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Πρόλογος 

Τα τρία ζργα που αποτελοφν αυτό το τόμο, γράφτθκαν από το Silo ςτθ Μεντόηα 

(Αργεντινι). 

«Το Εςωτερικό Βλζμμα» ολοκλθρϊκθκε προσ τα τζλθ του φκινοπϊρου του 1972 και 

διορκϊκθκε τον Αφγουςτο του 1988. Με τθ ςειρά του, «Το Εςωτερικό Τοπίο» τελείωςε το 

χειμϊνα του 1981 και τροποποιικθκε, επίςθσ, τον Αφγουςτο του 1988. Τζλοσ, «Το 

Ανκρϊπινο τοπίο» ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο του ίδιου χρόνου.  

Μεταξφ τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ του Εςωτερικοφ Βλζμματοσ και τθ διόρκωςι του πζραςαν 

δεκάξι χρόνια. Σ’ αυτό το διάςτθμα το βιβλίο κυκλοφόρθςε ςε πολυάρικμεσ γλϊςςεσ τθσ 

Δφςθσ και τθσ Ανατολισ, βοθκϊντασ τθν προςωπικι επαφι του ςυγγραφζα με αναγνϊςτεσ 

από διαφορετικά πλάτθ. Αυτό το γεγονόσ ςίγουρα ςυνειςζφερε ςτθν απόφαςθ για τθν 

αλλαγι διαφόρων κεφαλαίων του γραπτοφ, γιατί παρατθρικθκε ότι τα διάφορα 

πολιτιςμικά ςτρϊματα ςτα οποία ζφτανε το ζργο δθμιουργοφςαν αμζτρθτεσ διαφορζσ ςτθν 

ερμθνεία των κειμζνων. Επίςθσ, υπιρξαν λζξεισ που παρουςίαςαν ςοβαρζσ δυςκολίεσ τθν 

ϊρα τθσ μετάφραςθσ και βζβαια, ζγινε ςφγχυςθ τθσ αρχικισ ζννοιασ με εκείνθ που 

χρθςιμοποιοφνταν.  

Αυτό που ειπϊκθκε πιο πριν ιςχφει επίςθσ και για «Το Εςωτερικό Τοπίο». Στθν περίπτωςι 

του μεςολάβθςαν επτά χρόνια μεταξφ τθσ αρχικισ παραγωγισ και τθσ επεξεργαςίασ του 

αλλαγμζνου κειμζνου.  

Ρικανά ιταν μζροσ του ςχεδίου του ςυγγραφζα να πραγματοποιιςει αυτι τθ διόρκωςθ 

των δφο πρϊτων βιβλίων με ςκοπό να τα ενοποιιςει με το τρίτο. Ραρατθρείται ότι τον 

Αφγουςτο του 1988 πραγματοποιοφνται οι διορκϊςεισ και δφο μινεσ μετά, το τρίτο βιβλίο 

τελειϊνει. Και «Το Ανκρϊπινο Τοπίο», αν και διατθρεί τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ςτυλ 

των δφο προθγοφμενων παραγωγϊν, αντίκετα μ’ αυτζσ αποςπά ιδιαιτερότθτεσ από τον 

πολιτιςμικό και κοινωνικό κόςμο, προωκϊντασ τθν εναςχόλθςθ με κζματα που 

αναπόφευκτα ζλκουν όλα τα χαρακτθριςτικά αυτοφ του λογοτεχνικοφ ςϊματοσ που ςτθ 

ςυνζχεια γνωρίηουμε με το τίτλο «Να Εξανκρωπίςουμε Τθ Γθ». 

Άλλεσ παραγωγζσ του Silo τελείωσ ξζχωρεσ από τθ μορφι ζκκεςθσ τθσ ποιθτικισ πρόηασ, 

δεν παρουςιάηουν τισ δυςκολίεσ που ςχολιάηουμε, μια και ο ςυγκεραςμόσ των τριϊν 

βιβλίων ι θ ατομικι ζκδοςι τουσ δε δθμιουργεί με το υπόλοιπο από το ζργο του αυτι τθν 

διαφορετικότθτα ςτο φφοσ, που είναι αναπόφευκτθ ςτθν παροφςα περίπτωςθ. 
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I. Ο ΔΙΑΛΟΓΙΜΟ 

 

1. Εδϊ εξιςτορείται πϊσ το μθ-νόθμα τθσ ηωισ μετατρζπεται ςε νόθμα και ςε 

πλθρότθτα. 

2. Εδϊ υπάρχει χαρά, αγάπθ ςτο ςϊμα, ςτθ φφςθ, ςτθν ανκρωπότθτα και ςτο πνεφμα. 

3. Εδϊ απορρίπτονται οι κυςίεσ, το αίςκθμα τθσ ενοχισ και οι μετακανάτιεσ απειλζσ. 

4. Εδϊ δεν αντιτίκεται το γιινο ςτο αιϊνιο. 

5. Εδϊ μιλά για τθν εςωτερικι αποκάλυψθ ςτθν οποία φτάνει όποιοσ                                                   

προςεκτικά διαλογίηεται με ταπεινι αναηιτθςθ.  
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II. ΔΙΑΘΕΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΗΗ 

 

1. Ξζρω πωσ αιςκάνεςαι γιατί μπορϊ να βιϊςω τθν κατάςταςι ςου, αλλά εςφ δεν 

ξζρεισ πϊσ βιϊνεται αυτό που λζω. Κατά ςυνζπεια, αν ςου μιλιςω με ανιδιοτζλεια 

γι’ αυτό που κάνει ευτυχιςμζνο και ελεφκερο το ανκρϊπινο ον, αξίηει τον κόπο να 

προςπακιςεισ να καταλάβεισ. 

2. Μθ νομίςεισ ότι κα καταλάβεισ ςυηθτϊντασ μαηί μου. Αν πιςτεφεισ ότι φζρνοντασ 

αντιρριςεισ κα κατανοιςεισ ξεκάκαρα, μπορείσ να το κάνεισ, αλλά δεν είναι αυτόσ 

ο δρόμοσ που αντιςτοιχεί ςε τοφτθ τθν περίπτωςθ. 

3. Αν με ρωτιςεισ ποια είναι θ ςτάςθ που αρμόηει, κα ςου πω το να διαλογίηεςαι ςε 

βάκοσ και χωρίσ βιαςφνθ αυτό που ςου εξθγϊ εδϊ. 

4. Αν αντιτείνεισ πωσ ζχεισ να αςχολθκείσ με πιο επείγοντα πράγματα, κα ςου 

απαντιςω πωσ, κακϊσ θ επικυμία ςου είναι να κοιμθκείσ ι να πεκάνεισ, δε κα 

κάνω τίποτα για να αντιταχκϊ. 

5. Και οφτε να ιςχυριςτείσ πωσ ςε δυςαρεςτεί ο τρόποσ μου να παρουςιάηω τα 

πράγματα, γιατί αυτό δεν το λεσ για τθ φλοφδα όταν το φροφτο ςου αρζςει. 

6. Εκκζτω με τον τρόπο που μου φαίνεται κατάλλθλοσ, όχι με αυτόν που κα 

ευχαριςτοφςε όςουσ λαχταροφν πράγματα απομακρυςμζνα από τθν εςωτερικι 

αλικεια    
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III. ΣΟ ΜΗ-ΝΟΗΜΑ 

 

Σε διάρκεια πολλϊν θμερϊν ανακάλυψα αυτό το μεγάλο παράδοξο: εκείνοι που ζφεραν τθν 

αποτυχία ςτθν καρδιά τουσ κα μποροφςαν να φωτίςουν τον ζςχατο κρίαμβο, εκείνοι που 

αιςκάνονταν κριαμβευτζσ κα ξζμεναν ςτο δρόμο ςα φυτά ςε ςκόρπια και ξζκωρθ ηωι. Σε 

διάρκεια πολλϊν θμερϊν ζφταςα εγϊ ςτο φωσ από τισ ςκοτεινότερεσ ςκοτεινιζσ, 

οδθγθμζνοσ όχι από τθ διδαςκαλία, αλλά από το διαλογιςμό. 

Ζτςι είπα ςτον εαυτό μου τθν πρϊτθ μζρα: 

1. Δεν υπάρχει νόθμα ςτθ ηωι αν όλα τελειϊνουν με το κάνατο. 

2. Κάκε δικαιολόγθςθ των πράξεων, είτε είναι αξιοκαταφρόνθτεσ, είτε είναι εξαίρετεσ, 

είναι πάντα ζνα καινοφριο όνειρο που αφινει μπροςτά του το κενό. 

3. Ο κεόσ είναι κάτι όχι ςίγουρο. 

4. Θ πίςτθ είναι κάτι τόςο μεταβλθτό όςο θ λογικι και το όνειρο. 

5. “Αυτό που κάποιοσ πρζπει να κάνει” μπορεί να τεκεί εξ’ ολοκλιρου ςε ςυηιτθςθ 

και τίποτα δεν υποςτθρίηει οριςτικά τισ εξθγιςεισ. 

6. “Θ ευκφνθ” αυτοφ που δεςμεφεται για κάτι, δεν είναι μεγαλφτερθ από τθν ευκφνθ 

εκείνου που δε δεςμεφεται. 

7. Κινοφμαι ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντά μου, κι αυτό δε με κάνει δειλό, οφτε όμωσ 

και ιρωα. 

8. “Τα ενδιαφζροντά μου” δε δικαιολογοφν οφτε απαξιϊνουν τίποτα. 

9. “Οι λόγοι μου” δεν είναι καλφτεροι οφτε χειρότεροι από τουσ λόγουσ των    άλλων. 

10. Θ ςκλθρότθτα με τρομάηει, αλλά δεν είναι γι’ αυτό και από μόνθ τθσ καλφτερθ ι 

χειρότερθ από τθν καλοςφνθ. 

11. Αυτό που λζχκθκε ςιμερα από εμζνα ι από άλλουσ, δεν ιςχφει αφριο. 

12. Το να πεκάνεισ δεν είναι καλφτερο από το να ηεισ ι από το να μθν ζχεισ γεννθκεί, 

αλλά οφτε είναι χειρότερο. 

13. Ανακάλυψε, όχι μζςω τθσ διδαςκαλίασ, αλλά μζςω τθσ εμπειρίασ και του 

διαλογιςμοφ, ότι δεν υπάρχει νόθμα ςτθ ηωι αν όλα τελειϊνουν με το κάνατο.  
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IV. Η ΕΞΑΡΣΗΗ 

 

Θ δεφτερθ μζρα: 

 

1. Πλα αυτά που πράττω, αιςκάνομαι και ςκζφτομαι, δεν εξαρτϊνται από μζνα. 

2. Είμαι μεταβλθτόσ και εξαρτϊμαι από τθ δράςθ του περιβάλλοντοσ. Πταν κζλω να 

αλλάξω το περιβάλλον ι το “εγϊ” μου, είναι το περιβάλλον που με αλλάηει. Ζτςι 

λοιπόν αναηθτϊ τθν πόλθ ι τθν φφςθ, τθν κοινωνικι απολφτρωςθ ι μια καινοφρια 

μάχθ που δικαιολογεί τθν φπαρξι μου… Σε κάκε μία απ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το 

περιβάλλον με οδθγεί να αποφαςίςω για τθ μία ι τθν άλλθ ςτάςθ. Με αυτόν τον 

τρόπο τα ενδιαφζροντά μου και το περιβάλλον με αφινουν εδϊ που είμαι. 

3. Λζω λοιπόν ότι δεν ζχει ςθμαςία, τι ι ποιοσ αποφαςίηει. Λζω ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ πωσ πρζπει να ηιςω, μια και ιδθ βρίςκομαι ςε κατάςταςθ να ηω. Τα 

λζω όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να τα δικαιολογεί. Μπορϊ να πάρω 

μιαν απόφαςθ, να διςτάςω ι να παραμείνω εδϊ που βρίςκομαι. Σε κάκε 

περίπτωςθ, ζνα πράγμα είναι καλφτερο από ζνα άλλο προςωρινά, αλλά δεν 

υπάρχει οριςτικά “καλφτερο” ι “χειρότερο”. 

4. Αν κάποιοσ μου πει πωσ όποιοσ δεν τρϊει πεκαίνει, κα του απαντιςω πωσ 

πράγματι, ζτςι είναι κι ότι είναι υποχρεωμζνοσ να τρϊει υποκινοφμενοσ από τισ 

ανάγκεσ του, αλλά δε κα προςκζςω ς’ αυτό ότι ο αγϊνασ του για να φάει 

δικαιολογεί τθν φπαρξι του. Οφτε κα πω ότι αυτό είναι κακό. Κα πω απλά, ότι 

πρόκειται για ζνα γεγονόσ ατομικά ι ςυλλογικά αναγκαίο για τθ διαβίωςθ, αλλά 

χωρίσ νόθμα τθ ςτιγμι κατά τθν οποία χάνεται θ τελευταία μάχθ. 

5. Κα πω επίςθσ, ότι νιϊκω αλλθλεγγφθ για τον αγϊνα του φτωχοφ, του 

κατατρεγμζνου και εκείνου που τον εκμεταλλεφονται. Κα πω ότι αιςκάνομαι 

“πραγματωμζνοσ” ς’ αυτιν τθν ταφτιςθ, αλλά κα κατανοιςω ότι δε δικαιολογϊ 

τίποτα.  
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V. ΤΠΟΨΙΑ ΣΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ 

 

Θ τρίτθ μζρα: 

 

1. Κάποιεσ φορζσ ζχω προβλζψει γεγονότα που μετά ςυνζβθςαν. 

2. Κάποιεσ φορζσ ζχω ςυλλάβει μια μακρινι ςκζψθ. 

3. Κάποιεσ φορζσ ζχω περιγράψει τόπουσ που ποτζ δεν επιςκζφτθκα. 

4. Κάποιεσ φορζσ ζχω διθγθκεί με ακρίβεια αυτό που είχε ςυμβεί κατά τθν απουςία 

μου. 

5. Κάποιεσ φορζσ μια τεράςτια χαρά με ζχει ςυνεπάρει. 

6. Κάποιεσ φορζσ μια πλιρθσ κατανόθςθ με ζχει κυριεφςει. 

7. Κάποιεσ φορζσ μια τζλεια κοινωνία με όλα με ζχει εκςταςιάςει. 

8. Κάποιεσ φορζσ ζχω ςπάςει τα ονειροπολιματά μου και ζχω δει τθν 

πραγματικότθτα με ζναν καινοφριο τρόπο. 

9. Κάποιεσ φορζσ ζχω αναγνωρίςει ςαν κάτι που ζχω ξαναδεί, κάτι που ζβλεπα για 

πρϊτθ φορά. 

 

…Και όλα αυτά μου ζδωςαν για να ςκεφτϊ. Μου είναι ςαφζσ, ότι χωρίσ αυτζσ τισ εμπειρίεσ 

δεν κα είχα μπορζςει να βγω από το μθ-νόθμα.  
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VI. ΤΠΝΟ  ΚΑΙ ΑΦΤΠΝΙΗ 

 

Θ τζταρτθ μζρα: 

 

1. Δεν μπορϊ να πάρω για πραγματικό αυτό που βλζπω ςτα όνειρά μου, οφτε αυτό 

που βλζπω ςτο μιςοξφπνιο, οφτε αυτό που βλζπω ξφπνιοσ αλλά ονειροπολϊντασ. 

2. Μπορϊ να πάρω για πραγματικό κάτι που βλζπω ξφπνιοσ και χωρίσ 

ονειροπολιματα. Εδϊ δε μιλάω γι αυτό που εγγράφουν οι αιςκιςεισ μου, αλλά για 

τισ δραςτθριότθτεσ του νου μου όταν αυτζσ αφοροφν ςτα “δεδομζνα” που ζχω 

ςκεφτεί. Γιατί από τισ εξωτερικζσ αιςκιςεισ, όπωσ επίςθσ και από τισ εςωτερικζσ 

αιςκιςεισ και τθ μνιμθ παρζχονται αφελι και αμφίβολα δεδομζνα. Το ζγκυρο 

είναι ότι ο νουσ μου ξζρει όταν είναι ξφπνιοσ και πιςτεφει όταν κοιμάται. Σπάνιεσ 

φορζσ αντιλαμβάνομαι το πραγματικό με ζνα καινοφριο τρόπο και τότε κατανοϊ 

ότι αυτό που βλζπω κανονικά μοιάηει με φπνο ι μοιάηει με μιςοξφπνιο.  

 

Υπάρχει ζνασ πραγματικόσ τρόποσ για να είςαι αφυπνιςμζνοσ: είναι εκείνοσ που με οδιγθςε 

ςτο να διαλογιςτϊ βακιά πάνω ςε όςα ειπϊκθκαν μζχρι εδϊ και είναι εξάλλου εκείνοσ, που 

μου άνοιξε τθν πόρτα για να ανακαλφψω το νόθμα όλων αυτϊν που υπάρχουν.  

  



13 

 

VII. ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

Θ πζμπτθ μζρα: 

 

1. Πταν ιμουν πραγματικά ξφπνιοσ, προχωροφςα ανεβαίνοντασ από κατανόθςθ ςε 

κατανόθςθ. 

2. Πταν ιμουν πραγματικά ξφπνιοσ και μου ζλειπε ςκζνοσ για να ςυνεχίςω τθν 

ανάβαςθ, μποροφςα να αντλιςω τθ Δφναμθ από εμζνα τον ίδιο. Αυτι υπιρχε ςε 

όλο μου το ςϊμα. Πλθ θ ενζργεια βριςκόταν ακόμα και ςτα πιο μικρά κφτταρα του 

ςϊματόσ μου. Αυτι θ ενζργεια κυκλοφοροφςε και ιταν πιο γριγορθ και πιο ζντονθ 

από το αίμα. 

3. Ανακάλυψα ότι θ ενζργεια ςυγκεντρωνόταν ςτα ςθμεία του ςϊματόσ μου όταν 

αυτά δραςτθριοποιοφνταν και απουςίαηε όταν αυτά δεν ιταν πια ςε δράςθ. 

4. Κατά τθν αςκζνεια, θ ενζργεια ζλειπε ι ςυςςωρευόταν ακριβϊσ ςτα ςθμεία που 

είχαν προςβλθκεί. Αλλά, αν κατόρκωνα να αποκαταςτιςω τθ φυςιολογικι τθσ ροι, 

πολλζσ αςκζνειεσ άρχιηαν να υποχωροφν. 

 

Μερικοί  λαοί το γνϊριηαν αυτό και ενεργοφςαν αποκακιςτϊντασ τθ ροι τθσ ενζργειασ με 

διάφορεσ διαδικαςίεσ ξζνεσ ςε εμάσ ςιμερα. 

Μερικοί λαοί το γνϊριηαν αυτό και ενεργοφςαν  επικοινωνϊντασ αυτι τθν ενζργεια ςε 

άλλουσ. Ζτςι, παράγονταν “φωτιςμοί” κατανόθςθσ, ακόμα και φυςικά “καφματα”.   
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VIII. ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

Θ ζκτθ μζρα: 

 

1. Υπάρχει ζνασ τρόποσ να κατευκφνεισ και να ςυγκεντρϊνεισ τθ Δφναμθ που 

κυκλοφορεί ςτο ςϊμα. 

2. Υπάρχουν ςθμεία ελζγχου ςτο ςϊμα. Από αυτά εξαρτάται αυτό που γνωρίηουμε 

ςαν κίνθςθ, ςυναίςκθμα και ιδζα. Πταν θ ενζργεια δρα ςε αυτά τα ςθμεία 

παράγονται οι κινθτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και διανοθτικζσ εκδθλϊςεισ. 

3. Ανάλογα με το αν θ ενζργεια δρα πιο εςωτερικά ι επιφανειακά ςτο ςϊμα, 

εμφανίηονται ο βακφσ φπνοσ, το μιςοξφπνιο και θ αφυπνιςμζνθ κατάςταςθ… 

Σίγουρα, οι αφρεσ που περιβάλλουν το ςϊμα ι το κεφάλι των αγίων (ι των 

μεγάλων αφυπνιςμζνων) ςτισ ηωγραφιζσ των κρθςκειϊν υπαινίςςονται αυτό το 

φαινόμενο τθσ ενζργειασ που, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εκδθλϊνεται πιο 

εξωτερικά. 

4. Υπάρχει ζνα ςθμείο ελζγχου “για-να-είμαι-αλθκινά-αφυπνιςμζνοσ” και υπάρχει 

ζνασ τρόποσ για να ανεβάςει κάποιοσ τθ Δφναμθ μζχρι αυτό. 

5. Πταν θ ενζργεια μεταφζρεται ς’ εκείνο το μζροσ, όλα τα άλλα ςθμεία ελζγχου 

κινοφνται με αλλοιωμζνο τρόπο. 

 

Κατανοϊντασ το αυτό και ωκϊντασ τθ Δφναμθ ς’ αυτό το ανϊτερο ςθμείο, όλο μου το ςϊμα 

αιςκάνκθκε τθν επίδραςθ μιασ τεράςτιασ ενζργειασ και αυτι χτφπθςε δυνατά τθ ςυνείδθςι 

μου και ανζβθκα από κατανόθςθ ςε κατανόθςθ. Αλλά παρατιρθςα επίςθσ, ότι μποροφςα να 

κατζβω μζχρι τα βάκθ του νου αν ζχανα τον ζλεγχο τθσ ενζργειασ. Κυμικθκα τότε τουσ 

κρφλουσ για τουσ “ουρανοφσ” και τισ “κολάςεισ” και είδα τθ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ 

των δυο διανοθτικϊν καταςτάςεων.  
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IX. ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Θ ζβδομθ μζρα: 

 

1. Αυτι θ ενζργεια ςε κίνθςθ μποροφςε να «ανεξαρτθτοποιθκεί» από το ςϊμα 

διατθρϊντασ τθν ενότθτά τθσ. 

2. Αυτι θ ενωμζνθ ενζργεια ιταν ζνα είδοσ “διπλοφ ςϊματοσ” που αντιςτοιχοφςε 

ςτθν ςυναιςκθτικι αναπαράςταςθ του ίδιου του ςϊματοσ ςτο εςωτερικό τοφ 

πεδίου αναπαράςταςθσ. Για τθν φπαρξθ αυτοφ του πεδίου, όπωσ και για τισ 

αναπαραςτάςεισ που αντιςτοιχοφςαν ςτισ εςωτερικζσ αιςκιςεισ του ςϊματοσ, οι 

επιςτιμεσ που αςχολοφνται με τα διανοθτικά φαινόμενα δεν παρείχαν επαρκι 

ςτοιχεία. 

3. Θ ξεδιπλωμζνθ ενζργεια (που κα πει: αυτι που μοιάηει ςαν “ζξω” απ’ το ςϊμα, ι 

“χωριςμζνθ” απ’ τθν υλικι τθσ βάςθ) διαλυόταν ςαν εικόνα ι αναπαρίςτατο 

ςωςτά, ανάλογα με τθν εςωτερικι ενότθτα που είχε εκείνοσ που το επιχειροφςε. 

4. Μπόρεςα να αποδείξω ότι θ “εξωτερίκευςθ” αυτισ τθσ ενζργειασ, που 

αναπαριςτοφςε το ίδιο το ςϊμα ςαν “ζξω” απ’ το ςϊμα, δθμιουργοφταν ιδθ από 

τα πιο χαμθλά επίπεδα του νου. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυνζβαινε θ απόπειρα 

ενάντια ςτθν πιο κεμελιϊδθ ενότθτα τθσ ηωισ να προκαλεί αυτι τθν απάντθςθ 

προκειμζνου να προςτατεφςει αυτόν που κινδφνευε. Γι’ αυτό και ςτθν ζκςταςθ 

κάποιων μζντιουμ των οποίων το επίπεδο ςυνείδθςθσ ιταν χαμθλό και θ 

εςωτερικι ενότθτα κινδφνευε, αυτζσ οι απαντιςεισ ιταν ακοφςιεσ και δεν 

αναγνωρίηονταν ςαν παραγόμενεσ από τα ίδια τα άτομα, αλλά αποδίδονταν ςε 

άλλεσ οντότθτεσ. 

 

Τα “φαντάςματα” ι τα “πνεφματα”, για τα οποία μιλοφςαν κάποιοι λαοί ι κάποιοι μάντεισ, 

δεν ιταν παρά τα ίδια τα διπλά (αυτζσ κακαυτζσ οι αναπαραςτάςεισ) εκείνων των ατόμων 

που αιςκάνονταν “να κατζχονται” από αυτά. Κακϊσ θ διανοθτικι τουσ κατάςταςθ ιταν 

ςκοτεινιαςμζνθ (ςε ζκςταςθ), γιατί είχαν χάςει τον ζλεγχο τθσ Δφναμθσ, αιςκάνονταν να 

κατευκφνονται από παράξενα όντα, που μερικζσ φορζσ προκαλοφςαν αξιοςθμείωτα 

φαινόμενα. Χωρίσ αμφιβολία πολλοί “δαιμονιςμζνοι” υπζςτθςαν τζτοιεσ επιδράςεισ. Το 

κακοριςτικό ιταν λοιπόν, ο ζλεγχοσ τθσ Δφναμθσ.  

Αυτό μετάβαλλε πλιρωσ τόςο τθν αντίλθψι μου για τθν τρζχουςα ηωι, όςο και για τθ μετά 

κάνατο ηωι. Με αυτζσ τισ ςκζψεισ και τισ εμπειρίεσ ζχαςα τθν πίςτθ μου ςτο κάνατο και 

από τότε δεν πιςτεφω ςε αυτόν, όπωσ δεν πιςτεφω και ςτο μθ-νόθμα τθσ ηωισ. 
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X. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ 

 

Θ όγδοθ μζρα: 

 

1. Θ πραγματικι ςθμαςία τθσ αφυπνιςμζνθσ ηωισ μοφ ζγινε ςαφισ. 

2. Θ πραγματικι ςθμαςία του να καταςτρζψω τισ εςωτερικζσ αντιφάςεισ με ζπειςε. 

3. Θ πραγματικι ςθμαςία του να χειρίηομαι τθ Δφναμθ, για να κερδίςω ενότθτα και 

ςυνζχεια, με γζμιςε με ζνα χαροφμενο νόθμα. 
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XI. ΣΟ ΦΩΣΕΙΝΟ  ΚΕΝΣΡΟ 

 

Θ ζνατθ μζρα: 

 

1. Στθ Δφναμθ βριςκόταν το “φωσ” που  προερχόταν από ζνα “κζντρο”. 

2. Στθ διάλυςθ τθσ ενζργειασ υπιρχε μια απομάκρυνςθ από το κζντρο και ςτθν 

ενοποίθςθ και εξζλιξι τθσ, μια αντίςτοιχθ λειτουργία του φωτεινοφ κζντρου. 

 

Δεν μου προκάλεςε ζκπλθξθ να βρω ςε αρχαίουσ λαοφσ τθν αφοςίωςθ ςτο κεό Ιλιο και 

κατάλαβα ότι αν μερικοί λάτρευαν το άςτρο γιατί ζδινε ηωι ςτθ γθ τουσ και ςτθ φφςθ, άλλοι 

αναγνϊριηαν ςε αυτό το μεγαλοπρεπζσ ςϊμα το ςφμβολο μιασ μεγαλφτερθσ 

πραγματικότθτασ. 

