελ γε.  

Ζ Κνπληαιίλη είλαη ε κπζηεξηψδεο ελέξγεηα πνπ θάλεη 
ηνλ θφζκν λα ππάξρεη, κηα άπνςε ηνπ BRAHAMA.  

ηελ έθδειε ςπρνινγηθή ηεο άπνςε, ζηελ απφθξπθε 
αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, ε Κνπληαιίλη βξίζθεηαη 
ηπιηγκέλε ηξεηο θαη κηζή θνξέο κέζα ζε θάπνην καγλεηηθφ 
θέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην θφθαιν ηνπ θφθθπγα.  

Δθεί αλαπαχεηαη κνπδηαζκέλε ζαλ νπνηνδήπνηε θίδη ε 
Θετθή Πξηγθίπηζζα.  

ην θέληξν απηνχ ηνπ ηζάθξα ή δηακνλήο ηεο, ππάξρεη 
έλα ζειπθφ ηξίγσλν ή Γηφλη φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα 
αξζεληθφ Λίλγθακ.  

ε απηφ ην αηνκηθφ ή καγηθφ Λίλγθακ πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηελ δεκηνπξγηθή ζεμνπαιηθή δχλακε ηνπ 
BRAHAMA, ηπιίγεηαη ην χςηζην θίδη Κνπληαιίλη.  

Ζ πχξηλε βαζίιηζζα κε κνξθή θηδηνχ μππλά κε ην 
Μπζηηθφ ησλ Μπζηηθψλ απφ θάπνην αιρεκηζηηθφ ηέρλαζκα 
πνπ δίδαμα θαζαξά ζην έξγν κνπ κε ηίηιν: «Σν Μπζηήξην ηεο 
Υξπζήο Άλζηζεο».  

Αλαληίξξεηα φηαλ απηή ε ζετθή δχλακε μππλά, 
αλεβαίλεη ληθεθφξα απφ ην θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ γηα λα 
αλαπηχμεη κέζα καο ηηο δπλάκεηο πνπ ζενπνηνχλ.  

ηελ ππεξβαηηθή Θετθή άθαηε φςε ηνπ ην ζείν θίδη 
ππεξβαίλνληαο ην θαζαξά θπζηνινγηθφ θαη αλαηνκηθφ, ζηελ 
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θπιεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, είλαη φπσο ήδε είπα ην ίδην καο ην 
Δίλαη αιιά παξάγσγν.  

Γελ έρσ ζθνπφ ζε απηφ ην βηβιίν λα δηδάμσ ηελ 
ηερληθή γηα ηελ αθχπληζε ηνπ ηεξνχ θηδηνχ.  

Μφλν ζέισ λα ηνλίζσ ηνλ σκφ ξεαιηζκφ ηνπ Δγψ θαη 
ηελ εζσηεξηθή επείγνπζα αλάγθε, ηελ ζρεηηθή κε ηελ δηάιπζε 
ησλ δηαθφξσλ κε αλζξψπηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ.  

Ο λνπο απφ κφλνο ηνπ δε κπνξεί λα αιιάμεη ξηδηθά 
θαλέλα ςπρνινγηθφ ειάηησκα.  

Ο λνπο κπνξεί λα ηηηινθνξεί νπνηνδήπνηε ειάηησκα, 
λα ην πεξάζεη απφ έλα επίπεδν ζε άιιν, λα ην θξχςεη απφ 
ηνλ εαπηφ ηνπ ή απφ ηνπο άιινπο, λα ην ζπγρσξέζεη θιπ, 
φκσο πνηέ δε ζα ην εμαιείςεη απφιπηα.  

Ζ θαηαλφεζε είλαη έλα βαζηθφ κέξνο, φκσο δελ είλαη 
φια, ρξεηάδεηαη ε εμάιεηςε.  

ηαλ έρνπκε παξαηεξήζεη έλα ειάηησκα πξέπεη λα 
αλαιπζεί θαη θαηαλνεζεί αθέξαηα πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 
εμάιεηςή ηνπ.  

Υξεηαδφκαζηε κηα δχλακε αλψηεξε απφ ηνλ λνπ, κηα 
δχλακε ηθαλή λα δηαιχεη αηνκηθά νπνηνδήπνηε Δγψ-ειάηησκα 
πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπκε αλαθαιχςεη θαη ππνβάιιεη ζε 
ιεπηνκεξή, βαζηά εμέηαζε.  

Δπηπρψο απηή ε δχλακε ππφθεηηαη βαζηά πνιχ πην 
καθξηά απφ ην ζψκα ησλ θηινζηνξγηψλ θαη ηνπ λνπ, κνινλφηη 
θξαηά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθζέηεο ζην θφθαιν ηνπ θφθθπγα. 
πσο ην εμεγήζακε ήδε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ 
παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Αθνχ έρνπκε θαηαλνήζεη νινθιεξσηηθά νπνηνδήπνηε 
Δγψ-ειάηησκα, πξέπεη λα βπζηζηνχκε ζε βαζχ δηαινγηζκφ 
ηθεηεχνληαο, παξαθαιψληαο, δεηψληαο απφ ηελ ζεία Μεηέξα 
καο, ηελ ηδηαίηεξε θαη αηνκηθή λα εθκεδελίζεη ην Δγψ-
ειάηησκα πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπκε θαηαλνήζεη.  
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Απηή είλαη ε αθξηβήο ηερληθή πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ πνπ θνξησλφκαζηε 
κέζα καο.  

Ζ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλη έρεη ηελ δχλακε γηα λα 
θάλεη ζηάρηε νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθφ θαη κε αλζξψπηλν 
ςπρνινγηθφ επηπξφζζεην.  

Υσξίο απηήλ ηελ δηδαθηηθή, ρσξίο απηήλ ηελ 
δηαδηθαζία, θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ δηάιπζε ηνπ Δγψ, 
θαηαιήγεη άθαξπε, άρξεζηε, παξάινγε.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16  

ΚΑΝΟΝΔ ΣΖ ΓΗΑΝΟΖΖ  

ην πεδίν ηεο πξαθηηθήο δσήο θάζε άλζξσπνο έρεη ην 
θξηηήξηφ ηνπ, ην ιίγν ή πνιχ μεπεξαζκέλν ηξφπν ζθέςεο ηνπ 
θαη πνηέ δελ αλνίγεηαη ζην θαηλνχξγην. Απηφ είλαη 
αλαληίξξεην, αζπδήηεην, αλακθίβνιν.  

Ο λνπο ηνπ δηαλννχκελνπ αλζξσπνεηδνχο είλαη 
εθθπιηζκέλνο, βιακκέλνο, ζε αιεζηλή θαηάζηαζε θαζνδηθήο 
εμέιημεο.  

Πξαγκαηηθά ε δηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο αλζξσπφηεηαο 
κνηάδεη κε κηα παιηά κεραληθή δνκή αδξαλή θαη παξάινγε, 
αλίθαλε απφ κφλε ηεο γηα νπνηνδήπνηε θαηλφκελν απζεληηθήο 
ειαζηηθφηεηαο.  

Λείπεη απφ ηνλ λνπ ε επθακςία, βξίζθεηαη 
εγθισβηζκέλνο αλάκεζα ζε πνιιαπινχο απζηεξνχο θαη 
αλαρξνληζηηθνχο θαλφλεο.  

Καζέλαο έρεη ην θξηηήξηφ ηνπ θαη θαζνξηζκέλνπο 
άθακπηνπο θαλφλεο, κέζα ζηνπο νπνίνπο δξα θαη αληηδξά 
αθαηάπαπζηα.  

Σν πην ζνβαξφ φινπ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη φηη νη 
ρηιηάδεο ησλ θξηηεξίσλ αληηζηνηρνχλ ζε ρηιηάδεο 
δηεθζαξκέλνπο θαη παξάινγνπο θαλφλεο.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη νη άλζξσπνη πνηέ δελ 
αηζζάλνληαη ιαλζαζκέλνη, θάζε θεθάιη είλαη έλαο θφζκνο θαη 
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δελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο αλάκεζα ζε ηφζνπο λνεηηθνχο 
ειηγκνχο ππάξρνπλ πνιιά ζνθίζκαηα δηαζθεδαζηηθά θαη 
αλππφθνξεο αλνεζίεο.  

κσο ην ζηελφ θξηηήξην ηνπ πιήζνπο, νχηε θαηά 
δηάλνηαλ δελ ππνπηεχεηαη ην δηαλνεηηθφ κπνηηιηάξηζκα ζην 
νπνίν βξίζθεηαη.  

Απηνί νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη κε κπαιφ θαηζαξίδαο 
ζθέθηνληαη ην θαιχηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζεσξνχλ πσο 
είλαη θηιειεχζεξνη, ππεξ-ηδηνθπείο, πηζηεχνπλ πσο έρνπλ 
πνιχ πιαηχ θξηηήξην.  

Οη αγλννχληεο κνξθσκέλνη θαηαιήγνπλ λα είλαη νη πην 
δχζθνινη, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηιψληαο απηήλ ηελ 
θνξά κε ζσθξαηηθφ ηξφπν ζα ιέγακε: «ρη κφλν δελ μέξνπλ, 
αιιά επηπιένλ αγλννχλ φηη δελ μέξνπλ».  

 Οη απαηεψλεο ηεο δηαλφεζεο πξνζεισκέλνη ζηνπο 
παιαηνχο θαλφλεο ηνπ παξειζφληνο δηαδηθάδνληαη βίαηα πξνο 
φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ κπνηηιηαξίζκαηνο θαη αξλνχληαη κε 
έκθαζε ηελ απνδνρή νπνηνπδήπνηε πξάγκαηνο αλ δελ 
ηαηξηάδεη κέζα ζηνπο ραιχβδηλνπο θαλφλεο ηνπο.  

θέθηνληαη νη δνθεζίζνθνη κνξθσκέλνη φηη φια φζα 
γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν παξεθθιίλνπλ απφ ηνλ άθακπην 
δξφκν ησλ ζθνπξηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, είλαη παξάινγα 
εθαηφ ηα εθαηφ. Έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη θησρνί απηνί 
άλζξσπνη κε ην ηφζν δχζθνιν θξηηήξην απηνεμαπαηνχληαη 
άζιηα.  

Θεσξνχλ πσο είλαη ηδηνθπείο νη ςεπηνζνθνί απηήο ηεο 
επνρήο, βιέπνπλ κε πεξηθξφλεζε φζνπο έρνπλ ηελ ηφικε λα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο ζαξαθνθαγσκέλνπο απ’ ην ρξφλν 
θαλφλεο ηνπο. Σν ρεηξφηεξν απ’ φια είλαη φηη νχηε θαηά 
δηάλνηαλ δελ ππνπηεχνληαη ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο 
ηνπο ηεο αδεμηφηεηαο.  

Ζ δηαλνεηηθή ηζηγθνπληά ησλ μεπεξαζκέλσλ λνψλ είλαη 
ηέηνηα πνπ θηάλεη ζην λα απαηηεί απνδείμεηο γηα απηφ πνπ 
είλαη ην αιεζηλφ, γηα απηφ πνπ δελ αλήθεη ζηνλ λνπ.  
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Γε ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη ηεο ξαρηηηθήο 
θαη αλεπηεηθνχο δηαλφεζεο φηη ε εκπεηξία ηνπ Αιεζηλνχ 
έξρεηαη κφλν κε ηελ απνπζία ηνπ Δγψ.  

Αζπδεηεηί, κε θαλέλα ηξφπν δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 
αλαγλσξίζεη θαλείο άκεζα ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ 
ζαλάηνπ εθφζνλ δελ αλνίμεη κέζα ηνπ ηελ Δζσηεξηθή Γηάλνηα.  

Γελ είλαη πεξηηηφ λα επαλαιάβνπκε ζην θεθάιαην απηφ, 
φηη κφλν ε Τπεξζεηηθή πλείδεζε ηνπ Δίλαη κπνξεί λα 
γλσξίζεη ηελ αιήζεηα.  

Ζ Δζσηεξηθή Γηάλνηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε 
ηα δεδνκέλα πνπ θέξεη ε θνζκηθή πλείδεζε ηνπ ΔΗΝΑΗ.  

Ζ ππνθεηκεληθή δηαλφεζε κε ηελ νξζνινγηζηηθή ηεο 
δηαιεθηηθή, δε κπνξεί λα μέξεη ηίπνηα πάλσ ζε απηφ πνπ 
δηαθεχγεη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο.  

Ξέξνπκε πηα φηη νη αληηιήςεηο πεξηερνκέλνπ ηεο 
νξζνινγηζηηθήο δηαιεθηηθήο, επεμεξγάδνληαη κε ηα δεδνκέλα 
ησλ αηζζήζεσλ εμσηεξηθήο αληίιεςεο  

ζνη βξίζθνληαη κπνηηιηαξηζκέλνη κέζα ζηηο λνεηηθέο 
δηαδηθαζίεο ηνπο θαη ηνπο ζηαζεξνχο ηνπο θαλφλεο, θέξλνπλ 
πάληνηε αληίζηαζε ζ’ απηέο ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο.  

Μφλν δηαιχνληαο ην Δγψ ξηδηθά θαη νξηζηηθά είλαη 
δπλαηή ε αθχπληζε ηεο πλείδεζεο θαη ην πξαγκαηηθφ 
άλνηγκα ηεο Δζσηεξηθήο Γηάλνηαο.  

κσο, φπσο απηέο νη επαλαζηαηηθέο δειψζεηο δε 
κπαίλνπλ κέζα ζηελ ηππηθή ινγηθή, νχηε ζηελ δηαιεθηηθή 
ινγηθή, ε ππνθεηκεληθή αληίδξαζε ησλ εθθπιηδφκελσλ 
δηαλνηψλ αληηηάζζεη βίαηε αληίζηαζε.  

Θέινπλ απηνί νη θησρνί άλζξσπνη ηεο δηαλφεζεο λα 
βάινπλ ηνλ σθεαλφ κέζα ζ’ έλα θξπζηάιιηλν πνηήξη, 
ππνζέηνπλ φηη ην παλεπηζηήκην κπνξεί λα ειέγμεη φιε ηελ 
ζνθία ηνπ χκπαληνο θαη φηη φινη νη λφκνη ηνπ Κφζκνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα ππνηαρζνχλ ζηνπο παιηνχο ηνπο 
αθαδεκατθνχο θαλφλεο.  
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Οχηε θαηά δηάλνηαλ δελ ππνπηεχνληαη απηνί νη γεκάηνη 
ζνθία αλφεηνη ηελ εθθπιηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
βξίζθνληαη.  

Μεξηθέο θνξέο ππεξέρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη γηα κηα 
ζηηγκή φηαλ έξρνληαη ζηνλ θφζκν ηνπ εζσηεξηζκνχ, φκσο 
γξήγνξα ζβήλνπλ, ζα ζηηγκηαία θσηηά, εμαθαλίδνληαη απφ ην 
παλφξακα ησλ πλεπκαηηθψλ αλεζπρηψλ, ηνπο θαηαπίλεη ε 
δηαλφεζε θαη εμαθαλίδνληαη απφ ην πξνζθήλην γηα πάληα.  

Ζ επηθαλεηαθφηεηα ηεο δηαλφεζεο δε κπνξεί πνηέ λα 
εηζρσξήζεη ζην ηδηαίηεξν βάζνο ηνπ Δίλαη, φκσο νη 
ππνθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο ηνπ νξζνινγηζκνχ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ηνπο αλφεηνπο ζε θάζε είδνπο ζπκπεξάζκαηα, 
θαληαρηεξά αιιά παξάινγα.  

Ζ δχλακε δηαηχπσζεο ινγηθψλ αληηιήςεσλ κε θαλέλα 
ηξφπν δελ πεξηπιέθεη ηελ εκπεηξία ηνπ πξαγκαηηθνχ.  

Σν πεηζηηθφ παηγλίδη ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαιεθηηθήο 
απην-γνεηεχεη ηνλ νξζνινγηζηή θάλνληάο ηνλ πάληα λα 
ζπγρέεη ην γάην κε ην ιαγφ.  

 

 Ζ ιακπξή ζεηξά ηδεψλ ζπγρέεη ηνλ απαηεψλα ηεο 
δηαλφεζεο θαη ηνπ δίλεη κηα απηάξθεηα ηφζν παξάινγε φζν γηα 
λα απνξξίπηεη φηη δελ κπξίδεη ζθφλε βηβιηνζήθεο θαη 
παλεπηζηεκηαθή κειάλε.  

Σν «delirium tremens» ησλ κεζπζκέλσλ αιθννιηθψλ 
έρεη μεθάζαξα ζπκπηψκαηα, αιιά εθείλν ησλ κεζπζκέλσλ 
απφ ηηο ζεσξίεο ζπγρέεηαη εχθνια κε ηελ κεγαινθπΐα.  

Φηάλνληαο ζην ζεκείν απηφ ηνπ θεθαιαίνπ καο ζα 
πνχκε φηη ζίγνπξα είλαη πνιχ δχζθνιν λα μέξνπκε πνχ 
ηειεηψλεη ν δηαλννπκεληζκφο ησλ απαηεψλσλ θαη πνχ αξρίδεη 
ε ηξέια.  

ζν ζπλερίδνπκε λα είκαζηε εγθισβηζκέλνη κέζα 
ζηνπο ζάπηνπο θαη μεπεξαζκέλνπο θαλφλεο ηεο δηαλφεζεο, 
ζα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε ε εκπεηξία απηνχ πνπ 
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δελ είλαη ηνπ λνπ, απηνχ πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, απηνχ πνπ 
είλαη ην πξαγκαηηθφ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17  

ΣΟ ΜΑΥΑΗΡΗ ΣΖ ΤΝΔΗΓΖΖ  

Μεξηθνί ςπρνιφγνη ζπκβνιίδνπλ ηελ πλείδεζε κε έλα 
καραίξη απφιπηα ηθαλφ λα δηαρσξίζεη απφ καο φηη έρεη 
πξνζθνιιεζεί πάλσ καο θαη καο απνξξνθά ηελ δχλακε.  

Πηζηεχνπλ νη ςπρνιφγνη απηνί πσο ν κφλνο ηξφπνο 
δηαθπγήο απφ ηελ επήξεηα απηνχ ή εθείλνπ ηνπ Δγψ είλαη ε 
παξαηήξεζή ηνπ θάζε θνξά κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα, κε 
ζθνπφ λα ην θαηαλννχκε γηα λα γηλφκαζηε πην ζπλεηδεηνί απφ 
ην ίδην.  

θέθηνληαη νη άλζξσπνη απηνί φηη έηζη δηαρσξίδεηαη 
θαλείο ελδερνκέλσο απφ απηφ ή εθείλν ην Δγψ, έζησ θαη αλ ε 
αηηία είλαη ην πάρνο ηεο θφςεο ελφο καραηξηνχ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ιέλε, ην Δγψ ρσξηζκέλν απφ ηελ 
πλείδεζε κνηάδεη ζαλ θνκκέλν θπηφ.  

πλεηδεηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε Δγψ, θαη’ απηνχο, 
ζεκαίλεη ρσξηζκφο ηνπ απφ ηνλ ςπρηζκφ καο θαη θαηαδίθε 
ηνπ ζε ζάλαην.  

Αλαληίξξεηα κηα ηέηνηα αληίιεςε, εκθαλψο 
πεηζηηθφηαηε, απνηπγράλεη ζηελ πξάμε.  

Σν Δγψ πνπ κε ην καραίξη ηεο πλείδεζεο θφπεθε απφ 
ηελ πξνζσπηθφηεηά καο, απνδησγκέλν απφ ην ζπίηη ζα 
καχξν πξφβαην, ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζην ςπρνινγηθφ 
δηάζηεκα, κεηαβάιιεηαη ζε δαηκφλην πεηξαζκνχ, επηκέλεη ζηελ 
επηζηξνθή ηνπ ζην ζπίηη, δελ παξαηείηαη ηφζν εχθνια, δε 
ζέιεη κε θαλέλα ηξφπν λα ηξψεη ην πηθξφ ςσκί ηεο εμνξίαο, 
δεηά θάπνηα επθαηξία θαη κε ηελ παξακηθξή απξνζεμία ηεο 
θξνπξάο μαλαβνιεχεηαη κέζα ζηνλ ςπρηζκφ καο.  

Σν πην ζνβαξφ είλαη φηη κέζα ζην εμνξηζκέλν Δγψ 
βξίζθεηαη πάληνηε απνθιεηζκέλν έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 
Οπζίαο, πλείδεζεο.  



 71 

ινη απηνί νη ςπρνιφγνη πνπ ζθέθηνληαη έηζη, δελ 
έρνπλ θαηνξζψζεη πνηέ λα δηαιχζνπλ θαλέλα απφ ηα Δγψ 
ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ απνηχρεη.  

ζν πξνζπαζείηαη ε απνθπγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ ηεο 
Κνπληαιίλη ην πξφβιεκα είλαη πνιχ ζνβαξφ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν «Αράξηζηνο Γηνο» δελ 
πξννδεχεη πνηέ ζηελ Δζσηεξηθή Γνπιεηά κε ηνλ εαπηφ ηνπ.  

αθψο, «Αράξηζηνο Γηνο» είλαη φινη εθείλνη πνπ 
πεξηθξνλνχλ ηελ Ίζηδα, ηελ ηδηαίηεξε, αηνκηθή Κνζκηθή Θετθή 
Μεηέξα καο.  

Ζ Ίζηδα είλαη έλα απφ ηα απηφλνκα κέξε ηνπ ίδηνπ καο 
ηνπ Δίλαη, φκσο παξαγφκελν απ’ απηφ, ην θιεγφκελν Φίδη 
ησλ Μαγηθψλ καο δπλάκεσλ, ε ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ.  

Πξνθαλψο κφλν ε Ίζηδα έρεη απφιπηε δχλακε γηα λα 
δηαιχζεη νπνηνδήπνηε Δγψ. Απηφ είλαη αλαπφθεπθην, 
αλαζεψξεην, ακεηάβιεην.  

Κνπληαιίλη είλαη ζχλζεηε ιέμε: «KΟΤΝΣΑ» καο ζπκίδεη 
ην απαίζην φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ, «ΛΗΝΗ» είλαη φξνο ησλ 
Αηιάλησλ πνπ ζεκαίλεη Σέινο.  

«ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ» ζεκαίλεη: «Σέινο ηνπ απαίζηνπ 
νξγάλνπ ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΟΤΑΓΟΡ». Δίλαη ινηπφλ επείγνλ λα 
κελ ζπγρένπκε ηελ «ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ» κε ην 
«ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΟΤΑΓΟΡ».  

Έρνπκε ήδε πεη ζε πεξαζκέλν θεθάιαην φηη ην 
Φινγηζκέλν Φίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ βξίζθεηαη 
ηπιηγκέλν ηξεηο θαη κηζή θνξέο κέζα ζε έλα νξηζκέλν 
Μαγλεηηθφ Κέληξν πνπ βξίζθεηαη ζην Κνθθπγηθφ θφθαιν, 
βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

ηαλ αλεβαίλεη ην Φίδη είλαη ε Κνπληαιίλη, φηαλ 
θαηεβαίλεη, είλαη ην απαίζην φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ. 

Γηά κέζνπ ηνπ «ΛΔΤΚΟΤ TΑΝΣΡΗΜΟΤ» ην Φίδη 
πξνσζείηαη ληθεηήξην κέζα απφ ην θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ 
κπεινχ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, μππλψληαο ηηο δπλάκεηο πνπ 
ζενπνηνχλ.  
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Γηά κέζνπ ηνπ «ΜΑΤΡΟΤ TΑΝΣΡΗΜΟΤ» ην Φίδη 
θαηαθξεκλίδεηαη απφ ηνλ θφθθπγα πξνο ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο 
ηνπ αλζξψπνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πνιινί κεηαηξέπνληαη 
ζε Γαίκνλεο θνβεξά δηεζηξακκέλνπο.  

ζνη δηαπξάηηνπλ ην ζθάικα λα απνδψζνπλ ζην 
αλνδηθφ Φίδη φια ηα αξηζηεξά θαη ζθνηεηλά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ θαζνδηθνχ Φηδηνχ, απνηπγράλνπλ νξηζηηθά ζηελ Γνπιεηά 
κε ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Οη άζρεκεο ζπλέπεηεο ηνπ «ΑΠΑΗΗΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 
ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΟΤΑΓΟΡ» κπνξνχλ λα εθκεδεληζηνχλ κφλν κε 
ηελ «ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ».  

Γελ είλαη πεξηηηφ λα μεθαζαξίζνπκε φηη απηέο νη 
άζρεκεο ζπλέπεηεο βξίζθνληαη απνθξπζηαιισκέλεο ζην 
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΔΓΧ ηεο Δπαλαζηαηηθήο Φπρνινγίαο.  

Ζ Τπλσηηζηηθή δχλακε ηνπ θαζνδηθνχ Φηδηνχ έρεη ηελ 
αλζξσπφηεηα βπζηζκέλε ζηελ αζπλεηδεζία.  

Μφλν ην αλνδηθφ Φίδη, ζε αληίζεζε, κπνξεί λα καο 
αθππλίζεη. Ζ αιήζεηα απηή απνηειεί αμίσκα ηεο Δξκεηηθήο 
νθίαο.  

Σψξα ζα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ βαζχηεξε 
ζεκαζία ηεο ηεξήο ιέμεο «ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ».  

Ζ ζπλεηδεηή Θέιεζε αληηπξνζσπεχεηαη πάληα απφ 
ηελ ηεξή γπλαίθα, ηελ Μαξία, ηελ Ίζηδα, πνπ ζπλζιίβεη ην 
θεθάιη ηνπ θαζνδηθνχ Φηδηνχ.  

Γειψλσ εηιηθξηλά εδψ θαη ρσξίο δηζηαγκφ φηη ην δηπιφ 
ξεχκα θσηφο, ε δσληαλή θαη αζηξηθή θσηηά ηεο γεο, 
απεηθνλίζηεθε κε ην θίδη κε θεθάιη ηαχξνπ, ηξάγνπ ή ζθχινπ 
ζηα Αξραία Μπζηήξηα.  

Δίλαη ην δηπιφ Φίδη ζην Κεξχθεην ηνπ Δξκή. Δίλαη ην 
θίδη ηνπ πεηξαζκνχ ηεο Δδέκ. πσο είλαη επίζεο ρσξίο ηελ 
παξακηθξή ακθηβνιία ην Υάιθηλν Φίδη ηνπ Μσυζή, ην 
ηπιηγκέλν ζην «TAU», δειαδή ζην «Γελεζηνπξγφ ΛΗΝΓΚΑΜ».  

Δίλαη ν «Σξάγνο» ηνπ ακπάη θαη ν Μπαθνκέην ησλ 
Νατηψλ Γλσζηηθψλ, ην HYLE ηνπ Παγθφζκηνπ Γλσζηηθηζκνχ. 
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Ζ δηπιή νπξά θηδηνχ πνπ ζρεκαηίδεη ηα πφδηα ηνπ Ζιηαθνχ 
Πεηεηλνχ ησλ ABRAXAS.  

ην «ΜΑΤΡΟ ΛΗΝΓΚΑΜ» ην βπζηζκέλν ζην κεηαιιηθφ 
«YONI», ζχκβνια ηνπ Θενχ ίβα, ηεο Ηλδηθήο Θεφηεηαο, 
βξίζθεηαη ην κπζηηθφ θιεηδί γηα ηελ αθχπληζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αλνδηθνχ Φηδηνχ ή ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε λα κε μερεηιίζεη πνηέ ζηελ δσή ην «Πνηήξη ηνπ 
Δξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ», ηνπ ηξεηο θνξέο κεγάινπ Θενχ «Ίβηο 
ηνπ Θση».  

Μηιήζακε γηα φζνπο μέξνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ πίζσ 
απφ ηηο γξακκέο απηέο. πνηνο έρεη θαηαλφεζε αο θαηαιάβεη 
γηαηί εδψ ππάξρεη ζνθία.  

Οη καχξνη ΣΑΝΣΡΗΚΟΗ είλαη δηαθνξεηηθνί, απηνί 
μππλνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ην απαίζην φξγαλν 
ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΟΤΑΓΟΡ, ην θίδη ηνπ πεηξαζκνχ ηεο Δδέκ, 
φηαλ ζηηο ηεξνηειεζηίεο ηνπο δηαπξάηηνπλ ζην αζπγρψξεην 
έγθιεκα ηνπ λα μερεηιίζνπλ ην «Ηεξφ Κξαζί».  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18  

Ζ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΥΧΡΑ  

Αζπδεηεηί, φπσο αθξηβψο ππάξρεη ε εμσηεξηθή ρψξα 
ζηελ νπνία δνχκε, έηζη ππάξρεη επίζεο κέζα καο ε 
ςπρνινγηθή ρψξα.  

Οη άλζξσπνη πνηέ δελ αγλννχλ ηελ πφιε ή ηελ 
επαξρία ζηελ νπνία δνπλ, δπζηπρψο ζπκβαίλεη λα κε 
γλσξίδνπλ ηνλ ςπρνινγηθφ ρψξν φπνπ βξίζθνληαη.  

ε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ν νπνηνζδήπνηε μέξεη ζε πνην 
πξνάζηεην ή απνηθία βξίζθεηαη, φκσο δε ζπκβαίλεη ην ίδην 
ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα. πλήζσο νη άλζξσπνη νχηε θαηά 
δηάλνηαλ ππνπηεχνληαη ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή ην πεδίν 
ηεο Φπρνινγηθήο Υψξαο πνπ έρνπλ κπεη.  

πσο αθξηβψο ζην θπζηθφ θφζκν ππάξρνπλ απνηθίεο 
απφ ηίκηνπο θαιιηεξγεκέλνπο αλζξψπνπο, έηζη επίζεο 
ζπκβαίλεη ζηελ ςπρνινγηθή επαξρία θαζελφο καο. Γελ 
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ππάξρεη ακθηβνιία φηη ππάξρνπλ απνηθίεο πνιχ θνκςέο θαη 
φκνξθεο.  

πσο αθξηβψο ζην θπζηθφ θφζκν ππάξρνπλ απνηθίεο 
ή πεξίρσξα κε θνβεξά επηθίλδπλα δξνκάθηα γεκάηα ιεζηέο, 
έηζη ην ίδην ζπκβαίλεη επίζεο ζηελ ςπρνινγηθή πεξηνρή ηνπ 
εζσηεξηθνχ καο.  

ια εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ αλζξψπσλ πνπ καο 
ζπλνδεχνπλ. Αλ έρνπκε θίινπο κέζπζνπο ζα 
παξαβξηζθφκαζηε ζηα κπαξ θαη αλ νη ηειεπηαίνη απηνί είλαη 
ζάηπξνη, ρσξίο ακθηβνιία ην κέιινλ καο ζα είλαη ζηα 
πνξλεία.  

Μέζα ζηελ ςπρνινγηθή καο ρψξα ν θαζέλαο έρεη ηνπο 
ζπληξφθνπο ηνπ, ηα ΔΓΧ ηνπ. Απηά ζα καο πεγαίλνπλ εθεί 
πνπ πξέπεη λα καο πεγαίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ςπρνινγηθά 
καο ραξαθηεξηζηηθά.  

Μηα ελάξεηε θαη ηίκηα θπξία, ζαπκαζηή ζχδπγνο, κε 
παξαδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ δεη ζ’ έλα σξαίν ζπίηη ζην 
θπζηθφ θφζκν, εμαηηίαο ησλ ιάγλσλ Δγψ ηεο ζα κπνξνχζε λα 
βξίζθεηαη ζε άληξα πνξλείαο κέζα ζηελ ςπρνινγηθή ηεο 
ρψξα.  

Έλαο ζεβαζηφο θχξηνο αθειίδσηεο ηηκηφηεηαο, 
εμαηξεηηθφο πνιίηεο, ζα κπνξνχζε κέζα ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνπ 
ρψξν λα βξίζθεηαη ζε κηα ζπειηά θιεθηψλ εμαηηίαο ησλ 
απαίζησλ ζπληξφθσλ ηνπ, ησλ ΔΓΧ ηεο θινπήο, ησλ 
θαηαβπζηζκέλσλ κέζα ζην αζπλείδεην.  

Έλαο εξεκίηεο θαη κεηαλνεκέλνο, πηζαλά έλαο 
κνλαρφο πνπ δεη απζηεξά κέζα ζην θειί ηνπ ζε θάπνην 
κνλαζηήξη, ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ηνπνζεηεκέλνο 
ςπρνινγηθά ζε κηα απνηθία δνινθφλσλ, πηζηνιάδσλ, ιεζηψλ, 
λαξθνκαλψλ, εμαηηίαο αθξηβψο ησλ ΔΓΧ ηνπ παξαζπλείδεηνπ 
ή αζπλείδεηνπ, ησλ βπζηζκέλσλ βαζηά κέζα ζηηο πην βαζηέο 
πεξηζηξνθέο ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ.  

Γηα θάπνηα αηηία ιέγεηαη φηη ππάξρεη πνιιή αξεηή κέζα 
ζηνπο θαθνχο, φπσο ππάξρεη θαη πνιιή θαθία κέζα ζηνπο 
ελάξεηνπο.  
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Πνιινί ηεξνπνηεκέλνη άγηνη αθφκα θαη ηψξα δνπλ κέζα 
ζηα ςπρνινγηθά άληξα ηεο θινπήο θαη ζηα πνξλεία.  

Απηφ πνπ βεβαηψλνπκε κε έκθαζε, ζα κπνξνχζε λα 
ζθαλδαιίζεη ηνπο ππνθξηηέο, ηνπο ζενζεβνχκελνπο, ηνπο 
αγλννχληεο κνξθσκέλνπο, ηνπο δείρηεο ζνθίαο, φκσο πνηέ 
ηνπο πξαγκαηηθνχο ςπρνιφγνπο.  

Αλ θαη ζα θαηλφηαλ απίζηεπην, κέζα ζην ιηβάλη ηεο 
πξνζεπρήο θξχβεηαη ην έγθιεκα, κέζα ζηνπο ξπζκνχο ησλ 
ζηίρσλ θξχβεηαη επίζεο ην έγθιεκα, θάησ απφ ηνλ ηεξφ ζφιν 
ησλ πην ζείσλ ηεξψλ ην έγθιεκα ληχλεηαη ην ρηηψλα ηεο 
αγηφηεηαο θαη ηνπ αλψηαηνπ ιφγνπ.  

Μέζα ζηα απχζκελα βάζε ησλ πην ζεβαζηψλ αγίσλ, 
δνπλ ηα ΔΓΧ ηεο πνξλείαο, ηεο θινπήο, ηεο αλζξσπνθηνλίαο, 
θιπ.  

Απάλζξσπνη ζχληξνθνη θξπκκέλνη κέζα ζηα 
αλεμηρλίαζηα βάζε ηνπ αζπλείδεηνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ππέθεξαλ πνιχ νη δηάθνξνη άγηνη ηεο 
ηζηνξίαο, αο ζπκεζνχκε ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ Αγίνπ 
Αλησλίνπ, φιεο εθείλεο ηηο βδειπγκίεο ελάληηα ζηηο νπνίεο 
έπξεπε λα αγσληζηεί ν αδειθφο καο Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο.  

Δληνχηνηο δελ ηα είπαλ φια απηνί νη άγηνη θαη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεκηηψλ ζηψπεζε.  

Δθπιήζζεηαη θαλείο ζα ζθεθηεί φηη κεξηθνί 
κεηαλνήζαληεο θαη αγηφηαηνη εξεκίηεο, δνπλ ζηηο ςπρνινγηθέο 
απνηθίεο ηεο πνξλείαο θαη ηεο θινπήο.  

κσο είλαη άγηνη θαη αλ αθφκα δελ έρνπλ αλαθαιχςεη 
απηά ηα θνβεξά πξάγκαηα ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο, φηαλ ζα ηα 
αλαθαιχςνπλ ζα ληχζνπλ ηελ ζάξθα ηνπο κε ηξίρηλνπο 
ζάθνπο*, ζα λεζηεχνπλ, ίζσο λα απηνκαζηηγψλνληαη θαη λα 
ηθεηεχνπλ ηελ ζετθή ηνπο κεηέξα ΚΟΤΝΣΑΛΗΝΗ λα εμαιείςεη 
κέζα απφ ηνλ ςπρηζκφ ηνπο απηνχο ηνπο θαθνχο ζπληξφθνπο 
πνπ βξίζθνληαη ζηα ζθνηεηλά απηά άληξα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο 
ςπρνινγηθήο ρψξαο.  
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Πνιιά έρνπλ πεη νη δηάθνξεο ζξεζθείεο γηα ηελ δσή 
κεηά ην ζάλαην θαη ην ππεξπέξαλ.  

Αο κελ ζπάλε ην θεθάιη ηνπο νη θησρνί άλζξσπνη γηα 
ην ηη ππάξρεη πέξα απφ ηελ άιιε πιεπξά, πέξα απφ ηνλ 
ηάθν.  

Αλαληίξξεηα, κεηά ην ζάλαην θαζέλαο ζπλερίδεη λα δεη 
ζηελ παληνηηλή ηνπ ςπρνινγηθή απνηθία.  

Ο ιεζηήο ζα ζπλερίζεη ζηα άληξα ησλ ιεζηψλ, ν 
ιάγλνο ζηα πνξλεία ζα ζπλερίζεη ζα θάληαζκα θαθψλ 
νησλψλ, ν νξγίινο, ν επέμαπηνο ζα ζπλερίζεη λα δεη ζηα 
επηθίλδπλα ζηελά ηνπ ειαηηψκαηνο θαη ηεο νξγήο, εθεί πνπ 
επίζεο ιάκπεη ην καραίξη θαη ερνχλ νη πηζηνιηέο.  

Ζ ίδηα ε Οπζία είλαη πνιχ φκνξθε, ήξζε απφ ςειά 
απφ ηα αζηέξηα θαη δπζηπρψο βξίζθεηαη βνπηεγκέλε κέζα ζε 
φια απηά ηα Δγψ πνπ θέξνπκε κέζα καο.  

Αληίζεηα ε Οπζία κπνξεί λα μαλαβξεί ην δξφκν, λα 
γπξίζεη ζην ζεκείν ηεο αξρηθήο εθθίλεζεο, λα επηζηξέςεη ζηα 
αζηέξηα, φκσο πξψηα πξέπεη λα ειεπζεξσζεί απφ ηνπο 
θαθνχο ζπληξφθνπο ηεο πνπ ηελ θξαηνχλ ζηα πξφζπξα ηνπ 
ρακνχ.  

ηαλ ν Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο θαη ν Αληψληνο ηεο 
Πάληνβα, δηάζεκνη Υξηζηηθνπνηεκέλνη Γάζθαινη αλαθάιπςαλ 
κέζα ηνπο ηα Δγψ ηνπ ρακνχ, ππέθεξαλ φζν δε ιέγεηαη θαη 
δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη βάζεη πλεηδεηψλ Δξγαζηψλ θαη 
Ζζειεκέλσλ Σαιαηπσξηψλ θαηάθεξαλ λα θάλνπλ θνζκηθή 
ζθφλε φιν απηφ ην ζπλάθη ησλ απάλζξσπσλ ζηνηρείσλ πνπ 
δνχζαλ κέζα ηνπο. Αλαληίξξεηα νη Άγηνη απηνί 
Υξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη γχξηζαλ ζην ζεκείν ηεο αξρηθήο 
εθθίλεζεο, αθνχ είραλ πνιχ ππνθέξεη.  