Υπιρχαν εκείνοι που προχϊρθςαν ακόμθ περιςςότερο και ζλαβαν από αυτό το κζντρο 

αναρίκμθτα δϊρα, που φορζσ “κατζβαιναν” ςαν πφρινεσ γλϊςςεσ πάνω ςτουσ 

εμπνευςμζνουσ, φορζσ ςαν φωτεινζσ ςφαίρεσ και φορζσ ςαν καιόμενοι βάτοι που 

παρουςιάηονταν μπροςτά ςτον τρομοκρατθμζνο πιςτό.  
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XII. ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΤΨΕΙ 

 

Θ δζκατθ μζρα: 

 

Λίγεσ αλλά ςθμαντικζσ ιταν οι ανακαλφψεισ μου που ςυνοψίηω ωσ εξισ: 

 

1. Θ Δφναμθ κυκλοφορεί ςτο ςϊμα ακοφςια, όμωσ μπορεί να κακοδθγθκεί 

από μια ςυνειδθτι προςπάκεια.  Θ επίτευξθ μιασ κατευκυνόμενθσ  

αλλαγισ, ςτο επίπεδο ςυνείδθςθσ, προςφζρει ςτο ανκρϊπινο ον ζνα 

ςθμαντικό υπαινιγμό απελευκζρωςθσ από τισ “φυςικζσ” ςυνκικεσ που 

φαίνονται να επιβάλλονται ςτθ ςυνείδθςθ.  

2. Στο ςϊμα υπάρχουν ςθμεία ελζγχου των διαφόρων δραςτθριοτιτων του. 

3. Υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςτθν κατάςταςθ του πραγματικά 

αφυπνιςμζνου και ςε άλλα επίπεδα  ςυνείδθςθσ. 

4. Είναι δυνατό να οδθγθκεί θ Δφναμθ ςτο ςθμείο τθσ πραγματικισ 

αφφπνιςθσ (κατανοϊντασ ςα Δφναμθ, τθ διανοθτικι ενζργεια που 

ςυνοδεφει κακοριςμζνεσ εικόνεσ και ςα “ςθμείο” τθν τοποκζτθςθ μιασ 

εικόνασ ςε ζνα “μζροσ” του πεδίου αναπαράςταςθσ). 

 

Αυτά τα ςυμπεράςματα μοφ επζτρεψαν να αναγνωρίςω ςτισ προςευχζσ των αρχαίων λαϊν 

το ςπζρμα μιασ μεγάλθσ αλικειασ, που βυκίςτθκε ςτο ςκοτάδι μζςα ςτισ ιεροτελεςτίεσ και 

τισ εξωτερικζσ πρακτικζσ, κακϊσ αυτζσ δεν κατόρκωςαν να αναπτφξουν τθν εςωτερικι 

εργαςία θ οποία, αν πραγματοποιθκεί με τελειότθτα, φζρνει τον άνκρωπο ςε επαφι με τθ 

φωτεινι του πθγι. Τελικά, κατάλαβα ότι οι “ανακαλφψεισ” μου δεν ιταν τζτοιεσ, αλλά ότι 

οφείλονταν ςτθν εςωτερικι αποκάλυψθ ςτθν οποία φτάνει όποιοσ, χωρίσ αντιφάςεισ, 

ψάχνει το φωσ ςτθν ίδια του τθν καρδιά.  
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XIII. ΟΙ ΑΡΧΕ 

 

Διαφορετικι είναι θ ςτάςθ απζναντι ςτθ ηωι και τα πράγματα όταν θ εςωτερικι αποκάλυψθ 

πλιττει ςαν αςτραπι. 

Ακολουκϊντασ αργά τα βιματα, διαλογιηόμενοσ όςα  ειπϊκθκαν και όςα υπάρχουν ακόμα 

για να ειπωκοφν, μπορείσ να μεταβάλλεισ το μθ-νόθμα ςε νόθμα. Δεν είναι αδιάφορο αυτό 

που κάνεισ με τθ ηωι ςου. Θ ηωι ςου, υποκείμενθ ςε νόμουσ, βρίςκεται εκτεκειμζνθ 

μπροςτά ςε δυνατότθτεσ για να επιλζξεισ. Εγϊ δε ςου μιλϊ για ελευκερία. Σου μιλϊ για 

απελευκζρωςθ, για κίνθςθ, για διαδικαςία. Δε ςου μιλϊ για ελευκερία ςαν κάτι ςτατικό, 

αλλά για το να απελευκερϊνεςαι βιμα προσ βιμα, όπωσ απελευκερϊνεται από το δρόμο 

που απαιτείται να διανφςει εκείνοσ που πλθςιάηει ςτθν πόλθ του. Ζτςι “αυτό που πρζπει να 

γίνει” δεν εξαρτάται από μια μακρινι θκικι, ακατανόθτθ και ςυμβατικι, αλλά από νόμουσ: 

νόμουσ τθσ ηωισ, του φωτόσ, τθσ εξζλιξθσ.  

Λδοφ οι επονομαηόμενεσ “Αρχζσ” που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν αναηιτθςθ τθσ 

εςωτερικισ ενότθτασ. 

 

1. Το να πθγαίνει κανείσ ενάντια ςτθν εξζλιξθ των πραγμάτων είναι ςαν να πθγαίνει 

ενάντια ςτον ίδιο του τον εαυτό. 

2. Πταν εξαναγκάηεισ κάτι προσ ζνα ςκοπό, προκαλείσ το αντίκετο. 

3. Μθν αντιτίκεςαι ςε μια μεγάλθ δφναμθ. Οπιςκοχϊρθςε μζχρισ ότου αυτι 

εξαςκενιςει, και τότε προχϊρθςε με αποφαςιςτικότθτα. 

4. Τα πράγματα είναι καλά όταν πορεφονται μαηί, όχι απομονωμζνα.  

5. Αν για ςζνα είναι καλι θ μζρα και θ νφχτα, το καλοκαίρι και ο χειμϊνασ, ζχεισ 

ξεπεράςει τισ αντιφάςεισ. 

6. Εάν κυνθγάσ τθν ευχαρίςτθςθ αλυςοδζνεςαι ςτθν οδφνθ. Αλλά, όςο δε βλάπτεισ 

τθν υγεία ςου, απόλαυςε χωρίσ ςυςτολζσ όταν παρουςιάηεται θ ευκαιρία. 

7. Εάν κυνθγάσ ζνα ςκοπό, αλυςοδζνεςαι. Αν κάκε τι που κάνεισ το                                                                                                     

πραγματοποιείσ  ςα να ιταν αυτοςκοπόσ, απελευκερϊνεςαι.  

8. Κα εξαφανίςεισ τισ ςυγκροφςεισ ςου όταν τισ κατανοιςεισ  ωσ τθν τελευταία τουσ 

ρίηα, όχι όταν κελιςεισ να τισ επιλφςεισ. 

9. Πταν βλάπτεισ τουσ άλλουσ, μζνεισ αλυςοδεμζνοσ. Αλλά αν δε βλάπτεισ τουσ 

άλλουσ, μπορείσ να κάνεισ ό,τι κζλεισ με ελευκερία. 
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10. Πταν ςυμπεριφζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κζλεισ να ςου ςυμπεριφζρονται, 

απελευκερϊνεςαι. 

11. Δεν ζχει ςθμαςία ςε ποια πλευρά ςε ζχουν τοποκετιςει τα ςυμβάντα, αυτό που 

ζχει ςθμαςία είναι να κατανοιςεισ ότι εςφ δεν ζχεισ επιλζξει καμία πλευρά. 

12. Οι αντιφατικζσ και οι ενωτικζσ πράξεισ ςυςςωρεφονται μζςα ςου. Εάν 

επαναλαμβάνεισ τισ πράξεισ ςου τθσ εςωτερικισ ενότθτασ, τίποτα δε κα μπορεί να 

ςε ςταματιςει.  

 

Κα είςαι ςα μια δφναμθ τθσ Φφςθσ, όταν δε ςυναντά αντίςταςθ ςτο πζραςμά τθσ. Μάκε να 

ξεχωρίηεισ κάτι που είναι δυςκολία, πρόβλθμα, ενόχλθςθ, από αυτό που είναι αντίφαςθ. Αν 

εκείνα ςε κινοφν ι ςε προτρζπουν, αυτι ςε ακινθτοποιεί ςε κλειςτό κφκλο. 

Όταν ςυναντάσ μια μεγάλθ δφναμθ, χαρά και καλοςφνθ ςτθν καρδιά ςου ι όταν αιςκάνεςαι 

ελεφκεροσ και χωρίσ αντιφάςεισ, αμζςωσ ευχαρίςτθςε μζςα ςου. Όταν ςου ςυμβαίνει το 

αντίκετο, ηιτα με πίςτθ και εκείνθ θ ευγνωμοςφνθ που ζχεισ ςυςςωρεφςει κα επιςτρζψει 

μετουςιωμζνθ και διευρυμζνθ ςε ωφζλεια.  
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XIV. Ο ΟΔΗΓΟ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

 

Αν ζχεισ κατανοιςει καλά ό,τι εξθγικθκε ωσ εδϊ, μπορείσ να δοκιμάςεισ εμπειρικά, μζςω 

μιασ απλισ εργαςίασ, τθν εκδιλωςθ τθσ Δφναμθσ.  Πάντωσ, δεν είναι το ίδιο να τθρείσ μια 

λιγότερο ι περιςςότερο ςωςτι, διανοθτικι κζςθ (ςα να επρόκειτο για μια διάκεςθ για 

εργαςία τεχνικι) με το να υιοκετείσ ζνα τόνο και ζνα ςυγκινθςιακό άνοιγμα ςυγγενζσ μ’ 

αυτό που εμπνζουν τα ποιιματα. Για το λόγο αυτό, θ γλϊςςα που χρθςιμοποιικθκε για να 

μεταδοκοφν αυτζσ οι αλικειεσ προςβλζπει ςτο να διευκολφνει αυτιν τθν ςτάςθ, θ οποία 

υιοκετείται με μεγαλφτερθ ευκολία υπό τθν παρουςία τθσ εςωτερικισ αντίλθψθσ και όχι 

μιασ ιδζασ γφρω από τθν "εςωτερικι αντίλθψθ”. 

Τϊρα παρακολοφκθςε με προςοχι αυτά που κα ςου εξθγιςω, κακϊσ πρόκειται για το 

εςωτερικό τοπίο που μπορείσ να ςυναντιςεισ δουλεφοντασ με τθ Δφναμθ και για τισ 

κατευκφνςεισ που μπορείσ να χαράξεισ ςτισ διανοθτικζσ κινιςεισ ςου. 

“Από τον εςωτερικό δρόμο μπορείσ να πασ ςκοτεινόσ ι φωτιςμζνοσ. Πρόςεξε τουσ δφο 

δρόμουσ που ανοίγονται μπροςτά ςου. 

Αν αφιςεισ το είναι ςου να πάει προσ ςκοτεινζσ περιοχζσ, το ςϊμα ςου νικά ςτθ μάχθ και 

κυριαρχεί. Τότε κα αναδυκοφν αιςκιςεισ και εμφανίςεισ πνευμάτων, δυνάμεων και 

αναμνιςεων. Από εκεί κατεβαίνεισ όλο και περιςςότερο. Εκεί βρίςκονται το Μίςοσ, θ 

Εκδίκθςθ, θ Παραδοξότθτα, θ Κατοχι, θ Ηιλια, θ Επικυμία να Παραμείνεισ. Αν κατζβεισ 

ακόμθ περιςςότερο κα κάνουν ζφοδο θ Απογοιτευςθ, θ Μνθςικακία, και όλα εκείνα τα 

όνειρα και οι επικυμίεσ που ζχουν προκαλζςει καταςτροφι και κάνατο ςτθν ανκρωπότθτα. 

Αν ςπρϊξεισ το είναι ςου ςε φωτεινι κατεφκυνςθ, κα ςυναντιςεισ αντίςταςθ και κοφραςθ 

ςε κάκε βιμα. Αυτι θ κοφραςθ τθσ ανάβαςθσ ζχει ενόχουσ. Θ ηωι ςου βαραίνει, οι 

αναμνιςεισ ςου βαραίνουν, οι προθγοφμενεσ πράξεισ ςου εμποδίηουν τθν ανάβαςθ. Αυτό 

το ςκαρφάλωμα είναι δφςκολο εξαιτίασ τθσ δράςθσ του ςϊματοσ που τείνει να 

κυριαρχιςει. 

Στα βιματα τθσ ανάβαςθσ ςυναντά κανείσ παράξενεσ περιοχζσ με χρϊματα κακαρά και 

ιχουσ όχι γνωςτοφσ. 

Μθν αποφεφγεισ τον εξαγνιςμό που δρα ςαν τθ φωτιά και που τρομοκρατεί με τα 

φαντάςματά του.  

Αρνιςου το τρόμαγμα και τθν αποκάρρυνςθ.  

Αρνιςου τθν επικυμία τθσ φυγισ προσ χϊρεσ χαμθλζσ και ςκοτεινζσ. 

Αρνιςου τθν προςκόλλθςθ ςτισ αναμνιςεισ. 

Παρζμεινε ςε εςωτερικι ελευκερία, με αδιαφορία προσ το όνειρο του τοπίου, με 

αποφαςιςτικότθτα ςτθν ανάβαςθ. 
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Το αγνό φωσ λάμπει ςτισ κορφζσ των ψθλϊν οροςειρϊν και τα χιλιόχρωμα νερά 

κατεβαίνουν ανάμεςα ςε μθ αναγνωρίςιμεσ μελωδίεσ προσ κρυςτάλλινα οροπζδια και 

λιβάδια. 

Μθ φοβάςαι τθν πίεςθ του φωτόσ που ςε απομακρφνει από το κζντρο του κάκε φορά πιο 

δυνατά. Απορρόφθςζ το ςα να ιταν ζνα υγρό ι ζνασ άνεμοσ γιατί μζςα ς’ αυτό, ςίγουρα, 

βρίςκεται θ ηωι. 

Όταν ςτθ μεγάλθ οροςειρά ςυναντιςεισ τθν κρυμμζνθ πόλθ, πρζπει να ξζρεισ τθν είςοδο. 

Αλλά αυτό κα το ξζρεισ τθ ςτιγμι που ηωι ςου κα ζχει μεταμορφωκεί. Τα τεράςτια τείχθ 

τθσ είναι γραμμζνα με μορφζσ, είναι γραμμζνα με χρϊματα, είναι "αιςκθτά”… Σε αυτι τθν 

πόλθ φυλάςςεται αυτό που ζχει γίνει και αυτό που είναι να γίνει… Αλλά ςτο εςωτερικό ςου 

μάτι είναι καμπό το διάφανο. Ναι, τα τείχθ είναι για ςζνα αδιαπζραςτα! 

Πάρε τθ Δφναμθ τθσ κρυμμζνθσ πόλθσ. Γφρνα ςτον κόςμο τθσ πυκνισ ηωισ, με το μζτωπό 

ςου και τα χζρια ςου φωτιςμζνα.”   
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XV. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

1. Χαλάρωςε ολοκλθρωτικά το ςϊμα ςου και γαλινεψε το νου. Τότε φαντάςου μια 

διάφανθ και φωτεινι ςφαίρα που, κατεβαίνοντασ ωσ εςζνα, ςταματά να 

ξεκουραςτεί μζςα ςτθν καρδιά ςου. Κα αναγνωρίςεισ τθ ςτιγμι που θ ςφαίρα 

παφει να εμφανίηεται ςαν εικόνα για να μεταβλθκεί ςε αίςκθςθ μζςα ςτο ςτικοσ. 

2. Ραρατιρθςε πϊσ θ αίςκθςθ τθσ ςφαίρασ επεκτείνεται αργά από τθν καρδιά ςου ωσ 

ζξω από το ςϊμα, τθν ϊρα που θ αναπνοι ςου γίνεται πιο πλατιά και πιο βακειά. 

Πταν θ αίςκθςθ φτάςει ςτα όρια του ςϊματοσ, μπορείσ να ςταματιςεισ εκεί κάκε 

εργαςία και να εγγράψεισ τθν εμπειρία τθσ εςωτερικισ ειρινθσ. Σ’ αυτι μπορείσ να 

παραμείνεισ το χρόνο που ςου φαίνεται κατάλλθλοσ. Τότε, κάνε να οπιςκοχωριςει 

αυτι θ προθγοφμενθ επζκταςθ (φτάνοντασ, όπωσ ςτθν αρχι, ςτθν καρδιά) για να 

αποχωριςτείσ από τθ ςφαίρα ςου και να κλείςεισ τθν άςκθςθ ιρεμοσ και 

ανακουφιςμζνοσ. Αυτι θ εργαςία ονομάηεται “εμπειρία τθσ ειρινθσ”. 

3. Αλλά αντίκετα, αν κα ικελεσ να βιϊςεισ το πζραςμα τθσ Δφναμθσ, αντί να κάνεισ 

να οπιςκοχωριςει θ επζκταςθ, κα πρζπει να τθν αυξιςεισ, αφινοντασ όλα τα 

ςυναιςκιματά  ςου και όλο ςου το είναι να τθν ακολουκιςουν. Μθν 

προςπακιςεισ να δϊςεισ προςοχι ςτθν αναπνοι ςου. Άφθςζ τθν να δρα από μόνθ 

τθσ, ενϊ εςφ ακολουκείσ τθν επζκταςθ ζξω από το ςϊμα ςου. 

4. Ρρζπει να ςου επαναλάβω αυτό: θ προςοχι ςου, ς’ αυτζσ τισ ςτιγμζσ, πρζπει να 

βρίςκεται ςτθν αίςκθςθ τθσ ςφαίρασ που επεκτείνεται. Αν δε μπορείσ να το 

κατορκϊςεισ αυτό, είναι καλφτερα να ςταματιςεισ και να το προςπακιςεισ ςε 

άλλθ ευκαιρία. Σε κάκε περίπτωςθ, αν δεν παράγεισ το πζραςμα, κα μπορζςεισ να 

αιςκανκείσ μια ενδιαφζρουςα αίςκθςθ ειρινθσ. 

5. Αν όμωσ, ζφταςεσ πιο μακριά, κα αρχίςεισ να νιϊκεισ το πζραςμα. Μζχρι τα χζρια 

ςου και άλλεσ περιοχζσ του ςϊματοσ κα φτάςει ζνασ τόνοσ αίςκθςθσ διαφορετικόσ 

από τον ςυνθκιςμζνο. Ζπειτα, κα  αντιλθφκείσ προοδευτικοφσ κυματιςμοφσ και ςε 

ςφντομο διάςτθμα κα αναδυκοφν με δφναμθ εικόνεσ και ςυναιςκιματα. Άφθςε 

λοιπόν να δθμιουργθκεί το πζραςμα… 

6. Λαμβάνοντασ τθ Δφναμθ, κα αντιλθφκείσ το φωσ ι παράξενουσ ιχουσ, που 

εξαρτϊνται από το δικό ςου ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ςυνικωσ αναπαριςτάσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα είναι ςθμαντικόσ ο πειραματιςμόσ τθσ διεφρυνςθσ τθσ 

ςυνείδθςθσ, ζνασ δείκτθσ τθσ οποίασ κα πρζπει να είναι μια μεγαλφτερθ διαφγεια 

και διάκεςθ κατανόθςθσ αυτοφ που ςυμβαίνει… 

7. Πταν το επικυμείσ μπορείσ να τερματίςεισ αυτι τθ μοναδικι κατάςταςθ (αν δεν 

ζχει προθγουμζνωσ διαλυκεί με το απλό πζραςμα του χρόνου), με το να 

φανταςτείσ ι να αιςκανκείσ ότι θ ςφαίρα ςυρρικνϊνεται και ζπειτα βγαίνει από 

ςζνα με τον τρόπο που ζφταςε όταν ξεκίνθςε όλο αυτό. 
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8. Ζχει ενδιαφζρον να καταλάβεισ ότι πολυάρικμεσ αλλοιωμζνεσ καταςτάςεισ 

ςυνείδθςθσ ςυνζβθςαν και επιτεφχκθκαν, ςχεδόν πάντα, κζτοντασ ςε κίνθςθ 

μθχανιςμοφσ παρόμοιουσ μ’ αυτοφσ που περιγράφθκαν. Ενδεδυμζνουσ όμωσ με 

παράξενεσ τελετουργίεσ ι ενιςχυμζνουσ από πρακτικζσ φυςικισ εξάντλθςθσ, 

ξζφρενθ κίνθςθ, επανάλθψθ και ςτάςεισ που, ςε κάκε περίπτωςθ, αλλοιϊνουν τθν 

αναπνοι και διαςτρεβλϊνουν τθ γενικι αίςκθςθ του ενδοςϊματοσ. Ρρζπει να 

αναγνωρίςεισ ς’ αυτό το πεδίο τθν φπνωςθ, τον πνευματιςμό και επίςθσ τθ δράςθ 

του ναρκωτικοφ που, δρϊντασ από άλλο δρόμο, παράγει παρόμοιεσ αλλοιϊςεισ. 

Και, βζβαια, όλεσ οι αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, ζχουν ςαν ζνδειξθ το μθ ζλεγχο 

και τθν άγνοια αυτοφ που ςυμβαίνει. Μθν εμπιςτεφεςαι τζτοιεσ εκδθλϊςεισ και 

κεϊρθςζ τεσ ςαν απλζσ “εκςτάςεισ”, απ’ όπου ζχουν περάςει οι αδαείσ, οι 

πειραματιςτζσ και ακόμθ και οι “άγιοι”, όπωσ διθγοφνται οι κρφλοι. 

9. Ακόμα κι αν ζχεισ εργαςτεί τθρϊντασ όςα ςυςτάκθκαν, μπορεί να ςυμβεί να μθν 

ζχεισ καταφζρει το πζραςμα. Αυτό δεν μπορεί να μετατραπεί ςε εςτία ανθςυχίασ, 

αλλά ςε δείκτθ ζλλειψθσ εςωτερικισ “άνεςθσ”, κάτι που κα μποροφςε να 

αντανακλά πολλι ζνταςθ, προβλιματα ςτθ δυναμικι τθσ εικόνασ και εν ολίγοισ, 

κομμάτιαςμα ςτθν ςυναιςκθματικι ςυμπεριφορά… Ρράγμα που εξάλλου, κα είναι 

παρόν και ςτθν κακθμερινότθτά ςου.  
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XVI. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

1. Αν ζχεισ αιςκανκεί το πζραςμα τθσ Δφναμθσ, κα μπορείσ να καταλάβεισ πϊσ, 

βαςιςμζνοι ςε παρόμοια φαινόμενα, χωρίσ όμωσ καμιά κατανόθςθ, διάφοροι λαοί 

ζκεςαν ςε κίνθςθ τελετζσ και λατρείεσ που ζπειτα πολλαπλαςιάςτθκαν χωρίσ 

ςταματθμό. Μζςω εμπειριϊν του τφπου που ιδθ ςχολιάςτθκε, πολλοί 

αιςκάνκθκαν το ςϊμα τουσ «διαχωριςμζνο». Θ εμπειρία τθσ Δφναμθσ τουσ ζδωςε 

τθν αίςκθςθ ότι μποροφςαν να προβάλουν αυτι τθν ενζργεια ζξω από τον εαυτό 

τουσ. 

2. Θ Δφναμθ “προβλικθκε” ςε άλλουσ και επίςθσ ςε αντικείμενα ιδιαίτερα 

“κατάλλθλα” να τθ δεχτοφν και να τθ  διατθριςουν. Ριςτεφω ότι δε κα ςου είναι 

δφςκολο να καταλάβεισ τθ λειτουργία που επιτελοφςαν ςυγκεκριμζνεσ κυςίεσ ςε 

διάφορεσ κρθςκείεσ και παρόμοια, το νόθμα των αγίων τόπων και των ιερζων που 

υποτίκεται ότι ιταν “φορτιςμζνοι” με τθ Δφναμθ. Πταν μερικά αντικείμενα 

λατρεφονταν με πίςτθ ςτουσ ναοφσ και περιβάλλονταν με τελετι και τελετουργικό, 

ςίγουρα “επζςτρεφαν” ςτουσ πιςτοφσ τθν ενζργεια που είχαν ςυςςωρεφςει από 

επαναλαμβανόμενθ προςευχι. Αποτελεί περιοριςμό ςτθ γνϊςθ του ανκρϊπινου 

γίγνεςκαι το  γεγονόσ ότι, ςχεδόν πάντα, δόκθκαν ςε αυτά τα πράγματα εξωτερικζσ 

εξθγιςεισ ανάλογα με τον πολιτιςμό, το χϊρο, τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ, όταν 

θ βαςικι, εςωτερικι εμπειρία είναι ζνα ςτοιχείο ουςιαςτικό για τθν κατανόθςι 

τουσ. 

3. Αυτι θ “προβολι”, “φόρτιςθ” και “επιςτροφι” τθσ Δφναμθσ κα μασ απαςχολιςει 

και αργότερα. Πμωσ ωσ εδϊ ςου λζω, ότι ο ίδιοσ μθχανιςμόσ ςυνεχίηει να δρα 

ακόμα και ςε μθ κρθςκευόμενεσ κοινωνίεσ, όπου οι θγζτεσ και οι άνκρωποι με 

κφροσ περιβάλλονται το φωτοςτζφανο μιασ ιδιαίτερθσ αναπαράςταςθσ από 

εκείνον που τουσ βλζπει, και κα ικελε μζχρι και να τουσ αγγίξει ι να πάρει ζνα 

κομμάτι από τα ροφχα τουσ ι απ’ τα προςωπικά τουσ πράγματα. 

4. Γιατί κάκε αναπαράςταςθ του “υψθλοφ” πθγαίνει από το μάτι μζχρι πάνω από τθ 

φυςιολογικι γραμμι του βλζμματοσ. Και “υψθλζσ” είναι οι προςωπικότθτεσ που 

“κατζχουν” τθν καλοςφνθ, τθ ςοφία και τθ δφναμθ. Και ςτα “ψθλά” βρίςκονται οι 

ιεραρχίεσ και οι εξουςίεσ και οι ςθμαίεσ και το Κράτοσ. Κι εμείσ, κοινοί κνθτοί, 

πρζπει να “ανζβουμε” ςτθν κοινωνικι κλίμακα και να πλθςιάςουμε τθν εξουςία με 

κάκε κόςτοσ. Ρόςο άςχθμα αιςκανόμαςτε, κακϊσ μασ μεταχειρίηονται ακόμα μ’ 

αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ που ςυμπίπτουν με τθν εςωτερικι αναπαράςταςθ, με το 

κεφάλι μασ “ψθλά” και τα πόδια μασ κολλθμζνα ςτθ γθ. Ρόςο άςχθμα 

αιςκανόμαςτε, όταν πιςτεφουμε ς’ αυτά τα πράγματα (και πιςτεφουμε επειδι 

ζχουν τθν “πραγματικότθτα” τουσ ςτθν εςωτερικι αναπαράςταςθ). Ρόςο άςχθμα 

αιςκανόμαςτε, όταν το εξωτερικό μασ βλζμμα δεν είναι παρά μια αδαισ προβολι 

του εςωτερικοφ. 
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XVII. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

  

1. Οι μεγαλφτερεσ εκφορτίςεισ ενζργειασ παράγονται από μθ ελεγχόμενεσ πράξεισ. 

Αυτζσ είναι θ αχαλίνωτθ φανταςία, θ ανεξζλεγκτθ περιζργεια, θ υπζρμετρθ ομιλία, 

θ ακραία ςεξουαλικότθτα, θ υπερβάλλουςα αντίλθψθ (να βλζπει, να ακοφει, να 

γεφεται, κλπ. κανείσ με ζναν εκτόσ ορίων τρόπο και χωρίσ αντικείμενο). Αλλά 

πρζπει επίςθσ να αναγνωρίςεισ ότι πολλοί αντιδροφν μ’ αυτό τον τρόπο για να 

εκφορτίςουν τισ εντάςεισ τουσ που αλλιϊσ κα ιταν οδυνθρζσ. Αν το ςκεφτείσ αυτό 

και δεισ τθ λειτουργία που επιτελοφν αυτζσ οι εκφορτίςεισ, κα ςυμφωνιςεισ μαηί 

μου ότι δεν είναι λογικό να τισ καταπιζηει κανείσ, αλλά να τισ διευκετεί καλφτερα.   