Πξνπάλησλ είλαη αλαγθαίν, επείγνλ, κε αλαβιεηέν, ην 
Μαγλεηηθφ Κέληξν πνπ κε αλψκαιν ηξφπν έρνπκε 
εγθαηαζηήζεη ζηελ ιαλζαζκέλε καο πξνζσπηθφηεηα, λα 
κεηαθεξζεί ζηελ Οπζία. Έηζη ζα κπνξέζεη λα αξρίζεη ν 
νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο ην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ 
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πξνζσπηθφηεηα πξνο ηα αζηέξηα, αλεβαίλνληαο κε δηδαθηηθφ, 
πξννδεπηηθφ ηξφπν, ζθαιί-ζθαιί ζην βνπλφ ηνπ ΔΗΝΑΗ.  

ζν ζπλερίδεη ην Μαγλεηηθφ Κέληξν λα βξίζθεηαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηελ απαηειή καο πξνζσπηθφηεηα, ζα 
ζπλερίδνπκε λα δνχκε ζηα πην απαίζηα ςπρνινγηθά άληξα. 
Αθφκα θη αλ ζηελ πξαθηηθή δσή είκαζηε εμαίξεηνη πνιίηεο. 

Καζέλαο έρεη έλα Μαγλεηηθφ Κέληξν πνπ ηνλ 
ραξαθηεξίδεη: Ο έκπνξνο έρεη ην Μαγλεηηθφ Κέληξν ηνπ 
εκπνξίνπ θαη εμαηηίαο απηνχ ειίζζεηαη ζηηο αγνξέο θαη ηξαβάεη 
φηη ζπγγεληθφ πξνο απηφ, αγνξαζηέο θαη εκπνξεχκαηα.  

Ο επηζηήκνλαο έρεη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ην 
Μαγλεηηθφ Κέληξν ηεο επηζηήκεο θαη γη’ απηφ ηξαβάεη πξνο 
απηφλ φια ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα, βηβιία, εξγαζηήξηα θιπ.  

Ο εζσηεξηζηήο έρεη κέζα ηνπ ην Μαγλεηηθφ Κέληξν ηνπ 
εζσηεξηζκνχ θαη φπσο απηνχ ηνπ είδνπο ην θέληξν ζηξέθεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα ζέκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 
αλακθηζβήηεηα γηα ην ιφγν απηφ ζπκβαίλεη ε κεηαθνξά.  

ηαλ ην Μαγλεηηθφ Κέληξν εγθαζίζηαηαη ζηελ 
πλείδεζε, δειαδή ζηελ Οπζία, ηφηε αξρίδεη ε επηζηξνθή ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ αλζξψπνπ ζηα αζηέξηα.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 19  

ΣΑ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ  

Σν ςπρνινγηθφ μεδίπισκα ηνπ αλζξψπνπ καο 
επηηξέπεη λα απνζαθελίζνπκε ηελ σκή πξαγκαηηθφηεηα ελφο 
αλψηεξνπ επηπέδνπ ζηνλ θαζέλα απφ καο.  

ηαλ θάπνηνο έρεη κπνξέζεη λα επαιεζεχζεη αθ’ 
εαπηνχ θαη κε άκεζν ηξφπν ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ηεο 
χπαξμεο δχν αλζξψπσλ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ν θαηψηεξνο ζην 
θαλνληθφ επίπεδν ην θνηλφ θαη ζπλεζηζκέλν, ν αλψηεξνο ζε 
κηα νθηάβα πην αλπςσκέλε, ηφηε φια αιιάδνπλ θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνχκε ζηελ δσή 
ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ θέξεη ζηα βάζε ηνπ ΔΗΝΑΗ 
ηνπ.  
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πσο ππάξρεη κηα εμσηεξηθή δσή, έηζη επίζεο ππάξρεη 
θαη κηα εζσηεξηθή.  

Ο εμσηεξηθφο άλζξσπνο δελ είλαη ην παλ, ην 
ςπρνινγηθφ μεδίπισκα καο δείρλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 
Δζσηεξηθνχ Αλζξψπνπ.  

Ο εμσηεξηθφο άλζξσπνο έρεη ηνλ ηξφπν χπαξμήο ηνπ, 
είλαη θάηη κε πνηθίιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθέο 
αληηδξάζεηο ζηελ δσή, κηα καξηνλέηα πνπ θηλείηαη απφ αφξαηα 
ζθνηληά.  

Ο Δζσηεξηθφο Άλζξσπνο είλαη ην απζεληηθφ ΔΗΝΑΗ, 
δηαδηθάδεηαη ζε άιινπο, πνιχ δηαθνξεηηθνχο λφκνπο, δε ζα 
κπνξνχζε πνηέ λα κεηαηξαπεί ζε ξνκπφη.  

Ο εμσηεξηθφο άλζξσπνο δελ θάλεη νχηε βεινληά ρσξίο 
δαρηπιήζξα, αηζζάλεηαη θαθνπιεξσκέλνο, ιππάηαη ηνλ εαπηφ 
ηνπ, απηνζεσξείηαη ππεξβνιηθά. Αλ είλαη ζηξαηηψηεο 
θηινδνμεί λα γίλεη ζηξαηεγφο, αλ είλαη εξγάηεο θάπνηνπ 
εξγνζηαζίνπ δηακαξηχξεηαη φηαλ δελ ηνλ πξνσζνχλ, ζέιεη 
νπσζδήπνηε λα αλαγλσξηζηεί δεφλησο ε αμία ηνπ, θιπ.  

Καλείο δε ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ζηελ ΓΔΤΣΔΡΖ 
Γέλλεζε, λα μαλαγελλεζεί, φπσο ιέεη ην Δπαγγέιην ηνπ 
Κπξίνπ, φζν ζπλερίδεη λα δεη κε ηελ ςπρνινγία ηνπ 
θαηψηεξνπ, θνηλνχ θαη ζπλεζηζκέλνπ αλζξψπνπ.  

ηαλ αλαγλσξίδεη θαλείο ηελ ίδηα ηνπ ηελ κεδακηλφηεηα 
θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αζιηφηεηα, φηαλ έρεη ην ζάξξνο λα 
μαλαθνηηάμεη ηελ δσή ηνπ, αλακθηζβήηεηα θηάλεη λα κάζεη 
απφ κφλνο ηνπ φηη δελ θαηέρεη κε θαλέλα ηξφπν αμίεο θαλελφο 
είδνπο.  

«Μαθάξηνη νη πησρνί ησ πλεχκαηη, φηη νχηνη ηεχμνληαη 
ηελ βαζηιείαλ ησλ Οπξαλψλ».  

Φησρνί ζην πλεχκα ή δεηηάλνη ηνπ πλεχκαηνο είλαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνί πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ ίδηα ηνπο 
ηελ κεδακηλφηεηα, ηελ αδηαληξνπηά θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο 
αζιηφηεηα. Απηφ ην είδνο ησλ φλησλ αζπδεηεηί ιακβάλνπλ ηελ 
θψηηζε.  
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«Πην εχθνια πεξλά κηα θακήια απφ ηελ ηξχπα κηαο 
βειφλαο, παξά έλαο πινχζηνο κπαίλεη ζηελ Βαζηιεία ησλ 
Οπξαλψλ».  

Δίλαη θαλεξφ φηη ν λνπο εκπινπηηζκέλνο απφ ηφζεο 
αμίεο, ζηνιηζκνχο θαη παξάζεκα, δηαθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 
αξεηέο θαη πνιχπινθεο αθαδεκατθέο ζεσξίεο, δελ είλαη 
θησρφο ζην πλεχκα, νπφηε πνηέ δε ζα κπνξνχζε λα κπεη 
ζηελ βαζηιεία ησλ νπξαλψλ.  

Ο ζεζαπξφο ηεο πίζηεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα ηελ είζνδν ζηελ Βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. ζν δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ θαζέλα καο ην ςπρνινγηθφ 
μεδίπισκα, ε ΠΗΣΖ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αδχλαην.  

Ζ ΠΗΣΖ είλαη ε αγλή γλψζε, ε άκεζε εκπεηξηθή 
ζνθία.  

Ζ ΠΗΣΖ πάληνηε ζπγρέεηαη κε ηηο κάηαηεο 
πεπνηζήζεηο, νη Γλσζηηθνί δελ πξέπεη πνηέ λα πέζνπκε ζ’ έλα 
ηφζν ζνβαξφ ιάζνο.  

Ζ ΠΗΣΖ είλαη άκεζε εκπεηξία ηνπ πξαγκαηηθνχ, 
εμαίξεηε βίσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Αλζξψπνπ, απζεληηθή, ζετθή 
επίγλσζε.  

Ο Δζσηεξηθφο Άλζξσπνο γλσξίδνληαο απφ άκεζε 
κπζηηθηζηηθή εκπεηξία ηνπο ίδηνπο ηνπ ηνπο εζσηεξηθνχο 
θφζκνπο, είλαη ζαθέο φηη γλσξίδεη επίζεο ηνπο εζσηεξηθνχο 
θφζκνπο φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο Γεο.  

Καλείο δε ζα κπνξνχζε λα γλσξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο 
θφζκνπο ηνπ πιαλήηε Γε, ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
γαιαμία φπνπ δνχκε, αλ δελ είρε πξνεγνπκέλσο γλσξίζεη 
ηνπο δηθνχο ηνπ εζσηεξηθνχο θφζκνπο. Απηφ είλαη παξφκνην 
κε ηνλ απηφρεηξα πνπ δξαπεηεχεη απφ ηελ δσή απφ ιάζνο 
πφξηα.  

Οη ππεξαληηιήςεηο ηνπ λαξθνκαλή έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε 
ξίδα ηνπο ζην απαίζην φξγαλν ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΚΟΤΑΓΟΡ (ην 
θίδη ηνπ πεηξαζκνχ ηεο Δδέκ).  
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Ζ πλείδεζε εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζηα πνιιαπιά 
ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην Δγψ δηαδηθάδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ 
ίδην ηεο ηνλ εγθισβηζκφ.  

Ζ εγσηζηηθή ζπλείδεζε θαηαιήγεη ηφηε ζε θσκαηψδε 
θαηάζηαζε κε ππλσηηζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο πνιχ παξφκνηεο 
κε εθείλεο νπνηνπδήπνηε ππνθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ 
απφ ηελ επήξεηα ηνπ άιθα ή βήηα λαξθσηηθνχ.  

Μπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε απηφ ην δήηεκα κε ηνλ 
εμήο ηξφπν: Οη ςεπδαηζζήζεηο ηεο εγσηζηηθήο ζπλείδεζεο 
είλαη ίδηεο κε θείλεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ 
ηα λαξθσηηθά.  

αθψο νη δχν απηέο κνξθέο ησλ ςεπδαηζζήζεσλ 
έρνπλ ηηο πξψηεο αηηίεο ηνπο ζην απαίζην φξγαλν 
ΚΟΤΝΣΑΡΣΗΓΚΟΤΑΓΟΡ. (βι. θεθ. 15).  

Αλακθίβνια, ηα λαξθσηηθά εθκεδελίδνπλ ηηο αθηίλεο 
άιθα, νπφηε αλαληίξξεηα ράλεηαη ε εγγελήο ζχλδεζε κεηαμχ 
λνπ θαη εγθεθάινπ. Απηφ εθ ησλ πξαγκάησλ νδεγεί ζε 
νινθιεξσηηθή απνηπρία.  

Ο λαξθνκαλήο κεηαηξέπεη ην ειάηησκα ζε ζξεζθεία 
θαη παξεθηξεπφκελνο ζθέθηεηαη λα δνθηκάζεη ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ λαξθσηηθψλ, 
αγλνψληαο φηη νη ππεξαληηιήςεηο πνπ πξνθαιεί ε 
καξηρνπάλα, ην LSD, ε κνξθίλε, ηα παξαηζζεζηνγφλα 
καληηάξηα, ε θνθαΐλε, ε εξσίλε, ην ραζίο, ηα θαηαπξαυληηθά 
ράπηα ζε ππεξβνιή, νη ακθεηακίλεο, ηα βαξβηηνπξηθά θιπ, 
θιπ, θιπ, είλαη απιέο παξαηζζήζεηο επεμεξγαζκέλεο απφ ην 
απαίζην φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ.  

Οη λαξθνκαλείο εμειηζζφκελνη θαζνδηθά, εθθπιηδφκελνη 
ζην ρξφλν, βπζίδνληαη ζην ηέινο κε νξηζηηθφ ηξφπν κέζα 
ζηνπο θφζκνπο ηεο θφιαζεο.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 20  

ΑΝΖΤΥΗΔ  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη αλάκεζα ζηελ ζθέςε θαη ην 
ζπλαίζζεκα ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξά, απηφ είλαη 
ακεηάβιεην.  

Τπάξρεη κηα κεγάιε ςπρξφηεηα αλάκεζα ζηνπο 
αλζξψπνπο, είλαη ην θξχν ηνπ πξάγκαηνο ρσξίο ζεκαζία, ηνπ 
επηθαλεηαθνχ.  

Πηζηεχνπλ ηα πιήζε φηη ζεκαληηθφ είλαη απηφ πνπ δελ 
είλαη ζεκαληηθφ, ππνζέηνπλ φηη ε ηειεπηαία κφδα ή ην 
ηειεπηαίν κνληέιν ηνπ απηνθηλήηνπ ή απηφ ην ζέκα ηνπ 
βαζηθνχ κηζζνχ είλαη ην κφλν ζνβαξφ.  

Απνθαινχλ ζνβαξφ πξάγκα ηα ρξνληθά ηεο εκέξαο, 
ηελ εξσηηθή πεξηπέηεηα, ηελ θαζηζηηθή δσή, ην πνηήξη ιηθέξ, 
ηηο ηππνδξνκίεο, ηνπο αγψλεο απηνθηλήησλ, ηηο ηαπξνκαρίεο, 
ην θνπηζνκπνιηφ, ηηο ζπθνθαληίεο, θιπ.  

αθψο φηαλ ν άληξαο ηεο θάζε εκέξαο ή ε γπλαίθα 
απφ ην ζαιφλη νκνξθηάο αθνχλ θάηη πάλσ ζηνλ εζσηεξηζκφ 
θαη φπσο απηφ δελ είλαη ζην πξφγξακκά ηνπο, νχηε ζηηο 
γηνξηέο ηνπο, νχηε ζηελ ζεμνπαιηθή ηνπο επραξίζηεζε, 
απαληνχλ κε θάηη νηηδήπνηε γεκάην κε θνβεξή ςπρξφηεηα ή 
απιά, ζπζηξέθνπλ ην ζηφκα, ζεθψλνπλ ηνπο ψκνπο θαη 
απνζχξνληαη κε αδηαθνξία.  

Απηή ε ςπρνινγηθή απάζεηα, απηή ε ςπρξφηεηα πνπ 
ηξνκάδεη, βαζίδεηαη ζε δχν πξάγκαηα: Πξψηνλ ζηελ πην 
ηξνκεξή άγλνηα θαη δεχηεξνλ ζηελ πην απφιπηε έιιεηςε 
πλεπκαηηθψλ αλεζπρηψλ.  

Λείπεη κηα επαθή, έλα ειεθηξηθφ ζνθ, θαλείο ζην 
«καγαδί» δελ ην έδσζε, νχηε ζε φηη λνκηδφηαλ ζνβαξφ, νχηε 
ρεηξφηεξα αθφκα ζηηο απνιαχζεηο ηνπ θξεβαηηνχ.  

Αλ θάπνηνο ήηαλ ηθαλφο λα δψζεη ην ζηηγκηαίν 
ειεθηξηθφ άγγηγκα ζην βιαθψδε ςπρξφ ή ζηελ επηθαλεηαθή 
γπλαηθνχια, ην ζπίζηζκα ηεο θαξδηάο, θάπνηα πεξίεξγε 
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αλάκλεζε, έλα δελ μέξσ ηη ππεξβνιηθά εζψηεξν, ίζσο ηφηε 
φια λα ήηαλ δηαθνξεηηθά.  

κσο θάηη αληηθαζηζηά ηελ κπζηηθή θσλνχια, ην 
πξψην πξναίζζεκα, ηνλ εζψηεξν πφζν, πηζαλφλ θάπνηα 
αλνεζία, ην σξαίν θαπέιν θάπνηαο βηηξίλαο ή καγαδηνχ, ην 
εμαηξεηηθφ γιπθφ θάπνηνπ εζηηαηνξίνπ, ε ζπλάληεζε ελφο 
θίινπ πνπ αξγφηεξα δελ έρεη γηα καο θακηά ζεκαζία, θιπ.  

Αλνεζίεο, βιαθείεο, πνπ ρσξίο λα είλαη Τπεξβαηηθέο, 
έρνπλ βέβαηα δχλακε ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή γηα λα ζβήζνπλ 
ηελ πξψηε πλεπκαηηθή αλεζπρία, ηνλ εζψηεξν πφζν, ηελ 
αζήκαληε ζπίζα θσηφο, ην πξναίζζεκα πνπ ρσξίο λα 
μέξνπκε γηαηί, καο αλεζχρεζε γηα έλα ιεπηφ.  

Αλ απηνί πνπ ζήκεξα είλαη δσληαλά πηψκαηα, ςπρξνί 
μελχρηεδεο ηνπ θιακπ ή απιά έκπνξνη νκπξειψλ ζην 
θαηάζηεκα ηεο νδνχ Βαζηιηθνχ, δελ είραλ πλίμεη ηελ πξψηε 
εζψηεξε αλεζπρία ηνπο, ζα ήηαλ ηελ ζηηγκή απηή θσηεηλνί 
θάξνη ηνπ πλεχκαηνο, κχζηεο ηνπ θσηφο, απζεληηθνί 
Άλζξσπνη κε ηελ πην απφιπηε έλλνηα ηεο ιέμεο.  

Σν ζπίζηζκα, ην πξναίζζεκα, έλα κπζηεξηαθφ 
ζηέλαγκα, έλα δελ μέξσ ηη, έγηλε αηζζεηφ θάπνηα θνξά απφ 
ηνλ θξενπψιε ηεο γσλίαο, απφ ηνλ παπνπηζνγπαιηζηή ή απφ 
ηνλ δηαθεθξηκέλν γηαηξφ. κσο φια ήηαλ κάηαηα, νη αλνεζίεο 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζβήλνπλ πάληα ην πξψην ζπίζηζκα ηνπ 
θσηφο, κεηά ζπλερίδεη ε ςπρξφηεηα ηεο πην ηξνκεξήο 
αδηαθνξίαο.  

Αζπδεηεηί ηνπο αλζξψπνπο ηνπο θαηαπίλεη ε ειήλε 
αξγά ή γξήγνξα. Ζ αιήζεηα απηή είλαη αλαπφηξεπηε.  

Γελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα κελ είρε αηζζαλζεί ζηελ 
δσή ηνπ θάπνηε έλα πξναίζζεκα, κία παξάμελε αλεζπρία. 
Γπζηπρψο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φζν 
αλφεην θη αλ είλαη, είλαη αξθεηφ γηα λα θάλεη θνζκηθή ζθφλε 
απηφ πνπ ζηελ ζησπή ηεο λχρηαο καο ζπγθίλεζε γηα κηα 
ζηηγκή.  