2. Πςο αφορά τθ ςεξουαλικότθτα, πρζπει να ερμθνεφςεισ ςωςτά τοφτο: αυτι θ 

λειτουργία δεν πρζπει να καταπιζηεται, γιατί ς’ αυτι τθν περίπτωςθ δθμιουργεί 

βαςανιςτικά αποτελζςματα και εςωτερικι αντίφαςθ. Θ ςεξουαλικότθτα 

προςανατολίηεται και ολοκλθρϊνεται ςτθν πράξθ τθσ, αλλά δεν είναι ςκόπιμο να 

ςυνεχίηει να επθρεάηει τθ φανταςία ι να ψάχνει με εμμονι καινοφριο αντικείμενο 

κατοχισ. 

3. Ο ζλεγχοσ του ςεξ για μια οριςμζνθ κοινωνικι ι κρθςκευτικι “θκικι” εξυπθρζτθςε 

ςχζδια που δεν είχαν τίποτα να κάνουν με τθν εξζλιξθ, αλλά μάλλον με το αντίκετό 

τθσ. 

4. Στισ καταπιεςμζνεσ κοινωνίεσ, θ Δφναμθ (θ ενζργεια τθσ αναπαράςταςθσ τθσ 

αίςκθςθσ του ενδοςϊματοσ) ξεδιπλϊκθκε προσ τα μιςοςκόταδα και εκεί 

πολλαπλαςιάςτθκαν οι περιπτϊςεισ “δαιμονιςμζνων”, “μάγων”, ιερόςυλων και 

εγκλθματιϊν κάκε είδουσ που ζνιωκαν απόλαυςθ με τθν οδφνθ και τθν 

καταςτροφι τθσ ηωισ και τθσ ομορφιάσ. Σε μερικζσ φυλζσ και πολιτιςμοφσ, οι 

εγκλθματίεσ μοιράςτθκαν τόςο ανάμεςα ςτουσ κατιγορουσ όςο και ςτουσ 

κατθγοροφμενουσ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ καταδιϊχκθκε ό,τι ιταν επιςτιμθ και 

πρόοδοσ γιατί εναντιϊκθκε ςτο παράλογο, ςτο ςκοταδιαςμζνο και ςτο 

καταπιεςμζνο. 

5. Σε οριςμζνουσ πρωτόγονουσ λαοφσ υπάρχει ακόμα θ καταπίεςθ του ςεξ, όπωσ 

επίςθσ και ςε άλλουσ που κεωροφνται “πολιτιςμικά προθγμζνοι”. Είναι ςαφζσ, ότι 

και ςτουσ μεν και ςτουσ δε, το ςθμάδι τθσ καταςτροφισ είναι μεγάλο, ακόμα κι αν 

θ προζλευςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι διαφορετικι ςε κάκε μία από τισ δφο 

περιπτϊςεισ. 

6. Αν μου ηθτάσ περιςςότερεσ εξθγιςεισ, κα ςου πω ότι το ςεξ είναι ςτθν 

πραγματικότθτα άγιο κακϊσ είναι το κζντρο απ’ όπου αναβλφηει θ ηωι και κάκε 

δθμιουργικότθτα. Ζτςι όπωσ επίςθσ από εκεί ξεπθδά και κάκε καταςτροφι όταν θ 

λειτουργία του δεν ζχει επιλυκεί.  
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7. Μθν πιςτζψεισ ποτζ τα ψζματα των δθλθτθριαςτϊν τθσ ηωισ όταν αναφζρονται 

ςτο ςεξ ςαν κάτι αξιοκαταφρόνθτο. Αντίκετα, ς’ αυτό υπάρχει ομορφιά και δε 

ςχετίηεται μάταια με τα καλφτερα αιςκιματα τθσ αγάπθσ. 

8. Να είςαι προςεχτικόσ λοιπόν και να το κεωρείσ ζνα μεγάλο καφμα ςτο οποίο 

οφείλεισ να ςυμπεριφζρεςαι με ευαιςκθςία χωρίσ να το μετατρζψεισ ςε πθγι 

αντίφαςθσ ι αποςφνκεςθσ τθσ ηωτικισ ενζργειασ.  
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XVIII. ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ 

 

Προθγουμζνωσ ςου εξιγθςα: “Όταν ςυναντάσ μια μεγάλθ δφναμθ, χαρά και καλοςφνθ ςτθν 

καρδιά ςου ι όταν αιςκάνεςαι ελεφκεροσ και χωρίσ αντιφάςεισ, αμζςωσ ευχαρίςτθςε μζςα 

ςου.” 

 

1. “Να ευχαριςτείσ” ςθμαίνει να ςυγκεντρϊνεισ τισ κετικζσ, ψυχικζσ καταςτάςεισ που 

ςυνδζονται με μια εικόνα, με μια αναπαράςταςθ. Αυτι θ κετικι κατάςταςθ με 

αυτόν τον τρόπο ςυνδεδεμζνθ, επιτρζπει ςε  δυςμενείσ περιςτάςεισ,  με το που 

ανακαλείται ζνα πράγμα, να εμφανίηεται μαηί του κι  εκείνο που το ςυνόδευε ςε  

προθγοφμενθ ςτιγμι. Επίςθσ, κακϊσ αυτό το διανοθτικό “φορτίο” μπορεί να ζχει 

ανυψωκεί από προθγοφμενεσ επαναλιψεισ, είναι ικανό να εκτοπίςει αρνθτικά 

ςυναιςκιματα που ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ μπόρεςαν να επιβάλλουν. 

2. Ωσ εκ τοφτου, από  το εςωτερικό ςου κα επιςτρζψει διευρυμζνο ςε ωφζλεια εκείνο 

που κα ηθτάσ, αρκεί να ζχεισ ςυςςωρεφςει μζςα ςου πολυάρικμεσ κετικζσ 

καταςτάςεισ. Και δε χρειάηεται πια να επαναλάβω, ότι αυτόσ ο μθχανιςμόσ 

χρθςίμεψε (με ςυγκεχυμζνο τρόπο) για να “φορτίςει εξωτερικά” αντικείμενα ι 

πρόςωπα ι ακόμα κι εςωτερικζσ οντότθτεσ που «προβάλλονταν», με τθν 

πεποίκθςθ ότι ανταποκρίνονταν ςε ικεςίεσ και αιτιματα     
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XIX. ΟΙ ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 

Πρζπει τϊρα να αποκτιςεισ επαρκι αντίλθψθ των εςωτερικϊν καταςτάςεων ςτισ οποίεσ 

μπορείσ να βρεκείσ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωι ςου και ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ 

εξελικτικισ ςου εργαςίασ. Δεν ζχω άλλο τρόπο να κάνω τθν περιγραφι, παρά με εικόνεσ  (ς’ 

αυτι τθν περίπτωςθ, αλλθγορίεσ). Αυτζσ, όπωσ μου φαίνεται, ζχουν τθν αρετι να 

ςυγκεντρϊνουν «οπτικά» πολφπλοκεσ καταςτάςεισ τθσ ψυχισ. Από τθν άλλθ μεριά, θ 

ιδιαιτερότθτα να ςυνδζουν τζτοιεσ καταςτάςεισ ςε αλυςίδα, ςα να ιταν διαφορετικζσ 

ςτιγμζσ μιασ ίδιασ διαδικαςίασ, ειςάγει μια παραλλαγι ςτισ πάντα αποςπαςματικζσ 

περιγραφζσ ςτισ οποίεσ μασ ζχουν ςυνθκίςει εκείνοι που αςχολοφνται μ’ αυτά τα πράγματα.    

 

1. Θ πρϊτθ κατάςταςθ, ςτθν οποία επικρατεί το μθ-νόθμα (εκείνο που αναφζραμε 

ςτθν αρχι) κα ονομάηεται “διάχυτθ ηωτικότθτα”. Πλα κακοδθγοφνται από τισ 

φυςικζσ ανάγκεσ, όμωσ αυτζσ ςυγχζονται ςυχνά με επικυμίεσ και αντιφατικζσ 

εικόνεσ. Εκεί υπάρχει ςκοτάδι ςτα κίνθτρα και ςτισ πράξεισ. Ραραμζνει κανείσ ς’ 

αυτι τθ κατάςταςθ φυτοηωϊντασ, χαμζνοσ ανάμεςα ςε μεταβλθτζσ φόρμεσ. Από 

εκείνο το ςθμείο μπορεί να εξελιχκεί μόνο μζςω δυο δρόμων: το δρόμο του 

κανάτου ι εκείνον τθσ μεταλλαγισ. 

2. Ο δρόμοσ του κανάτου ςοφ παρουςιάηει ζνα χαοτικό και ςκοτεινό τοπίο. Οι αρχαίοι 

γνϊριηαν αυτό το πζραςμα και ςχεδόν πάντα το τοποκετοφςαν “κάτω από τθ γθ” ι 

μζςα ςτα αβυςςαλζα βάκθ. Επίςθσ κάποιοι επιςκζφτθκαν αυτό το βαςίλειο για να 

«αναςτθκοφν» μετά ςε φωτεινά επίπεδα. Κατάλαβε καλά τοφτο: “κάτω” από το 

κάνατο βρίςκεται θ διάχυτθ ηωτικότθτα. Μερικζσ φορζσ ο ανκρϊπινοσ νουσ ςχετίηει 

τθ κανατικι αποςφνκεςθ με μετζπειτα φαινόμενα μετατροπισ και επίςθσ, κάποιεσ 

φορζσ ςυνδζει τθ διάχυτθ κίνθςθ μ’ εκείνθ που προθγείται τθσ γζννθςθσ. Αν θ 

κατεφκυνςι ςου είναι τθσ ανόδου, ο “κάνατοσ” ςθμαίνει μια ριξθ με τθν 

προθγοφμενθ φάςθ ςου. Από το δρόμο του κανάτου κάποιοσ ανεβαίνει ςε άλλθ 

κατάςταςθ. 

3. Φτάνοντασ ς’ αυτι βρίςκουμε το καταφφγιο τθσ οπιςκοδρόμθςθσ. Από εκεί 

ανοίγονται δυο δρόμοι: εκείνοσ τθσ μεταμζλειασ και ο εκείνοσ ο άλλοσ που πρϊτα 

χρθςίμεψε για τθν ανάβαςθ, δθλαδι, ο δρόμοσ του κανάτου. Αν πάρεισ τον πρϊτο 

είναι γιατί θ απόφαςι ςου τείνει να διακόψει με τθν προθγοφμενθ ηωι ςου. Αν πασ 

προσ τα πίςω από το δρόμο του κανάτου ξαναπζφτεισ ςτισ αβφςςουσ με αυτι τθν 

αίςκθςθ κλειςτοφ κφκλου. 

4. Λοιπόν καλϊσ, ςου είπα ότι υπιρχε ζνα άλλο μονοπάτι για να ξεφφγεισ από τθν 

αβυςςαλζα ηωτικότθτα,  ιταν εκείνο τθσ μεταλλαγισ. Αν διαλζξεισ αυτό το δρόμο 

είναι γιατί κζλεισ να βγεισ από τθ δυςάρεςτθ κατάςταςι ςου, χωρίσ όμωσ να είςαι 

διατεκειμζνοσ να εγκαταλείψεισ μερικά από τα φαινομενικά οφζλθ τθσ. Είναι 

λοιπόν ζνασ ψεφτικοσ δρόμοσ, γνωςτόσ ωσ «ανάποδοσ ». Ρολλά τζρατα βγικαν από 
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τα βάκθ αυτισ τθσ ςτρεβλισ διόδου. Αυτά κζλθςαν να πάρουν  με ζφοδο τουσ  

ουρανοφσ χωρίσ να εγκαταλείψουν τισ κολάςεισ και, γι’ αυτό, πρόβαλλαν ςτον 

ενδιάμεςο κόςμο ατζλειωτθ αντίφαςθ. 

5. Υποκζτω ότι ανεβαίνοντασ από το βαςίλειο του κανάτου και δια μζςου τθσ 

ςυνειδθτισ μεταμζλειάσ ςου, ζχεισ ιδθ φτάςει ςτθν κατοικία τθσ τάςθσ. Δυο λεπτζσ 

κρθπίδεσ ςτθρίηουν τθν κατοικία ςου: θ ςυντιρθςθ και θ απογοιτευςθ. Θ 

ςυντιρθςθ είναι ψευδισ και αςτακισ. Ρερπατϊντασ ςε αυτι αυταπατάςαι με τθν 

ιδζα τθσ μονιμότθτασ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα κατεβαίνεισ γριγορα. Αν πάρεισ 

το δρόμο τθσ απογοιτευςθσ θ ανάβαςι ςου είναι επίπονθ, αλλά θ μοναδικι-μθ-

ψευδισ.   

6. Από αποτυχία ςε αποτυχία, μπορείσ να φτάςεισ ςτθν επόμενθ ςτάςθ που 

ονομάηεται “κατοικία τθσ παρζκκλιςθσ”. Ρροςοχι ςτουσ δυο δρόμουσ που ζχεισ 

τϊρα μπροςτά ςου: ι παίρνεισ το δρόμο τθσ αποφαςιςτικότθτασ που ςε οδθγεί ςτθ 

γζνεςθ, ι παίρνεισ εκείνο τθσ μνθςικακίασ που ςε κάνει να κατζβεισ ακόμθ μια 

φορά ςτθν οπιςκοδρόμθςθ. Εκεί βρίςκεςαι μπροςτά ςτο δίλθμμα: ι αποφαςίηεισ 

για το λαβφρινκο τθσ ςυνειδθτισ ηωισ (και το κάνεισ με αποφαςιςτικότθτα) ι 

οπιςκοδρομείσ μνθςίκακοσ ςτθν προθγοφμενθ ηωι ςου. Είναι πολυάρικμοι αυτοί 

που, μθν ζχοντασ κατορκϊςει να ξεπεράςουν τον εαυτό τουσ, αποκόπτουν εδϊ τισ 

δυνατότθτζσ τουσ. 

7. Αλλά εςφ που ανζβθκεσ με αποφαςιςτικότθτα, βρίςκεςαι τϊρα ςτθν κατοικία που 

είναι γνωςτι ςα “γζνεςθ”. Εκεί ζχεισ τρεισ πόρτεσ: μια ονομάηεται “Ρτϊςθ”, θ άλλθ 

ονομάηεται “Απόπειρα” και θ τρίτθ “Υποβιβαςμόσ”. Θ Ρτϊςθ ςε οδθγεί κατευκείαν 

ςτα βάκθ και μόνο ζνα εξωτερικό ατφχθμα κα μποροφςε να ςε ςπρϊξει προσ 

αυτιν. Είναι δφςκολο να επιλζξεισ αυτι τθν πόρτα. Ενϊ εκείνθ του “Υποβιβαςμοφ” 

ςε οδθγεί ζμμεςα ςτισ αβφςςουσ, κακϊσ πθγαίνεισ πίςω το δρόμο ςε ζνα είδοσ 

ταραχϊδουσ ςπιράλ, μζςα ςτο οποίο ςυνεχϊσ κα αναλογίηεςαι όλα όςα ζχεισ χάςει 

και όλα όςα ζχεισ κυςιάςει. Αυτι θ εξζταςθ τθσ ςυνείδθςθσ που οδθγεί ςτον 

υποβιβαςμό, είναι ςίγουρα μια λάκοσ εξζταςθ ςτθν οποία υποτιμάσ και αξιολογείσ 

δυςανάλογα κάποια πράγματα που ςυγκρίνεισ. Εςφ αντιπαραβάλεισ τθν 

προςπάκεια τθσ ανόδου με εκείνα τα “οφζλθ” που εγκατζλειψεσ. Αλλά αν κοιτάξεισ 

από πιο κοντά τα πράγματα, κα δεισ ότι δεν εγκατζλειψεσ τίποτα γι’ αυτόν τον 

λόγο, αλλά για άλλουσ. Ο Υποβιβαςμόσ αρχίηει μόλισ παραποιιςεισ τουσ λόγουσ 

που, όπωσ φαίνεται, ιταν άςχετοι με τθν ανάβαςθ. Εγϊ ρωτϊ τϊρα: τι προδίδει το 

νου; Μςωσ τα λάκοσ κίνθτρα ενόσ αρχικοφ ενκουςιαςμοφ; Μςωσ θ δυςκολία του 

εγχειριματοσ; Μςωσ θ εςφαλμζνθ ανάμνθςθ των κυςιϊν που δεν υπιρξαν, ι που 

ωκικθκαν από άλλεσ αιτίεσ; Εγϊ ςου λζω και ςε ρωτϊ τϊρα: το ςπίτι ςου ζχει καεί 

από καιρό, γι’ αυτό αποφάςιςεσ να αρχίςεισ τθν ανάβαςθ. Ι τϊρα νομίηεισ ότι 

εξαιτίασ τθσ ανάβαςθσ αυτό κάθκε; Μιπωσ ζριξεσ για λίγο μια ματιά ς’ αυτό που 

ςυνζβθ ςτα άλλα ςπίτια τριγφρω;… Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρζπει να διαλζξεισ 

τθ μεςαία πόρτα. 
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8. Ανζβα από τθ ςκάλα τθσ Απόπειρασ και κα φτάςεισ ςε ζναν αςτακι κόλο. Από εκεί 

μετακζςου από ζνα ςτενό και ελικοειδζσ πζραςμα που κα αναγνωρίςεισ ςαν 

“μεταβλθτότθτα”, μζχρι να φτάςεισ ςε ζνα πλατφ και κενό χϊρο (ςα μιαν εξζδρα) 

που φζρει το όνομα “ανοιχτόσ-χϊροσ-τθσ-ενζργειασ”. 

9. Σε εκείνο το χϊρο μπορεί να φοβθκείσ από το ζρθμο και τεράςτιο τοπίο και από τθν 

τρομακτικι ςιωπι εκείνθσ τθσ νφχτασ, τθσ μεταμορφωμζνθσ από τεράςτια ακίνθτα 

αςτζρια. Εκεί, ακριβϊσ πάνω απ’ το κεφάλι ςου, κα δεισ καρφωμζνθ ςτο ςτερζωμα 

τθν υποβλθτικι μορφι του Μαφρου Φεγγαριοφ… ζνα παράξενο φεγγάρι ςε 

ζκλειψθ, που ςτζκει ακριβϊσ απζναντι από τον Ιλιο. Εκεί πρζπει να περιμζνεισ τθν 

αυγι, υπομονετικά και με πίςτθ, γιατί τίποτε κακό δεν μπορεί να ςυμβεί αν 

παραμείνεισ ιρεμοσ. 

10. Σε μια τζτοια κατάςταςθ κα μποροφςε να ςυμβεί να κελιςεισ να αποπειρακείσ μια 

άμεςθ ζξοδο από κει. Αν ςυμβεί κάτι τζτοιο, μπορεί να καταλιξεισ να οδεφεισ 

ψθλαφθτά προσ οποιονδιποτε τόπο αφοφ δεν περίμενεσ τθ μζρα με ςφνεςθ. 

Ρρζπει να κυμάςαι ότι κάκε κίνθςθ εκεί (ςτο ςκοτάδι) είναι λανκαςμζνθ και γενικά 

ονομάηεται “αυτοςχεδιαςμόσ”. Αν, ξεχνϊντασ αυτό που αναφζρω τϊρα, αρχίςεισ 

να αυτοςχεδιάηεισ κινιςεισ, να είςαι ςίγουροσ ότι κα παραςυρκείσ από μια δίνθ 

ανάμεςα ςε μονοπάτια και κατοικίεσ ωσ το πιο ςκοτεινό βάκοσ τθσ διάλυςθσ.  

11. Ρόςο δφςκολο είναι να κατανοθκεί πωσ οι εςωτερικζσ καταςτάςεισ είναι 

αλυςοδεμζνεσ θ μία με τθν άλλθ! Αν ζβλεπεσ τι άκαμπτθ λογικι ζχει θ ςυνείδθςθ, 

κα αντιλαμβανόςουν ότι ςτθν περιγραφόμενθ κατάςταςθ, όποιοσ αυτοςχεδιάηει 

ςτα τυφλά, μοιραία αρχίηει να υποβιβάηει και να υποβιβάηεται, ζπειτα 

εμφανίηονται ςε αυτόν τα αιςκιματα τθσ απογοιτευςθσ και ςυνεχίηει πζφτοντασ 

ςτθ μνθςικακία και το κάνατο, ϊςπου επζρχεται θ λθςμονιά όλων εκείνων που μια 

μζρα κατόρκωςε να αντιλθφκεί. 

12. Αν ςτο πλάτωμα κατορκϊςεισ να φτάςεισ ςτθν θμζρα, κα εμφανιςτεί μπροςτά ςτα 

μάτια ςου ο ακτινοβόλοσ Ιλιοσ που κα ςου φωτίςει για πρϊτθ φορά τθν 

πραγματικότθτα. Τότε κα δεισ ότι ςε ολόκλθρθ τθν φπαρξθ ηει ζνα Σχζδιο. 

13. Είναι δφςκολο να πζςεισ από κει, εκτόσ αν επικυμείσ να κατζβεισ εκελοντικά ςε πιο 

ςκοτεινζσ περιοχζσ για να φζρεισ το φωσ ςτα ςκοτάδια. 

 

 Δεν είναι ωφζλιμο να αναπτφξω περιςςότερο αυτά τα κζματα γιατί χωρίσ εμπειρία 

εξαπατοφν μεταφζροντασ ςτο χϊρο του φανταςτικοφ το πραγματοποιιςιμο. Ασ είναι 

χριςιμα όςα ειπϊκθκαν μζχρι εδϊ. Αν αυτά που εξθγικθκαν δεν ςου ιταν ωφζλιμα, ςε τι 

κα μποροφςεσ να φζρεισ ζνςταςθ, αφοφ για το ςκεπτικιςμό τίποτα δεν ζχει βάςθ και λογικι, 

είναι ςαν τθν εικόνα ενόσ κακρζφτθ, τον ιχο μιασ θχοφσ, τθν ςκιά μιασ ςκιάσ.  
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XX. Η ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

1. Δϊςε ςθμαςία τουσ ςυλλογιςμοφσ μου. Μζςα ςε αυτοφσ δεν κα ζχεισ να 

διαιςκανκείσ παρά μόνο αλλθγορικά φαινόμενα και τοπία του εξωτερικοφ κόςμου. 

Πμωσ επίςθσ, μζςα ςε αυτοφσ υπάρχουν πραγματικζσ περιγραφζσ του διανοθτικοφ 

κόςμου. 

2. Οφτε πρζπει να πιςτζψεισ ότι οι “τόποι” απ’ όπου περνάσ ςτο διάβα ςου, ζχουν 

κάποιο τφπο ανεξάρτθτθσ φπαρξθσ. Ραρόμοια ςφγχυςθ ςυςκότιςε ςυχνά βακιζσ 

διδαςκαλίεσ και ζτςι, μζχρι ςιμερα κάποιοι πιςτεφουν ότι ουρανοί, κολάςεισ, 

άγγελοι, δαίμονεσ, τζρατα, ςτοιχειωμζνα κάςτρα, δάςθ, μακρινζσ πόλεισ και άλλα 

ακόμθ, ζχουν ορατι πραγματικότθτα για τουσ “φωτιςμζνουσ”. Θ ίδια 

προκατάλθψθ, μα με ερμθνεία αντίςτροφθ, υιοκετικθκε από τουσ ςκεπτικιςτζσ 

χωρίσ ςοφία, που κεϊρθςαν αυτά τα πράγματα απλζσ ψευδαιςκιςεισ ι 

παραιςκιςεισ από τισ οποίεσ υπζφεραν μυαλά με πυρετό. 

3. Ρρζπει να επαναλάβω λοιπόν πωσ μζςα ςε όλα αυτά πρζπει να κατανοιςεισ, πωσ 

πρόκειται για αλθκινζσ, διανοθτικζσ καταςτάςεισ,  αν και ςυμβολίςτθκαν με τα 

κατάλλθλα αντικείμενα του εξωτερικοφ κόςμου. 

4. Λάβε υπ’ όψιν ςου όςα ειπϊκθκαν και μάκε να ανακαλφπτεισ τθν αλικεια πίςω 

από τισ αλλθγορίεσ, που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ παραπλανοφν το νου, αλλά ςε 

άλλεσ μεταφράηουν πραγματικότθτεσ αδφνατεσ να κατανοθκοφν χωρίσ 

αναπαράςταςθ. 

 

Όταν μίλθςαν για τισ πόλεισ των κεϊν όπου κζλθςαν να φτάςουν πολυάρικμοι 

ιρωεσ διαφόρων λαϊν, όταν μίλθςαν για παραδείςουσ ςτουσ οποίουσ κεοί και 

άνκρωποι ςυμβίωναν ςε αυκεντικι, μεταμορφωμζνθ φφςθ, όταν μίλθςαν για 

πτϊςεισ και κατακλυςμοφσ, ειπϊκθκε μεγάλθ εςωτερικι αλικεια. 

Ζπειτα οι λυτρωτζσ ζφεραν τα μθνφματά τουσ και ζφταςαν ςε μασ ςε διπλι φφςθ, 

για να αποκαταςτιςουν εκείνθ τθ νοςταλγικι, χαμζνθ ενότθτα. Τότε επίςθσ 

ειπϊκθκε μια μεγάλθ αλικεια. 

Ωςτόςο, όταν όλα αυτά ειπϊκθκαν τοποκετοφμενα ζξω από το νου, ζγινε λάκοσ ι 

ειπϊκθκε ψζμα. 

Αντιςτρόφωσ, όταν ο εξωτερικόσ κόςμοσ ςυγχζεται με το εςωτερικό βλζμμα το 

υποχρεϊνει να διατρζξει καινοφριουσ δρόμουσ. 

Ζτςι, ςιμερα πετά προσ τα άςτρα ο ιρωασ αυτισ τθσ εποχισ. Πετά μζςα από 

περιοχζσ που προθγουμζνωσ αγνοοφνταν. Πετά μζχρι ζξω από τον κόςμο του και, 

χωρίσ να το ξζρει, ωκείται προσ το εςωτερικό και φωτεινό κζντρο.  
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ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ  

ΣΟΠΙΟ 
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I.  Η ΕΡΩΣΗΗ 

 

1.   Λδοφ θ ερϊτθςι μου: με το πζραςμα του χρόνου αυξάνεται μζςα ςου θ ευτυχία ι θ 

οδφνθ; Μθ μου ηθτιςεισ να κακορίςω αυτζσ τισ λζξεισ. Απάντθςε αυτό που 

αιςκάνεςαι... 

2.  Πςο ςοφόσ και δυνατόσ και αν μπορείσ να είςαι, κα αρνθκϊ το παράδειγμά ςου, αν δεν 

αυξάνονται μζςα ςου και ςϋ εκείνουσ που ςε περιβάλλουν θ ευτυχία και θ ελευκερία. 

3.  Δζξου απεναντίασ τθν πρόταςι μου: πάρε ςα μοντζλο αυτό που γεννιζται και όχι αυτό 

που βαδίηει προσ το κάνατο. Ξεπζραςε τθν οδφνθ ςου και τότε δεν κα αυξθκεί θ 

άβυςςοσ, μα θ ηωι που είναι μζςα ςου. 

4.  Δεν υπάρχει οφτε πάκοσ, οφτε ιδζα, οφτε ανκρϊπινθ πράξθ που να μπορεί να αγνοιςει 

τθν άβυςςο. Μιλάμε λοιπόν για το μοναδικό πράγμα που αξίηει να μελετθκεί: τθν 

άβυςςο και αυτό που τθν ξεπερνά.  



35 

 

II.  Η ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

1.  Τι κζλεισ εςφ; Αν λεσ ότι το πιο ςθμαντικό πράγμα είναι ο ζρωτασ ι θ αςφάλεια, τότε 

μιλάσ για ψυχικζσ καταςτάςεισ, για κάτι που δεν βλζπεισ. 

2.  Αν πεισ ότι το πιο ςθμαντικό πράγμα είναι το χριμα, θ εξουςία, θ κοινωνικι 

αναγνϊριςθ, θ δικαιοςφνθ, ο Κεόσ ι θ αιωνιότθτα τότε μιλάσ για κάτι που βλζπεισ ι 

φαντάηεςαι. 