Ζ ειήλε θεξδίδεη πάληνηε ηηο κάρεο απηέο, απηή 
ηξέθεηαη, δπλακψλεη αθξηβψο κε ηηο ίδηεο ηηο αδπλακίεο καο.  
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Ζ ειήλε είλαη θνβεξά κεραληζηηθή, ην ζειεληαθφ 
αλζξσπνεηδέο ζηεξεκέλν εληειψο απφ νπνηαδήπνηε ειηαθή 
αλεζπρία, είλαη αζπλάξηεην θαη θηλείηαη ζηνλ θφζκν ησλ 
νλείξσλ ηνπ.  

Αλ θάπνηνο έθαλε απηφ πνπ θαλείο δελ θάλεη, απηφ είλαη 
λα αλαδσνγνλήζεη ηελ εζψηεξε αλεζπρία πνπ μεπεδά ίζσο 
απφ ην κπζηήξην θάπνηαο λχρηαο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 
καθξνπξφζεζκα ζα αθνκνίσλε ηελ ειηαθή επθπΐα θαη ζα 
κεηαηξεπφηαλ γηα ην ιφγν απηφ ζε Ζιηαθφ Άλζξσπν.  

Απηφ είλαη, αθξηβψο, απηφ πνπ ζέιεη ν Ήιηνο, φκσο 
απηέο ηηο ζειεληαθέο ζθηέο, ηηο ηφζν ςπρξέο, απαζέζηαηεο θαη 
αδηάθνξεο, πάληα ηηο θαηαπίλεη ε ειήλε. Μεηά αθνινπζεί ε 
εμίζσζε ηνπ ζαλάηνπ.  

Ο ζάλαηνο εμηζψλεη ηα πάληα. Οπνηνδήπνηε δσληαλφ 
πηψκα ζηεξεκέλν απφ ειηαθέο αλεζπρίεο, εθθπιίδεηαη 
ηξνκαρηηθά κε πξννδεπηηθφ ηξφπν κέρξη πνπ ην θαηαπίλεη ε 
ειήλε.  

Ο Ήιηνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη Αλζξψπνπο, θάλεη 
απηήλ ηελ δνθηκή ζην εξγαζηήξην ηεο θχζεο. Γπζηπρψο, ην 
πείξακα απηφ δελ ηνπ έδσζε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Ζ 
ειήλε θαηαπίλεη ηνπο αλζξψπνπο.  

Δληνχηνηο, απηά πνπ ιέκε δελ ελδηαθέξνπλ θαλέλα, 
πνιχ ιηγφηεξν ηνπο αγλννχληεο κνξθσκέλνπο. Απηνί 
αηζζάλνληαη ζαλ ηελ κακά ησλ θισζφπνπισλ ή ηνλ κπακπά 
ηνπ Σαξδάλ.  

Ο Ήιηνο έρεη ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνπο ζεμνπαιηθνχο 
αδέλεο ηνπ Γηαλννχκελνπ Εψνπ ηνπ ζθαιεξά νλνκαδφκελνπ 
άλζξσπνο, νξηζκέλα ειηαθά ζπέξκαηα πνπ αλαπηπγκέλα 
θαηάιιεια ζα κπνξνχζαλ λα καο κεηαηξέςνπλ ζε 
απζεληηθνχο Αλζξψπνπο.  

κσο, ην ειηαθφ πείξακα θαηαιήγεη ηξνκαρηηθά 
δχζθνιν αθξηβψο εμαηηίαο ηεο ζειεληαθήο ςπρξφηεηαο.  

Οη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ Ήιην 
θαη γηα ην ιφγν απηφ καθξνπξφζεζκα νη ειηαθνί ζπφξνη 
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εμειίζζνληαη θαζνδηθά, εθθπιίδνληαη θαη ράλνληαη 
αμηνζξήλεηα.  

Σν θπξίαξρν ζεκείν θιεηδί ηνπ έξγνπ ηνπ Ήιηνπ 
βξίζθεηαη ζηελ δηάιπζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ πνπ 
θέξνπκε κέζα καο.  

ηαλ κηα αλζξψπηλε θπιή ράλεη θάζε ελδηαθέξνλ γηα 
ηηο ειηαθέο ηδέεο, ν Ήιηνο ηελ θαηαζηξέθεη γηαηί δελ ηνπ 
ρξεζηκεχεη πηα ζην πείξακά ηνπ.  

πσο ζπκβαίλεη ε θπιή απηή λα έρεη γίλεη αλππφθνξα 
ζειεληαθή, θνβεξά επηθαλεηαθή θαη κεραληζηηθή, δε 
ρξεζηκεχεη πηα γηα ην ειηαθφ πείξακα, έλαο ππεξαξθεηφο 
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα θαηαζηξαθεί.  

Γηα λα ππάξμεη δηαξθήο πλεπκαηηθή αλεζπρία, 
ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη ην Μαγλεηηθφ Κέληξν βαξχηεηαο ζηελ 
Οπζία, ζηελ πλείδεζε.  

Γπζηπρψο, νη άλζξσπνη έρνπλ ην Μαγλεηηθφ Κέληξν 
βαξχηεηαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηνλ θαθέ, ζην κπαξ, ζηηο 
ηξαπεδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηα πνξλεία ή ζηελ αγνξά, 
θιπ.  

αθψο, φια απηά είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη ην Μαγλεηηθφ Κέληξν ηεο ηξαβάεη φια 
απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ είλαη αλαπφηξεπην θαη 
νπνηνζδήπνηε κε θνηλή ινγηθή κπνξεί λα ην εμαθξηβψζεη απφ 
κφλνο ηνπ θαη κε άκεζν ηξφπν.  

Γπζηπρψο, δηαβάδνληαο φια απηά νη απαηεψλεο ηεο 
δηαλφεζεο ζπλεζηζκέλνη λα ζπδεηνχλ ππεξβνιηθά ή λα 
ζσπαίλνπλ κε κηα αλππφθνξε πεξεθάληα, πξνηηκνχλ λα 
πεηάμνπλ κε πεξηθξφλεζε ην βηβιίν θαη λα δηαβάζνπλ κηα 
εθεκεξίδα.  

Μεξηθέο ξνπθεμηέο θαινχ θαθέ θαη ηα ρξνληθά ηεο 
κέξαο θαηαιήγνπλ ζαπκάζηα ηξνθή γηα ηα ινγηθά ζειαζηηθά.  

Δληνχηνηο, απηνί αηζζάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο πνιχ 
ζνβαξφ, αλακθηζβήηεηα νη ίδηεο ηνπο νη δνθεζηζνθίεο ηνχο 
έρνπλ εμαπαηήζεη θαη απηά ηα πξάγκαηα ειηαθνχ ηχπνπ πνπ 
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είλαη γξακκέλα ζην βηβιίν απηφ ην απζάδηθν, ηνπο ελνρινχλ 
ππεξβνιηθά. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα κπνέκηθα κάηηα 
ησλ αλζξσπάξησλ ηεο ινγηθήο δελ ζα ηνικνχζαλ λα 
ζπλερίζνπλ ηελ κειέηε απηνχ ηνπ έξγνπ.  

  

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 21  

ΓΗΑΛΟΓΗΜΟ  

Σν κφλν ζεκαληηθφ ζηελ δσή είλαη ε νξηζηηθή, πιήξεο 
θαη ξηδηθή αιιαγή. Σα ππφινηπα, εηιηθξηλά δελ έρνπλ ηελ 
παξακηθξή ζεκαζία.  

Ο δηαινγηζκφο θαηαιήγεη βαζηθφο φηαλ εηιηθξηλά 
ζέινπκε κηα ηέηνηα αιιαγή.  

Με θαλέλα ηξφπν δελ επηζπκνχκε ην κάηαην, 
επηθαλεηαθφ, κε ππεξβαηηθφ δηαινγηζκφ.  

Υξεηάδεηαη λα γίλνπκε ζνβαξνί θαη λα αθήζνπκε ζηελ 
άθξε ηφζεο αλνεζίεο πνπ αθζνλνχλ εθεί ζηνλ θηελφ 
ςεπηνεζσηεξηζκφ θαη ηνλ ςεπηναπνθξπθηζκφ.  

Πξέπεη λα μέξνπκε λα είκαζηε ζνβαξνί, πξέπεη λα 
μέξνπκε λα αιιάδνπκε, αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα κελ 
απνηχρνπκε ζηελ Δζσηεξηζηηθή Γνπιεηά.  

Δθείλνο πνπ δελ μέξεη λα δηαινγηζηεί, ν επηθαλεηαθφο, 
ν αδαήο, δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα δηαιχζεη ην Δγψ, ζα είλαη 
πάληα ε αλίζρπξε ζαλίδα κέζα ζηελ ηαξαγκέλε ζάιαζζα ηεο 
δσήο.  

Σν ειάηησκα πνπ αλαθαιχπηνπκε ζην πεδίν ηεο 
πξαθηηθήο δσήο, νθείινπκε λα ην θαηαιάβνπκε βαζεηά δηά 
κέζνπ ηεο ηερληθήο ηνπ δηαινγηζκνχ.  

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ην δηαινγηζκφ βξίζθεηαη 
αθξηβψο ζηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά ή ζηηο θαζεκεξηλέο 
πεξηζηάζεηο ηεο πξαθηηθήο δσήο, απηφ είλαη αλαπφηξεπην.  

Οη άλζξσπνη δηαξθψο δηακαξηχξνληαη γηα ηα 
δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά, πνηέ δελ μέξνπλ λα δνπλ ηελ 
ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ 
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 Δκείο, αληί λα δηακαξηπξφκαζηε γηα ηηο δπζάξεζηεο 
πεξηζηάζεηο, πξέπεη λα βγάινπκε απφ απηέο, δηά κέζνπ ηνπ 
δηαινγηζκνχ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ 
ςπρηθή καο αλάπηπμε.  

Ο βαζχο δηαινγηζκφο πάλσ ζε απηήλ ή εθείλε ηελ 
επράξηζηε ή δπζάξεζηε πεξίζηαζε, καο επηηξέπεη λα 
λνηψζνπκε κέζα καο ηελ γεχζε, ην απνηέιεζκα.  

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα απφιπηε ςπρνινγηθή 
δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ είλαη ε γεχζε δνπιεηάο 
θαη ε γεχζε δσήο.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, γηα λα αηζζαλζνχκε κέζα καο 
ηελ γεχζε δνπιεηάο, απαηηείηαη πιήξεο αλαζηξνθή ηεο 
ζηάζεο κε ηελ νπνία θαλνληθά αληηκεησπίδνληαη νη 
πεξηζηάζεηο ηεο χπαξμεο.  

Καλείο δε ζα κπνξνχζε λα δνθηκάζεη ηελ γεχζε 
δνπιεηάο φζν ζα δηέπξαηηε ην ιάζνο λα ηαπηίδεηαη κε ηα 
δηάθνξα πεξηζηαηηθά.  

ίγνπξα, ε ηαχηηζε εκπνδίδεη ηελ πξέπνπζα 
ςπρνινγηθή εθηίκεζε ησλ γεγνλφησλ.  

ηαλ θαλείο ηαπηίδεηαη κε απηφ ή εθείλν ην ζπκβάλ, δελ 
πεηπραίλεη κε θαλέλα ηξφπν λα βγάιεη απφ απηφ ηα ρξήζηκα 
ζηνηρεία γηα ηελ απηναλαθάιπςε θαη ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε 
ηεο πλείδεζεο.  

Ο Δζσηεξηζηηθφο Δξγάηεο πνπ επηζηξέθεη ζηελ 
ηαχηηζε αθνχ έρεη ράζεη ηελ θχιαμή ηνπ, μαλα-αηζζάλεηαη ηελ 
γεχζε δσήο αληί γηα ηελ γεχζε δνπιεηάο.  

Απηφ δείρλεη φηη ε ςπρνινγηθή ζηάζε, ε πξνεγνπκέλσο 
αληηζηξακκέλε, έρεη γπξίζεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ηαχηηζεο.  

Οπνηαδήπνηε δπζάξεζηε πεξίζηαζε πξέπεη λα 
μαλαθηηαρηεί κέζα απφ ηελ ζπλεηδεηή θαληαζία κε ηελ 
βνήζεηα ηεο ηερληθήο ηνπ δηαινγηζκνχ.  

Ο αλαζρεκαηηζκφο νπνηαζδήπνηε ζθελήο καο 
επηηξέπεη λα εμαθξηβψζνπκε απφ κφλνη καο θαη άκεζα ηελ 
παξεκβνιή δηαθφξσλ εγψ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ.  
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Παξαδείγκαηα: Μηα ζθελή εξσηηθήο δήιεηαο. ε απηήλ 
παξεκβαίλνπλ Δγψ νξγήο, δήιεηαο κέρξη θαη κίζνπο.  

Σν λα θαηαιάβνπκε θάζε έλα απφ απηά ηα Δγψ, 
θαζέλα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ζπλεπάγεηαη εθ ησλ 
πξαγκάησλ βαζχ ζηνραζκφ, ζπγθέvηξσζε, δηαινγηζκφ.  

Ζ έληνλε ηάζε λα ξίρλνπκε ην ιάζνο ζηνπο άιινπο 
είλαη εκπφδην, θξαγκφο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ίδησλ καο ησλ 
ιαζψλ.  

Γπζηπρψο ην λα θαηαζηξέςνπκε κέζα καο ηελ ηάζε λα 
ελνρνπνηνχκε ηνπο άιινπο θαηαιήγεη λα είλαη έλα πνιχ 
δχζθνιν έξγν.  

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα πνχκε φηη εκείο 
είκαζηε νη κφλνη θηαίρηεο ησλ δηαθφξσλ δπζάξεζησλ 
πεξηζηάζεσλ ηεο δσήο. 

Σα δηάθνξα επράξηζηα ή δπζάξεζηα ζπκβάληα 
ππάξρνπλ κε καο ή ρσξίο εκάο θαη επαλαιακβάλνληαη 
κεραληθά θαη ζε δηαξθή κνξθή.  

Ξεθηλψληαο απφ απηήλ ηελ αξρή, θαλέλα πξφβιεκα 
δελ κπνξεί λα έρεη ηειηθή ιχζε.  

Σα πξνβιήκαηα είλαη ηεο δσήο θαη αλ ππήξρε κηα 
ηειηθή ιχζε, ε δσή δελ ζα ήηαλ δσή αιιά ζάλαηνο.  

Οπφηε, κπνξεί λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ησλ 
ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, φκσο πνηέ δελ ζα πάςνπλ 
λα επαλαιακβάλνληαη θαη πνηέ δελ ζα έρνπλ κηα ηειηθή ιχζε.  

Ζ δσή είλαη έλαο ηξνρφο πνπ γπξίδεη κεραληθά κε φιεο 
ηηο επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο πνπ 
ππνηξνπηάδνπλ πάληα.  

Γελ κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ηνλ ηξνρφ, νη 
θαηαζηάζεηο, θαιέο ή θαθέο, δηαδηθάδνληαη πάληνηε κεραληθά, 
κπνξνχκε κφλν λα αιιάμνπκε ηελ ζηάζε καο κπξνο ζηα 
γεγνλφηα ηεο δσήο.  

χκθσλα κε ην πψο εκείο ζα καζαίλνπκε λα βγάδνπκε 
ην πιηθφ γηα ην Γηαινγηζκφ κέζα απφ ηηο ίδηεο απηέο 
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θαηαζηάζεηο ηεο χπαξμεο, ζα πξνρσξάκε ζηελ 
απηναλαθάιπςε.  

ε νπνηαδήπνηε δπζάξεζηε ή επράξηζηε θαηάζηαζε 
ππάξρνπλ δηάθνξα Δγψ πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ 
απφιπηα κε ηελ ηερληθή ηνπ Γηαινγηζκνχ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηνδήπνηε ζχλνιν απφ Δγψ πνπ 
επεκβαίλνπλ ζε απηφ ή εθείλν ην δξάκα, ηελ θσκσδία ή ηελ 
ηξαγσδία ηεο πξαθηηθήο δσήο, αθνχ θαηαλνεζεί 
νινθιεξσηηθά ζα πξέπεη λα εμαιεηθηεί κε ηελ δχλακε ηεο 
Θετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλη.  

Καηά ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αίζζεζε ηεο 
ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο, θη απηή επίζεο ζα 
αλαπηχζζεηαη ζαπκαζηά. Σφηε ζα κπνξέζνπκε λα 
αληηιεθζνχκε εζσηεξηθά ηα Δγψ, φρη κφλν πξηλ λα ηα 
δνπιέςνπκε αιιά επίζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο 
ηεο Γνπιεηάο.  

ηαλ ηα Δγψ απηά απνθεθαιηζηνχλ θαη δηαιπζνχλ, 
αηζζαλφκαζηε κηα κεγάιε αλαθνχθηζε, κηα κεγάιε επηπρία.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 22  

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΡΟΠΖ  

Έλαο άλζξσπνο είλαη απηφ πνπ είλαη ε δσή ηνπ. Αλ 
έλαο άλζξσπνο δε δνπιεχεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή, ράλεη άζιηα 
ηνλ θαηξφ ηνπ.  

Μφλν εμαιείθνληαο ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ 
θέξνπκε κέζα καο, κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κε ηελ δσή καο 
έλα αξηζηνχξγεκα.  

Ο ζάλαηνο είλαη ε επηζηξνθή ζηελ αξρή ηεο δσήο, κε 
ηελ δπλαηφηεηα επαλάιεςήο ηεο εθ λένπ ζηελ ζθελή κηαο 
λέαο χπαξμεο.  

Οη δηάθνξεο ζρνιέο ςεπην-εζσηεξηζηηθνχ θαη ςεπην-
απνθξπθηζηηθνχ ηχπνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αηψληα ζεσξία ησλ 
δηαδνρηθψλ δσψλ. Μηα ηέηνηα έλλνηα είλαη εζθαικέλε.  
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Ζ δσή είλαη κηα ηαηλία. Σειεηψλνληαο ηελ πξνβνιή 
ηπιίγνπκε ηελ ηαηλία ζηελ κπνκπίλα ηεο θαη ηελ παίξλνπκε 
καδί καο ζηελ αησληφηεηα.  

Ζ επαλαθνξά ππάξρεη, ε επηζηξνθή ππάξρεη. 
Δξρφκελνη ζηνλ θφζκν πξνβάιινπκε πάλσ ζην παλί ηεο 
χπαξμεο ηελ ίδηα ηαηλία, ηελ ίδηα δσή.  

Μπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ ζέζε ησλ δηαδνρηθψλ 
ππάξμεσλ, φρη φκσο ησλ δηαδνρηθψλ δσψλ γηαηί ε ηαηλία είλαη 
ε ίδηα.  

Σν αλζξψπηλν φλ έρεη έλα ηξία ηα εθαηφ Οπζία 
ειεχζεξε θαη ελελήληα επηά ηα εθαηφ Οπζία εγθισβηζκέλε 
κέζα ζηα Δγψ.  

ηελ επηζηξνθή, ην ηξία ηα εθαηφ ειεχζεξεο Οπζίαο 
εκπνηίδεη νινθιεξσηηθά ην γνληκνπνηεζέλ απγφ. Αζπδεηεηί, 
ζπλερίδνπκε ζηελ ζπνξά ησλ απνγφλσλ καο.  

Ζ Πξνζσπηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Γελ ππάξρεη 
θαλέλα αχξην γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λεθξνχ. Απηή ε 
ηειεπηαία δηαιχεηαη ζηγά - ζηγά ζην πάλζενλ ή λεθξνηαθείν.  

ην λενγέλλεην ελζσκαηψλεηαη κφλν ην κηθξφ 
πνζνζηφ ειεχζεξεο Οπζίαο. Απηφ δίλεη ζην πιάζκα 
απηνζπλεηδεζία θαη εζσηεξηθή νκνξθηά.  

Σα δηάθνξα Δγψ πνπ επηζηξέθνπλ, θάλνπλ βφιηεο 
γχξσ απφ ην λενγέλλεην, πεγαηλνέξρνληαη ειεχζεξα 
νπνπδήπνηε, ζα ήζειαλ λα κπνπλ κέζα ζηελ νξγαληθή 
κεραλή, φκσο απηφ δελ είλαη δπλαηφλ φζν δελ έρεη 
δεκηνπξγεζεί κία λέα πξνζσπηθφηεηα.  

πκθέξεη λα μέξνπκε φηη ε πξνζσπηθφηεηα είλαη 
ελεξγεηαθή θαη φηη ζρεκαηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία κέζα απφ ην 
ρξφλν.  

Δίλαη γξακκέλν φηη ε πξνζσπηθφηεηα πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ εθηά ρξφλσλ 
ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη φηη κεηά εληζρχεηαη θαη δπλακψλεη κε 
φιεο ηηο εκπεηξίεο ηεο πξαθηηθήο δσήο.  
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Σα Δγψ αξρίδνπλ λα παξεκβαίλνπλ κέζα ζηελ 
νξγαληθή κεραλή ιίγν - ιίγν θαηά ην κέηξν πνπ ε λέα 
πξνζσπηθφηεηα δηακνξθψλεηαη ..  

Ο ζάλαηνο είλαη κηα αθαίξεζε θιαζκάησλ, φηαλ 
ηειεηψζεη ην καζεκαηηθφ εγρείξεκα, ην κφλν πνπ ζπλερίδεη 
είλαη νη Αμίεο. (απηέο είλαη ηα Δγψ, θαιά θαη θαθά, ρξήζηκα θαη 
άρξεζηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά).  

Οη Αμίεο ζην αζηξηθφ θσο έιθνληαη θαη απσζνχληαη 
κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Παγθφζκηνπ 
Μαγλεηηζκνχ.  

Δκείο είκαζηε καζεκαηηθά ζεκεία ζην δηάζηεκα πνπ 
ρξεζηκεχνπκε ζαλ νρήκαηα ζε θαζνξηζκέλα ζχλνια Αμηψλ.  

Μέζα ζηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζέλα 
καο ππάξρνπλ πάληα νη αμίεο απηέο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ 
βάζε ζην Νφκν ηεο Τπνηξνπήο.  

ια μαλαζπκβαίλνπλ έηζη φπσο δηαδηθάζηεθαλ ζπλ ην 
απνηέιεζκα ή ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ καο 
πξάμεσλ.  

Καζψο ζπκβαίλεη λα ππάξρνπλ κέζα ζηνλ θαζέλα καο 
πνιιά Δγψ απφ πξνεγνχκελεο δσέο, κπνξνχκε λα 
βεβαηψζνπκε κε έκθαζε φηη θαζέλα απφ απηά είλαη έλα 
δηαθνξεηηθφ πξφζσπν.  

Απηφ καο θαιεί λα θαηαιάβνπκε φηη κέζα ζηνλ θαζέλα 
καο δνπλ πάξα πνιιά πξφζσπα κε δηαθνξεηηθέο 
ππνρξεψζεηο.  

Μέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο ιεζηή ππάξρεη κηα 
πξαγκαηηθή ζπειηά ιεζηψλ, κέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο 
αλζξσπνθηφλνπ ππάξρεη νιφθιεξε ιέζρε θνληάδσλ. Μέζα 
ζηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο ιάγλνπ ππάξρεη έλα πνξλείν. 
Μέζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα νπνηαζδήπνηε πφξλεο ππάξρεη 
νιφθιεξν πνξλείν, θιπ.  

Καζέλα απφ ηα πξφζσπα απηά πνπ θνπβαιάκε κέζα 
ζηελ ίδηα καο ηελ πξνζσπηθφηεηα, έρεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ 
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
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Άλζξσπνη πνπ δνπλ κέζα ζηνπο αλζξψπνπο, 
πξφζσπα πνπ δνπλ κέζα ζηα πξφζσπα. Απηφ είλαη 
αλαπφθεπθην, αλακθηζβήηεην.  

Σν πην ζνβαξφ είλαη φηη θαζέλα απφ ηα άηνκα απηά ή 
Δγψ πνπ δνπλ κέζα καο έξρεηαη απφ αξραίεο ππάξμεηο θαη 
έρεη θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο.  

Σν Δγψ πνπ ζηελ πεξαζκέλε χπαξμε είρε κηα εξσηηθή 
πεξηπέηεηα ζηελ ειηθία ησλ ηξηάληα εηψλ, ζηελ λέα χπαξμε ζα 
πεξηκέλεη απηήλ ηελ ειηθία γηα λα εθδεισζεί θαη φηαλ θηάζεη ε 
ζηηγκή ζα αλαδεηήζεη ην πξφζσπν ησλ νλείξσλ ηνπ, ζα έξζεη 
ζε ηειεπαζεηηθή επαθή κε απηφ θαη ζην ηέινο ζα έξζεη ε 
επαλαζχλδεζε θαη ε επαλάιεςε ηεο ζθελήο.  

Σν Δγψ πνπ ζηελ ειηθία ησλ ζαξάληα εηψλ είρε κηα 
δηθαζηηθή ππφζεζε γηα πιηθά αγαζά, ζηελ λέα χπαξμε ζα 
πεξηκέλεη απηήλ ηελ ειηθία γηα λα επαλαιάβεη ην ίδην δήηεκα.  

Σν Δγψ πνπ ζηελ ειηθία ησλ είθνζη πέληε εηψλ 
ηζαθψζεθε κε έλαλ άιιν ζηελ θαληίλα ή ην κπαξ, ζα 
πεξηκέλεη ζηελ λέα χπαξμή ηνπ ηελ λέα ειηθία ησλ εηθνζηπέληε 
εηψv γηα λα αλαδεηήζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ θαη λα επαλαιάβεη 
ηελ ηξαγσδία.  

Αλαδεηηνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα Δγψ ηνπ ελφο θαη ηνπ 
άιινπ ππνθεηκέλνπ κέζσ ησλ ηειεπαζεηηθψλ θπκάησλ θαη 
κεηά μαλαζπλαληηνχληαη γηα λα επαλαιάβνπλ κεραληθά ηα 
ίδηα.  

Απηή είλαη πξαγκαηηθά ε κεραλή ηνπ Νφκνπ ηεο 
Τπνηξνπήο, απηή είλαη ε ηξαγσδία ηεο δσήο.   

Μέζα απφ ρηιηάδεο ρξφληα, νη δηάθνξεο 
πξνζσπηθφηεηεο μαλαζπλαληηνχληαη γηα λα μαλαδήζνπλ ηα 
ίδηα δξάκαηα, θσκσδίεο θαη ηξαγσδίεο.  

Σν αλζξψπηλν άηνκν δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 
απφ κηα κεραλή ζηελ ππεξεζία απηψλ ησλ Δγψ κε ηηο ηφζεο 
ππνρξεψζεηο.  

Σν ρεηξφηεξν φινπ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη φηη φιεο 
απηέο νη ππνρξεψζεηο ησλ αλζξψπσλ, πνπ θέξνπκε ζην 
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εζσηεξηθφ καο, εθπιεξψλνληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 
ιάβεη ε δηθή καο θαηαλφεζε θακηά πιεξνθνξία.  

Ζ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηά καο, κε απηήλ ηελ 
έλλνηα, κνηάδεη κε θάξν ζπξφκελν απφ πνιιά άινγα.  

Τπάξρνπλ δσέο αθξηβέζηαηεο επαλάιεςεο, 
ππνηξνπηάδνπζεο ππάξμεηο πνπ πνηέ δελ αιιάδνπλ.  

Με θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιεθζνχλ 
νη θσκσδίεο, ηα δξάκαηα θαη νη ηξαγσδίεο ηεο δσήο πάλσ 
ζηελ νζφλε ηεο χπαξμεο, αλ δελ ππήξραλ εζνπνηνί.  

Οη εζνπνηνί φισλ απηψλ ησλ ζθελψλ είλαη ηα Δγψ πνπ 
θνπβαιάκε κέζα καο θαη πνπ έξρνληαη απφ αξραίεο ππάξμεηο.  

Αλ δηαιχζνπκε ηα Δγψ ηνπ ζπκνχ, νη ηξαγηθέο ζθελέο 
βίαο ζηακαηάλε αλαπφθεπθηα.  

Αλ δηαιχζνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε ηνπο κπζηηθνχο 
πξάθηνξεο ηεο απιεζηίαο, ηα πξνβιήκαηά ηεο ζα 
ζηακαηήζνπλ νινθιεξσηηθά.  

Αλ εθκεδελίζνπκε ηα Δγψ ηεο ιαγλείαο, νη ζθελέο ηεο 
πνξλείαο θαη ηεο αζέιγεηαο ζηακαηάλε.  

Αλ θάλνπκε ζηάρηε ηα κπζηηθά πξφζσπα ηνπ θζφλνπ, 
ηα γεγνλφηα ηνπ ζα θιείζνπλ ξηδηθά.  

Αλ ζθνηψζνπκε ηα Δγψ ηεο πεξεθάληαο, ηεο 
καηαηνδνμίαο, ηεο έπαξζεο, ηεο απηνζεκαζίαο, νη γεινίεο 
ζθελέο απηψλ ησλ ειαηησκάησλ ζα ζηακαηήζνπλ απφ 
έιιεηςε εζνπνηψλ.  

Αλ εμαιείςνπκε απφ ηνλ ςπρηζκφ καο ηνπο 
παξάγνληεο ηεο ηεκπειηάο, ηεο αδξάλεηαο, ηεο αζηάζεηαο, νη 
θξηρηέο ζθελέο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ειαηησκάησλ δε ζα 
κπνξέζνπλ λα επαλαιεθζνχλ απφ έιιεηςε εζνπνηψλ.  

Αλ θνληνξηνπνηήζνπκε ηα απαίζηα Δγψ ηεο ιαηκαξγίαο, 
ηεο βνπιηκίαο, ζα ζηακαηήζνπλ ηα ζπκπφζηα, ηα κεζχζηα, 
θιπ, απφ έιιεηςε εζνπνηψλ.  

πσο ζπκβαίλεη θαη απηά ηα πνιιαπιά Δγψ 
δηαδηθάδνληαη δπζηπρψο ζηα δηάθνξα Δπίπεδα ηνπ Δίλαη, 
γίλεηαη αλαγθαίν λα γλσξίζνπκε ηηο αηηίεο ηνπο, ηελ θαηαγσγή 
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ηνπο θαη ηηο ρξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηειηθά ζα πξέπεη λα 
καο νδεγήζνπλ ζην ζάλαην ηνπ εαπηνχ καο θαη ζηελ ηειηθή 
ιχηξσζε.  

Ζ κειέηε ηνπ Δζψηεξνπ Υξηζηνχ, ε κειέηε ηνπ 
Υξηζηηθνχ εζσηεξηζκνχ είλαη βαζηθή, φηαλ πξφθεηηαη λα 
πξνθαιέζνπκε κέζα καο κηα ξηδηθή θαη νξηζηηθή αιιαγή. Απηφ 
είλαη πνπ ζα κειεηήζνπκε ζε επφκελα θεθάιαηα.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 23  

Ο ΔΧΣΔΡΟ ΥΡΗΣΟ  

Ο Υξηζηφο είλαη ε Φσηηά ηεο Φσηηάο, ε Φιφγα ηεο 
Φιφγαο, ε Αζηξηθή Yπoγξαθή ηεο Φσηηάο.  

Πάλσ ζηνλ ηαπξφ ηνπ Μάξηπξα ηνπ Γνιγνζά 
θαζνξίδεηαη ην Μπζηήξην ηνπ Υξηζηνχ κε κία κφλν ιέμε πνπ 
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα γξάκκαηα: INRI, «IGΝΗS NATURA 
RENOVATUR INTEGRAM» (Ζ Φσηηά Αλαλεψλεη 
Αθαηάπαπζηα ηελ Φχζε).  

Ο εξρνκφο ηνπ Υξηζηνχ ζηελ θαξδηά ηνπ Αλζξψπνπ, 
καο αιιάδεη ξηδηθά.  

Ο Υξηζηφο είλαη ν ΖΛΗΑΚΟ ΛΟΓΟ, Πνιιαπιή θαη 
Σέιεηα Δλφηεηα. Ο Υξηζηφο είλαη ε δσή πνπ πάιιεηαη ζε 
νιφθιεξν ην ζχκπαλ, είλαη απηφ πνπ είλαη, απηφ πνπ πάληνηε 
ήηαλ θαη πνπ πάληνηε ζα είλαη.  

Έρνπλ εηπσζεί πνιιά πάλσ ζην Κνζκηθφ Γξάκα. 
Αζπδεηεηί, ην Γξάκα απηφ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ηέζζεξα 
Δπαγγέιηα.  

Μαο έρεη εηπσζεί φηη ην Κνζκηθφ Γξάκα ην έθεξαλ νη 
Δινΐκ ζηελ Γε. Ο κεγάινο Κχξηνο ηεο Αηιαληίδαο 
αληηπξνζψπεπζε ην Γξάκα απηφ κε άξθα θαη Οζηά. 

Ο Μεγάινο Καβίξ Ηεζνχο αλέιαβε επίζεο λα 
αληηπξνζσπεχζεη ην ίδην Γξάκα δεκφζηα ζηελ Ηεξή Γε.  

Καη λα γελληφηαλ ν Υξηζηφο ρίιηεο θνξέο ζηελ Βεζιεέκ, 
δε ζα ρξεζίκεπε ζε ηίπνηε αλ δελ γελλεζεί επίζεο θαη ζηελ 
θαξδηά καο.  
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Καη λα ζαλαησλφηαλ θαη λα αλαζηαηλφηαλ ηελ ηξίηε 
κέξα κέζα απ’ ηνπο λεθξνχο, ζε ηίπνηα δε ζα ρξεζίκεπε απηφ 
αλ δελ πεζάλεη θαη αλαζηεζεί κέζα καο επίζεο.  

Σν λα πξoζπαζεί θαλείο λα αλαθαιχςεη ηελ θχζε θαη 
ηελ νπζία ηεο θσηηάο, είλαη λα πξoζπαζεί θαλείο λα 
αλαθαιχςεη ην Θεφ ηνπ νπνίνπ ε πξαγκαηηθή παξνπζία 
πάληα απνθαιχθζεθε θάησ απφ ηελ πχξηλε εκθάληζε.  

Ζ θιεγφκελε βάηνο (Έμνδνο, θεθ 3, παξ 2) θαη ε 
Ππξθαγηά ηνπ ηλά ζηελ παξάδνζε ησλ Γέθα Δληνιψλ 
(Έμνδνο, θεθ. 19, παξ. 18) είλαη δχν εθδειψζεηο κέζα απφ 
ηηο νπνίεο, ν Θεφο εκθαλίζηεθε ζην Μσυζή.  

Κάησ απφ ηελ κνξθή θάπνηνπ φληνο απφ Ίαζπη θαη 
αξδφλπρα, ζην ρξψκα ηεο θιφγαο, θαζηζκέλν ζε ζξφλν 
ππξαθησκέλν θαη ιακπξφ, ν Άγηνο Ησάλλεο πεξηγξάθεη ηνλ 
ηδηνθηήηε ηνπ χκπαληνο (Απνθάιπςε, θεθ. 4, παξ. 3-5).  

Ο Θεφο καο είλαη κηα αδεθάγνο θσηηά, γξάθεη ν 
Απφζηνινο Παχινο ζηελ Δπηζηνιή ηνπ πξνο Δβξαίνπο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ε Οπξάληα Φσηηά, πξέπεη λα 
γελλεζεί κέζα καο θαη γελληέηαη ζη’ αιήζεηα φηαλ έρνπκε 
πξνρσξήζεη αξθεηά ζηελ Φπρνινγηθή Γνπιεηά.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο πξέπεη λα εμαιείςεη απφ ηελ 
Φπρνινγηθή καο Φχζε ηηο ίδηεο ηηο αηηίεο ηνπ ιάζνπο, ηα ΔΓΧ 
ΑΗΣΗΔ.  

Γελ ζα ήηαλ πηζαλή ε δηάιπζε ησλ αηηηψλ ηνπ Δγψ, 
φζν ν Δζψηεξνο Υξηζηφο δελ έρεη γελλεζεί κέζα καο.  

Ζ Εσηηθή θαη Φηινζνθηθή Φσηηά, ν Δζψηεξνο Υξηζηφο 
είλαη ε Φσηηά ηεο Φσηηάο, ην αγλφ ηνπ αγλνχ.  

Ζ Φσηηά κάο ηπιίγεη θαη καο ινχδεη απφ παληνχ, καο 
έξρεηαη απφ ηνλ αέξα, απφ ην λεξφ θαη απφ ηελ ίδηα ηελ γε, 
πνπ είλαη νη ζπληεξεηέο ηεο θαη ηα δηάθνξα νρήκαηα ηεο.  

Ζ Οπξάληα Φσηηά πξέπεη λα απνθξπζηαιισζεί κέζα 
καο, είλαη ν Δζψηεξνο Υξηζηφο, ν εζσηεξηθφο βαζχο σηήξαο 
καο.  
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Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, πξέπεη λα πάξεη ηελ επζχλε 
νιφθιεξνπ ηνπ Φπρηζκνχ καο, ησλ Πέληε Κπιίλδξσλ ηεο 
νξγαληθήο κεραλήο, φισλ καο ησλ Γηαλνεηηθψλ, 
πγθηλεζηαθψλ, Κηλεηηθψλ, Δλζηηθησδψλ θαη εμνπαιηθψλ 
δηαδηθαζηψλ.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 24  

Ζ ΥΡΗΣΗΚΖ ΓΟΤΛΔΗΑ  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο αλαδχεηαη εζσηεξηθά ζηελ 
Γνπιεηά ηελ ζρεηηθή κε ηελ δηάιπζε ηνπ Φπρνινγηθνχ Δγψ.  

αθψο, ν Δζσηεξηθφο Υξηζηφο έξρεηαη κφλν ζηελ 
θνξπθαία ζηηγκή ησλ ζθφπηκσλ πξνζπαζεηψλ καο θαη ησλ 
ζειεκαηηθψλ ηαιαηπσξηψλ καο.  

Ζ έιεπζε ηεο Υξηζηηθήο θσηηάο είλαη ην πην ζεκαληηθφ 
γεγνλφο ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο παίξλεη ηφηε ηελ επζχλε φισλ 
ησλ δηαλνεηηθψλ, ζπγθηλεζηαθψλ, θηλεηηθψλ, ελζηηθησδψλ θαη 
ζεμνπαιηθψλ δηαδηθαζηψλ καο.  

Αζπδεηεηί, ν Δζψηεξνο Υξηζηφο είλαη ν βαζχο 
εζσηεξηθφο καο σηήξαο.  

Απηφο, ελψ είλαη ηέιεηνο, κπαίλνληαο κέζα καο ζα 
έκνηαδε αηειήο, ελψ είλαη αγλφο, ζα θαηλφηαλ ζα λα κελ ήηαλ, 
ελψ είλαη δίθαηνο ζα έκνηαδε ζα λα κελ ήηαλ.  