3.  Κα είμαςτε ςφμφωνοι όταν κα πεισ: «Κζλω τθ δικαιοςφνθ γιατί αρνοφμαι τθν οδφνθ»... 

«Αυτό το κζλω επειδι μου δίνει θρεμία και δεν κζλω κάτι διαφορετικό επειδι με κάνει 

να δυςαναςχετϊ και μου προκαλεί βία». 

4.  Δεν κα ιςχφει λοιπόν ότι κάκε προςδοκία, κάκε πρόκεςθ, κάκε επιβεβαίωςθ και κάκε 

άρνθςθ ζχουν ςαν επίκεντρο τθν ψυχικι ςου κατάςταςθ; Κα μποροφςεσ να αποκρικείσ 

ότι ζνασ αρικμόσ δεν αλλάηει αξία επειδι εςφ είςαι λυπθμζνοσ ι χαροφμενοσ  και ότι ο 

ιλιοσ κα παρζμενε ιλιοσ ζςτω κι αν το ανκρϊπινο ον δεν υπιρχε. 

5.  Εγϊ κα ςου πω ότι θ αξία ενόσ ίδιου αρικμοφ είναι διαφορετικι ανάλογα με το αν εςφ 

πρζπει να δϊςεισ ι να πάρεισ και ότι ο ιλιοσ καταλαμβάνει περιςςότερο χϊρο μζςα 

ςτουσ ανκρϊπουσ παρά ςτουσ ουρανοφσ. 

6.  Θ λάμψθ ενόσ αναμμζνου νιματοσ ι ενόσ αςτεριοφ χορεφει για το μάτι ςου. Δεν 

υπάρχει φωσ δίχωσ μάτι και αν άλλο ιταν το μάτι, διαφορετικό αποτζλεςμα κα είχε 

εκείνθ θ λάμψθ. 

7.  Τότε λοιπόν ασ επιβεβαιϊνει θ καρδιά ςου: «Αγαπϊ αυτι τθ λάμψθ που βλζπω», μα ασ 

μθν πει ποτζ: «Οφτε ο ιλιοσ, οφτε το αναμμζνο νιμα, οφτε το άςτρο ζχουν καμιά ςχζςθ 

μ’ εμζνα». 

8.  Για ποια πραγματικότθτα μιλάσ ςτο ψάρι και ςτο ερπετό, ςτο μεγάλο ηϊο και ςτο μικρό 

ζντομο, ςτο πουλί, ςτο βρζφοσ, ςτο γζροντα, ς’ αυτόν που κοιμάται και ς’ αυτόν που 

ξαγρυπνάει κρφοσ ι εμπφρετοσ, ςτουσ υπολογιςμοφσ του ι ςτο φόβο του; 

9.  Λζω ότι θ θχϊ του πραγματικοφ μουρμουρίηει ι φωνάηει ανάλογα με τθν ακοι που τθν 

αντιλαμβάνεται και αν άλλθ ιταν θ ακοι, άλλο τραγοφδιςμα κα είχε εκείνο που εςφ 

ονομάηεισ «πραγματικότθτα». 

10.  Τότε ασ επιβεβαιϊνει θ καρδιά ςου: «Αγαπϊ τθν πραγματικότθτα που 

καταςκευάηω».  
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III.  ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΠΙΟ 

 

Κοίτα πωσ περπατά αργά εκείνο το ηευγάρι. Ενϊ εκείνοσ τθσ ςφίγγει τθ μζςθ, εκείνθ γζρνει 

γλυκά το κεφάλι ςτον αγαπθμζνο ϊμο. Και προχωροφν ςτο φκινόπωρο ανάμεςα απ’ τα 

φφλλα που ςτριφογυρίηουν ςφυρίηοντασ ςτον αζρα, ανάμεςα ςε αποχρϊςεισ κίτρινου, 

κόκκινου και μενεξελιοφ. Νζοι και όμορφοι βαδίηουν κατά το βράδυ μζςα από τθν 

γκριηομολυβζνια ομίχλθ. Μια ελαφριά και ψθλι βροχι και παιχνίδια για παιδιά, χωρίσ 

παιδιά, ςε ζρθμουσ κιπουσ. 

 

1.  Σε μερικοφσ αυτι θ ςκθνι αναηωπυρϊνει γλυκζσ νοςταλγίεσ, ςε άλλουσ υποκινεί όνειρα, 

ςε άλλουσ ακόμθ υποςχζςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ακτινοβόλεσ μζρεσ που κα 

ζρκουν. Και ζτςι κοιτάηοντασ τθ κάλαςςα, οριςμζνοι αιςκάνονται άγχοσ ενϊ άλλοι 

αιςκάνονται ν’ ανοίγει θ καρδιά τουσ. Αλλά είναι θ ίδια κάλαςςα. Και άλλοι χίλιοι 

καταλαμβάνονται από ρίγοσ παρατθρϊντασ εκςτατικά τισ παγωμζνεσ βουνοκορφζσ, ενϊ 

άλλοι τόςοι κοιτοφν με καυμαςμό τουσ ςκαλιςμζνουσ κρυςτάλλουσ κατά γιγαντιαία 

κλίμακα, οι μεν αδιάφοροι, οι δε ενκουςιαςμζνοι απζναντι ςτο ίδιο τοπίο. 

2.  Εάν το ίδιο τοπίο είναι διαφορετικό για δφο ανκρϊπουσ, ποφ βρίςκεται θ διαφορά; 

3.  Αυτό ςυμβαίνει είτε με ό,τι φαίνεται είτε με ό,τι ακοφγεται. Ράρε για παράδειγμα τθ 

λζξθ «μζλλον». Μερικοί ανατριχιάηουν και άλλοι κα κυςίαηαν ακόμθ και το «ςιμερα» γι’ 

αυτό. 

4.  Ράρε για παράδειγμα τθ μουςικι. Ράρε για παράδειγμα λζξθ κοινωνικοφ ι 

κρθςκευτικοφ περιεχομζνου.  

5.  Συμβαίνει οριςμζνεσ φορζσ ζνα τοπίο να μθν γίνεται αποδεκτό ι αντίκετα να γίνεται 

αποδεκτό απ’ τα πλικθ και τουσ λαοφσ. 

6.  Μεταξφ δυςπιςτίασ και ελπίδασ θ ηωι ςου προςανατολίηεται προσ τοπία που 

αντιςτοιχοφν ςε πράγματα που ιδθ βρίςκονται μζςα ςου. 

7.  Πλοσ αυτόσ ο κόςμοσ που δεν διάλεξεσ, αλλά ςου δόκθκε με τον ςκοπό να τον 

εξανκρωπίςεισ είναι το τοπίο που αναπτφςςεται περιςςότερο με τθν εξζλιξθ τθσ ηωισ. 

Τότε λοιπόν ασ μθν πει ποτζ θ καρδιά ςου: «Οφτε το φκινόπωρο, οφτε θ κάλαςςα, οφτε 

τα ςκεπαςμζνα με πάγο βουνά δεν ζχουν καμιά ςχζςθ μ’ εμζνα», αλλά αντίκετα ασ 

επιβεβαιϊνει: «Αγαπϊ τθν πραγματικότθτα που καταςκευάηω».  



37 

 

IV.  ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΟΠΙΟ 

 

Εάν ζνα μακρινό αςτζρι είναι ςυνδεδεμζνο μαηί ςου, τι πρζπει να ςκεφτϊ για ζνα ηωντανό 

τοπίο όπου τα ηαρκάδια τρζχουν ανάμεςα ςτα αιωνόβια δζντρα, όπου τα πιο άγρια ηϊα 

γλείφουν γλυκά τα μικρά τουσ; Τι πρζπει να ςκεφτϊ για το ανκρϊπινο τοπίο όπου 

ςυμβιϊνουν αφκονία και μιηζρια, όπου μερικά παιδιά γελοφν και άλλα δεν βρίςκουν καν τθ 

δφναμθ για να εκφράςουν το κλάμα τουσ; 

1. Γιατί αν πεισ: «Φτάςαμε ςε άλλουσ πλανιτεσ», πρζπει επίςθσ να πεισ: 

«Εξολοκρεφςαμε και υποδουλϊςαμε ολόκλθρουσ λαοφσ, γεμίςαμε τισ φυλακζσ με 

κόςμο που ηθτά ελευκερία, προδϊςαμε τθν αλικεια από τθν ανατολι μζχρι τθ 

δφςθ... παραποιιςαμε τθ ςκζψθ μασ, το ςυναίςκθμά μασ, τθν πράξθ μασ. Σε κάκε 

βιμα μασ επιβουλευτικαμε τθ ηωι, γιατί δθμιουργιςαμε οδφνθ».  

2. Σε αυτό το ανκρϊπινο τοπίο αναγνωρίηω τθ πορεία μου. Τι κα ςυμβεί αν 

διαςταυρωκοφμε ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ; Εγϊ αντιτίκεμαι ςε κάκε διακιρυξθ που 

προβάλει ζνα ιδανικό πιο ψθλό από τθ ηωι και ςε κάκε αγϊνα που για επιβλθκεί 

δθμιουργεί δυςτυχία. Γι’ αυτό πριν να με καταδικάςεισ επειδι δεν ανικω ςε 

φατρίεσ, εξζταςε τα χζρια ςου μθ και ς’ αυτά ανακαλφψεισ το αίμα των ενόχων. 

Εάν νομίηεισ ότι είναι γενναιότθτα να δϊςεισ τθν πίςτθ ςου ς’ αυτζσ, τι κα πεισ γι’ 

αυτόν που όλεσ οι δολοφονικζσ φατρίεσ τον κατθγοροφν για το ότι δεν ζχει δϊςει 

πίςτθ; Κζλω ζνα δίκαιο αγϊνα του ανκρϊπινου τοπίου: αυτόν που υπόςχεται το 

ξεπζραςμα του πόνου και τθσ οδφνθσ. 

3. Αρνοφμαι κάκε δικαίωμα ςτθν κατθγορία που προζρχεται από μια φατρία που ςτθν 

ιςτορία τθσ (κοντινι ι μακρινι) εμφανίηεται θ καταπίεςθ τθσ ηωισ.  

4. Αρνοφμαι κάκε δικαίωμα ςτθν υποψία που προζρχεται από εκείνουσ που κρφβουν 

τα φποπτα πρόςωπά τουσ.  

5. Αρνοφμαι το δικαίωμα να εμποδίηεισ τισ νζεσ οδοφσ τισ οποίεσ ζχει ανάγκθ να 

διατρζξει ο άνκρωποσ, ακόμθ κι αν τεκεί θ κατεπείγουςα ανάγκθ ςαν μζγιςτο 

επιχείρθμα. 

6. Οφτε το πιο άςχθμο του εγκλθματία μου είναι ξζνο. Και αν το αναγνωρίηω ςτο 

τοπίο, το αναγνωρίηω και μζςα μου. Και είναι γι’ αυτό που κζλω να ξεπεράςω μζςα 

μου και ςε κάκε άνκρωπο εκείνο που αγωνίηεται για να καταπιζςει τθ ηωι. Κζλω να 

ξεπεράςω τθν άβυςςο! 

Κάκε κόςμοσ που προςδοκείσ, κάκε δικαιοςφνθ που επικαλείςαι, κάκε αγάπθ που ψάχνεισ, 

κάκε ανκρϊπινο ον που κα ικελεσ να ακολουκιςεισ ι να καταςτρζψεισ βρίςκεται μζςα 

ςου. Ό,τι αλλάηει μζςα ςου, αλλάηει τον προςανατολιςμό ςου ςτο τοπίο το οποίο ηεισ. Ζτςι 

λοιπόν, αν ζχεισ ανάγκθ από κάτι καινοφριο για να το βρεισ πρζπει να ξεπεράςεισ το παλιό 

που υπάρχει μζςα ςου.  
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Αλλά πϊσ κα το κάνεισ; 

Άρχιςε να αντιλαμβάνεςαι ότι ακόμθ κι αν αλλάξεισ τόπο, φζρνεισ μαηί ςου το εςωτερικό 

ςου τοπίο. 
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V.  ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΠΙΟ 

 

1.  Εςφ ψάχνεισ αυτό που πιςτεφεισ ότι κα ςε κάνει ευτυχιςμζνο. Αλλά αυτό που εςφ 

πιςτεφεισ δε ςυμπίπτει μ’ αυτό που ψάχνει ο άλλοσ. Κα μποροφςε να ςυμβεί εςφ και ο 

άλλοσ να επικυμείτε αντίκετα πράγματα και να φτάςετε να πιςτεφετε ότι θ ευτυχία του 

ενόσ αντιτίκεται ςτθν ευτυχία του άλλου. Αλλά κα ιταν επίςθσ δυνατό να ςυμβαίνει να 

επικυμείτε το ίδιο πράγμα και -όντασ αυτό μοναδικό ι ανεπαρκζσ- να φτάςετε πάλι να 

πιςτεφετε ότι θ ευτυχία του ενόσ αντιτίκεται ςτθν ευτυχία του άλλου. 

2.  Ζτςι φαίνεται ότι μποροφμε να ςυηθτιςουμε τόςο για ζνα ίδιο αντικείμενο όςο και για 

αντικείμενα αντίκετα μεταξφ τουσ. Ραράξενθ λογικι αυτι των πιςτεφω, ικανι να 

προκαλζςει μια κοινι ςυμπεριφορά απζναντι ς’ ζνα αντικείμενο ι ςτο αντίκετό του.  

3.  Ρρζπει να βρίςκεται ςτθν καρδιά αυτοφ που πιςτεφεισ το κλειδί αυτοφ που κάνεισ. Τόςο 

ιςχυρι είναι θ γοθτεία αυτοφ που πιςτεφεισ που εςφ διαβεβαιϊνεισ τθν πραγματικότθτά 

του ακόμθ κι αν αυτό υπάρχει μόνο ςτο κεφάλι ςου. 

4.  Αλλά ασ γυρίςουμε ςτο πρϊτο ςθμείο: εςφ ψάχνεισ αυτό που πιςτεφεισ ότι κα ςε κάνει 

ευτυχιςμζνο. Πμωσ αυτό που πιςτεφεισ για τα πράγματα δε βρίςκεται ς’ αυτά αλλά ςτο 

εςωτερικό ςου τοπίο. Πταν εςφ και εγϊ κοιτάηουμε αυτό το λουλοφδι, μποροφμε να 

ςυμφωνιςουμε ςε πολλά πράγματα. Αλλά όταν εςφ λεσ ότι εκείνο το λουλοφδι κα ςου 

δϊςει τθν υπζρτατθ ευτυχία, μου κάνεισ δφςκολθ κάκε κατανόθςθ γιατί δε μιλάσ πια για 

το λουλοφδι, αλλά γι’ αυτό που πιςτεφεισ ότι κα ςου προκαλζςει. Μιλάσ για ζνα 

εςωτερικό τοπίο που ίςωσ να μθν ςυμπίπτει με το δικό μου. Αρκεί να κάνεισ ακόμθ ζνα 

βιμα για να προςπακιςεισ να μου επιβάλλεισ το τοπίο ςου. Αξιολόγθςε καλά τισ 

ςυνζπειεσ που μποροφν να προζλκουν από αυτό. 

5.  Είναι φανερό ότι το εςωτερικό ςου τοπίο δεν είναι μόνο αυτό που πιςτεφεισ για τα 

πράγματα, αλλά και αυτό που κυμάςαι, αιςκάνεςαι και φαντάηεςαι για τον εαυτό ςου, 

για τουσ άλλουσ, για τα γεγονότα, για τισ αξίεσ και για τον κόςμο γενικά. Ρρζπει να 

καταλάβουμε αυτό: εξωτερικό τοπίο είναι αυτό που αντιλαμβανόμαςτε για τα 

πράγματα, εςωτερικό τοπίο είναι αυτό που φιλτράρουμε απ’ αυτά με το κόςκινο του 

εςωτερικοφ μασ κόςμου. Αυτά τα δφο τοπία είναι ζνα και μοναδικό και 

ςυνδιαμορφϊνουν τθ δικι μασ αδιαίρετθ άποψθ για τθν πραγματικότθτα.  
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VI.  ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ 

 

«Εξωτερικό τοπίο είναι αυτό που αντιλαμβανόμαςτε για τα πράγματα, εςωτερικό 

τοπίο είναι αυτό που φιλτράρουμε απ’ αυτά με το κόςκινο του εςωτερικοφ μασ κόςμου. 

Αυτά τα δφο τοπία είναι ζνα και μοναδικό και ςυνδιαμορφϊνουν τθ δικι μασ αδιαίρετθ 

άποψθ για τθν πραγματικότθτα». Και ανάλογα μ’ αυτι τθν άποψθ κα προςανατολιςτοφμε 

προσ μία ι προσ άλλθ κατεφκυνςθ. 

 

1. Αλλά είναι ςαφζσ ότι κακϊσ προχωράσ μπροςτά θ άποψι ςου τροποποιείται.  

2. Δεν υπάρχει μακθτεία όςο μικρι κι αν είναι, που να ολοκλθρϊνεται μόνο με τθν 

παρατιρθςθ. Μακαίνεισ γιατί επεξεργάηεςαι αυτό που παρατθρείσ και όςο 

περιςςότερο επεξεργάηεςαι τόςο περιςςότερο μακαίνεισ, κακϊσ όςο προχωράσ 

μπροςτά θ οπτικι ςου μετατρζπεται. 

3. Τί ζχεισ μάκει για τον κόςμο; Ζχεισ μάκει αυτό που ζχεισ κάνει. Τί κζλεισ από τον 

κόςμο; Κζλεισ ανάλογα με ό,τι ςου ζχει ςυμβεί. Τί δε κζλεισ από τον κόςμο; Δε 

κζλεισ ςφμφωνα με ό,τι ςου ςυνζβθ.  

4. Άκουςζ με καβαλάρθ που καλπάηεισ ςτο χρόνο: μπορείσ να φτάςεισ ςτο πιο βακφ 

ςου τοπίο από τρία διαφορετικά μονοπάτια. Και τί κα βρεισ ςτο εςωτερικό του; 

Τοποκετιςου ςτο κζντρο του εςωτερικοφ ςου τοπίου και κα δεισ ότι κάκε 

κατεφκυνςθ πολλαπλαςιάηει αυτό το κζντρο. 

5. Ρεριτριγυριςμζνο από ζνα τριγωνικό τοίχοσ κακρεφτϊν το τοπίο ςου αντανακλάται 

άπειρα ςε αμζτρθτεσ αποχρϊςεισ. Και εκεί κάκε κίνθςθ ανατρζπεται και 

αναςυναρμολογείται μια ακόμθ φορά ςφμφωνα με τον προςανατολιςμό τθσ 

οπτικισ ςου μζςω εικόνων που ζχεισ επιλζξει. 

6. Αν επικυμείσ κάτι ςτον κακρζφτθ του μζλλοντοσ, κα δεισ ότι τρζχει ςε αντίκετθ 

κατεφκυνςθ ςτο κακρζφτθ του ςιμερα ι του παρελκόντοσ. 

7. Καβαλάρθ που καλπάηεισ ςτο χρόνο, τί είναι το ςϊμα ςου αν όχι ο ίδιοσ ο χρόνοσ;  
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VII.  ΠΟΝΟ, ΟΔΤΝΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ ΣΗ ΖΩΗ 

 

1. Θ πείνα, θ δίψα και κάκε ςωματικι φκορά είναι ο πόνοσ. Ο φόβοσ, θ 

απογοιτευςθ, θ απελπιςία και κάκε διανοθτικι φκορά είναι θ οδφνθ. Ο 

φυςικόσ πόνοσ κα οπιςκοχωριςει με τθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ και τθσ 

επιςτιμθσ. Θ διανοθτικι οδφνθ κα οπιςκοχωριςει με τθν αφξθςθ τθσ πίςτθσ 

προσ τθ ηωι, δθλαδι ςτο μζτρο που θ ηωι αποκτά ζνα νόθμα. 

2. Αν για παράδειγμα φαντάηεςαι τον εαυτό ςου ςαν ζνα περαςτικό μετεωρίτθ 

που ζχαςε τθ λάμψθ του αγγίηοντασ αυτι τθ γθ, κα δεχτείσ το πόνο και τθν 

οδφνθ ςα να είναι θ ίδια θ φφςθ των πραγμάτων. Αλλά αν πιςτεφεισ ότι 

βρζκθκεσ ςτον κόςμο για εκπλθρϊςεισ τθν αποςτολι του να τον εξανκρωπίςεισ, 

κα δϊςεισ ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όςουσ ζχουν προθγθκεί από εςζνα και 

ζχουν καταςκευάςει με επίπονθ εργαςία το δικό ςου ςκαλοπάτι για να μπορείσ 

να ςυνεχίςεισ τθν ανάβαςθ. 

3. Ονομαςτι των χιλίων ονομάτων, καταςκευαςτι των νοθμάτων, μεταμορφωτι 

του κόςμου... οι πατζρεσ ςου και οι πατζρεσ των πατζρων ςου βρίςκουν 

ςυνζχεια ςτο πρόςωπό ςου. Δεν είςαι ζνασ μετεωρίτθσ που πζφτει, αλλά ζνα 

φωτεινό βζλοσ που πετά προσ τουσ ουρανοφσ. Είςαι το νόθμα του κόςμου και 

όταν ξεκακαρίηεισ το δικό ςου νόθμα φωτίηεισ τθ γθ. Πταν χάνεισ το νόθμά ςου, 

θ γθ ςκοτεινιάηει και ανοίγει θ άβυςςοσ. 

4. Κα ςου πω ποιο είναι το νόθμα τθσ ηωισ ςου εδϊ: να εξανκρωπίςεισ τθ γθ! Τί 

ςθμαίνει να εξανκρωπίςεισ τθ γθ; Σθμαίνει να ξεπεράςεισ τον πόνο και τθν 

οδφνθ, ςθμαίνει να μακαίνεισ χωρίσ όρια, ςθμαίνει ν’ αγαπάσ τθν 

πραγματικότθτα που εςφ καταςκευάηεισ. 

5. Δεν μπορϊ να ςου ηθτιςω να προχωριςεισ παραπζρα, όμωσ δεν πρζπει να ςου 

φανεί υβριςτικό που εγϊ διαβεβαιϊνω: «Αγάπα τθν πραγματικότθτα που εςφ 

καταςκευάηεισ και οφτε ακόμθ κι ο κάνατοσ δεν κα ςταματιςει το πζταγμά 

ςου». 

6. Δεν κα επιτελζςεισ ολοκλθρωμζνα τθν αποςτολι ςου, αν δεν χρθςιμοποιιςεισ 

όλεσ τισ δυνάμεισ ςου για να νικιςεισ τον πόνο και τθν οδφνθ ςε εκείνουσ που 

ςε περιβάλλουν. Και αν κατορκϊςεισ να κάνεισ και αυτοφσ με τθ ςειρά τουσ να 

αναλάβουν το κακικον να εξανκρωπίςουν το κόςμο, κα ανοίξει θ μοίρα τουσ 

προσ μια καινοφρια ηωι. 
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VIII.  Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΚΑΙ Η ΚΙΑ ΣΟΤ 

 

Όταν ο ιλιοσ ζκανε πορφυρι τθν πορεία, θ ςκιά μάκρυνε ανάμεςα από πζτρεσ και τραχείσ 

ξεροφσ κορμοφσ. Και ο καβαλάρθσ άρχιςε να αργεφει τθν πορεία, μζχρι που ςταμάτθςε πολφ 

κοντά ςε μια νεανικι φωτιά. Και ζνασ γζροσ που φρόντιηε τισ φλόγεσ με τα χζρια, χαιρζτθςε 

τον καβαλάρθ. Αυτόσ ξεκαβαλίκεψε και μίλθςαν. Ζπειτα ο καβαλάρθσ ςυνζχιςε το δρόμο 

του. 

Όταν θ ςκιά ζπεςε ςτα πζταλα του αλόγου, ο καβαλάρθσ ςταμάτθςε για μια ςτιγμι και 

αντάλλαξε κάποιεσ λζξεισ με ζναν άντρα που τον ςταμάτθςε από τθν άκρθ του δρόμου.  

Όταν θ ςκιά κάλυψε τισ πλάτεσ του καβαλάρθ, αυτόσ δε ςταμάτθςε πια το καλπαςμό. Και 

ζνασ νζοσ που κζλθςε να τον ςταματιςει, κατάφερε μόνο να του φωνάξει: «Πασ προσ τθν 

αντίκετθ κατεφκυνςθ!» 

Αλλά θ νφχτα ζκανε τον καβαλάρθ να ξεκαβαλικζψει και αυτόσ, μόνοσ, είδε τθ ςκιά μζςα ςτθ 

ψυχι του. Και τότε αναςτενάηοντασ για τον εαυτό του και τα άςτρα είπε: 

«Σε μια μόνο μζρα ζνασ γζροσ μου μίλθςε για τθ μοναξιά, τθν αρρϊςτια και το κάνατο, ζνασ 

άντρασ για το πωσ είναι τα πράγματα και οι αλικειεσ τθσ ηωισ. Και τζλοσ, ζνασ νζοσ που 

οφτε καν κατάφερε να μου μιλιςει, παρά με φωνζσ,,, προςπάκθςε να με βγάλει από τθν 

πορεία μου, ςτζλνοντάσ με ςε κατεφκυνςθ άγνωςτθ ς’ αυτόν. 

Ο γζροσ φοβόταν μιπωσ χάςει τα πράγματά του και τθ ηωι του, ο άντρασ φοβόταν μιπωσ 

δεν καταφζρει να πάρει αυτό που πιςτεφει ότι ιταν τα πράγματά του και θ ηωι του. Και ο 

νζοσ φοβόταν μιπωσ δεν μπορζςει να ξεφφγει από τα πράγματά του και τθ ηωι του. 

Παράξενεσ αυτζσ οι ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ ο γζροσ υποφζρει για το ςφντομο μζλλον του 

και ηθτά καταφφγιο ςτο μακρφ παρελκόν. Ο άντρασ υποφζρει για τθν τωρινι του κατάςταςθ 

ψάχνοντασ καταφφγιο ς’ αυτό που του ζχει ςυμβεί ι ς’ αυτό που πρόκειται να του ςυμβεί, 

ανάλογα με το αν κοιτάηει μπροςτά ι πίςω. Και ο νζοσ υποφζρει γιατί ζνα βραχφ παρελκόν 

τον εμποδίηει και καταφεφγει ς’ ζνα μακρφ μζλλον. 

Εντοφτοισ αναγνωρίηω ςτθν όψθ των τριϊν τθ δικιά μου όψθ και μου φαίνεται ότι κατανοϊ 

ότι κάκε άνκρωποσ, όποια κι αν είναι θ θλικία του, μπορεί να περνά από αυτοφσ τουσ 

χρόνουσ και να βλζπει ς’ αυτοφσ φαντάςματα που δεν υπάρχουν. Ι υπάρχει ςιμερα εκείνθ 

θ προςβολι που ζνιωςα ςτθ νιότθ μου;  Ι υπάρχουν ςιμερα τα γθρατειά μου;  Ι παραφυλά 

ςιμερα μζςα ς’ αυτό το ςκοτάδι ο κάνατόσ μου; 

Κάκε πόνοσ δθμιουργείται μζςω τθσ μνιμθσ, τθσ φανταςίασ ι εκείνου που γίνεται 

αντιλθπτό. Αλλά επίςθσ είναι χάρθ ς’ αυτοφσ τουσ τρεισ δρόμουσ που υπάρχουν θ ςκζψθ, το 

ςυναίςκθμα και θ πράξθ του ανκρϊπου. Ζτςι λοιπόν, αν και αυτοί οι τρεισ δρόμοι είναι 

αναγκαίοι, επίςθσ είναι μζςο καταςτροφισ όταν τουσ μολφνει θ οδφνθ.  
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Όμωσ δεν είναι θ οδφνθ θ προειδοποίθςθ που μασ δίνει θ ηωι όταν το ρεφμα τθσ 

ανατρζπεται; 

Θ ηωι μπορεί να ανατραπεί από κάτι (άγνωςτο ςε μζνα) που κάνω μ’ αυτι. Ζτςι λοιπόν 

εκείνοσ ο γζροσ, εκείνοσ ο άντρασ και εκείνοσ ο νζοσ κάτι ζχουν κάνει με τισ ηωζσ τουσ ϊςτε 

να τισ ανατρζψουν!» 