Απηφ είλαη παξφκνην κε ηηο δηάθνξεο αληαλαθιάζεηο 
ηνπ θσηφο. Αλ ρξεζηκνπνηνχκε κπιε καηνγπάιηα, φια ζα καο 
θαίλνληαη κπιε θαη αλ ρξεζηκνπνηνχκε θφθθηλνπ ρξψκαηνο, 
ζα βιέπνπκε φια ηα πξάγκαηα κε ην ρξψκα απηφ.  

Απηφο, αλ θαη είλαη ιεπθφο, φηαλ ηδσζεί απ’ έμσ, 
θαζέλαο ζα ηνλ δεη κέζα απφ ην ςπρνινγηθφ γπαιί κε ην 
νπνίν ηνλ θνηηάδεη, γη’ απηφ είλαη πνπ δελ ηνλ βιέπνπλ νη 
άλζξσπνη θνηηψληαο ηνλ.  

Παίξλνληαο ηελ επζχλε φισλ ησλ ςπρνινγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ καο, ν Κχξηνο ηεο ηειεηφηεηαο ππνθέξεη 
αλείπσηα.  
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Μεηαηξεκέλνο ζε άλζξσπν αλάκεζα ζε αλζξψπνπο, 
πξέπεη λα πεξάζεη απφ πνιιέο δνθηκαζίεο θαη λα ππνθέξεη 
αλείπσηνπο πεηξαζκνχο.  

Ο πεηξαζκφο είλαη θσηηά, ν ζξίακβνο πάλσ ζηνλ 
πεηξαζκφ είλαη θσο.  

Ο Μπεκέλνο πξέπεη λα κάζεη λα δεη επηθίλδπλα. Έηζη 
είλαη γξακκέλν. Απηφ ην μέξνπλ νη Αιρεκηζηέο.  

Ο Μπεκέλνο πξέπεη λα δηαηξέμεη κε απνθαζηζηηθφηεηα 
ζην κνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ. ζηελ κηα πιεπξά θαη 
ζηελ άιιε ηνπ δχζθνινπ δξφκνπ ππάξρνπλ ηξνκαρηηθνί 
άβπζζνη.  

ην δχζθνιν Μνλνπάηη ηεο δηάιπζεο ηνπ Δγψ 
ππάξρνπλ πεξίπινθνη δξφκνη πνπ έρνπλ ηελ ξίδα ηνπο 
αθξηβψο ζηνλ πξαγκαηηθφ δξφκν.  

αθψο, απφ ην Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ 
μεθηλνχλ πνιιά κνλνπάηηα πνπ δελ νδεγνχλ πνπζελά. 
Μεξηθά απφ απηά καο νδεγνχλ ζηελ άβπζζν θαη ζηελ 
απειπηζία.    

Τπάξρνπλ κνλνπάηηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καο 
θάλνπλ κεγαιεηφηεηεο απηψλ ή εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ 
χκπαληνο, φκσο πνπ κε θαλέλα ηξφπν δε ζα καο έθεξλαλ 
ηελ επηζηξνθή ζηελ αγθαιηά ηνπ Αηψληνπ Κνηλνχ Κνζκηθνχ 
Παηέξα.  

Τπάξρνπλ κνλνπάηηα γνεηεπηηθά, κε αγηφηαηε 
εκθάληζε, άθαηα. Γπζηπρψο, κπνξνχλ κφλν λα καο 
νδεγήζνπλ ζηελ βπζηζκέλε θαζνδηθή εμέιημε ησλ θφζκσλ ηεο 
θφιαζεο.  

ηελ Γνπιεηά ηεο δηάιπζεο ηνπ Δγψ, ρξεηάδεηαη λα 
παξαδνζνχκε απφιπηα ζηνλ Δζψηεξν Υξηζηφ.  

Μεξηθέο θνξέο, εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ 
δχζθνια ιχλνληαη. Ακέζσο ν δξφκνο ράλεηαη ζε αλεμήγεηνπο 
ιαβχξηλζνπο θαη δελ μέξνπκε απφ πνχ ζπλερίδεη. Μφλν ε 
απφιπηε ππαθνή ζηνλ Δζσηεξηθφ Υξηζηφ θαη ζηνλ Παηέξα 
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πνπ βξίζθεηαη ελ θξππηψ κπνξεί ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 
λα καο πξνζαλαηνιίζεη ζνθά.  

Σν Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ είλαη γεκάην 
θηλδχλνπο απφ κέζα θη απ’ έμσ.  

Ζ ζπκβαηηθή εζηθή δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηε. Ζ εζηθή 
είλαη δέζκηα ησλ ζπλεζεηψλ, ηεο επνρήο, ηνπ ηφπνπ.  

Απηφ πνπ ζε πεξαζκέλεο επνρέο ππήξμε εζηθφ, ηψξα 
θαηαιήγεη λα είλαη αλήζηθν. ηη ππήξμε εζηθφ ην Μεζαίσλα, ζ’ 
απηνχο ηνπο κνληέξλνπο θαηξνχο κπνξεί λα θαηαιήμεη 
αλήζηθν. Απηφ πνπ είλαη εζηθφ ζε κηα ρψξα, είλαη αλήζηθν ζε 
άιιε, θιπ. 

ζηελ Γνπιεηά ηεο δηάιπζεο ηνπ Δγψ, ζπκβαίλεη κεξηθέο 
θνξέο, φηαλ ζθεθηφκαζηε φηη πεγαίλνπκε πνιχ θαιά, λα 
θαηαιήγνπκε λα πεγαίλνπκε πνιχ άζρεκα.  

Οη αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εζσηεξηζηηθήο πξνφδνπ, φκσο νη αληηδξαζηηθνί άλζξσπνη 
παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζην παξειζφλ, απνιηζψλνληαη 
ζην ρξφλν θαη βξνληνχλ θαη αζηξάθηνπλ ελάληηά καο, θαηά ην 
κέηξν πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ςπρνινγηθέο πξνφδνπο ζε 
βάζνο θαη ξηδηθέο αιιαγέο.  

Οη άλζξσπνη δελ αληέρνπλ ηηο αιιαγέο ηνπ Μπεκέλνπ, 
ζέιoπλ λα ζπλερίζεη λα είλαη απνιηζσκέλνο ζε πνιιαπιά 
ρζεο.  

 Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 
Μπεκέλνο, ραξαθηεξίδεηαη ακέζσο ζαλ αλήζηθε.   
  

Βιέπνληαο ηα πξάγκαηα απφ απηήλ ηελ γσλία, ζην 
θσο ηεο Υξηζηηθήο Γνπιεηάο, κπνξνχκε λα μεθαζαξίζνπκε 
ζαθψο, ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ εζηθψλ 
θαλφλσλ πνπ έρνπλ γξαθηεί ζηνλ θφζκν.     

Αζπδεηεηί, ν εθδεισκέλνο Υξηζηφο θαη παξφια απηά, 
θξπθφο, ζηελ θαξδηά ηνπ αιεζηλνχ Αλζξψπνπ, φηαλ παίξλεη 
ηελ επζχλε ησλ δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ καο θαηαζηάζεσλ, 
θαζψο είλαη άγλσζηνο γηα ηνλ θφζκν, αμηνινγείηαη εθ ησλ 
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πξαγκάησλ ζαλ ζθιεξφο, αλήζηθνο θαη δηεζηξακκέλνο.  
   

Καηαιήγεη λα είλαη παξάδνμν ην φηη νη άλζξσπνη 
ιαηξεχνπλ ην Υξηζηφ θαη παξ’ φια απηά, ηνπ πξνζάπηνπλ 
ηφζνπο θξηθψδεηο ραξαθηεξηζκνχο.  

 Οινθάλεξα, νη αζπλείδεηνη θαη θνηκηζκέλνη άλζξσπνη 
ζέινπλ κφλν έλαλ ηζηνξηθφ, αλζξσπνκνξθηθφ Υξηζηφ, 
αγαικάησλ θαη άξξεθησλ δνγκάησλ, ζηνλ νπνίν λα κπνξνχλ 
λα βνιεχνπλ εχθνια φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο αδέμηαο θαη 
νπηζζνδξνκηθήο εζηθήο ηνπο θαη φιεο ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 
ηηο ζπλζήθεο ηνπο.  

Ο θφζκνο δε κπνξεί πνηέ λα θαηαλνήζεη ηνλ Δζψηεξν 
Υξηζηφ ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ. Σα πιήζε ιαηξεχνπλ 
κφλν ην άγαικα ηνπ Υξηζηνχ θαη απηφ είλαη φιν.  

ηαλ θαλείο κηιά ζηα πιήζε, φηαλ θαλείο ηνπο δειψλεη 
ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Υξηζηνχ, ηνπ 
Κφθθηλνπ Υξηζηνχ, ηνπ Υξηζηνχ Αληάξηε, ακέζσο δέρεηαη 
πξνζδηνξηζκνχο φπσο: Βιάζθεκνο, αηξεηηθφο, θαθφβνπινο, 
βέβεινο, ηεξφζπινο, θιπ.  

Έηζη είλαη ηα πιήζε, πάληα αζπλείδεηα, πάληα 
θνηκηζκέλα. Σψξα ζα θαηαιάβνπκε γηαηί ν ζηαπξσκέλνο 
Υξηζηφο ζην Γνιγνζά αλαθσλεί κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο 
ςπρήο ηνπ: Παηέξα κνπ, ζπγρψξεζέ ηνπο γηαηί δε γλσξίδνπλ 
ηη θάλνπλ!  

Ο Υξηζηφο ν ίδηνο, ελψ είλαη Έλαο, εκθαλίδεηαη ζαλ 
πνιινί. Γη’ απηφ εηπψζεθε φηη είλαη Πνιιαπιή θαη Σέιεηα 
Δλφηεηα. ε απηφλ πνπ μέξεη, ν ιφγνο δίλεη δχλακε. Καλείο 
δελ ηνλ πξφθεξε, θαλείο δελ ζα ηνλ πξνθέξεη, παξά κφλνλ 
εθείλνο πνπ ΣΟΝ ΔΥΔΗ ΔΝΑΡΚΧΜΔΝΟ.  

Να ηνλ ελζαξθψλνπκε είλαη ην βαζηθφ ζηελ 
πξνρσξεκέλε Γνπιεηά ηνπ πνιιαπινχ Δγψ.  

Ο θχξηνο ηεο ηειεηφηεηαο δνπιεχεη κέζα καο, θαηά ην 
κέηξν πνπ πξνζπαζνχκε ζπλεηδεηά ζηελ Γνπιεηά κε ηνλ 
εαπηφ καο.  
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Γίλεηαη ηξνκαρηηθά επίπνλε ε Γνπιεηά πνπ ν Δζψηεξνο 
Υξηζηφο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζα ζηνλ ίδην καο ηνλ 
ςπρηζκφ.  

Δίλαη αιήζεηα φηη ν Δζσηεξηθφο καο Γάζθαινο πξέπεη 
λα δήζεη φιν ην δξφκν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ ζηα ίδηα ηα βάζε 
ηεο ίδηαο καο ηεο ςπρήο.  

Δίλαη γξακκέλν: πλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη. Δπίζεο 
είλαη γξακκέλν: Βνεζήζνπ θαη εγψ ζα ζε βνεζήζσ.  

Ζ ηθεζία ζηελ Θετθή Μεηέξα Κνπληαιίλη είλαη βαζηθή 
φηαλ πξφθεηηαη λα δηαιχζνπκε αλεπηζχκεηα ςπρηθά 
επηπξφζζεηα, φκσο ν Δζψηεξνο Υξηζηφο ζηα πην 
απνκαθξπζκέλα βάζε ηνπ εαπηνχ καο ελεξγεί ζνθά 
ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο ηηο επζχλεο πνπ Απηφο ξίρλεη πάλσ 
ζηνπο ψκνπο ηνπ.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 25  

Ο ΓΤΚΟΛΟ ΓΡΟΜΟ  

Αζπδεηεηί, ππάξρεη θάπνηα ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ίδηνπ 
καο ηνπ εαπηνχ πνπ δε γλσξίδνπκε ή δε δερφκαζηε. Πξέπεη 
λα θέξνπκε ην θσο ηεο πλείδεζεο ζε απηήλ ηελ ζθνηεηλή 
πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο.  

ινο ην αληηθείκελν ησλ Γλσζηηθψλ ζπνπδψλ καο 
είλαη λα θαηαθέξνπκε ψζηε ε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο λα γίλεη 
πην ζπλεηδεηή.  

 ηαλ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ καο πνπ 
δε γλσξίδνπκε νχηε θαη ηα δερφκαζηε, ηφηε ηα πξάγκαηα απηά 
καο πεξηπιέθνπλ ηξνκαρηηθά ηελ δσή θαη ζη’ αιήζεηα 
πξνθαινχλ δηάθνξεο ηπραίεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ κέζα απφ ηελ γλψζε ηνπ 
εαπηνχ.  

Σν ρεηξφηεξν απφ φια απηά είλαη φηη πξνβάιινπκε ηελ 
άγλσζηε θαη αζπλείδεηε απηή πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο ζε 
άιια άηνκα θαη ηφηε ηελ βιέπνπκε ζε απηά.  
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Γηα παξάδεηγκα: Σα βιέπνπκε ζαλ λα ήηαλ απαηεψλεο, 
άπηζηα, ηζηγθνχλεδεο, θιπ, ζε ζρέζε κε φηη θνπβαιάκε ζην 
εζσηεξηθφ καο.  

Ζ Γλψζε, εηδηθά πάλσ ζε απηφ ιέεη φηη δνχκε ζ’ έλα 
πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ εαπηνχ καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 
πλείδεζή καο εθηείλεηαη κφλν ζ’ έλα κέξνο πνιχ 
πεξηνξηζκέλν ηνπ εαπηνχ καο.  

Ζ ηδέα ηεο Γλσζηηθήο Δζσηεξηζηηθήο Γνπιεηάο είλαη λα 
επεθηείλνπκε ζαθψο ηελ ίδηα καο ηελ πλείδεζε.  

Αλακθίβνια, φζν δε ζρεηηδφκαζηε θαιά κε ηνλ εαπηφ 
καο, νχηε κε ηνπο άιινπο ζα ζρεηηδφκαζηε θαιά θαη ην 
απνηέιεζκα ζα είλαη ζπγθξνχζεηο παληφο είδνπο.  

Δίλαη απαξαίηεην λα θηάζνπκε λα είκαζηε πνιχ πην 
ζπλεηδεηνί ηνπ εαπηνχ καο κέζα απφ ηελ άκεζε 
απηνπαξαηήξεζή ηνπ.  

Έλαο γεληθφο Γλσζηηθφο θαλφλαο ζηελ Δζσηεξηζηηθή 
Γλσζηηθή Γνπιεηά είλαη φηη φηαλ δελ θαηαιαβαηλφκαζηε κε έλα 
πξφζσπν, κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη απηφ είλαη ην 
ίδην ζεκείν ελάληηα ζην νπνίν πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε ηνλ 
εαπηφ καο.  

Απηφ πνπ ηφζν θξηηηθάξνπκε ζηνπο άιινπο είλαη θάηη 
πνπ αλαπαχεηαη ζηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο θαη 
πνπ δελ ην γλσξίδνπκε νχηε ζέινπκε λα ην αλαγλσξίζνπκε.  

ηαλ βξηζθφκαζηε ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, ε ζθνηεηλή 
καο πιεπξά είλαη πνιχ κεγάιε, φηαλ φκσο ην θσο ηεο 
απηνπαξαηήξεζεο ηνπ εαπηνχ καο θσηίδεη απηήλ ηελ ζθνηεηλή 
πιεπξά, ε πλείδεζε κεγαιψλεη κέζα απφ ηελ γλψζε ηνπ 
εαπηνχ.  

Απηφ είλαη ην Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ, πην 
πηθξφ θαη απφ ηελ ρνιή. Πνιινί ην μεθηλνχλ, πνιχ ζπάληνη 
είλαη απηνί πνπ θηάλνπλ ζην ηέξκα.  

πσο αθξηβψο ε ειήλε έρεη κηα θξπθή πιεπξά πνπ 
δε θαίλεηαη, κηα άγλσζηε πιεπξά, έηζη επίζεο ζπκβαίλεη κε 
ηελ Φπρνινγηθή ειήλε πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ καο.  
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αθψο απηή ε Φπρνινγηθή ειήλε είλαη ζρεκαηηζκέλε 
απφ ην Δγψ, ηνλ εαπηφ κνπ, Δκέλα ηνλ ίδην.  

ε απηήλ ηελ Φπρνινγηθή ειήλε θνπβαιάκε 
απάλζξσπα ζηνηρεία πνπ ηξνκάδνπλ, πνπ ηξνκνθξαηνχλ θαη 
πνπ κε θαλέλα ηξφπν δε ζα δερφκαζηε φηη έρνπκε.  

θιεξφο δξφκνο είλαη απηφο ηεο ΔΧΣΔΡΖ 
ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ. Πφζα ράζκαηα. Πφζν 
δχζθνια βήκαηα. Πφζνη θνβεξνί ιαβχξηλζνη!  

Μεξηθέο θνξέο ν εζσηεξηθφο δξφκνο, κεηά απφ πνιιέο 
ζηξνθέο θαη πεξηζηξνθέο, ηξνκαρηηθέο αλφδνπο θαη 
επηθηλδπλφηαηεο θαζφδνπο, ράλεηαη ζε ακκψδεηο εξήκνπο, δελ 
μέξνπκε πξνο ηα πνχ ζπλερίδεη θαη νχηε κία αρηίδα θσηφο δελ 
ηνλ θσηίδεη.  

Μνλνπάηη γεκάην θηλδχλνπο απφ κέζα θη απ’ έμσ. 
Γξφκνο αλείπσησλ κπζηεξίσλ φπνπ θπζά κφλν κηα πλνή 
ζαλάηνπ.  

ε απηφλ ηνλ εζσηεξηθφ δξφκν, φηαλ έλαο πηζηεχεη φηη 
πξνρσξά πνιχ θαιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πάεη πνιχ 
άζρεκα.  

ε απηφλ ηνλ εζσηεξηθφ δξφκν φηαλ έλαο λνκίδεη φηη 
πάεη πνιχ άζρεκα, ζπκβαίλεη λα πεγαίλεη πνιχ θαιά.  

ε απηφλ ην κπζηηθφ δξφκν ππάξρνπλ ζηηγκέο φπνπ 
θαλείο δελ μέξεη πνην είλαη ην θαιφ νχηε πνην είλαη ην θαθφ.  

Απηφ πνπ θαλνληθά απαγνξεχεηαη, κεξηθέο θνξέο 
θαηαιήγεη λα είλαη ην ζσζηφ. Έηζη είλαη ν εζσηεξηθφο δξφκνο 
…  

ινη νη εζηθνί θαλφλεο ζηνλ εζσηεξηθφ δξφκν 
πεξηηηεχνπλ. Μηα σξαία παξνηκία ή έλα σξαίν εζηθφ δίδαγκα, 
ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή κπνξεί λα γίλεη πνιχ ζνβαξφ εκπφδην 
γηα ηελ Δζψηεξε Απηνπξαγκάησζε ηνπ Δίλαη.  

Δπηπρψο ν Δζψηεξνο Υξηζηφο απφ ηα ίδηα ηα βάζε ηνπ 
Δίλαη καο, δνπιεχεη εληαηηθά, ππνθέξεη, θιαίεη, δηαιχεη 
επηθηλδπλφηαηα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε ζην εζσηεξηθφ καο.  
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Ο Υξηζηφο γελληέηαη ζαλ έλα κσξφ ζηελ θαξδηά ηνπ 
Αλζξψπνπ, φκσο θαηά ην κέηξν πνπ πξνρσξά εμαιείθνληαο 
ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θέξνπκε κέζα καο, ιίγν-ιίγν 
κεγαιψλεη κέρξη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ νινθιεξσκέλν 
Άλζξσπν.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 26  

ΟΗ ΣΡΔΗ ΠΡΟΓΟΣΔ  

ηελ βαζηά εζσηεξηθή δνπιεηά, κέζα ζην πεδίν ηεο 
απζηεξήο ςπρνινγηθήο απηνπαξαηήξεζεο, πξέπεη λα 
δήζνπκε άκεζα φιν ην θνζκηθφ δξάκα.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο πξέπεη λα εμαιείςεη φια ηα 
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ θνπβαιάκε κέζα καο.  