Ζτςι λοιπόν, ο καβαλάρθσ που διαλογιηόταν μζςα ςτθ ςκοτεινιά τθσ νφχτασ αποκοιμικθκε. 

Και ςτον φπνο του ονειρεφτθκε και ςτο όνειρό του φωτίςτθκε το τοπίο.  

Βριςκόταν ςτθ μζςθ ενόσ τριγωνικοφ χϊρου, περιτειχιςμζνου με κακρζφτεσ. Οι κακρζφτεσ 

αντανακλοφςαν τθν εικόνα του πολλαπλαςιάηοντάσ τθ. Αν επζλεγε μία κατεφκυνςθ, ζβλεπε 

τον εαυτό του γζρο, αν ζπαιρνε μια άλλθ ζπαιρνε τθν όψθ άντρα ι, τελικά, νεαροφ... 

Αλλά αυτόσ αιςκανόταν μωρό ςτο κζντρο του εαυτοφ του. 

Τότε όλα άρχιηαν να ςκοτεινιάηουν και όταν δεν μποροφςε να αναγνωρίςει τίποτε παρά ζνα 

μαφρο ςκοτάδι, ξφπνθςε. 

Άνοιξε τα μάτια και είδε το φωσ του ιλιου. Ζπειτα ανζβθκε ςτο άλογό του και βλζποντασ 

πωσ θ ςκιά μάκραινε είπε ςτον εαυτό του: 

«Είναι θ αντίφαςθ αυτι που ανατρζπει τθ ηωι και δθμιουργεί οδφνθ... Ο ιλιοσ χαμθλϊνει 

για να αλλάξει θ μζρα ςε νφχτα,  αλλά θ μζρα κα είναι ανάλογα με το τι κα κάνω εγϊ μζςα 

ς’ αυτι.»  
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IX.  ΑΝΣΙΦΑΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 

  

1. Θ αντίφαςθ ανατρζπει τθ ηωι. Είναι ακριβϊσ αυτι θ ανατροπι τθσ πορείασ τθσ ηωισ 

που αυξάνει και τθν αιςκανόμαςτε ςαν οδφνθ. Ζτςι θ οδφνθ είναι το ςθμάδι που δείχνει 

τθν ανάγκθ μιασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ των δυνάμεων που αντιτίκενται ςτθν εξζλιξθ τθσ 

ηωισ. 

2. Εκείνοσ που εξαιτίασ των ςυνεχϊν αποτυχιϊν είναι ςτατικόσ ςτθν πορεία, είναι μόνο 

φαινομενικά ςτατικόσ γιατί ςτθν πραγματικότθτα κινείται προσ τα πίςω. Και πάντα ξανά 

οι περαςμζνεσ αποτυχίεσ κλείνουν το μζλλον του. Πποιοσ αιςκάνεται αποτυχθμζνοσ 

βλζπει το μζλλον του ςαν επανάλθψθ του παρελκόντοσ, νοιϊκοντασ όμωσ ταυτόχρονα 

τθν ανάγκθ να αποκολλθκεί από αυτό. 

3. Πποιοσ, με μνθςικακία, αντιμετωπίηει το μζλλον και τι δε κα ζκανε για να εκδικθκεί το 

παρελκόν του με μια πράξθ αντεκδίκθςθσ. 

4. Και θ αποτυχία και θ μνθςικακία υποχρεϊνουν το μζλλον να ςκφψει τθ πλάτθ ςε μια 

επιςτροφι γεμάτθ οδφνθ. 

5. Μερικζσ φορζσ οι ςοφοί κα προβάλουν τθν αγάπθ ςαν προςτατευτικι αςπίδα απζναντι 

ςτισ επικζςεισ τθσ οδφνθσ. Πμωσ θ λζξθ «αγάπθ», απατθλι λζξθ, ςθμαίνει για ςζνα μια 

ανταπόδοςθ ςτο παρελκόν, ι μια περιπζτεια γεμάτθ διαφγεια, πρωτότυπθ και άγνωςτθ 

που προωκείται προσ το μζλλον; 

6. Ζχω δει με ποιο αλλόκοτο τρόπο θ επιςθμότθτα ςκεπάηει το γελοίο και ζχω ανακαλφψει 

πωσ θ κενι ςοβαρότθτα ςκεπάηει το αδφναμο ταλζντο. Ζτςι αναγνϊριςα ςε πολλζσ 

αγάπεσ τθν εκδικθτικι αυτοεπιβεβαίωςθ. 

7. Τί γνϊμθ ζχεισ για τουσ ςοφοφσ; Δεν είναι ίςωσ αλικεια ότι τουσ φαντάηεςαι ςαν 

επιβλθτικά άτομα με αργζσ κινιςεισ... που ζχουν υποφζρει τρομερά και από το φψοσ 

τθσ κζςθσ τουσ που ζχει κερδθκεί με αυτό το τίμθμα, ςε εμπλζκουν ςε προτρεπτικζσ 

ςυηθτιςεισ ςτισ οποίεσ ςυχνά επαναλαμβάνεται θ λζξθ «αγάπθ»; 

8. Εγϊ ςε κάκε πραγματικό ςοφό είδα ζνα μωρό που παίηει μζςα ςτον κόςμο των ιδεϊν 

και των πραγμάτων, που φτιάχνει μεγάλεσ και αςτραφτερζσ φοφςκεσ από ςαποφνι που 

αυτόσ ο ίδιοσ τισ κάνει να ςκάνε. Μζςα ςτα ςπινκθροβόλα μάτια όλων των αλθκινϊν 

ςοφϊν είδα «να χορεφουν προσ το μζλλον με τα πόδια ελαφριά από τθ χαρά» αλλά 

ςτθν πραγματικότθτα ελάχιςτεσ φορζσ άκουςα από το ςτόμα τουσ τθ λζξθ «αγάπθ».... 

γιατί ζνασ αλθκινόσ ςοφόσ δε μιλά ποτζ μάταια.  

9. Μθν πιςτζψεισ ότι κα εξαγνίςεισ το γεμάτο πόνο παρελκόν ςου με τθν εκδίκθςθ ι 

ακόμθ λιγότερο με τθ λζξθ «αγάπθ» χρθςιμοποιϊντασ τθ ςαν μια παντοδφναμθ 

φόρμουλα ι ςα δόλωμα για μια καινοφρια παγίδα. 
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10. Κα αγαπιςεισ πραγματικά όταν κα δθμιουργιςεισ με τα μάτια ςτραμμζνα προσ το 

μζλλον. Και όταν κυμθκείσ ζνα μεγάλο ςου ζρωτα, κα πρζπει μονάχα να ςυνοδζψεισ 

τθν ανάμνθςθ με μια γλυκιά νοςταλγία, ευχαριςτϊντασ μζςα ςου για τθ διδαςκαλία που 

ζφταςε μζχρι το παρόν ςου. 

11. Γι’ αυτό μθν ξοδζψεισ τον πόνο του παρελκόντοσ ςου νοκεφοντασ ι εξευτελίηοντασ το 

μζλλον. Κα το κατορκϊςεισ μόνο αν αλλάξεισ τθν κατεφκυνςθ των δυνάμεων που 

προκαλοφν τισ αντιφάςεισ μζςα ςου. 

12. Ριςτεφω ότι κα ξζρεισ πια να διακρίνεισ τθ δυςκολία (που είναι καλοδεχοφμενθ μιασ και 

μπορείσ να τθν υπερπθδιςεισ) από τθν αντίφαςθ (ερθμικόσ λαβφρινκοσ χωρίσ ζξοδο). 

13. Κάκε αντιφατικι πράξθ που ζχεισ κάνει ςε οποιαδιποτε περίςταςθ τθσ ηωισ ςου ζχει 

αναμφίβολα μια γεφςθ εςωτερικισ βίασ και προδοςίασ προσ τον εαυτό ςου. Και δεν ζχει 

ςθμαςία για ποιοφσ λόγουσ βρζκθκεσ ςτθν κατάςταςθ να τθν κάνεισ, ςθμαςία ζχει 

αντίκετα ο τρόποσ με τον οποίο οργάνωςεσ τθν πραγματικότθτά ςου εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Ζτςι λοιπόν, κάτι ζςπαςε μζςα ςου και άλλαξε τθν κατεφκυνςθ τθσ ηωισ ςου. Και ακόμθ 

περιςςότερο ςε προετοίμαςε να υπομείνεισ ζνα καινοφριο ςπάςιμο. Και ζτςι είςαι 

υποχρεωμζνοσ να επαναλαμβάνεισ κάκε αντιφατικι ενζργεια ακόμθ κι αν αντιτίκεςαι ς’ 

αυτό, με τον ίδιο τρόπο κάκε δικι ςου πράξθ εςωτερικισ ενότθτασ τείνει να 

επαναλθφκεί, κάνοντασ όμωσ να εξελιχκεί θ ηωι ςου. 

14. Στισ κακθμερινζσ πράξεισ ξεπερνιοφνται δυςκολίεσ, επιτυγχάνονται μικροί ςτόχοι ι 

ςυγκεντρϊνονται μικρζσ αποτυχίεσ. Είναι ευχάριςτεσ ι δυςάρεςτεσ και ςυνοδεφουν τθν 

κακθμερινι ηωι όπωσ οι ςκαλωςιζσ ςυνοδεφουν μια μεγάλθ οικοδομι. Οι ςκαλωςιζσ 

δεν είναι θ οικοδομι, αλλά χρειάηονται γι’ αυτι. Και δεν ζχει ςθμαςία από τι υλικό είναι 

φτιαγμζνεσ, το ςθμαντικό είναι ότι είναι κατάλλθλεσ για το ςκοπό. 

15. Πςον αφορά τθν καταςκευι του εαυτοφ ςου να ξζρεισ ότι εκεί που τοποκετείσ 

ελαττωματικό υλικό, πολλαπλαςιάηεισ το ελάττωμα και ότι όπου τοποκετείσ ςτακερό 

υλικό, προβάλλεισ ςτακερότθτα ςτο μζλλον. 

16. Οι αντιφατικζσ και οι ενωτικζσ πράξεισ αφοροφν αυτό που είναι ουςιϊδεσ ςτθν 

καταςκευι τθσ ηωισ ςου. Τθ ςτιγμι που βρίςκεςαι αντιμζτωποσ με αυτζσ δε πρζπει να 

κάνεισ λάκοσ, γιατί αν το κάνεισ διακινδυνεφεισ το μζλλον ςου και ανατρζπεισ τθ πορεία 

τθσ ηωισ ςου... και πωσ κα βγεισ ςτθ ςυνζχεια από τθν οδφνθ; 

17. Αλλά ςε αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι οι αντιφατικζσ πράξεισ ςου είναι πολυάρικμεσ. Αν 

όλα είναι λανκαςμζνα μζχρι τα κεμζλια τι ςου απομζνει να κάνεισ; Μςωσ να ξεγράψεισ 

όλθ ςου τθ ηωι για να ξαναρχίςεισ από τθν αρχι; Επίτρεψζ μου να ςου πω ότι δεν 

πιςτεφω ότι όλθ ςου θ καταςκευι είναι λανκαςμζνθ, γι’ αυτό απλϊσ εγκατζλειψε ιδζεσ 

τόςο δραςτικζσ που κα μποροφςαν να ςου προκαλζςουν βλάβεσ ακόμθ πιο μεγάλεσ 

από εκείνεσ που τϊρα υπομζνεισ. 

18. Μια καινοφρια ηωι δε ςτθρίηεται πάνω ςτθν καταςτροφι των «αμαρτιϊν», αλλά 

περιςςότερο ςτθν κατανόθςι τουσ, ζτςι ϊςτε από τϊρα και πζρα, να είναι ςαφζσ ότι 

τζτοια λάκθ δεν είναι κακόλου ωφζλιμα. 
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19. Μια ηωι ξεκινά όταν οι ενωτικζσ πράξεισ πολλαπλαςιαηόμενεσ αρχικά τροποποιοφν με 

τθ δφναμθ τθσ αξίασ τουσ το προθγοφμενο παιχνίδι δυνάμεων και ςτθ ςυνζχεια 

κατορκϊνουν να μετακινιςουν το βάροσ τθσ ηυγαριάσ προσ το δικό τουσ ςυμφζρον. 

20. Ρρζπει να ςου είναι τελείωσ ξεκάκαρο αυτό: εςφ δεν είςαι ςε πόλεμο με τον εαυτό ςου. 

Κα αρχίςεισ να ςυμπεριφζρεςαι ςτον εαυτό ςου όπωσ κα ςυμπεριφερόςουν ςε ζνα 

φίλο με τον οποίο χρειάηεται να ςυμφιλιωκείσ επειδι θ ηωι και θ άγνοια ςε 

απομάκρυναν απ’ αυτόν. 

21. Για να ςυμφιλιωκείσ πρζπει να πάρεισ μια πρϊτθ απόφαςθ: εκείνθ του να κατανοιςεισ 

τισ αντιφάςεισ του παρελκόντοσ ςου. Στθ ςυνζχεια μια καινοφρια απόφαςθ για να 

κελιςεισ να νικιςεισ με όλθ ςου τθν καρδιά αυτζσ ςτισ αντιφάςεισ. Και τζλοσ τθν 

απόφαςθ να καταςκευάςεισ τθ ηωι ςου με πράξεισ ενότθτασ, απορρίπτοντασ τα υλικά 

που τόςεσ δυςτυχίεσ φόρτωςαν το κεφάλι ςου. 

22. Είναι πράγματι χριςιμο να αναγνωρίςεισ ςτο παρελκόν ςου και ςτθν τωρινι ςου 

κατάςταςθ τισ αντιφατικζσ πράξεισ που ςε φυλακίηουν. Αυτό που ςου επιτρζπει να τισ 

αναγνωρίςεισ είναι θ βακιά οδφνθ που ςυνοδεφεται από εςωτερικι βία και από ζνα 

ςυναίςκθμα προδοςίασ απζναντι ςτον ίδιο ςου τον εαυτό. Οι αντιφατικζσ πράξεισ 

δίνουν πραγματικά ςιματα ςυγκεκριμζνα. 

23. Δε λζω ότι πρζπει να χακείσ ςε λεπτομερειακζσ διθγιςεισ από το παρελκόν ςου και τθν 

τωρινι ςου κατάςταςθ. Σε ςυμβουλεφω απλά να ςκεφτείσ προςεκτικά όλα αυτά που 

άλλαξαν τθν πορεία ςου, ωκϊντασ ςε μια ατυχι κατεφκυνςθ που ςε κρατά ακόμθ 

δεμζνο με δφναμθ. Μθν παραπλανθκείσ ακόμθ μια φορά, λζγοντασ ότι πρόκειται για 

«ξεπεραςμζνα προβλιματα». Δεν ζχει ξεπεραςτεί οφτε κατανοθκεί αυτό που δεν ζχει 

πλθςιαςτεί από μια καινοφρια δφναμθ που να αναπλθρϊνει και να ξεπερνά τθν επιρροι 

του. 

24. Πλεσ αυτζσ οι παροτρφνςεισ κα ζχουν κάποια αξία, αν είςαι διατεκειμζνοσ να 

δθμιουργιςεισ κάποιο καινοφριο τοπίο ςτον εςωτερικό ςου κόςμο. Αλλά τίποτε δε κα 

μπορζςεισ να προςφζρεισ αν ςκζφτεςαι μόνο τον εαυτό ςου. Αν κζλεισ να προχωριςεισ 

κα πρζπει κάποια ςτιγμι να καταλάβεισ ότι θ αποςτολι ςου είναι να εξανκρωπίςεισ το 

κόςμο που ςε περιβάλλει. 

25. Αν κζλεισ να καταςκευάςεισ μια καινοφρια ηωι, ελεφκερθ από αντιφάςεισ, που να 

ξεπερνά προοδευτικά τον πόνο, πρζπει να λάβεισ υπόψθ ςου δφο λανκαςμζνα 

επιχειριματα: το πρϊτο βεβαιϊνει τθν ανάγκθ να λφςεισ τα προςωπικά ςου 

προβλιματα πριν ξεκινιςεισ οποιαδιποτε δθμιουργικι πράξθ μζςα ςτον κόςμο, το 

δεφτερο διακθρφςςει μια ολοκλθρωτικι αδιαφορία για τον εαυτό μασ για χάρθ «του 

κακικοντοσ προσ τον κόςμο». 

26. Αν κζλεισ να εξελιχκείσ, κα βοθκιςεισ να εξελιχκοφν εκείνοι που ςε περιβάλλουν. Αυτό 

είναι που διαβεβαιϊνω και είτε ςυμφωνιςεισ είτε όχι με μζνα, δε δζχεται εναλλαγζσ. 
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X.  Η ΕΓΚΤΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 

3.  Κάκε ανατροπι τθσ ανοδικισ πορείασ τθσ ηωισ τθν αιςκανόμαςτε ςαν πόνο. Γι’ αυτό θ 

αντίφαςθ δεν είναι θ μοναδικι πθγι οδφνθσ. Αλλά κακϊσ πάρα πολλζσ μορφζσ οδφνθσ 

μποροφν να ξεπεραςτοφν κατόπιν κυριαρχίασ των περιςτάςεων, θ αντίφαςθ ςυνεχίηει 

ανενόχλθτα να υφαίνει ςτο ςκοτάδι το δικό τθσ μαφρο δίχτυ των ςκιϊν.  

4.  Ροιοσ δεν ζχει υποφζρει το χαμό αγαπθμζνων, αναμνιςεων και αντικειμζνων; Ροιοσ δεν 

ζχει φοβθκεί, ποιόσ δεν ζχει απογοθτευτεί, ποιοσ δεν ζχει αιςκανκεί οίκτο και ποιοσ δεν 

ζχει επαναςτατιςει γεμάτοσ οργι ενάντια ςτουσ ανκρϊπουσ, τθ φφςθ και τα μοιραία 

γεγονότα που δεν είχε κελιςει; Χωρίσ αμφιβολία αυτό που κανείσ τρζμει ςτο ςκοτάδι, 

εξαφανίηεται με το φωσ τθσ μζρασ και μεγάλο μζροσ από αυτό που χάκθκε, ξεχάςτθκε. 

Αλλά αυτι θ ουςιϊδθσ προδοςία απζναντι ςτον ίδιο μασ τον εαυτό ςυνεχίηει να ηει ςτο 

παρελκόν και να δθλθτθριάηει το μζλλον.  

5.  Το πιο ουςιϊδεσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ καταςκευάηεται από υλικά ενότθτασ και 

αντίφαςθσ. Και αυτι είναι θ βακιά μνιμθ που προβάλλει τθν φπαρξθ πιο πζρα από κάκε 

φαινομενικό όριο ι που τθν περιορίηει μόνο ςτο ςυγκεκριμζνο κατϊφλι. Μακάρι κάκε 

άνκρωποσ να μπορεί ζςτω και ςτο ζςχατο ςθμείο τθσ ανακεϊρθςθσ τθσ ηωισ του να 

κυμθκεί τθν εςωτερικι του ενότθτα. 

6.  Και ποιά είναι θ γεφςθ τθσ πράξθσ ενότθτασ; Για να τθν αναγνωρίςεισ κα βαςιςτείσ ςτθ 

βακιά ειρινθ, που ςυνοδεφεται από μια γλυκιά χαρά, που ςε κάνει να βρεκείσ 

ςφμφωνοσ με τον εαυτό ςου. Αυτι θ πράξθ ζχει ςθμάδι τθν πιο εςϊτερθ αλικεια γιατί 

ςε αυτι ςυνενϊνονται ςε άμεςθ φιλία θ ςκζψθ, το ςυναίςκθμα και θ πράξθ μζςα ςτο 

κόςμο. Αναμφίβολα ζγκυρθ πράξθ που κα κζλαμε να τθν επαναλάβουμε χίλιεσ φορζσ 

ακόμθ, αν ηοφςαμε χίλιεσ ηωζσ. 

7.  Κάκε φαινόμενο που ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν οπιςκοχϊρθςθ του πόνου ςτουσ άλλουσ, 

δθμιουργεί ς’ αυτόν που το παράγει τθν εςωτερικι αίςκθςθ μιασ ζγκυρθσ πράξθσ, μιασ 

πράξθσ ενότθτασ.  

8.  Μεταξφ δφο τάςεων υπάρχει το όριο τθσ πράξθσ: εκεί θ άβυςςοσ που αυξάνεται μζςα 

ςτθν αντίφαςθ και πιο πζρα το πζταγμα, που επιτρζπει να το υπερβείσ μζςα ςτθν 

ζγκυρθ πράξθ. 

9.  Θ χορδι τθσ ηωισ που χαλαρϊνει και τεντϊνεται, ψάχνει το δικό τθσ τόνο μζχρι να 

πετφχει τθ νότα που τθν εμπνζει. Ρρζπει να υπάρχει μια νότα, ζνα ακόρντο και μια 

ειδικι τεχνικι που να επιτρζπουν να επιτευχκεί και ζπειτα να πολλαπλαςιαςτεί θ 

δόνθςθ με τον κατάλλθλο τρόπο.  

10.  Θ θκικι των λαϊν μπουςουλοφςε με τον άνκρωπο κακϊσ αυτόσ ορκωνόταν ςτο 

τοπίο του. Και θ θκικι επζδειξε  το «ναι» και το «όχι» των πράξεων, διεκδικϊντασ το 

καλό και καταδιϊκοντασ το κακό. Κα ςυνεχίςει το καλό να είναι καλό ςε αυτό το τόςο 

διαφορετικό τοπίο; Αν ζνασ αδιάλλακτοσ Κεόσ το επιβεβαιϊνει, κα γίνει. Αν όμωσ, ο 
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Κεόσ ζχει εξαφανιςτεί για πολλοφσ, ςε ποιον λοιπόν ανατίκεται το δικαίωμα του να 

κρίνει; Γιατί ο νόμοσ αλλάηει ανάλογα με τθν άποψθ των καιρϊν. 

11.  Αυτό είναι το καίριο ςθμείο: οι αρχζσ τθσ ζγκυρθσ πράξθσ που επιτρζπουν ςε κάκε 

ανκρϊπινο ον να ηιςει με εςωτερικι ενότθτα, είναι κακοριςτικζσ εικόνεσ, ςτισ οποίεσ κα 

χρειαςτεί να υπακοφςουμε ι κα αντιςτοιχοφν ςε αυτό που κάποιοσ αιςκάνεται όταν τισ 

αρνείται ι τισ ακολουκεί; 

12.  Δεν κα αναλφςουμε εδϊ τθ φφςθ των αρχϊν τθσ ζγκυρθσ πράξθσ. Ραρ’ όλ’ αυτά κα 

λάβουμε υπόψθ μασ τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξι τουσ. 
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XI.  ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΟΠΙΟΤ 

 

Ζχουμε μιλιςει για το τοπίο, για τθν οδφνθ, για τθν αντίφαςθ και για τισ πράξεισ που δίνουν 

ενότθτα ςτθ ροι τθσ ηωισ. Κα ιταν δυνατό να γίνει πιςτευτό ότι όλα αυτά παραμζνουν 

κλειςμζνα ςτο εςωτερικοφ του ανκρϊπινου όντοσ και ότι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, 

εκδθλϊνονται ςτο εξωτερικό ςαν ατομικι ενζργεια χωρίσ ιδιαίτερα μεγάλεσ ςυνζπειεσ. 

Αλλά ςτθν πραγματικότθτα ςυμβαίνει το αντίκετο.  

 

1.  Κάκε αντίφαςθ ανατρζπει τθ ηωι και διακινδυνεφει το μζλλον τόςο εκείνου που τθν 

υποφζρει όςο και εκείνου ζρχεται ςε επαφι με το φορζα αυτισ τθσ δυςτυχίασ. Κάκε 

προςωπικι αντίφαςθ μολφνει το άμεςο ανκρϊπινο τοπίο ςα μια αόρατθ αςκζνεια που 

αποκαλφπτεται μόνο μζςω των αποτελεςμάτων τθσ. 

2.  Ραλιότερα θ αιτία κάκε δυςτυχίασ που χτφπαγε μία γθ επιρρίπτονταν ςτουσ δαίμονεσ 

και ςτουσ μάγουσ. Αλλά με το πζραςμα του χρόνου θ πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ ζφερε μια 

αλλαγι ςτα πράγματα περιςςότερο απ’ ότι ολόκλθρεσ χιλιετθρίδεσ άχρθςτθσ τριβισ 

μεταξφ κατθγοροφμενων και κατθγόρων. Και εςφ ςε ποια από τισ δυο ομάδεσ κα 

προςκολλιόςουν; Τόςο από τθν πλευρά των αγνϊν όςο και από τθν εκείνθ των 

δαιμονιςμζνων κα είχεσ ρίξει μζςα ςτθ ςυμπλοκι μόνο τθν ανικανότθτά ςου. 

3.  Ακόμθ και ςιμερα όταν αναηθτάσ τουσ φταίχτεσ των δυςαρεςκειϊν ςου, προςκζτεισ τον 

εαυτό ςου ςαν ζνα ακόμθ κρίκο τθσ μακριάσ αλυςίδασ τθσ προκατάλθψθσ. Λοιπόν, 

ςυλλογίςου πριν ςθκϊςεισ το δάκτυλο, γιατί ίςωσ ζνα απλό ςυμβάν ι ίςωσ θ προβολι 

των αντιφάςεϊν ςου ςτο εξωτερικό τοπίο, ζχουν προκαλζςει τα αποτελζςματα που δεν 

ικελεσ.  

4.  Αν τα παιδιά ςου κα προςανατολιςτοφν ςτθ αντίκετθ κατεφκυνςθ από εκείνθ που εςφ 

επικυμείσ, εξαρτάται περιςςότερο από εςζνα παρά από το γείτονά ςου, και ςίγουρα 

περιςςότερο από εςζνα παρά από ζνα ςειςμό που πραγματοποιικθκε ςε κάποιο άλλο 

πλάτοσ του πλανιτθ.  

5.  Ζτςι λοιπόν, αν θ επιρροι ςου φτάνει ςε ζνα ολόκλθρο λαό, φρόντιςε πολφ να 

ξεπεράςεισ τισ αντιφάςεισ ςου για να μθν δθλθτθριάςεισ με αυτζσ τον αζρα που όλοι 

αναπνζουν. Εςφ κα είςαι υπεφκυνοσ για τον εαυτό ςου και για εκείνουσ που 

ςυγκεντρϊνεισ γφρω ςου.  

6.  Τότε, αν θ αποςτολι ςου ςυνίςταται ςτο να εξανκρωπίςεισ τθ γθ, δυνάμωςε τα χζρια 

ςου, αυτά του ευγενοφσ εργάτθ. 
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XII.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ, ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

 

1. Μςωσ θ ηωι να είναι μόνο δράςθ και αντίδραςθ: Θ πείνα ονειρεφεται το χορταςμό, θ 

καταπίεςθ τθν ελευκερία, ο πόνοσ ψάχνει τθν ευχαρίςτθςθ και θ ευχαρίςτθςθ 

βαριζται τον εαυτό τθσ. 

2. Αν θ ηωι είναι μόνο μία ςυνεχισ αναηιτθςθ ςιγουριάσ για όποιον φοβάται το 

μζλλον, ι αυτο-επιβεβαίωςθ για όποιον είναι αποπροςανατολιςμζνοσ ι μία 

φλογερι επικυμία εκδίκθςθσ για όποιον ζχει υποςτεί τθν απογοιτευςθ... ποια 

ελευκερία, ποια υπευκυνότθτα, ποια υποχρζωςθ κα μπορεί να υψωκεί ςαν 

αιττθτθ ςθμαία; 

3. Και αν θ ηωι είναι μόνο ο κακρζφτθσ που αντανακλά ζνα τοπίο, πωσ κα μπορζςει 

να μεταβλθκεί αυτό που αντανακλά; 

4. Ανάμεςα ςτθν ψυχρι μθχανικι των εκκρεμϊν ι τθ φαινομενικι οπτικι των απλϊν 

κακρεπτϊν, τι πράγμα επιβεβαιϊνεισ εςφ, που να το επιβεβαιϊνεισ χωρίσ να 

αρνείςαι, ι χωρίσ να οπιςκοχωρείσ ι χωρίσ μία αρικμθτικι επανάλθψθ; 

5. Αν λεσ ναι ςε αυτό που αναηθτά τον εαυτό του, ςε εκείνο του οποίου θ φφςθ είναι 

να μεταβάλλεται, ςε αυτό που δε βρίςκει πλθςμονι ςτον εαυτό του και που είναι 

ουςιαςτικά ανοιχτό ςτο μζλλον, τότε αγαπάσ τθν πραγματικότθτα που 

καταςκευάηεισ. 

6. Και κα υπάρχει δράςθ και αντίδραςθ και ακόμθ αντανάκλαςθ και τυχαίο, αλλά αν 

ζχεισ ανοιχτό το μζλλον δεν κα υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ςε ςταματιςει 

7. Ασ μιλά μζςω του ςτόματόσ ςου θ ηωι και αυτι ασ λζει: « Δεν υπάρχει τίποτε που 

μπορεί να με ςταματιςει!» 

8. Άχρθςτθ και κακιά είναι θ προφθτεία που ανακοινϊνει τθν εκατόμβθ του κόςμου. 

Εγϊ διαβεβαιϊνω ότι ο άνκρωποσ όχι μόνο κα ςυνεχίςει να ηει, αλλά και κα 

εξελιχκεί χωρίσ όρια. Και λζω εξάλλου ότι όποιοσ αρνείται τθ ηωι επικυμεί να 

κλζψει κάκε ελπίδα: παλλόμενθ καρδιά τθσ ανκρϊπινθσ πράξθσ. 

9. Κζλθςε τθ μελλοντικι ςου χαρά και ςτισ πιο ςκοτεινζσ ςτιγμζσ κυμιςου αυτι τθ 

φράςθ: « Θ  ηωι αναηθτά τθν εξζλιξθ και όχι τθν αναπλιρωςθ του τίποτα». 
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XIII.  ΣΑ ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

 

1.  Πταν ςπρωγμζνοσ από το εκκρεμζσ τθσ αναπλιρωςθσ ψάχνω ζνα νόθμα που να 

δικαιολογεί τθν φπαρξι μου, τότε κατευκφνομαι προσ αυτό που ζχω ανάγκθ ι αυτό που 

πιςτεφω ότι ζχω ανάγκθ. Σε κάκε περίπτωςθ είτε βρίςκω είτε δε βρίςκω αυτό που 

ψάχνω, τι κα ςυμβεί με το νόθμα που ζχω κακορίςει για μζνα (ςαν κίνθςθ προσ μία 

κατεφκυνςθ); 

2.  Ζνα προςωρινό νόθμα, αν και απαραίτθτο ςτθν ανάπτυξθ μίασ ανκρϊπινθσ 

δραςτθριότθτασ δεν μπορεί ποτζ να κεμελιϊςει τθν φπαρξθ. Ρράγματι, ακόμθ κι αν ςε 

κάποια ςτιγμι καταφζρω να ζχω επιτυχία, τι κα μου ςυμβεί όταν εξαιτίασ οποιουδιποτε 

ςυμβάντοσ θ κατάςταςθ αλλάξει; 

3.  Αν δεν κζλουμε να περιορίςουμε τθν φπαρξθ ςτθν εξουδετζρωςθ ι τθν απογοιτευςθ, 

κα είναι αναγκαίο να ανακαλφψουμε ζνα νόθμα, που οφτε ο κάνατοσ (αν αυτό ιταν το 

ςυμβάν) να μπορεί να εξουδετερϊςει ι να απογοθτεφςει. 

4.  Δε κα μπορζςεισ να δικαιολογιςεισ τθν φπαρξθ, αν ςε αυτι κζςεισ ςαν τζλοσ το 

παράλογο του κανάτου. Ωσ τϊρα εγϊ κι εςφ ιμαςταν ςφντροφοι ςτον αγϊνα. Οφτε εςφ 

οφτε εγϊ κελιςαμε να προςευχθκοφμε μπροςτά ςε κάποιο κεό. Κα ικελα να μπορϊ να 

ςε κυμάμαι πάντα ζτςι. Τότε γιατί με εγκαταλείπεισ όταν δε δζχομαι «το αμείλικτο του 

κανάτου»; Ππωσ πάντα ζχουμε πει: «Οφτε οι κεοί δεν είναι πάνω από τθ ηωι» και τϊρα 

γονατίηεισ μπροςτά ςτθν άρνθςθ τθσ ηωισ; Εςφ μπορείσ να κάνεισ εκείνο που κζλεισ, 

όμωσ εγϊ δε κα ςκφψω το κεφάλι μπροςτά ςε κανζνα είδωλο, ακόμθ κι αν αυτό 

φαίνεται να «δικαιολογείται» από τθν πίςτθ ςτθν λογικι. 

5.  Αν θ λογικι πρζπει να βρίςκεται ςτθν υπθρεςία τθσ ηωισ, ασ χρθςιμζψει για να μασ 

κάνει να ξεπεράςουμε το κάνατο. Ασ επεξεργάηεται θ λογικι ζνα νόθμα απαλλαγμζνο 

από κάκε απογοιτευςθ, από κάκε ατφχθμα, από κάκε αφανιςμό. 

6.  Δε κα δεχτϊ ςτο πλευρό μου εκείνον που ωκείται από το φόβο για να προβάλλει μία 

υπζρβαςθ, αλλά εκείνο που ςθκϊνει ψθλά το κεφάλι για να επαναςτατιςει ενάντια ςτο 

μοιραίο του κανάτου. 

7.  Για αυτό αγαπϊ τουσ άγιουσ που δε φοβοφνται, αλλά αγαποφν πραγματικά και αγαπϊ 

και εκείνουσ που με τθν επιςτιμθ τουσ και τθ λογικι τουσ νικοφν, μζρα με τθ μζρα, τον 

πόνο και τθν οδφνθ. Και πραγματικά δε βλζπω  διαφορά ανάμεςα ςτον άγιο και αυτόν 

που εμψυχϊνει τθ ηωι με τθν επιςτιμθ του. Ροιά παραδείγματα είναι καλφτερα από 

αυτά, ποιοί οδθγοί ανϊτεροι από αυτοφσ; 

8.  Ζνα νόθμα που δεν είναι μόνο προςωρινό δε κα δεχτεί το κάνατο ςαν τζλοσ τθσ ηωισ, 

αλλά κα επιβεβαιϊςει τθν υπζρβαςθ ςαν τθν μεγαλφτερθ ανυπακοι ςτο φαινομενικό 

πεπρωμζνο. 
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XIV.  Η ΠΙΣΗ 

 

1. Πταν ακοφω τθ λζξθ «πίςτθ» μζςα μου δθμιουργείται μία υποψία. 

2. Κάκε φορά που κάποιοσ μιλά για τθν «πίςτθ» αναρωτιζμαι ποια θ χρθςιμότθτά τθσ. 

3. Ζχω δει τθ διαφορά που υπάρχει ανάμεςα ςτθν αφελι πίςτθ (γνωςτι και ςαν ευπιςτία) 

και ςτθ βίαιθ και αδικαιολόγθτθ πίςτθ που οδθγεί ςτον φανατιςμό. Καμιά από τισ δφο 

δεν είναι αποδεκτι, γιατί ενϊ θ μία ανοίγει το δρόμο ςτο τυχαίο, θ άλλθ προςπακεί να 

επιβάλλει το πυρετϊδεσ τθσ τοπίο. 

4. Πμωσ κάτι ςθμαντικό κα υπάρχει ςε αυτι τθν τρομερι δφναμθ, ικανό να δϊςει παλμό 

ςτθν καλφτερθ αιτία. Ασ είναι θ πίςτθ ζνα πιςτεφω, του οποίου το κεμζλιο να είναι 

τοποκετθμζνο ςτθ χρθςιμότθτά τθσ για τθ ηωι.  

5. Αν κάποιοσ επιβεβαιϊνει ότι θ πίςτθ και θ επιςτιμθ είναι αντίκετεσ, κα αποκρικϊ ότι 

είμαι διατεκειμζνοσ να δεχτϊ τθν επιςτιμθ μζχρι εκεί όπου αυτι δεν αντιτίκεται ςτθ 

ηωι. 

6. Τίποτε δεν εμποδίηει ϊςτε τθν πίςτθ και τθν επιςτιμθ να ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ, 

να ςυνειςφζρουν και οι δφο ςτθν πρόοδο ςυνενϊνοντασ τον ενκουςιαςμό με ζνα 

ςοβαρό αγϊνα. 

7. Και εκείνοσ που επικυμεί να εξανκρωπίςει, ασ βοθκάει ςτθν ανφψωςθ των ψυχϊν 

δείχνοντασ τισ μελλοντικζσ δυνατότθτεσ. Χρθςιμεφει ίςωσ ςτθ ηωι θ εκ των προτζρων 

ιττα του ςκεπτικιςμοφ; Χωρίσ τθν πίςτθ, θ ίδια θ επιςτιμθ κα είχε κατορκϊςει να 

προοδεφςει; 

8. Να ζνασ τφποσ πίςτθσ που εναντιϊνεται ςτθ ηωι, αυτι θ πίςτθ που διαβεβαιϊνει: «Θ 

επιςτιμθ κα καταςτρζψει τον κόςμο μασ». Ρόςο είναι καλφτερα, αντίκετα, να ζχεισ 

πίςτθ ςτθ δυνατότθτα του να εξανκρωπίςεισ τθν επιςτιμθ και να εργαςτείσ μζρα με τθ 

μζρα, ϊςτε να υπεριςχφςει ςε αυτιν θ κετικι κατεφκυνςθ που υπιρχε από τθν αρχι! 

9. Αν μία πίςτθ είναι ικανι να ανοίξει το μζλλον και να δϊςει νόθμα ςτθ ηωι, 

προςανατολίηοντάσ τθ από τθν οδφνθ και τθν αντίφαςθ ςε κάκε ζγκυρθ πράξθ, τότε 

εκδθλϊνεται θ χρθςιμότθτά τθσ. 

10. Αυτι θ πίςτθ όπωσ θ πίςτθ ςτον εαυτό μασ, ςτουσ άλλουσ και ςτον κόςμο που μασ 

περιβάλλει, είναι χριςιμθ ςτθ ηωι. 

11. Πταν λεσ: «Θ πίςτθ είναι χριςιμθ» ςίγουρα κα ενοχλιςεισ κάποιο αυτί ιδιαίτερα 

ευαίςκθτο. Αλλά αυτό δεν πρζπει να ςε ςτεναχωρεί, παρόλο που παίηει ζνα όργανο 

διαφορετικό από το δικό ςου εκείνοσ ο μουςικόσ, κα πρζπει να αναγνωρίςει ότι θ πίςτθ 

είναι χριςιμθ και για αυτόν, αν μόνο εξεταςτεί λίγο προσ τα μζςα. 
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12. Αν πετφχεισ να πιςτζψεισ ςτον εαυτό ςου και ςτο καλφτερο μζροσ εκείνων που ςε 

περιβάλλουν, να ζχεισ πίςτθ ςτον κόςμο μασ και ςε μια ηωι πάντα ανοιχτι ςτο μζλλον, 

όλα τα προβλιματα που μζχρι ςιμερα ςου ζχουν φανεί ακατανίκθτα, κα πάρουν 

καινοφργια διάςταςθ. 
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XV.  ΝΑ ΔΙΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ 

1.  Ασ δοφμε ποιά ςχζςθ ζχεισ με το εξωτερικό ςου τοπίο. Μςωσ κεωρείσ τα αντικείμενα, τα 

πρόςωπα, τισ αξίεσ, τα αιςκιματα ςαν πράγματα που τοποκετικθκαν μπροςτά ςου 

γιατί εςφ τα διάλεξεσ και τα καταβροχκίηεισ για να ικανοποιιςεισ τισ ιδιαίτερεσ ορζξεισ 

ςου. Αυτι θ κεντρομόλοσ άποψθ του κόςμου προφανϊσ αποκαλφπτει τθν αντίφαςι ςου 

που πθγαίνει από τθ ςκζψθ μζχρι τουσ μφεσ. 

2.  Αν είναι ζτςι, ςίγουρα κα δϊςεισ μεγάλθ αξία ςε όλα αυτά που αναφζρονται ςε ςζνα: 

τόςο τισ ικανοποιιςεισ όςο και τουσ πόνουσ ςου. Κα είναι πολφ δφςκολο να κελιςεισ να 

ξεπεράςεισ τα πιο εςϊτερα προβλιματά ςου, αφοφ μζςα ςε αυτά αναγνωρίηεισ ζνα 

τόνο που ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ είναι δικόσ ςου. Από τθ ςκζψθ ωσ τουσ μφεσ όλα 

ςε ςζνα ζχουν διαμορφωκεί για να ςυςτζλλουν και όχι να επιτρζπουν τθν ζξοδο. Κατά 

ςυνζπεια ακόμθ και όταν ενεργείσ με γενναιοδωρία, ο υπολογιςμόσ κινεί τθν 

φαινομενικά αδιάφορθ ςυμπεριφορά ςου. 

3.  Πλα μπαίνουν. Τίποτε δε βγαίνει. Ζτςι όλα δθλθτθριάηονται μζςα ςου από τθ ςκζψθ 

μζχρι τουσ μφεσ. 

4.  Και δθλθτθριάηεισ όςουσ ςε περιβάλλουν. Ρωσ λοιπόν κα μπορείσ να τουσ μζμφεςαι για 

τθν αχαριςτία που ςου δείχνουν; 

5.  Αν μιλάμε για το «να δίνω» και για «βοικεια», εςφ κα ςκεφτείσ αμζςωσ για αυτό που οι 

άλλοι μποροφν να ςου δϊςουν ι για το πωσ μποροφν να ςε βοθκιςουν.  Αλλά θ 

καλφτερθ βοικεια που μποροφν να ςου δϊςουν ςυνίςταται ςτο να ςε διδάξουν να 

απαλλαχκείσ από τθ ςυςτολι ςου. 

6.  Λζω ότι ο εγωιςμόσ ςου δεν είναι μία αμαρτία, αλλά το κεμελιϊδεσ λάκοσ του 

υπολογιςμοφ ςου, γιατί πίςτεψεσ αφελϊσ ότι το να παίρνεισ είναι κάτι περιςςότερο από 

το να δίνεισ. 

7.  Κυμιςου τισ καλφτερεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ ςου και κα καταλάβεισ ότι αυτζσ 

ςυνοδεφονταν από μία προςφορά χωρίσ ςυμφζρον. Αυτόσ μόνο ο ςυλλογιςμόσ κα 

ζπρεπε να ιταν αρκετόσ για να αλλάξει ριηικά τθν κατεφκυνςθ τθσ φπαρξισ ςου... Αλλά 

δεν κα είναι αρκετόσ. 

8.  Ελπίηω να μιλϊ για κάποιον άλλο και όχι για ςζνα μιασ και εςφ ςίγουρα κα ζχεισ 

καταλάβει φράςεισ όπωσ: “Να εξανκρωπίςουμε  τθ γθ”, “Να ανοίξουμε το μζλλον”, “ Να 

ξεπεράςουμε το πόνο ςε εκείνουσ που μασ περιβάλλουν” και άλλεσ ακόμθ που ζχουν 

ςαν κεμζλιο τθν ικανότθτα του να δίνεισ. 

9.  «Να αγαπάσ τθν πραγματικότθτα που καταςκευάηεισ» δεν ςθμαίνει να βάλεισ ςαν κλειδί 

του κόςμου τθ λφςθ των δικϊν ςου προβλθμάτων. 

10.  Ασ τελειϊςουμε αυτό το ςθμείο: κζλεισ να ξεπεράςεισ τθν αντίφαςι ςου; Αν είναι 

ζτςι, κάνε ζγκυρεσ πράξεισ. Και αυτζσ κα είναι πραγματικά τζτοιεσ όταν κα δϊςεισ 

βοικεια ςε εκείνουσ που ςε περιβάλλουν. 



55 

 

XVI.  ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΖΩΗ 

 

1.  Στο εςωτερικό ςου τοπίο υπάρχει (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) μία γυναίκα ι ζνασ 

άντρασ ιδανικόσ που ψάχνεισ ςτο εξωτερικό τοπίο μζςα ςε πολλζσ ςχζςεισ χωρίσ ποτζ να 

μπορείσ να φτάςεισ. Είναι ςα δυο ςπινκθροβόλεσ πζτρεσ που δεν ςυναντιοφνται ποτζ, 

παρά ςτθ ςφντομθ ςτιγμι, ςτθν οποία ανάβει θ φλόγα του ολοκλθρωτικοφ ζρωτα. 

2.  Κακζνασ με τον τρόπο του ωκεί τθ ηωι του ςτο εξωτερικό τοπίο ςε αναηιτθςθ τθσ 

εκπλιρωςθσ των κρυφϊν προτφπων του. 

3.  Αλλά το εξωτερικό τοπίο επιβάλλει πάντα τουσ νόμουσ του και ζτςι μετά από λίγο καιρό 

εκείνο που υπιρξε το πιο επικυμθτό όνειρο γίνεται μια εικόνα, που επιφζρει απλά 

ντροπι ι το λιγότερο μια μαραμζνθ ανάμνθςθ. Υπάρχουν όμωσ πρότυπα βακιά που δεν 

αλλάηουν ποτζ και που κοιμοφνται ςτο πιο εςωτερικό μζροσ του ανκρϊπινου είδουσ, 

αναμζνοντασ τθ ςτιγμι τουσ. Αυτά τα πρότυπα είναι θ μετάφραςθ των παλμϊν που 

μεταβιβάηει το ςϊμα μασ ςτο πεδίο αναπαράςταςθσ. 

4.  Δε κα ςυηθτιςουμε τθν καταγωγι αυτϊν των προτφπων, οφτε τθν πολυπλοκότθτα του 

κόςμου, ςτον οποίο ανικουν. Κα πρζπει απλά να λάβουμε υπόψθ τθν φπαρξι τουσ και 

να ςθμειϊςουμε ότι ζχουν τθ λειτουργία του να αναπλθρϊνουν ανάγκεσ και επικυμίεσ, 

οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κινθτοποιοφν τθ δραςτθριότθτα ςτο εξωτερικό τοπίο. 

5.  Οι πολιτιςμοί και οι λαοί δίνουν τθ δικι τουσ ιδιαίτερθ απάντθςθ ςτο εξωτερικό τοπίο, 

πάντα φιλτραριςμζνθ από εςωτερικά πρότυπα που το ςϊμα τουσ και θ ιςτορία 

κακόριςαν προχωρϊντασ. 

6.  Είναι ςοφόσ όποιοσ γνωρίηει τα ίδια τα βακιά πρότυπα, αλλά ακόμθ πιο ςοφόσ είναι 

εκείνοσ που μπορεί να τα κζςει ςτθν υπθρεςία των καλφτερων ιδανικϊν. 
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XVII.  Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 

 

1.  Ροιόσ ςου προκαλεί τόςο μεγάλο καυμαςμό ϊςτε να ςε κάνει να επικυμείσ να είςαι ςαν 

αυτόν; 

2.  Κα ςου κζςω το ερϊτθμα πιο απλά: ποιόσ είναι για ςζνα ζνα παράδειγμα προσ μίμθςθ 

που επικυμείσ να ενςωματϊςεισ κάποιεσ από τισ ιδιαίτερεσ αρετζσ του; 

3.  Σου ζτυχε ποτζ ςτθν κατάκλιψθ ι τθ ςφγχυςθ να επικαλεςτείσ τθ κφμθςθ κάποιου - δεν 

ζχει ςθμαςία αν είναι υπαρκτόσ ι όχι - του οποίου θ εικόνα κα ζρκει τότε ςα βοικεια 

ςτο κάλεςμά ςου για να ςε παρθγοριςει; 

4.  Μιλάω για τα πρότυπα ι οδθγοφσ του εςωτερικοφ ςου τοπίου, που πολλζσ φορζσ 

αντιςτοιχοφν ςε εξωτερικζσ εικόνεσ. 

5.  Αυτά τα πρότυπα που επικυμοφςεσ να ακολουκιςεισ από μωρό, άλλαξαν μόνο ςτο πιο 

εξωτερικό μζροσ τθσ κακθμερινισ ςου αίςκθςθσ. 

6.  Ζχω δει πωσ τα παιδιά παίηουν και μιλοφν με τουσ φανταςτικοφσ ςυντρόφουσ τουσ ι με 

τουσ οδθγοφσ τουσ. Ζχω δει άτομα κάκε θλικίασ να ζρχονται ςε επαφι με αυτοφσ με 

ςοβαρζσ και αφοςιωμζνεσ προςευχζσ. 

7.  Πςο πιο δυνατζσ είναι οι επικλιςεισ, από τόςο πιο μακριά αυτοί οι οδθγοί ζρχονται ςε 

βοικεια, φζρνοντασ μαηί τουσ τθν καλφτερθ γνϊςθ και τθ καλφτερθ ςυμβουλι. Από 

αυτό κατάλαβα ότι οι πιο βακιοί οδθγοί είναι και οι πιο ιςχυροί. Αλλά μόνο μια μεγάλθ 

ανάγκθ μπορεί να τουσ ξυπνιςει από το λικαργό τουσ και από τθ λικθ χιλιετθρίδων. 

8.  Ζνασ τζτοιοσ οδθγόσ πρζπει να ζχει τρεισ ιδιότθτεσ: δφναμθ, ςοφία κα καλοςφνθ... 

9.  Αν κζλεισ να ξζρεισ περιςςότερα για τον εαυτό ςου παρατιρθςε τι χαρακτθριςτικά 

ζχουν αυτοί οι άντρεσ και οι γυναίκεσ που καυμάηεισ. Και να εμπιςτεφεςαι ότι οι 

ιδιότθτεσ που περιςςότερο εκτιμάσ από αυτοφσ επιδροφν ςτο ςχθματιςμό των 

εςωτερικϊν ςου οδθγϊν. Ζχε υπόψθ ςου ότι, αν και θ αρχικι αναφορά εξαφανίςτθκε με 

το χρόνο, ςτο εςωτερικό κα παραμείνει το ςθμάδι που κα ςυνεχίςει να ςε κινεί προσ το 

εξωτερικό τοπίο. 

10.  Και αν κζλεισ να ξζρεισ πωσ ερμθνεφονται οι πολιτιςμοί, μελζτθςε εκτόσ από τον 

τρόπο παραγωγισ αντικειμζνων, και τον τρόπο διάδοςθσ των προτφπων. 

11.  Ζτςι είναι ςθμαντικό να κατευκφνεισ τθν προςοχι ςου ςτισ καλφτερεσ ιδιότθτεσ των 

άλλων ατόμων, γιατί κα προβάλλεισ προσ τον κόςμο αυτό που κατόρκωςεσ να 

ςχθματίςεισ μζςα ςου. 
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XVIII.  Η ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

 

Ασ κοιτάξουμε προσ τα πίςω για λίγο. 

Κεωριςαμε τον άνκρωπο ολοκλθρωτικά δεμζνο με τον κόςμο διαμζςου μιασ ςχζςθσ 

αμοιβαίασ επιρροισ. Είπαμε ότι οι πράξεισ του εκδθλϊνονται  ςτο εξωτερικό τοπίο ανάλογα 

με τον τρόπο με τον οποίο ζχει διαμορφωκεί το εςωτερικό του τοπίο. Οι ανκρϊπινεσ 

πράξεισ είναι πολλαπλζσ, αλλά αυτό που κακορίηει μια ηωι είναι οι αντιφατικζσ ι οι 

ενωτικζσ πράξεισ. Είπαμε ακόμθ ότι θ αντίφαςθ ανατρζπει τθ ηωι, παράγοντασ πόνο και 

μολφνοντασ με αυτόν τον κόςμο. Οι ενωτικζσ πράξεισ ανοίγουν το μζλλον κάνοντασ να 

οπιςκοχωριςει ο πόνοσ ςε μασ τουσ ίδιουσ και ςτον κόςμο. 

“Το να εξανκρωπίςεισ τθ γθ” είναι το ίδιο με το να “να δίνεισ” μζςω ενωτικϊν πράξεων. Αν 

αντίκετα ο ςτόχοσ τοποκετείται ςτο να “παίρνεισ”, μπορεί μόνο να εμφανιςτεί ζνα 

προςωρινό νόθμα. Θ μοίρα του είναι να οδθγιςει ςτθν αντίφαςθ. 

Υπάρχει μια μεγάλθ ενζργεια που μπορεί να τεκεί ςτθν υπθρεςία τθσ ηωισ: είναι θ πίςτθ. 

Στο εςωτερικό τοπίο κινοφνται και άλλεσ δυνάμεισ που κινθτοποιοφν  τισ δραςτθριότθτεσ 

ςτο εξωτερικό τοπίο: είναι τα πρότυπα. 

 

1.  Οριςτικά θ ερϊτθςθ είναι αυτι: κζλεισ να ξεπεράςεισ τθν άβυςςο;  

2.  Μςωσ κζλεισ να το κάνεισ. Αλλά πωσ κα μπορζςεισ να δϊςεισ μια καινοφρια κατεφκυνςθ 

ςτθ ηωι ςου αν θ χιονοςτιβάδα ιδθ πζφτει και παραςφρει μαηί τθσ όλα όςα ςυναντά; 

3.  Οποιαδιποτε κι αν είναι θ απόφαςι ςου, ςου απομζνει να ξζρεισ ςε ποια μζςα και 

ποιεσ ενζργειεσ μπορείσ να υπολογίηεισ για να τθ κζςεισ ςε πράξθ. 

4.  Μολονότι αυτι θ απόφαςθ εξαρτάται πολφ από ςζνα, κα ικελα να ςου πω ότι το να 

αλλάξεισ τθν κατεφκυνςθ τθσ ηωισ ςου δεν είναι ζνασ ςτόχοσ που μπορείσ να 

κατακτιςεισ μόνο με τθν εςωτερικι εργαςία, αλλά δρϊντασ με αποφαςιςτικότθτα ςτον 

κόςμο, μετατρζποντασ ςυμπεριφορζσ. 

5.  Ενϊςου για αυτό το κακικον με το άμεςο περιβάλλον ςου (εκείνο που ςε επθρεάηει 

άμεςα και το οποίο και εςφ επθρεάηεισ άμεςα). Και πωσ κα το κάνεισ; Δεν υπάρχει άλλο 

μζςο από αυτό: να αφυπνίςεισ τθν πίςτθ ςτθ δυνατότθτα μεταβολισ τθσ ηωισ που 

ανατράπθκε. 

6.  Αυτό είναι το ςθμείο που ςε αφινω. Αν είςαι διατεκειμζνοσ να αλλάξεισ τθ ηωι ςου, κα 

μετατρζψεισ τον κόςμο και δεν κα κριαμβεφςει θ άβυςςοσ, αλλά αυτό που τθν ξεπερνά. 
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I.  ΣΑ ΣΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΒΛΕΜΜΑΣΑ 

 

1.  Ασ μιλιςουμε για τοπία και για βλζμματα, επαναλαμβάνοντασ όςα ζχουν λεχκεί ςε 

κάποιο άλλο μζροσ: "Εξωτερικό τοπίο είναι ό,τι αντιλαμβανόμαςτε από τα πράγματα, 

εςωτερικό τοπίο είναι ό,τι φιλτράρουμε από αυτά με το κόςκινο του εςωτερικοφ μασ 

κόςμου. Αυτά τα τοπία είναι ζνα και μοναδικό και αποτελοφν τθ δικι μασ αδιάςπαςτθ 

οπτικι τθσ πραγματικότθτασ". 