Σα πνιιαπιά ςπρηθά αθφινπζα ζηα ςπρνινγηθά καο 
βάζε θσλάδνπλ δεηψληαο ηελ ζηαχξσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 
Κπξίνπ.  

Αζπδεηεηί, θαζέλαο απφ καο θέξεη κέζα ζηνλ ςπρηζκφ 
ηνπ ηνπο ηξεηο πξνδφηεο.  

Ο Ηνχδαο, ην δαηκφλην ηεο επηζπκίαο. Ο Πηιάηνο, ην 
δαηκφλην ηνπ λνπ. Ο Κατάθαο, ην δαηκφλην ηεο θαθήο ζέιεζεο.  

Απηνί νη ηξεηο Πξνδφηεο ζηαπξψλνπλ ηνλ Κχξην ησλ 
Σειεηνηήησλ κέζα ζηα ίδηα ηα βάζε ηεο ςπρήο καο.  

Πξφθεηηαη γηα ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο βαζηθψλ 
απάλζξσπσλ ζηνηρείσλ ζην θνζκηθφ δξάκα.  

Αλακθίβνια ην αλαθεξζέλ δξάκα βηψλεηαη πάληα 
θξπθά ζηα βάζε ηεο ππεξζεηηθήο πλείδεζεο ηνπ Δίλαη.  

Σν θνζκηθφ δξάκα δελ είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία 
ηνπ Μεγάινπ Καβίξ Ηεζνχ φπσο ππνζέηνπλ πάληα νη 
αγλννχληεο κνξθσκέλνη.  

Οη Μπεκέλνη φισλ ησλ επνρψλ, νη Γάζθαινη φισλ ησλ 
αηψλσλ, έπξεπε λα δήζνπλ ην θνζκηθφ δξάκα κέζα ηνπο, εδψ 
θαη ηψξα.  

κσο, ν Ηεζνχο ν Μεγάινο Καβίξ είρε ηελ ηφικε λα 
αληηπξνζσπεχζεη απηφ ην εζψηεξν δξάκα δεκφζηα, ζηνλ 
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δξφκν θαη ζην θσο ηεο εκέξαο, γηα λα αλνίμεη ηελ έλλνηα ηεο 
κχεζεο ζε φια ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα, ρσξίο 
δηαθνξνπνηήζεηο θπιήο, θχινπ, ηάμεο ή ρξψκαηνο.  

Δίλαη ζαπκάζην ην φηη ππήξμε θάπνηνο πνπ δίδαμε 
δεκφζηα ην εζψηεξν δξάκα ζε φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ρσξίο λα είλαη ιάγλνο πξέπεη λα 
εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα ςπρνινγηθά ζηνηρεία ηεο ιαγλείαο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ελψ είλαη απφ κφλνο ηνπ εηξήλε 
θαη αγάπε, πξέπεη λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα αλεπηζχκεηα 
ζηνηρεία ηεο νξγήο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ρσξίο λα είλαη άπιεζηνο, πξέπεη 
λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα αλεπηζχκεηα ζηνηρεία ηεο 
απιεζηίαο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ρσξίο λα είλαη θζνλεξφο, πξέπεη 
λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα ςπρηθά επηπξφζζεηα ηνπ 
θζφλνπ.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ελψ είλαη ηέιεηα 
ηαπεηλνθξνζχλε, απέξαληε κεηξηνθξνζχλε, απφιπηε 
απιφηεηα, πξέπεη λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα αεδηαζηηθά 
ζηνηρεία ηεο πεξεθάληαο, ηεο καηαηνδνμίαο, ηεο ππεξνςίαο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο, ν Λφγνο, ν Γεκηνπξγηθφο Λφγνο, 
πνπ δεη πάληα ζε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα εμαιείςεη 
ζην εζσηεξηθφ καο, ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη απφ κφλνο ηνπ ηα 
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία ηεο αδξάλεηαο, ηεο ηεκπειηάο, ηεο 
αθηλεζίαο.  

Ο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο, ζπλεζηζκέλνο ζε φιεο ηηο 
λεζηείεο, εγθξαηήο, πνηέ θίινο ησλ κεζπζηψλ θαη ησλ 
κεγάισλ ζπκπνζίσλ, πξέπεη λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα 
απαίζηα ζηνηρεία ηεο ιαηκαξγίαο.  

Πεξίεξγε ζπκβίσζε απηή ηνπ Υξηζηνχ-Ηεζνχ. Ο 
Υξηζηφο-Άλζξσπνο. πάληα αλάκημε ηνπ Θείνπ θαη ηνπ 
αλζξψπηλνπ, ηνπ ηέιεηνπ θαη ηνπ αηεινχο. Πάληα ζηαζεξή 
δνθηκαζία γηα ηνλ Λφγν.  
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Σν πην ελδηαθέξνλ φισλ απηψλ είλαη φηη ν Μπζηηθφο 
Υξηζηφο είλαη πάληα ν ζξηακβεπηήο. Κάπνηνο πνπ ληθά 
ζηαζεξά ηα ζθνηάδηα. Κάπνηνο πνπ εμαιείθεη ηα ζθνηάδηα 
κέζα ζηνλ εαπηφ ηνπ, εδψ θαη ηψξα.  

Ο Μπζηηθφο Υξηζηφο είλαη ν Κχξηνο ηεο Μεγάιεο 
Αληαξζίαο, πνπ απνξξίπηνπλ νη Ηεξείο, νη Γέξνληεο θαη νη 
Γξακκαηείο ηνπ λανχ.  

Οη Ηεξείο ηνλ κηζνχλ. Γειαδή, δελ ηνλ θαηαιαβαίλνπλ, 
ζέινπλ ν Κχξηνο ησλ Σειεηνηήησλ λα δεη απνθιεηζηηθά ζην 
ρξφλν ζχκθσλα κε ηα άξξεθηα δφγκαηά ηνπο.  

Οη Γέξνληεο, δειαδή, ηεο γεο νη θάηνηθνη, νη θαινί 
νηθνδεζπφηεο, νη ζπλεηνί άλζξσπνη, νη πεπεηξακέλνη 
άλζξσπνη, κηζνχλ ηνλ Λφγν, ηνλ Κφθθηλν Υξηζηφ, ην Υξηζηφ 
ηεο Μεγάιεο Αληαξζίαο, γηαηί απηφο μεθεχγεη απφ ηνλ θφζκν, 
απφ ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα απαξραησκέλα έζηκά ηνπο, ηα 
αληηδξαζηηθά θαη απνιηζσκέλα ζε πνιιά ρζεο. 

Οη Γξακκαηείο ηνπ λανχ, νη απαηεψλεο ηεο δηαλφεζεο 
κηζνχλ ηνλ Δζψηεξν Υξηζηφ γηαηί απηφο είλαη ε αληίζεζε ηνπ 
Αληίρξηζηνπ, ηνπ εθδεισκέλνπ ερζξνχ φινπ απηνχ ηνπ 
ζθνππηδφηνπνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζεσξηψλ πνπ ηφζν 
αθζνλεί ζηηο αγνξέο ζσκάησλ θαη ςπρψλ.  

Οη ηξεηο Πξνδφηεο κηζνχλ ζαλάζηκα ην Μπζηηθφ Υξηζηφ 
θαη ηνλ νδεγνχλ ζην ζάλαην κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο θαη κέζα 
ζηνλ ίδην καο ηνλ ςπρνινγηθφ ρψξν.  

Ο Ηνχδαο, ην δαηκφλην ηεο επηζπκίαο, πάληα πνπιάεη 
ηνλ Κχξην γηα ηξηάληα αξγχξηα. Γειαδή, γηα αιθννινχρα 
πνηά, γηα ιεθηά, θήκε, καηαηφηεηεο, πνξλείεο, κνηρείεο, θιπ.  

Ο Πηιάηνο, ην δαηκφλην ηνπ λνπ, πάληα «λίπηεη ηαο 
ρείξαο», πάληα δειψλεη αζψνο, πνηέ δε θηαίεη, δηθαηνινγείηαη 
ζπλερψο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, ςάρλεη 
ππεθθπγέο, πξνθάζεηο γηα λα μεθχγεη απφ ηηο ίδηεο ηνπ ηηο 
επζχλεο, θιπ.  

Ο Κατάθαο, ην δαηκφλην ηεο θαθήο ζέιεζεο, πξνδίδεη 
δηαξθψο ηνλ Κχξην κέζα καο. Ο Λαηξεπηφο Δζψηεξνο ηνπ 
δίλεη ην ξαβδί γηα λα βνζθήζεη ηα πξφβαηά ηνπ, εληνχηνηο ν 
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θπληθφο πξνδφηεο κεηαηξέπεη ην βσκφ ζε θξεβάηη ησλ 
εδνλψλ, δηαξθψο πνξλεχεηαη, κνηρεχεη, πνπιά ηα κπζηήξηα, 
θιπ.  

Απηνί νη ηξεηο Πξνδφηεο θάλνπλ ηνλ Λαηξεπηφ Δζψηεξν 
Κχξην λα ππνθέξεη θξπθά ρσξίο θακηά επζπιαρλία.  

Ο Πηιάηνο ηνπ βάδεη αγθαζσηφ ζηεθάλη ζηνπο 
θξνηάθνπο, ηα θαθνήζε Δγψ ηνλ καζηηγψλνπλ, ηνλ βξίδνπλ, 
ηνλ θαθνινγνχλ ζηνλ ςπρνινγηθφ εζψηεξν ρψξν ρσξίο νίθην 
θαλελφο είδνπο.   

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 27  

ΣΑ ΔΓΧ ΑΗΣΗΔ  

Σα πνιπάξηζκα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ 
ην Δγψ έρνπλ αηηηαηέο ξίδεο.  

Σα Δγψ αηηίεο είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 
Αηηίαο θαη ηνπ Απνηειέζκαηνο. αθψο δε κπνξεί λα ππάξμεη 
αηηία ρσξίο απνηέιεζκα, νχηε απνηέιεζκα ρσξίο αηηία. Απηφ 
είλαη αλαληίξξεην, αλακθηζβήηεην.  

Θα ήηαλ αδηαλφεηε ε εμάιεηςε ησλ δηαθφξσλ 
απάλζξσπσλ ζηνηρείσλ πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ 
καο, αλ δελ εμαιείθακε ξηδηθά ηηο εγγελείο αηηίεο ησλ 
ςπρνινγηθψλ καο ειαηησκάησλ.  

αθψο ηα Δγψ αηηίεο βξίζθνληαη ζπλδπαζκέλα 
εζψηαηα κε θαζνξηζκέλα θαξκηθά ρξέε.  

Μφλν ε πην βαζηά κεηάλνηα θαη νη αληίζηνηρεο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο Κπξίνπο ηνπ Νφκνπ, κπνξνχλ λα 
καο δψζνπλ ηελ επηπρία λα θαηαθέξνπκε ηελ δηάιπζε φισλ 
απηψλ ησλ αηηηαηψλ ζηνηρείσλ θαζψο κε ηελ κηα ή ηελ άιιε 
κνξθή κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ νξηζηηθή εμάιεηςε 
ησλ αλεπηζχκεησλ ζηνηρείσλ.  

Οη εγγελείο αηηίεο ησλ ιαζψλ καο, ζίγνπξα κπνξνχλ λα 
μεξηδσζνχλ απφ κέζα καο, ράξε ζηελ απνηειεζκαηηθή 
δνπιεηά ηνπ Δζψηεξνπ Υξηζηνχ.  
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αθψο ηα Δγψ αηηίεο ζπλήζσο έρνπλ ηξνκαρηηθά 
δχζθνια ζπκπιέγκαηα.  

Παξάδεηγκα: Έλαο ζπνπδαζηήο ηνπ εζσηεξηζκνχ ζα 
κπνξνχζε λα έρεη εμαπαηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ θαη 
ζαλ απνηέιεζκα ν λεφθπηνο απηφο λα γίλεη ζθεπηηθηζηήο. ε 
απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην Δγψ αηηία πνπ 
πξνθαιεί απηφ ην ζθάικα, ζα κπνξνχζε λα δηαιπζεί κφλν 
κέζσ ηεο χςηζηεο εζψηεξεο κεηάλνηαο θαη κε πνιχ εηδηθέο 
εζσηεξηζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

Ο Δζψηεξνο Υξηζηφο κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο δνπιεχεη 
εληαηηθά εμαιείθνληαο κε βάζε πλεηδεηέο Γνπιεηέο θαη 
Θειεκαηηθέο Σαιαηπσξίεο φιεο απηέο ηηο κπζηηθέο αηηίεο ησλ 
ζθαικάησλ καο.  

Ο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο πξέπεη λα δεη κέζα ζηα 
εζψηεξά καο βάζε φιν ην θνζκηθφ δξάκα.  

Δθπιήζζεηαη θαλείο φηαλ βιέπεη ζηνλ αηηηαηφ θφζκν 
φια ηα βαζαληζηήξηα απφ ηα νπνία πεξλά ν Κχξηνο ηεο 
Σειεηφηεηαο.  

ηνλ αηηηαηφ θφζκν ν Μπζηηθφο Υξηζηφο πεξλά απφ 
φιεο ηηο αλείπσηεο πίθξεο ηνπ Μαξηπξηθνχ ηνπ Γξφκνπ.  

Αλακθίβνια, ν Πηιάηνο «λίπηεη ηαο ρείξαο ηνπ» θαη 
δηθαηνινγείηαη, φκσο ζην ηέινο θαηαδηθάδεη ην Λαηξεπηφ ζην 
ζηαπξηθφ ζάλαην.  

Καηαιήγεη εμαηξεηηθή γηα ην δηνξαηηθφ Μπεκέλν ε 
άλνδνο ζην Γνιγνζά.  

Αλακθίβνια ε ειηαθή πλείδεζε νινθιεξσκέλε κε ηνλ 
Ίληηκν, ζηαπξσκέλε ζην κεγαιφζηαπξν ηνπ Γνιγνζά, 
πξνθέξεη ηξνκεξέο θξάζεηο πνπ ζηα αλζξψπηλα φληα δελ 
έρεη δνζεί λα ζπιιακβάλνπλ.  

Ζ ηειηθή θξάζε «Παηέξα κνπ, ζηα ρέξηα ζνπ 
παξαδίδσ ην πλεχκα κνπ» αθνινπζείηαη απφ αζηξαπέο, 
βξνληέο θαη κεγάινπο θαηαθιπζκνχο.  

Μεηέπεηηα ν Δζψηεξνο Υξηζηφο κεηά ηελ 
απνθαζήισζε ηνπνζεηείηαη ζηνλ Ηεξφ ηνπ Σάθν.  
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Μέζα απφ ην ζάλαην ν Δζψηεξνο Υξηζηφο ζθνηψλεη ην 
ζάλαην. Πνιχ πην αξγά ρξνληθά, ν Δζψηεξνο Υξηζηφο πξέπεη 
λα αλαζηεζεί κέζα καο.  

Αλαληίξξεηα, ε Υξηζηηθή Αλάζηαζε έξρεηαη λα καο 
κεηαζρεκαηίζεη ξηδηθά.  

Οπνηνζδήπνηε Αλαζηεκέλνο Γάζθαινο θαηέρεη 
εμαηξεηηθέο δπλάκεηο πάλσ ζηελ θσηηά, ζηνλ αέξα, ζηα λεξά 
θαη ζηελ γε.  

Αλακθίβνια νη Αλαζηεκέλνη Γάζθαινη απνθηνχλ ηελ 
αζαλαζία φρη κφλν ςπρνινγηθά αιιά θαη ζσκαηηθά.  

Ο Ηεζνχο, ν Μεγάινο Καβίξ δεη αθφκα κε ην ίδην 
θπζηθφ ζψκα πνπ είρε ζηελ Ηεξή Γε. Ο Κφληε αηλ Εεξκαίλ, 
πνπ κεηέηξεπε ην κνιχβη ζε ρξπζφ θαη έθαλε δηακάληηα 
πξψηεο πνηφηεηαο ζηνπο αηψλεο: 15ν  16ν, 17ν, 18ν θιπ, δεη 
αθφκα.  

Ο αηληγκαηηθφο θαη παλίζρπξνο Κφληε Καιιηφζηξν πνπ 
έθαλε ηελ Δπξψπε λα ζαζηίζεη ηφζν κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 
ζηνπο αηψλεο: 16ν, 17ν θαη 18ν είλαη έλαο αλαζηεκέλνο 
Γάζθαινο θαη αθφκα δηαηεξεί ην ίδην θπζηθφ ηνπ ζψκα.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 28  

Ο ΤΠΔΡΑΝζΡΧΠΟ  

Έλαο Κψδηθαο ηεο Αλανπάθ έγξαθε: «Οη ζενί 
δεκηνχξγεζαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ μχιν θαη αθνχ ηνπο 
δεκηνχξγεζαλ, ηνπο ζπγρψλεπζαλ κε ηελ ζετθφηεηα». κσο 
θαηφπηλ πξνζζέηεη: «Γελ θαηνξζψλνπλ φινη νη άλζξσπνη λα 
ζπγρσλεπζνχλ κε ηελ ζετθφηεηα».  

Αζπδεηεηί, ην πξψην πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δεκηνπξγία 
ηνπ Αλζξψπνπ πξνηνχ κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί κε ην 
Πξαγκαηηθφ.  

Σν Γηαλννχκελν Εψν ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν 
άλζξσπoο, κε θαλέλα ηξφπν δελ είλαη ν άλζξσπνο.  

Αλ ζπγθξίλνπκε ηνλ άλζξσπν κε ην Γηαλννχκελν Εψν, 
ζα κπνξέζνπκε ηφηε λα εμαθξηβψζνπκε απφ κφλνη καο ην 
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ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φηη ην Γηαλννχκελν Εψν αλ θαη θπζηθά 
κνηάδεη κε ηνλ άλζξσπν, ςπρνινγηθά είλαη απφιπηα 
δηαθνξεηηθφ.  

Γπζηπρψο, φινη ζθέθηνληαη ιαλζαζκέλα, ππνζέηνπλ 
φηη είλαη Άλζξσπνη, θαη πξνζδηνξίδνληαη ζαλ ηέηνηνη.  

Πάληνηε πηζηεχακε φηη ν άλζξσπνο είλαη ν βαζηιηάο 
ηεο δεκηνπξγίαο. Σν Γηαλννχκελν Εψν, κέρξη ζήκεξα, δελ 
έρεη απνδείμεη φηη είλαη βαζηιηάο νχηε ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ 
ηνπ. Δάλ δελ είλαη βαζηιηάο ησλ ίδησλ ηνπ ησλ ςπρνινγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, αλ δελ κπνξεί λα ηηο δηεπζχλεη κε ηελ ζέιεζή 
ηνπ, πνιχ ιηγφηεξν ζα κπνξεί λα θπβεξλήζεη ηελ Φχζε.  

Με θαλέλα ηξφπν δε ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε ηνλ 
Άλζξσπν ζα ζθιάβν, αλίθαλν λα απηνθπβεξλεζεί θαη λα έρεη 
κεηαηξαπεί ζε παηρλίδη ησλ δσηθψλ δπλάκεσλ ηεο θχζεο.  