2.  Ιδθ ςτα εξωτερικά αντικείμενα που αντιλαμβανόμαςτε, ζνα αφελζσ βλζμμα μπορεί  να 

ςυγχζει "αυτό που βλζπει" με τθν ίδια τθν πραγματικότθτα. Μπορεί κάποιοσ να 

προχωριςει πιο μακριά πιςτεφοντασ ότι κυμάται τθν "πραγματικότθτα" ζτςι όπωσ αυτι 

ιταν. Και δεν κα λείψει και κάποιοσ τρίτοσ, που ςυγχζει τθν ψευδαίςκθςι του, τθν 

παραίςκθςι του ι τισ εικόνεσ των ονείρων του με υλικά αντικείμενα (που ςτθν 

πραγματικότθτα ζχουν γίνει αντιλθπτά ι ζχουν μετατραπεί ςε διαφορετικζσ 

ςυνειδθςιακζσ καταςτάςεισ). 

3.  Το ότι ςτισ αναμνιςεισ και ςτα όνειρα εμφανίηονται παραμορφωμζνα αντικείμενα, που 

ζχουν από πριν γίνει αντιλθπτά, δεν φαίνεται να προκαλεί δυςκολίεσ ςτουσ λογικοφσ 

ανκρϊπουσ. Πμωσ το ότι τα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαςτε βρίςκονται πάντα 

ςκεπαςμζνα από τθν πολφχρωμθ μαντίλα άλλων ταυτόχρονων αντιλιψεων και 

αναμνιςεων που δρουν εκείνθ τθ ςτιγμι, το ότι να αντιλαμβανόμαςτε είναι ζνασ 

ςυνολικόσ τρόποσ για να βριςκόμαςτε ανάμεςα ςτα πράγματα, ζνασ ςυγκινθςιακόσ 

τόνοσ και μια κατάςταςθ του ςϊματόσ μασ... αυτό, ςαν ιδζα, αποδιοργανϊνει τθν 

πραγματικότθτα τθσ κακθμερινισ πρακτικισ, του να πράττουμε με τα πράγματα και 

μεταξφ των πραγμάτων. 

4.  Συμβαίνει το αφελζσ βλζμμα να δζχεται τον εξωτερικό κόςμο με το δικό του πόνο ι τθ 

δικι του χαρά. Κοιτάηω όχι μόνο με το μάτι μου, αλλά και με τθν καρδιά, με τθ γλυκιά 

ανάμνθςθ, με τθν υποψία που υπαινίςςεται, με τον ψυχρό υπολογιςμό, με τθ ςιωπθρι 

ςφγκριςθ. Κοιτάηω διαμζςου αλλθγοριϊν, ςθμαδιϊν και ςυμβόλων, που δεν τα βλζπω 

κακϊσ κοιτάηω, αλλά επιδροφν πάνω ςτο βλζμμα, ζτςι όπωσ δεν βλζπω το μάτι, οφτε τθ 

δράςθ του ματιοφ, όταν κοιτάηω. 

5.  Γι' αυτό εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ αντίλθψθσ, όταν μιλϊ για εξωτερικι ι 

εςωτερικι πραγματικότθτα προτιμϊ να το κάνω χρθςιμοποιϊντασ τον όρο "τοπίο" ςτθ 

κζςθ του όρου "αντικείμενο". Και μ' αυτό πιςτεφω ότι κατανοείτε ότι αναφζρω 

μπλοκαρίςματα, δομζσ και όχι τθ μεμονωμζνθ και αφθρθμζνθ ατομικότθτα ενόσ 

αντικειμζνου. Επίςθσ είναι ςθμαντικό να τονίςω ότι ς' αυτά τα τοπία αντιςτοιχοφν 

πράξεισ τθσ αντίλθψθσ, τισ οποίεσ ονομάηω "βλζμματα" (ειςβάλλοντασ μερικζσ φορζσ 

παράνομα, πολυάρικμα πεδία, που δεν αναφζρονται ςτθν οπτικοποίθςθ). Αυτά τα 

"βλζμματα" είναι πολφπλοκεσ και ενεργζσ πράξεισ, που οργανϊνουν "τοπία" και όχι 

απλζσ και πακθτικζσ πράξεισ λιψθσ τθσ εξωτερικισ πλθροφόρθςθσ (ςτοιχεία που 

φτάνουν ςτισ εξωτερικζσ μου αιςκιςεισ) ι τθσ εςωτερικισ (αιςκιςεισ του ςϊματοσ, 

αναμνιςεισ και αντιλιψεισ). Εξάλλου λζμε ότι ςτο αμοιβαίο παιχνίδι των "βλεμμάτων" 
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και των "τοπίων", οι διαχωριςμοί ανάμεςα ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό 

ςτακεροποιοφνται ςφμφωνα με κατευκφνςεισ τθσ πρόκεςθσ, τθσ ςυνείδθςθσ και όχι 

όπωσ κα απαιτοφςε ο αφελισ ςχθματιςμόσ που παρουςιάηεται ςτουσ μακθτζσ. 

6.  Αν ζχουν κατανοθκεί τα προθγοφμενα, όταν μίλθςα για "ανκρϊπινο τοπίο" κα 

κατανοθκεί ότι αναφζρκθκα ςε ζνα τφπο εξωτερικοφ τοπίου που αποτελείται από άτομα 

και επίςθσ από γεγονότα και ανκρϊπινεσ προκζςεισ πλαςμζνεσ ςε αντικείμενα, ακόμα 

και όταν το ανκρϊπινο ον, ςαν τζτοιο, δε βρίςκεται περιςταςιακά παρόν. 

7.  Ρρζπει εξάλλου να γίνει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε εςωτερικό κόςμο και "εξωτερικό 

τοπίο", ανάμεςα ςε φφςθ και "εξωτερικό κόςμο" , ανάμεςα ςε κοινωνία και "ανκρϊπινο 

τοπίο" καταλιγοντασ ότι όταν αναφερόμαςτε ςτο τοπίο, πάντα ςυμπεριλαμβάνουμε 

εκείνον που κοιτά, αντίκετα με τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, όπου εςωτερικόσ (ι ψυχολογικόσ) 

κόςμοσ, φφςθ και κοινωνία εμφανίηονται αφελϊσ ςαν υπάρχοντα από μόνα τουσ, 

αποκλείοντασ κάκε ερμθνεία. 
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II.  ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΟΙΧΕΙΟ 

ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ 

1.  Τίποτε ουςιαςτικό δε μασ λζει εκείνθ θ κατάφαςθ ςφμφωνα με τθν οποία "ο άνκρωποσ 

ςυγκροτείται ς' ζνα περιβάλλον" και ότι χάρθ ς' αυτό το περιβάλλον (φυςικό για 

κάποιουσ, κοινωνικό για άλλουσ και τα δφο για μερικοφσ άλλουσ), το ανκρϊπινο ον 

"ςυγκροτείται" (;). Μια τζτοια αβαςιμότθτα επιβαρφνεται, αν τονιςτεί θ ςχζςθ 

"ςυγκροτεί" κεωρϊντασ ότι ζχουν κατανοθκεί οι όροι "άνκρωποσ" και "περιβάλλον", μια 

και "περιβάλλον" υποτίκεται ότι είναι αυτό που περιβάλλει ι "βυκίηει" το ανκρϊπινο ον 

και άνκρωποσ είναι αυτό που βρίςκεται μζςα ι βυκιςμζνο ς' ζνα τζτοιο "περιβάλλον". 

Συνεχίηουμε ζπειτα, όπωσ ςτθν αρχι, ςε ζναν κφκλο κενοτιτων. Ραρ’ όλ' αυτά 

κατανοοφμε ότι αν ςυςχετιςτοφν οι δφο εκφράςεισ κακορίηουν ξεχωριςτζσ οντότθτεσ και 

ότι υπάρχει θ πρόκεςθ να ενϊςουμε αυτό το διαχωριςμό με ζνα τζχναςμα, με τθ λζξθ 

"ςυγκροτεί", που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία, δθλαδι τθν εξιγθςθ από το πιο 

πρωτότυπο (από τθν καταγωγι του). 

2.  Τα προθγοφμενα δε κα είχαν ενδιαφζρον αν δεν μασ παρουςιάηονταν ςαν ζνα 

παράδειγμα διαφορετικϊν διαβεβαιϊςεων, που κατά τθ διάρκεια χιλιετϊν 

παρουςίαςαν μία εικόνα του ανκρϊπινου όντοσ ιδωμζνου από τθν πλευρά των 

πραγμάτων και όχι από τθ ματιά που κοιτάηει τα πράγματα. Γιατί το να ποφμε "ο 

άνκρωποσ είναι το κοινωνικό ηϊο" ι να ποφμε "ο άνκρωποσ φτιάχτθκε κακ' ομοίωςθ 

του κεοφ", κζτει τθν κοινωνία ι το κεό ςαν αυτοφσ που κοιτοφν τον άνκρωπο, ενϊ 

ιςχφει ότι θ κοινωνία και ο κεόσ μποροφν μόνο να ςυλλθφκοφν, να μθ γίνουν ι να 

γίνουν αποδεκτοί από τθν ανκρϊπινθ ματιά. 

3.  Κι ζτςι ς' ζναν κόςμο, όπου από παλιά εγκαταςτάκθκε ζνα απάνκρωπο βλζμμα, 

εγκαταςτάκθκαν επίςθσ ςυμπεριφορζσ και οργανϊςεισ που εκμθδζνιςαν τον άνκρωπο. 

Μ' αυτόν τον τρόπο ςτθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ ανάμεςα ςε άλλα υπιρξαν ερωτιςεισ 

για τθ φφςθ του ανκρϊπου και δόκθκαν απαντιςεισ ςα να επρόκειτο για ζνα φυςικό 

αντικείμενο. 

4.  Ακόμα τα ρεφματα ςκζψθσ, που παρουςίαςαν το ανκρϊπινο ον ςαν υποκείμενο 

μετατροπισ, εργάςτθκαν αφοφ ςκζφτθκαν τον άνκρωπο από τθν εξωτερικι ματιά, από 

διαφορετικζσ τοποκετιςεισ του ιςτορικοφ νατουραλιςμοφ. 

5.  Θ αφθρθμζνθ ιδζα τθσ "ανκρϊπινθσ φφςθσ" ιταν αυτι που αντιςτοιχοφςε ςτθν 

εξωτερικι ματιά πάνω ςτον άνκρωπο. Πμωσ ξζροντασ ότι ο άνκρωποσ είναι το ιςτορικό 

ον, του οποίου ο τρόποσ κοινωνικισ δράςθσ μετατρζπει τθν ίδια του τθ φφςθ, θ 

αντίλθψθ τθσ "ανκρϊπινθσ φφςθσ" υποτάςςεται ςτθν εναςχόλθςθ, ςτθν φπαρξθ και 

υποκφπτει ςτισ μεταβολζσ και τισ αποκαλφψεισ, που κακοδθγεί αυτι θ φπαρξθ. Μ' 

αυτόν τον τρόπο το ςϊμα ςαν "πρόταςθ" τθσ πρόκεςθσ επεκτείνει τισ δυνατότθτζσ του 

εξανκρωπίηοντασ τον κόςμο. Και αυτόσ ο κόςμοσ δεν μπορεί πια να ειδωκεί ςαν απλι 

εξωτερικότθτα, παρά ςα φυςικό ι ανκρϊπινο "τοπίο", που υποτάςςεται ςε πρόςφατεσ 

ι πικανζσ μελλοντικζσ ανκρϊπινεσ μεταβολζσ. Και ς' αυτιν τθν εναςχόλθςθ, ο 

άνκρωποσ μετατρζπει τον εαυτό του. 
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III.  ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΩΜΑ ΑΝ  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΗ 

 

1.  Το ςϊμα ςαν φυςικό αντικείμενο είναι πακθτικό ςε φυςικζσ μετατροπζσ και λογικά 

επιδεκτικό ςτθ μεταβολι, όχι μόνο ςτισ πιο εξωτερικζσ εκφράςεισ του, αλλά και ςτθν πιο 

εςϊτερθ λειτουργία του, χάρθ ςτθν ανκρϊπινθ πρόκεςθ. Αν το δοφμε ζτςι το ςϊμα μασ, 

ςαν "πρόταςθ" τθσ πρόκεςθσ, αποκτά τθ μζγιςτθ αποκάλυψι του. Πμωσ από τον άμεςο 

ζλεγχο (χωρίσ μεςολάβθςθ) του ςϊματόσ μασ, μζχρι τθν προςαρμογι του ςε άλλεσ 

ανάγκεσ και άλλουσ ςτόχουσ, μεςολαβεί μια κοινωνικι διαδικαςία, που δεν εξαρτάται 

από το μεμονωμζνο άτομο, αλλά περιλαμβάνει και άλλουσ. 

2.  Θ ιδιοκτθςία πάνω ςτθ ψυχοφυςικι μου δομι δίνεται χάρθ ςτθν πρόκεςθ, ενϊ τα 

εξωτερικά αντικείμενα μου εμφανίηονται ςαν ξζνα ςτθν άμεςθ ιδιοκτθςία μου και 

μποροφν να κυβερνθκοφν μόνο ζμμεςα (από τθ δράςθ του ςϊματόσ μου). Πμωσ το 

ςϊμα του άλλου είναι ζνασ ιδιαίτεροσ τφποσ αντικειμζνου, το οποίο αιςκάνομαι ςαν 

ιδιοκτθςία μιασ ξζνθσ πρόκεςθσ. Και αυτό το αλλόκοτο με τοποκετεί ιδωμζνο "απ' ζξω", 

ιδωμζνο από τθν πρόκεςθ του άλλου. Γι' αυτό θ οπτικι που ζχω για το ξζνο είναι μία 

ερμθνεία, είναι ζνα "τοπίο", που κα επεκτακεί ςε κάκε αντικείμενο που φζρνει το 

ςθμάδι τθσ ανκρϊπινθσ πρόκεςθσ ακόμα κι αν δθμιουργικθκε από κάποιον ςφγχρονό 

μου ι όχι. Σ' αυτό το "ανκρϊπινο τοπίο"  μπορϊ να εκμθδενίςω τθν πρόκεςθ των 

άλλων, κεωρϊντασ τουσ ωσ "πρόταςθ" του ςϊματόσ μου και ς' αυτιν τθν περίπτωςθ 

πρζπει να αδειάςω τθν υποκειμενικότθτά τουσ τελείωσ ι τουλάχιςτον ςε κείνεσ τισ ηϊνεσ 

του ςκζπτεςκαι, του αιςκάνεςκαι ι του δραν, που επικυμϊ να κυβερνιςω με άμεςο 

τρόπο. 

 

Αυτι θ αντικειμενοποίθςθ αναγκαςτικά με απανκρωπίηει κι ζτςι δικαιολογϊ τθν κατάςταςθ 

εξαιτίασ τθσ δράςθσ μιασ ανϊτερθσ Δφναμθσ, που δεν ελζγχεται από εμζνα (το "Ράκοσ", το 

"Κεό", το "Δίκιο", τθ "Φυςικι Ανιςότθτα", τθ "Μοίρα", τθν "Κοινωνία", κλπ). 
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IV.  ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΟΠΙΟ 

 

1.  Μπροςτά ς' ζνα άγνωςτο τοπίο, καλϊ τθν μνιμθ μου και αντιλαμβάνομαι το καινοφριο 

από τθν "αναγνϊριςθ" τθσ απουςίασ του μζςα μου. Ζτςι μου ςυμβαίνει επίςθσ μ' ζνα 

ανκρϊπινο τοπίο ςτο οποίο γλϊςςα, ροφχα, κοινωνικζσ ςυνικειεσ ζρχονται ζντονα ςε 

αντίκεςθ με εκείνο το τοπίο ςτο οποίο ζχω διαμορφϊςει τισ μνιμεσ μου. Πμωσ ςε 

κοινωνίεσ όπου θ αλλαγι είναι αργι, το προθγοφμενο τοπίο μου τείνει να επιβλθκεί ς' 

αυτοφσ τουσ νεωτεριςμοφσ που αντιλαμβάνομαι ςαν "αςιμαντουσ". 

2.  Και ςυμβαίνει ηϊντασ ςε κοινωνίεσ ταχζων αλλαγϊν να παραγνωρίηω τθν αξία τθσ 

αλλαγισ ι να τθν κεωρϊ ςαν "παρζκκλιςθ", χωρίσ να κατανοϊ ότι το εςωτερικό χάςιμο 

που νιϊκω, είναι το χάςιμο του κοινωνικοφ τοπίου, μζςα ςτο οποίο διαμορφϊκθκε θ 

μνιμθ μου. 

3.  Απ' τα προθγοφμενα καταλαβαίνω ότι μια γενιά όταν εντάςςεται ςτθν εξουςία, τείνει να 

πλαςματοποιιςει εξωτερικά τουσ μφκουσ και τισ κεωρίεσ, τισ επικυμίεσ και τισ αξίεσ 

εκείνων των τοπίων που ςιμερα δεν υπάρχουν, αλλά ακόμα ηουν και δρουν από τθν 

κοινωνικι  ανάμνθςθ, μζςα ςτθν οποία διαμορφϊκθκε αυτό το ςφνολο. Και αυτό το 

τοπίο αφομοιϊκθκε ςαν ανκρϊπινο τοπίο από τουσ γιουσ και ςαν αςιμαντο ι 

"παρζκκλιςθ" από τουσ πατζρεσ τουσ. Και όςο περιςςότερο μάχονται μεταξφ τουσ οι 

γενιζσ, αυτι που ζρχεται ςτθν εξουςία μετατρζπεται αμζςωσ ςε οπιςκοδρομικι, με το 

να επιβάλλει το τοπίο διαμόρφωςισ τθσ ςε ζνα ανκρϊπινο τοπίο ιδθ τροποποιθμζνο ι 

που αυτι θ ίδια ζχει ςυνειςφζρει ςτθν μετατροπι του. Μ' αυτόν τον τρόπο ςτθν 

μετατροπι που προκαλεί ζνα καινοφριο ςφνολο, υπάρχει θ κακυςτζρθςθ που φζρνει 

μαηί του από τθν εποχι του ςχθματιςμοφ του. Και ενάντια ς' αυτιν τθν κακυςτζρθςθ 

ςυγκροφεται ζνα καινοφριο ςφνολο που διαμορφϊνεται. 

 

Πταν μίλθςα για "εξουςία" ςτθν οποία εντάςςεται μια γενιά, φαντάηομαι ότι κατανοιςατε 

ςωςτά, αναφζρκθκα ςτισ διάφορεσ εκφράςεισ τθσ: πολιτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, κλπ. 
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V.  ΑΠΟΣΑΗ ΠΟΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΟΠΙΟ 

 

1.  Κάκε γενιά ζχει τθν πονθριά τθσ και δεν κα διςτάςει να χρθςιμοποιιςει τον πιο 

εκκεντρικό νεωτεριςμό, αν μ' αυτό το μζςο αυξιςει τθν εξουςία τθσ. Ωςτόςο αυτό τθν 

οδθγεί ςε αναρίκμθτεσ δυςκολίεσ κακϊσ θ μετατροπι που ζκεςε ςε κίνθςθ τραβά προσ 

το μζλλον ςε αυτιν τθν κοινωνία, που ςτθ δυναμικι του ςιμερα είναι ιδθ αντιφατικι 

με το εςωτερικό κοινωνικό τοπίο που κα ιταν επικυμθτό να διατθρθκεί. Γι' αυτό λζω ότι 

"κάκε γενιά ζχει τθν πονθριά τθσ", αλλά επίςθσ ζχει και τθν απάτθ τθσ. 

2.  Με ποιο ανκρϊπινο τοπίο αντιμετωπίηεται θ γυμνι και αδικαιολόγθτθ επικυμία; Άμεςα 

με ζνα ανκρϊπινο τοπίο που αντιλαμβανόμαςτε, διαφορετικό από το τοπίο που 

κυμόμαςτε. Αλλά επίςθσ με ζνα ανκρϊπινο τοπίο, που δεν ςυμπίπτει με το ςτοργικό 

τόνο, με το γενικό ςυγκινθςιακό κλίμα τθσ ανάμνθςθσ ατόμων, κτιρίων, δρόμων, 

γραφείων, οργανιςμϊν. Και αυτι θ "απομάκρυνςθ" ι το "αλλόκοτο" δείχνει ξεκάκαρα 

ότι κάκε τοπίο που αντιλαμβανόμαςτε είναι μία πραγματικότθτα διαφορετικι και 

ςφαιρικι από εκείνθ, που κυμόμαςτε, ακόμα και όταν πρόκειται για το κακθμερινό ι το 

οικείο. Ζτςι οι ορζξεισ, που τόςο καιρό αγκάλιαςαν ςτοργικά τθν κατοχι ενόσ 

αντικειμζνου (πράγματοσ, ατόμου, κατάςταςθσ) κατζλθξαν απατθμζνεσ ςτθν 

εκπλιρωςι τουσ. Και αυτι είναι θ απόςταςθ που επιβάλλει θ δυναμικι του ανκρϊπινου 

τοπίου ςε κάκε ανάμνθςθ που διατθρείται ατομικά ι μαηικά, που διατθρείται από ζναν 

ι από πολλοφσ, ι από κάκε γενιά, που ςυνυπάρχοντασ ςε ζνα ίδιο κοινωνικό πεδίο, 

παίρνει μορφι από μια όμοια ςυγκινθςιακι βάςθ. Ρόςο απομακρφνεται θ ανάμνθςθ 

ςχετικά με ζνα αντικείμενο, όταν εκτιμάται από διαφορετικζσ γενιζσ ι εκπροςϊπουσ 

διάφορων εποχϊν, που ςυνυπάρχουν ς' ζναν ίδιο χϊρο. Και αν φαίνεται ότι μιλάμε για 

εχκροφσ, πρζπει να γίνει εμφανζσ ότι αυτοί οι άβυςςοι ιδθ ανοίγονται ανάμεςα ς' 

εκείνουσ που ςυμπίπτουν ςτα ενδιαφζροντά τουσ. 

3.  Ροτζ δεν αγγίηουμε με τον ίδιο τρόπο ζνα ίδιο αντικείμενο, οφτε ποτζ αιςκανόμαςτε 

δφο φορζσ μια όμοια πρόκεςθ. Και αυτό που πιςτεφω ότι αντιλαμβάνομαι ςαν πρόκεςθ 

ςε άλλουσ, είναι μόνο μια απόςταςθ που ερμθνεφω κάκε φορά με διαφορετικό τρόπο. 

Ζτςι το ανκρϊπινο τοπίο, του οποίου διακριτικι νότα είναι θ πρόκεςθ αποκαλφπτει τθν 

απόςταςθ, που ςτθν εποχι τουσ πολλοί αντιλιφκθκαν πιςτεφοντασ ότι ιταν ίςωσ 

προϊόν αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν μιασ μθ αλλθλζγγυασ κοινωνίασ, που ζριχνε ςτθν 

εξορία τθν μθ ελεφκερθ ςυνείδθςθ. Και κακϊσ εκείνοι πλανικθκαν ςτθν εκτίμθςι τουσ 

όςον αφορά τθν ουςία τθσ ανκρϊπινθσ πρόκεςθσ, ανακάλυψαν ότι θ κοινωνία που 

είχαν καταςκευάςει με προςπάκεια, άνοιξε γενεαλογικζσ αβφςςουσ και αποξενϊκθκε 

από τον εαυτό τθσ, κακϊσ αυξικθκε θ επιτάχυνςθ του ανκρϊπινου τοπίου τθσ. Άλλεσ 

κοινωνίεσ βαςιςμζνεσ ςε διαφορετικά ςχιματα, δζχτθκαν παρόμοιο πλιγμα, με το 

οποίο αποδείχτθκε ότι τα κεμελιϊδθ προβλιματα του ανκρϊπινου όντοσ ζπρεπε να 

επιλφονται ζχοντασ ςαν ςτόχο τθν πρόκεςθ που υπερβαίνει το αντικείμενο και τθσ 

οποίασ θ μόνθ κατοικία είναι το κοινωνικό αντικείμενο. Και ζτςι επίςθσ όλθ θ φφςθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και ςε αυτιν και του ανκρϊπινου ςϊματοσ) ζπρεπε να 

κατανοείται ςαν οικεία τθσ μετατρεπτικισ πρόκεςθσ. 



65 

 

4.  Θ αντίλθψθ του ανκρϊπινου τοπίου είναι αντιπαραβολι του εαυτοφ μου και 

ςυγκινθςιακι υποχρζωςθ, κάτι που με αρνείται ι με ωκεί παραπζρα. Και από το δικό 

μου "ςιμερα", προςκζτοντασ αναμνιςεισ, απορροφοφμε από τθν πρόκεςθ του 

μζλλοντοσ. Αυτό το μζλλον, που επθρεάηει ςιμερα αυτι θ εικόνα, αυτό το μπλεγμζνο ι 

αγαπθμζνο ςυναίςκθμα, αυτι θ επιλεγμζνθ ι επιβεβλθμζνθ πράξθ επίςθσ ςθμαδεφει το 

παρελκόν μου, γιατί μετατρζπει αυτό που κεωρϊ ότι υπιρξε παρελκόν μου. 
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VI.  Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

1.  Θ αντίλθψθ του εξωτερικοφ τοπίου και θ δράςθ πάνω ς' αυτό δεςμεφουν το ςϊμα και 

υποχρεϊνει ς' ζνα ςυγκινθςιακό τρόπο φπαρξθσ μζςα ςτον κόςμο. Φυςικά, υποχρεϊνει 

ςτθν ίδια οπτικι τθσ πραγματικότθτασ ςφμφωνα με όςα ςχολίαςα κάποια ςτιγμι. Γι' 

αυτό  πιςτεφω ότι θ εκπαίδευςθ είναι βαςικά θ ετοιμαςία των καινοφριων γενεϊν ςτθν 

εξάςκθςθ μιασ όχι αφελοφσ οπτικισ τθσ πραγματικότθτασ, ζτςι ϊςτε το βλζμμα τουσ να 

αντιλαμβάνεται τον κόςμο, όχι ςαν μια υποτικζμενθ αντικειμενικι πραγματικότθτα, 

παρά ςαν το αντικείμενο μετατροπισ, πάνω ςτο οποίο το ανκρϊπινο ον εφαρμόηει τθν 

πράξθ του. Πμωσ δεν μιλϊ αυτιν τθν ςτιγμι για τθν πλθροφόρθςθ πάνω ςτον κόςμο, 

παρά για τθν διανοθτικι άςκθςθσ μιασ ιδιαίτερθσ απροκάλυπτθσ οπτικισ πάνω ςτα 

τοπία και για μια προςεκτικι πρακτικι πάνω ςτο ίδιο μασ το βλζμμα. Μια ςτοιχειϊδθσ 

εκπαίδευςθ πρζπει να περιζχει τθν εξάςκθςθ τθσ λογικισ ςκζψθσ. Σ' αυτιν τθν 

περίπτωςθ δεν μιλϊ για τθ γραπτι γνϊςθ, παρά για τθν επαφι με τισ ίδιεσ μασ τισ 

εςωτερικζσ αιςκιςεισ τθσ ςκζψθσ. 