Ή είλαη βαζηιηάο ηνπ ζχκπαληνο ή δελ είλαη. ηελ 
ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, απνδεηθλχεηαη αζπδεηεηί ην 
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φηη δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζηελ 
θαηάζηαζε ηνπ Αλζξψπνπ.  

Μέζα ζηνπο ζεμνπαιηθνχο αδέλεο ηνπ Γηαλννχκελνπ 
Εψνπ, ν Ήιηνο έρεη ηνπνζεηήζεη ηνπο ζπφξνπο γηα ηνλ 
Άλζξσπν.  

αθψο, νη ζπφξνη απηνί κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ή 
λα ραζνχλ νξηζηηθά.  

Αλ ζέινπκε λα αλαπηπρζνχλ νη ζπφξνη απηνί, γίλεηαη 
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 
θαηαβάιιεη ν Ήιηνο γηα λα δεκηνπξγήζεη Αλζξψπνπο.  

Ο λφκηκνο Άλζξσπνο πξέπεη λα δνπιέςεη εληαηηθά κε 
ζαθή ζθνπφ λα εμαιείςεη απφ κέζα ηνπ ηα αλεπηζχκεηα 
ζηνηρεία πνπ θνξησλφκαζηε ζην εζσηεξηθφ καο.  

Αλ ν πξαγκαηηθφο Άλζξσπνο δελ εμαιείςεη απφ ηνλ 
εαπηφ ηνπ απηά ηα ζηνηρεία, ζα απνηχρεη δπζηπρψο. Θα 
κεηαηξαπεί ζε κηα απνβνιή ηεο Κνζκηθήο Μεηέξαο, ζε κηα 
απνηπρία.  
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Ο Άλζξσπνο πνπ ζη’ αιήζεηα δνπιεχεη πάλσ ζηνλ 
εαπηφ ηνπ κε ζθνπφ λα αθππλίζεη ηελ πλείδεζε, ζα 
κπνξέζεη λα ελνπνηεζεί κε ην ζείν.  

Πξνθαλψο, ν Ζιηαθφο Άλζξσπνο ελνπνηεκέλνο κε ηελ 
ζεφηεηα, κεηαηξέπεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη απηνδίθαηα ζε 
ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ.  

Γελ είλαη ηφζν εχθνιν λα θηάζεη θαλείο ζηνλ 
ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ. Αλακθηζβήηεηα, ν δξφκνο πνπ νδεγεί 
ζηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ βξίζθεηαη πέξα απφ ην θαιφ θαη ην 
θαθφ.  

Έλα πξάγκα είλαη θαιφ φηαλ καο ζπκθέξεη θαη θαθφ 
φηαλ δε καο ζπκθέξεη. Αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ζηίρνπ 
θξχβεηαη επίζεο θαη ην έγθιεκα. Τπάξρεη πνιιή αξεηή ζηνλ 
θαθνχξγν θαη πνιιή θαθία ζηνλ ελάξεην.  

Ο δξφκνο πνπ νδεγεί ζηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ είλαη ην 
κνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ, απηφο ν δξφκνο είλαη 
γεκάηνο θηλδχλνπο απφ κέζα θη απ’ έμσ.  

Σν θαθφ είλαη επηθίλδπλν, ην θαιφ επίζεο είλαη 
επηθίλδπλν. Ο ηξνκαρηηθφο δξφκνο βξίζθεηαη πέξα απφ ην 
θαιφ θαη ην θαθφ, είλαη θνβεξά ζθιεξφο.  

Οπνηνζδήπνηε εζηθφο θαλφλαο κπνξεί λα καο 
εκπνδίζεη ζην δξφκν πξνο ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ. Ζ 
πξνζθφιιεζε ζε απηά ή εθείλα ηα ρζεο, ζε απηέο ή εθείλεο ηηο 
ζθελέο κπνξεί λα καο εκπνδίζεη ζην δξφκν πνπ θηάλεη σο 
ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ.  

Οη θαλφλεο, νη δηαδηθαζίεο, φζν θαη αλ είλαη ζνθέο, αλ 
βξίζθνληαη κπιεγκέλεο ζε απηφλ ή εθείλν ην θαλαηηζκφ, ζε 
απηήλ ή εθείλε ηελ πξνθαηάιεςε, ζε απηήλ ή εθείλε ηελ 
αληίιεςε, κπνξνχλ λα καο εκπνδίζνπλ ζην λα 
πξνρσξήζνπκε πξνο ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ.  

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ γλσξίδεη ην θαιφ ηνπ θαθνχ θαη 
ην θαθφ ηνπ θαινχ. Υνπθηψλεη ην μίθνο ηεο θνζκηθήο 
δηθαηνζχλεο θαη βξίζθεηαη πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ.  
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Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ, ξεπζηνπνηψληαο κέζα ηνπ φιεο 
ηηο αμίεο, θαιέο θαη θαθέο, έρεη κεηαηξαπεί ζε θάηη πνπ θαλείο 
δελ θαηαιαβαίλεη, είλαη ε αθηίλα, είλαη ε θιφγα ηνπ 
Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο δσήο πνπ απαζηξάπηεη ζην 
πξφζσπν ελφο Μσυζή.  

ε θάζε αληίζθελν ηνπ δξφκνπ, θάπνηνο εξεκίηεο 
πξνζθέξεη ηηο δσξεέο ηνπ ζηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ, φκσο 
απηφο ζπλερίδεη ην δξφκν ηνπ πην πέξα απφ ηνπο θαινχο 
ζθνπνχο ησλ εξεκηηψλ.  

Απηφ πνπ είπαλ νη άλζξσπνη, θάησ απφ ην ηεξφ 
θαηψθιη ησλ λαψλ είλαη πνιχ φκνξθν, αιιά ν 
ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηα ζενζεβνχκελα 
ξεηά ησλ αλζξψπσλ.  

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ είλαη ν θεξαπλφο θαη ν Λφγνο ηνπ 
είλαη ε βξνληή πνπ δηαιχεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαινχ θαη ηνπ 
θαθνχ.  

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ απαζηξάπηεη ζηα ζθνηάδηα, 
φκσο απηά κηζνχλ ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ.  

Σα πιήζε ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ ζαλ 
δηεζηξακκέλν γηα ην ίδην ην γεγνλφο φηη δελ ρσξάεη κέζα ζηα 
αδηακθηζβήηεηα δφγκαηα, νχηε κέζα ζηηο επιαβείο θξάζεηο, 
νχηε κέζα ζηελ πγεηή εζηθή ησλ ζνβαξψλ αλζξψπσλ.  

Οη άλζξσπνη απερζάλνληαη ηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ θαη 
ηνλ ζηαπξψλνπλ αλάκεζα ζε εγθιεκαηίεο γηαηί δελ ηνλ 
θαηαιαβαίλνπλ, γηαηί ηνλ πξνδηθάδνπλ βιέπνληάο ηνλ κέζα 
απφ ηνλ ςπρνινγηθφ θαθφ φισλ φζσλ λνκίδνληαη άγηα, αθφκα 
θαη αλ είλαη κνρζεξά.  

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ είλαη ζαλ ηνλ θεξαπλφ πνπ 
πέθηεη πάλσ ζηνπο δηεζηξακκέλνπο ή ζαλ ηελ ιάκςε απφ 
θάηη πνπ δε γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη πνπ ράλεηαη χζηεξα κέζα 
ζην κπζηήξην.  

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ δελ είλαη νχηε άγηνο νχηε 
δηεζηξακκέλνο, βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηελ αγηφηεηα θαη ηελ 
δηαζηξνθή. κσο νη άλζξσπνη ηνλ αμηνινγνχλ ζαλ άγην ή 
δηεζηξακκέλν.  



 111 

Ο ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ ιάκπεη γηα κηα ζηηγκή αλάκεζα 
ζηα ζθνηάδηα απηνχ ηνπ θφζκνπ θαη κεηά εμαθαλίδεηαη γηα 
πάληα.  

Μέζα ζηνλ ΤΠΔΡΑΝΘΡΧΠΟ απαζηξάπηεη θινγεξφο ν 
Κφθθηλνο Υξηζηφο. Ο Δπαλαζηαηηθφο Υξηζηφο, ν Κχξηνο ηεο 
Μεγάιεο Αληαξζίαο.  

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 29  

ΣΟ ΑΓΗΟ ΓΚΡΑΑΛ  

Σν Άγην Γθξάαι απαζηξάπηεη κέζα ζηελ βαζηά λχρηα 
φισλ ησλ επνρψλ. Οη Ηππφηεο ηνπ Μεζαίσλα ζηελ επνρή ησλ 
ζηαπξνθνξηψλ, αλαδήηεζαλ κάηαηα ην Ηεξφ Γθξάαι ζηελ Ηεξή 
Γε, φκσο δελ ην βξήθαλ.  

ηαλ ν Πξνθήηεο Αβξαάκ γχξηδε απφ ηνλ πφιεκν 
ελάληηα ζηνπο βαζηιηάδεο ησλ νδφκσλ θαη ησλ Γνκφξσλ, 
ιέλε φηη ζπλάληεζε ηνλ Μειρηζεδέθ, ην Πλεχκα ηεο Γεο. 
ίγνπξα απηφ ην Μεγάιν Ολ δνχζε ζ’ έλα θάζηξν 
ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο ζ’ εθείλν ην ηφπν φπνπ αξγφηεξα 
ρηίζηεθε ε Ηεξνπζαιήκ, ε αγαπεκέλε πφιε ησλ Πξνθεηψλ.  

Λέεη ν κχζνο ησλ αηψλσλ θαη απηφ ην μέξνπλ νη ζενί θαη 
νη άλζξσπνη, φηη ν Αβξαάκ γηφξηαζε ην Γλσζηηθφ Υξίζκα κε 
ηελ κνηξαζηά ηνπ ςσκηνχ θαη ηνπ θξαζηνχ παξφληνο ηνπ 
Μειρηζεδέθ.  

Γελ είλαη πεξηηηφ λα βεβαηψζνπκε φηη ν Αβξαάκ 
παξέδσζε ηφηε ζηνλ Μειρηζεδέθ ηελ Γεθάηε θαη ηα 
Πξσηφιεηα φπσο είλαη γξακκέλν ζην Βηβιίν ηνπ Νφκνπ.  

Ο Αβξαάκ πήξε απφ ηα ρέξηα ηνπ Μειρηζεδέθ ην Ηεξφ 
Γθξάαι. Πνιχ αξγφηεξα ζηνλ ρξφλν, απηή ε θνχπα 
παξαδφζεθε ζην λαφ ηεο Ηεξνπζαιήκ.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε Βαζίιηζζα ηνπ αβά 
ιεηηνχξγεζε ζα κεζάδνληαο γηα ην γεγνλφο απηφ. 
Παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ζην Βαζηιηά νινκψληα κε ην Άγην 
Γθξάαι θαη αθνχ ηνλ ππφηαμε ζε απζηεξέο δνθηκαζίεο ηνπ 
παξέδσζε απηφ ην ηφζν πνιχηηκν θφζκεκα.  
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Ο Μεγάινο Καβίξ Ηεζνχο ήπηε ζε απηήλ ηελ θνχπα 
ζηελ ηεξή ηειεηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ δείπλνπ φπσο είλαη 
γξακκέλν ζηα ηέζζεξα Δπαγγέιηα.  

Ο Ησζήθ ηεο Αξηκαζαίαο γέκηζε ηελ Κνχπα κε ην αίκα 
πνπ πήγαδε απφ ηηο πιεγέο ηνπ Λαηξεπηνχ ζην Βνπλφ ηνπ 
Γνιγνζά.  

ηαλ ε Ρσκατθή αζηπλνκία εξεχλεζε ην κέγαξν ηνπ 
αλαθεξφκελνπ πγθιεηηθνχ δε βξήθε απηφ ην πνιχηηκν 
θφζκεκα.  

Ο Ρσκαίνο πγθιεηηθφο δελ έθξπςε κφλν ην ηφζν 
πνιχηηκν θφζκεκα αιιά επηπιένλ καδί κε απηφ θχιαμε θάησ 
απφ ηελ γε ηελ ιφγρε ηνπ Λνγγίλνπ κε ηελ νπνία ν Ρσκαίνο 
εθαηφληαξρνο πιήγσζε ην πιεπξφ ηνπ Κπξίνπ.  

Ο Ησζήθ ηεο Αξηκαζαίαο θιείζηεθε ζε κηα θνβεξή 
θπιαθή επεηδή δελ ήζειε λα παξαρσξήζεη ην Ηεξφ Γθξάαι.  

ηαλ ν αλαθεξφκελνο πγθιεηηθφο βγήθε απφ ηελ 
θπιαθή έθπγε γηα ηελ Ρψκε κεηαθέξνληαο ην Ηεξφ Γθξάαι.  

Φηάλνληαο ζηελ Ρψκε, ν Ησζήθ ηεο Αξηκαζαίαο έπεζε 
ζηνπο δησγκνχο ηνπ Νέξσλα θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ θαη έθπγε 
γηα ηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ.  

Μηα λχρηα ζηνλ χπλν ηνπ εκθαλίζηεθε έλαο άγγεινο 
θαη ηνπ είπε: «Απηφ ην δηζθνπφηεξν έρεη κεγάιε δχλακε γηαηί 
κέζα ηνπ βξίζθεηαη ην αίκα ηνπ Λπηξσηή ηνπ Κφζκνπ». Ο 
Ησζήθ ηεο Αξηκαζαίαο, ππαθνχνληαο ζηηο δηαηαγέο ηνπ 
αγγέινπ, έζαςε απηφ ην δηζθνπφηεξν ζ’ έλαλ λαφ πνπ 
βξίζθεηαη ζην Μνλζεξάη, ζηελ Καηαισλία ηεο Ηζπαλίαο.  

Με ηνλ θαηξφ, ην δηζθνπφηεξν απηφ έγηλε αφξαην καδί 
κε ηνλ λαφ θαη κέξνο απφ ην βνπλφ.  

Σν Ηεξφ Γθξάαι είλαη ην πνηήξη ηνπ Δξκή, ε θνχπα ηνπ 
νινκψληα, ε πνιχηηκε πδξία φισλ ησλ λαψλ ησλ 
κπζηεξίσλ.  

ηελ Κηβσηφ ηεο Γηαζήθεο δελ έιεηπε πνηέ ην Ηεξφ 
Γθξάαι κε ηελ κνξθή ηεο θνχπαο ή δνρείνπ κέζα ζην νπνίν 
βξηζθφηαλ ηνπνζεηεκέλν ην Μάλλα ηεο εξήκνπ.  
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Σν Ηεξφ Γθξάαι αιιεγνξίδεη κε έκθαζε ην ζειπθφ 
YONI. Μέζα ζε απηήλ ηελ ηεξή θνχπα βξίζθεηαη ην λέθηαξ ηεο 
αζαλαζίαο, ην ψκα ησλ κπζηηθηζηψλ, ην χζηαην πνηφ ησλ 
Άγησλ Θεψλ.  

Ο Κφθθηλνο Υξηζηφο πίλεη απφ ην Άγην Γθξάαι ηελ 
ππέξηαηε ψξα ηεο Υξηζηηθνπνίεζεο, έηζη είλαη γξακκέλν ζην 
Δπαγγέιην ηνπ Κπξίνπ.  

Πνηέ δε ιείπεη ην Ηεξφ Γθξάαι απφ ην Βσκφ ηνπ Νανχ. 
αθψο ν Ηεξέαο πξέπεη λα πηεη ην θξαζί ηνπ θσηφο ζηελ Άγηα 
Κνχπα.  

Θα ήηαλ παξάινγν λα ππνζέζνπκε έλα Ναφ 
Μπζηεξίσλ κέζα απφ ηνλ νπνίν λα ιείπεη ε επινγεκέλε 
Κνχπα φισλ ησλ επνρψλ.  

Απηφ έξρεηαη λα καο ζπκίζεη ηελ Γθνπτλεβίξ, ηελ 
Βαζίιηζζα ησλ Υίλαο, εθείλε πνπ θέξλαγε ην θξαζί ζην 
Λάλζεινη ζηηο εμαίζηεο θνχπεο ησλ SUFRA θαη MANTI.  

Οη αζάλαηνη Θενί ηξέθνληαη κε ην πνηφ πνπ πεξηέρεηαη 
ζηελ Άγηα Κνχπα. ζνη κηζνχλ ηελ Δπινγεκέλε Κνχπα, 
βιαζθεκνχλ ελάληηα ζην Άγην Πλεχκα.  

Ο Τπεξάλζξσπνο πξέπεη λα ηξέθεηαη κε ην λέθηαξ ηεο 
αζαλαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην ζείν Γηζθνπφηεξν ηνπ Νανχ.  

Ζ κεηαβνιή ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο είλαη βαζηθή 
φηαλ ζέιεη θαλείο λα πηεη απφ ην Άγην Πνηήξη.  

Ο Κφθθηλνο Υξηζηφο, πάληνηε επαλαζηαηηθφο, πάληνηε 
αληάξηεο, πάληνηε εξστθφο, πάληνηε ζξηακβεπηήο, πςψλεη ην 
πνηήξη ζηελ πγεηά ησλ Θεψλ πίλνληαο ζην ρξπζφ 
Γηζθνπφηεξν.  

εθψζηε θαιά ην πνηήξη ζαο θαη πξνζνρή λα κε 
ρχζεηε νχηε ζηαγφλα απφ ην πνιχηηκν θξαζί.  

Θπκεζείηε φηη ην έκβιεκά καο είλαη Σhelema (Θέιεζε).  

Μέζα απφ ηνλ πάην ηνπ Γηζθνπφηεξνπ, ζπκβνιηθή 
κνξθή ηνπ ζειπθνχ ζεμνπαιηθνχ νξγάλνπ, βιαζηαίλνπλ 
θιφγεο πνπ απαζηξάπηνπλ ζην αλαςνθνθθηληζκέλν 
πξφζσπν ηνπ Τπεξαλζξψπνπ.  
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Οη άθαηνη Θενί φισλ ησλ γαιαμηψλ πίλνπλ πάληα απφ 
ην πνηφ ηεο αζαλαζίαο ζην αηψλην Γηζθνπφηεξν.  

Σν ζειεληαθφ θξχν παξάγεη θαζνδηθέο εμειίμεηο ζην 
ρξφλν. Δίλαη απαξαίηεην λα πίλνπκε απφ ην ηεξφ θξαζί ηνπ 
θσηφο ζην άγην Πνηήξη ηεο Αιρεκείαο.  

Ζ πνξθχξα ησλ ηεξψλ Βαζηιηάδσλ, ε βαζηιηθή θνξψλα 
θαη ν ππξνγελήο ρξπζφο, είλαη κφλν γηα ηνλ Κφθθηλν Υξηζηφ.  

Ο Κχξηνο ηνπ Κεξαπλνχ θαη ηεο Βξνληήο ρνπθηψλεη 
ζην δεμί ηνπ ρέξη ην Άγην Γθξάαι θαη πίλεη ην ρξπζφ θξαζί γηα 
λα ηξαθεί.  

ζνη μερεηιίδνπλ ην Πνηήξη ηνπ Δξκή θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ρεκηθήο ζπλνπζίαο, εθ ησλ πξαγκάησλ κεηαηξέπνληαη ζε 
ππάλζξσπα πιάζκαηα ηνπ ππν-θφζκνπ.  

ια φζα έρνπκε γξάςεη εδψ, έρνπλ πιήξε ηεθκεξίσζε 
ζην βηβιίν κνπ κε ηίηιν «Ο Σέιεηνο Γάκνο».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