2.  Κατά δεφτερο λόγο θ εκπαίδευςθ κα ζπρεπε να δθμιουργεί το ερζκιςμα τθσ ςφλλθψθσ 

και τθ ςυγκινθςιακι ανάπτυξθ. Γι' αυτό θ άςκθςθ τθσ αναπαράςταςθσ από το ζνα μζροσ 

και αυτι τθσ ζκφραςθσ από το άλλο, ζτςι όπωσ θ ικανότθτα ςτον χειριςμό τθσ αρμονίασ 

και ο ρυκμόσ κα ζπρεπε να λαμβάνονται υπόψθ όταν ςχεδιάηεται μία ολοκλθρωμζνθ 

διαμόρφωςθ. Πμωσ όςα ςχολιάςτθκαν δεν ζχουν ςαν αντικείμενο τθ δθμιουργία 

μεκόδων με τθν πρόφαςθ τθσ "καταςκευισ" καλλιτεχνικϊν ταλζντων, παρά με τθν 

πρόκεςθ τα άτομα να ζρκουν ςε ςυγκινθςιακι επαφι με τον ίδιο τουσ τον εαυτό και με 

τουσ άλλουσ, χωρίσ τα προβλιματα που δθμιουργεί μιασ εκπαίδευςθ τθσ 

διαχωριςτικότθτασ και τθσ απαγόρευςθσ. 

3.  Κατά τρίτο λόγο κα ζπρεπε να περιζχει και μια πρακτικι, που κα κινθτοποιοφςε όλα τα 

ςωματικά μζςα με αρμονικό τρόπο και αυτι θ πεικαρχία μοιάηει περιςςότερο με ζνα 

γυμνάςιο που πραγματοποιείται με τθν τζχνθ παρά ςτον ακλθτιςμό, μια και αυτόσ δεν 

τθν διαμορφϊνει ολοκλθρωμζνα, παρά μονόπλευρα. Γιατί εδϊ, πρόκειται για το να 

ζρκουμε ς' επαφι με το ίδιο το ςϊμα και να το κακοδθγιςουμε με άνεςθ. Γι' αυτό ο 

ακλθτιςμόσ δεν κα ζπρεπε να κεωρείται ςα μια διαμορφωτικι δραςτθριότθτα, αλλά κα 

ιταν ςθμαντικό να καλλιεργθκεί με βάςθ τθν πεικαρχία που ςχολιάςτθκε. 

4.  Μζχρι εδϊ μίλθςα για τθν εκπαίδευςθ εννοϊντασ τθν από τθν άποψθ των 

δραςτθριοτιτων, που διαμορφϊνουν το ανκρϊπινο ον μζςα ςτο ανκρϊπινο τοπίο του, 

όμωσ δεν μίλθςα για τθν πλθροφόρθςθ, που ςχετίηεται με τθν γνϊςθ, με τθν 

ενςωμάτωςθ ςτοιχείων μζςω τθσ μελζτθσ και τθσ πρακτικισ ςα μορφι μελζτθσ. 
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VII.  Η ΙΣΟΡΙΑ 

 

1.  Ενόςω ςυνεχίηουμε να ςκεφτόμαςτε τθν ιςτορικι διαδικαςία από μια εξωτερικι οπτικι, 

κα είναι άχρθςτο να τθν εξθγιςουμε ςαν το εξελικτικό ξεδίπλωμα τθσ ανκρϊπινθσ 

πρόκεςθσ ςτον αγϊνα για το ξεπζραςμα του (φυςικοφ) πόνου και τθσ (διανοθτικισ) 

οδφνθσ. 

2.  Φυςικά κα ςυνεχίςουμε να κατανοοφμε τθν ιςτορικι διαδικαςία ςαν τθν εξζλιξθ με μια 

μορφι που, τελικά, δεν κα είναι παρά θ διανοθτικι μορφι εκείνων που βλζπουν ζτςι τα 

πράγματα. Και δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιο τφπο δόγματοσ αναφερόμαςτε, γιατί το βαςικό 

ςτοιχείο που υπαγορεφει μία τζτοια αποδοχι κα είναι πάντα εκείνο που κζλουμε να 

δοφμε. 
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VIII.  ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕ 

 

1.  Οι ιδεολογίεσ που κάποιεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ επιβλικθκαν και επζδειξαν τθ χρθςιμότθτά 

τουσ για να προςανατολίςουν τθν πράξθ και να ερμθνεφςουν τον κόςμο ςτον οποίο 

ηοφςαν τόςο άτομα, όςο και ανκρϊπινα ςφνολα, αντικαταςτάκθκαν από άλλεσ, των 

οποίων θ μεγαλφτερθ επιτυχία ςυνίςτατο ςτο να εμφανίηονται ςαν τθν "ίδια" τθν 

πραγματικότθτα, ςαν το πιο ςυγκεκριμζνο, άμεςο και κάκε "ιδεολογίασ" εξελιγμζνο. 

2.  Ζτςι οι καιροςκόποι άλλων καιρϊν, που χαρακτθρίηονταν από τθν προδοςία κάκε 

υπόςχεςθσ, εμφανίςτθκαν ςτισ εποχζσ τθσ κρίςθσ των ιδεολογιϊν αποκαλοφμενοι 

"πραγματιςτζσ" ι "ρεαλιςτζσ" , χωρίσ να ξζρουν οφτε κατά διάνοια από ποφ 

προζρχονταν τζτοιεσ λζξεισ. Σε κάκε περίπτωςθ εξζκεςαν με τζλεια αναίδεια το 

ιδεολόγθμά τουσ, παρουςιάηοντάσ το ςαν το μζγιςτο τθσ νοθμοςφνθσ και τθσ αρετισ. 

3.  Χωρίσ αμφιβολία, με τθν επιτάχυνςθ τθσ κοινωνικισ αλλαγισ, θ μθ ςφμπτωςθ μεταξφ 

ανκρϊπινου τοπίου ςτο οποίο διαμορφϊνονταν κάποιεσ γενιζσ με το ανκρϊπινο τοπίο, 

ςτο οποίο ζπρεπε να δράςουν, τισ άφθςε ορφανζσ από κάκε κεωρία και κάκε μοντζλο 

ςυμπεριφοράσ. Εξάλλου ζπρεπε να δίνουν απαντιςεισ κάκε φορά πιο γριγορεσ και πιο 

αυτοςχζδιεσ κάνοντάσ τεσ "επίκαιρεσ" και ακριβείσ ςτθν εφαρμογι τθσ πράξθσ, με βάςθ 

αυτό κάκε ιδζα διαδικαςίασ και κάκε αναφορά ιςτορικότθτασ παρικμαςε, 

αναπτφςςοντασ ςτθ κζςθ τθσ μια αναλυτικι και αποςπαςματικι οπτικι. 

4.  Οι "πραγματιςτζσ" κυνικοί κατζλθξαν να είναι ντροπιαςμζνα εγγόνια εκείνων των 

δθμιουργϊν "δυςτυχιςμζνων ςυνειδιςεων" και γιοι εκείνων που αρνικθκαν τισ 

ιδεολογίεσ ςα "μαςκαρζματα" τθσ πραγματικότθτασ. Γι' αυτό ςε ολόκλθρο τον 

πραγματιςμό ζμεινε το ςθμάδι τθσ απολυταρχίασ τθσ οικογζνειασ. Και ζτςι ακοφςτθκαν 

να λζνε: "Ρρζπει να δίνουμε προςοχι ςτθν πραγματικότθτα κι όχι ςε κεωρίεσ". Πμωσ 

αυτό τουσ δθμιοφργθςε αμζτρθτεσ δυςκολίεσ, όταν εμφανίςτθκαν παραλογιςτικά 

ρεφματα που με τθ ςειρά τουσ βεβαίωςαν: "Ρρζπει να δϊςετε προςοχι ςτθ δικι μασ 

πραγματικότθτα κι όχι ςε κεωρίεσ". 
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IX.  Η ΒΙΑ 

 

1.  Πταν μιλάμε για μεκοδολογία δράςθσ που αναφζρεται ςτον πολιτικό και κοινωνικό 

αγϊνα, ςυχνά γίνεται υπαινιγμόσ για το κζμα τθσ βίασ. Πμωσ υπάρχουν προθγοφμενα 

ηθτιματα, ςτα οποία το κζμα που αναφζρεται δεν είναι ξζνο. 

2.  Ζωσ ότου το ανκρϊπινο ον πραγματοποιιςει πλιρωσ μια ανκρϊπινθ κοινωνία, ςτθν 

οποία θ εξουςία να βρίςκεται ςε όλο το κοινωνικό ςτοιχείο και όχι ς' ζνα μζροσ του 

(υποτάςςοντασ και αντικειμενοποιϊντασ το ςφνολο), θ βία κα είναι το ςθμάδι κάτω από 

το οποίο πραγματοποιείται κάκε κοινωνικι δραςτθριότθτα. Γι' αυτό μιλϊντασ για τθ βία 

κα πρζπει να αναφζρουμε τον κατεςτθμζνο κόςμο και αν ς' αυτόν τον κόςμο αντιταχκεί 

ζνασ μθ βίαιοσ αγϊνασ, πρζπει να τονιςτεί καταρχιν ότι μια μθ βίαιθ νοοτροπία είναι 

τζτοια γιατί δεν ανζχεται τθ βία. Ζτςι ϊςτε δεν κζλουμε να δικαιολογιςουμε ζναν 

οριςμζνο τφπο αγϊνα, παρά να κακορίςουμε τισ ςυνκικεσ βίασ που επιβάλλει αυτό το 

απάνκρωπο ςφςτθμα. 

3.  Από το άλλο μζροσ το να ςυγχζουμε τθ μθ βία με ειρθνιςμό οδθγεί ςε αμζτρθτα λάκθ. Θ 

μθ βία δε χρειάηεται δικαιολόγθςθ ςαν μεκοδολογία δράςθσ, όμωσ ο ειρθνιςμόσ 

χρειάηεται ςτάκμιςθ αξιϊν πάνω ςτα γεγονότα που πλθςιάηουν ι απομακρφνουν τθν 

ειρινθ, κατανοϊντασ τθ ςαν μια εμπόλεμθ κατάςταςθ. Γι' αυτό ο ειρθνιςμόσ 

αντιμετωπίηει κζματα όπωσ τον αφοπλιςμό, ςαν τθν ουςιαςτικι προτεραιότθτα μιασ 

κοινωνίασ, όταν ςτθν πραγματικότθτα ο εξοπλιςμόσ είναι μια περίπτωςθ απειλισ 

φυςικισ βίασ, που αντιςτοιχεί ςτθν κατεςτθμζνθ εξουςία μιασ μειονότθτασ, που 

χειρίηεται το Κράτοσ. Το κζμα του αφοπλιςμοφ είναι ουςιϊδεσ και, αν και ο ειρθνιςμόσ 

αφιερϊνεται ς' αυτιν τθν επείγουςα ανάγκθ, ακόμα κι όταν επιτφχει ςτισ απαιτιςεισ 

του, δεν κα αλλάξει γι' αυτό το περιεχόμενο τθσ βίασ και, γι' αυτό, δεν κα μπορζςει να 

εξαπλωκεί, παρά τεχνθτά, ςτο ςχζδιο τροποποίθςθσ τθσ κοινωνικισ δομισ. Είναι ςαφζσ 

ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντζλα ειρθνιςμοφ και διαφορετικζσ κεωρθτικζσ βάςεισ 

μζςα ς' αυτό το ρεφμα, όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ δεν προζρχεται απ' αυτόν ζνα 

μεγαλφτερο ςχζδιο. Αν, αντίκετα, θ οπτικι του για τον κόςμο ιταν πιο ευρεία, ςίγουρα 

κα βριςκόμαςταν μπροςτά ςε μια φιλοςοφία, που ςυμπεριλαμβάνει τον ειρθνιςμό. Σ' 

αυτιν τθν περίπτωςθ κα ζπρεπε να ςυηθτιςουμε τισ βάςεισ αυτισ τθσ φιλοςοφίασ πριν  

να αποδεχκοφμε ι να απορρίψουμε τον ειρθνιςμό, που προζρχεται απ' αυτιν. 
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X.  Ο ΝΟΜΟ 

 

1.  "Τα δικαιϊματα ενόσ ατόμου ςταματοφν εκεί που αρχίηουν εκεί που αρχίηουν τα 

δικαιϊματα των άλλων" και ζτςι "τα δικαιϊματα των άλλων ςταματοφν εκεί που 

αρχίηουν τα δικαιϊματα του ενόσ". Πμωσ, κακϊσ δίνεται ζμφαςθ ςτθν πρϊτθ κι όχι ςτθν 

δεφτερθ φράςθ, λαό τείνουν προσ τθν υποψία ότι οι υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ πρόταςθσ 

ερμθνεφουν τον εαυτό τουσ ωσ "τουσ άλλουσ", δθλαδι ςαν αντιπροςϊπουσ ενόσ 

κατεςτθμζνου ςυςτιματοσ, που εμφανίηεται δικαιωμζνο. 

2.  Δεν ζλειψαν εκείνοι που δθμιοφργθςαν το νόμο δθμιουργϊντασ μια υποτικζμενθ 

ανκρϊπινθ "φφςθ", όμωσ κακϊσ αυτό ιδθ ςυηθτικθκε προθγουμζνωσ δεν προςκζτει 

τίποτα ςτο ςθμείο. 

3.  Άνκρωποι πρακτικοί δεν χάκθκαν ςε κεωρίεσ και ξεκακάριςαν ότι είναι απαραίτθτοσ 

ζνασ νόμοσ για να υπάρχει θ κοινωνικι ςυμβίωςθ. Επίςθσ ειπϊκθκε ότι ο νόμοσ γίνεται 

για να προςτατζψει τα ςυμφζροντα εκείνων που τον επιβάλλουν. 

4.  Φαίνεται ότι είναι θ κατάςταςθ που προθγείται από τθν εξουςία αυτι που εγκακιςτά 

ζνα κακοριςμζνο νόμο, που με τθ ςειρά του νομιμοποιεί τθν εξουςία. Ζτςι θ εξουςία 

ςαν επιβολι μιασ πρόκεςθσ, αποδεκτισ ι μθ, είναι το κεντρικό κζμα. Λζγεται ότι θ 

δφναμθ δεν δθμιουργεί δικαιϊματα, όμωσ αυτό μπορεί να γίνει δεκτό, αν ςκεφτοφμε τθ 

δφναμθ ςα κτθνϊδεσ φυςικό γεγονόσ, όταν ςτθν πραγματικότθτα θ δφναμθ (οικονομικι, 

πολιτικι κλπ) δεν ζχει ανάγκθ να γίνει αντιλθπτι για να υπάρξει και να επιβάλλει 

ςεβαςμό. Από το άλλο μζροσ ακόμα και θ "φυςικι" δφναμθ (των όπλων για 

παράδειγμα), όταν εκφράηεται ςαν ανιλεθ απειλι, επιβάλλει καταςτάςεισ ι 

προφυλάξεισ (ςαν ςυμπαρουςία), καταςτάςεισ που δικαιολογοφνται νόμιμα. Και δεν 

πρζπει να αγνοιςουμε ότι θ χριςθ των όπλων προσ μία ι άλλθ κατεφκυνςθ εξαρτάται 

από τθν ανκρϊπινθ πρόκεςθ και όχι από ζνα δικαίωμα. 

5.  Πποιοσ παραβιάηει ζναν νόμο, αγνοεί μια κατάςταςθ που επιβάλλεται ςτο παρόν 

εκκζτοντασ τθν προςωρινότθτά του (το μζλλον του) ςτισ αποφάςεισ των άλλων. Πμωσ 

είναι ςαφζσ ότι εκείνο το "παρόν" μζςα ςτο οποίο ο νόμοσ αρχίηει να ζχει ιςχφ ζχει ρίηεσ 

ςτο παρελκόν. Το ζκιμο, θ θκικι, θ κρθςκεία ι θ κοινωνικι ςυναίνεςθ ςυνικωσ είναι οι 

πθγζσ που επικαλοφνται για να δικαιολογιςουν τθν φπαρξθ του νόμου. Κάκε μια απ' 

αυτζσ με τθ ςειρά τθσ εξαρτάται από τθν εξουςία που τθν ϊκθςε. Και αυτζσ οι πθγζσ 

ανακεωροφνται όταν θ εξουςία που τισ γζννθςε ζχει πζςει ι ζχει μετατραπεί με τζτοιο 

τρόπο, που θ διατιρθςθ τθσ προθγοφμενθσ τάξθσ δικαίου αρχίηει να ςυγκροφεται με "το 

δίκαιο", με το "κοινό αίςκθμα" κλπ. Πταν ο νομοκζτθσ αλλάηει ζναν νόμο ι καλφτερα το 

ςφνολο των αντιπροςϊπων του λαοφ αλλάηουν το Σφνταγμα μιασ χϊρασ, δεν 

παραβιάηεται φαινομενικά ο νόμοσ, γιατί εκείνοι που ενεργοφν δεν εκτίκενται ςτισ 

αποφάςεισ των άλλων, δθλαδι επειδι ζχουν ςτα χζρια τουσ τθν εξουςία ι δρουν ςαν 

εκπρόςωποι μιασ εξουςίασ και ς' αυτζσ τισ καταςτάςεισ γίνεται ξεκάκαρο ότι θ εξουςία 

δθμιουργεί δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ και όχι αντίςτροφα. 
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6.  Τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα δεν ζχουν τθν παγκόςμια ιςχφ που κα ιταν επικυμθτι, γιατί 

δεν εξαρτϊνται από τθν παγκόςμια εξουςία του ανκρϊπινου όντοσ παρά από τθν 

εξουςία ενόσ μζρουσ πάνω ςε όλα και, αν οι πιο ςτοιχειϊδεισ απαιτιςεισ πάνω ςτθν 

εξουςία του ίδιου του ςϊματόσ μασ ποδοπατοφνται ςε όλα τα γεωγραφικά πλάτθ, 

μποροφμε μόνο να μιλάμε για επικυμίεσ, που τείνουν να μετατραποφν ςε δικαιϊματα. 

Τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα δεν ανικουν ςτο παρελκόν, βρίςκονται εκεί ςτο μζλλον, 

απορροφϊντασ τθν πρόκεςθ, τροφοδοτϊντασ ζναν αγϊνα, που αναβιϊνει ςε κάκε 

καινοφριο βιαςμό τθσ μοίρασ του ανκρϊπου. Γι' αυτό κάκε διεκδίκθςθ που γίνεται υπζρ 

εκείνων ζχει νόθμα γιατί δείχνει ςτισ ςθμερινζσ εξουςίεσ ότι δεν είναι παντοδφναμεσ και 

ότι δεν ελζγχουν το μζλλον. 
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XI.  ΣΟ ΚΡΑΣΟ 

 

1.  Ζχει ειπωκεί ότι ζνα ζκνοσ είναι μία νομικι ενότθτα, που αποτελείται από το ςφνολο 

των κατοίκων μιασ χϊρασ που διοικείται από τθν ίδια κυβζρνθςθ. Ζπειτα θ ιδζα 

εξαπλϊκθκε ςτο ζδαφοσ αυτισ τθσ χϊρασ. Πμωσ ςτθν πραγματικότθτα ζνα ζκνοσ μπορεί 

να υπάρξει επί χιλιετθρίδεσ χωρίσ να διοικείται από τθν ίδια κυβζρνθςθ, χωρίσ να 

περιλαμβάνεται ς' ζνα ίδιο ζδαφοσ και χωρίσ να είναι αναγνωριςμζνο νόμιμα από 

κανζνα Κράτοσ. Αυτό που κακορίηει ζνα ζκνοσ είναι θ αμοιβαία αναγνϊριςθ που 

κακορίηουν μεταξφ τουσ τα άτομα που ταυτίηονται με παρόμοιεσ αξίεσ και που 

επικυμοφν ζνα κοινό μζλλον και αυτό δεν ζχει να κάνει οφτε με τθ φυλι, οφτε με τθ 

γλϊςςα, οφτε με τθν ιςτορία που κατανοείται ςα μια "μακριά διάρκεια, που ξεκινά ς' 

ζνα μυκικό παρελκόν". Ζνα ζκνοσ μπορεί να ςχθματιςτεί ςιμερα, μπορεί να αναπτυχκεί 

προσ το μζλλον ι να αποτφχει αφριο και μπορεί επίςθσ να ενςωματϊςει άλλα ςφνολα 

ςτθν προοπτικι του. Μ' αυτιν τθν ζννοια μποροφμε να μιλάμε για το ςχθματιςμό ενόσ 

ανκρϊπινου ζκνουσ, που δεν κακορίςτθκε ςαν τζτοιο και που υπζςτθ αμζτρθτουσ 

διωγμοφσ και αποτυχίεσ... πάνω απ' όλα υπζςτθ τθν αποτυχία του μελλοντικοφ τοπίου. 

2.  Πμωσ ςτο Κράτοσ που ζχει να κάνει με κακοριςμζνεσ μορφζσ κυβζρνθςθσ που 

ρυκμίηονται νομικά, αποδίδεται θ παράξενθ ικανότθτα να ςχθματίηει εκνικότθτεσ και να 

είναι αυτό το ίδιο το ζκνοσ. Αυτι θ πρόςφατθ επινόθςθ, αυτι των εκνικϊν κρατϊν, 

υπομζνει το χτφπθμα τθσ γριγορθσ αλλαγισ του ανκρϊπινου τοπίου. Γι' αυτό οι 

εξουςίεσ, που ςχθμάτιςαν το ςθμερινό Κράτοσ και που το προίκιςαν με απλά ςτοιχεία 

διαμεςολάβθςθσ βρίςκονται ςε κατάςταςθ να ξεπεράςουν τθ μορφι αυτοφ του 

φαινομενικά ςυγκεντρωτικοφ μθχανιςμοφ τθσ εξουςίασ ενόσ ζκνουσ. 

3.  Οι "εξουςίεσ" του Κράτουσ δεν είναι οι πραγματικζσ εξουςίεσ, που δθμιουργοφν 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, που διαχειρίηονται και εκτελοφν κακοριςμζνα κακικοντα. 

Πμωσ με τθν αφξθςθ του μονοπωλίου του μθχανιςμοφ και τθ μετατροπι του ςτο 

επόμενο (ι διαρκζσ) λάφυρο πολζμου φατριϊν (κομμάτων) κατζλθξε να μπλοκάρει τθν 

ελευκερία δράςθσ των πραγματικϊν εξουςιϊν και επίςθσ να επιβραδφνει τθ 

δραςτθριότθτα του λαοφ, μόνο προσ χάριν μίασ γραφειοκρατίασ, κάκε φορά πιο 

άκαιρθσ. Γι' αυτόν κανζναν δεν ςυμφζρει θ μορφι του ςφγχρονου Κράτουσ εκτόσ από τα 

πιο κακυςτερθμζνα ςτοιχεία μιασ κοινωνίασ. Το κζμα είναι ότι ςτθν προοδευτικι 

αποκζντρωςθ και μείωςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ πρζπει να αντιςτοιχεί θ αφξθςθ τθσ 

εξουςίασ όλθσ τθσ κοινωνίασ. Εκείνο που αυτοδιαχειρίηεται και επιβλζπει με αλλθλεγγφθ 

το λαό (χωρίσ τθν πατριαρχία μιασ φατρίασ) κα είναι θ μοναδικι εγγφθςθ ότι το γελοίο 

ςφγχρονο Κράτοσ δεν κα αντικαταςτακεί από τθ χωρίσ φρζνο εξουςία των ίδιων 

ςυμφερόντων που το ξεκίνθςαν και που αγωνίηονται ςιμερα για να επιβάλλουν τθν 

παράλειψι τουσ. 

4.  Και ζνασ λαόσ που βρίςκεται ςε κατάςταςθ να αυξιςει τθν πραγματικι εξουςία του 

(χωρίσ παρεμβολι του Κράτουσ ι τθσ εξουςίασ των μειοψθφιϊν) κα βρεκεί ςτθν 

καλφτερθ κατάςταςθ για να προβλθκεί προσ το μζλλον ςαν εμπροςκοφυλακι του 

παγκόςμιου ανκρϊπινου ζκνουσ. 
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5.  Δεν πρζπει να πιςτεφουμε ότι θ τεχνθτι ζνωςθ χωρϊν ςε υπερεκνικζσ ενότθτεσ αυξάνει 

τθν εξουςία απόφαςθσ των αντίςτοιχων λαϊν τουσ, όπωσ δεν τθν αφξθςαν οι 

αυτοκρατορίεσ που προςάρτθςαν εδάφθ και ζκνθ κάτω από τθν ομογενι κυριαρχία του 

ςυμφζροντοσ του ιδιαίτερου. 

6.  Και αν ςτισ προςμονζσ των λαϊν υπάρχει θ χωρικι ζνωςθ πλοφτου (ι φτϊχιασ), ςε 

αντιπαράκεςθ με υπερεκνικζσ εξουςίεσ και αν ςυμβεί να υπάρξουν προςωρινά κζρδθ 

από τζτοιεσ ενϊςεισ, δε λφνεται γι' αυτό το κεμελιϊδεσ πρόβλθμα μιασ κοινωνίασ 

πλιρωσ ανκρϊπινθσ. Και οποιοςδιποτε τφποσ κοινωνίασ που δεν είναι πλιρωσ 

ανκρϊπινθ, κα είναι υποταγμζνοσ ςτισ ενζδρεσ ( και τισ καταςτροφζσ) που προδιακζτει  

θ απομάκρυνςθ των αποφάςεϊν τθσ ςτθ κζλθςθ των ςυμφερόντων του ιδιαίτερου. 

7.  Αν ςαν αποτζλεςμα χωρικϊν ενϊςεων εμφανιςτεί ζνα τερατϊδεσ Υπερκράτοσ ι θ χωρίσ 

φρζνο κυριαρχία των ςυμφερόντων (τελείωσ ομογενοποιθμζνων) του παλιοφ, 

επιβάλλοντασ με ςοφιςτεία τθν εξουςία του ςε όλθ τθν κοινωνία, κα εμφανιςτοφν 

αμζτρθτεσ ςυγκροφςεισ, που κα πλιξουν τθν ίδια τθ βάςθ τζτοιων ενϊςεων και οι 

φυγόκεντρεσ δυνάμεισ κα πάρουν καταςτροφικι ϊκθςθ. Αν, αντίκετα θ αποφαςιςτικι 

εξουςία του λαοφ προχωριςει, θ ζνταξθ των διαφόρων κοινοτιτων κα είναι επίςθσ 

εμπροςκοφυλακι ζνταξθσ του ανκρϊπινου είδουσ ςε εξζλιξθ. 
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XII.  Η ΘΡΗΚΕΙΑ 

1.  Αυτό που λζγεται για τα πράγματα και για τα γεγονότα, δεν είναι οφτε τα πράγματα, 

οφτε τα γεγονότα, παρά "μορφζσ" αυτϊν και ζχουν ςαν κοινό μ' αυτά μια οριςμζνθ 

δομι. Χάρθ ς' αυτι τθν κοινι δομι μποροφμε να αναφζρουμε τα πράγματα και τα 

γεγονότα. Με τθ ςειρά τθσ αυτι θ δομι δεν μπορεί να αναφερκεί με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο αναφζρονται τα πράγματα, γιατί είναι θ δομι αυτοφ που λζγεται (όπωσ θ 

δομι των πραγμάτων και των γεγονότων). Σφμφωνα μ' αυτό θ γλϊςςα μπορεί να δείξει, 

όχι όμωσ να πει, όταν αναφζρεται ς' αυτό που περικλείει τα πάντα (και τθν ίδια τθν 

γλϊςςα). Τζτοια είναι θ περίπτωςθ του "Κεοφ". 

2.  Ειπϊκθκαν για το κεό διαφορετικά πράγματα, όμωσ αυτό εμφανίηεται ςαν ζνα 

αντιφατικό λεγόμενο, αν παρατθριςουμε αυτό που λζγεται, αυτό που υποτίκεται ότι 

λζγεται. 

3.  Για το κεό τίποτε δεν μποροφμε να ποφμε. Μποροφμε να ποφμε μόνο ςχετικά με ό,τι 

ζχει ειπωκεί για το κεό. Είναι πολλά τα πράγματα που ζχουν ειπωκεί, γι' αυτό και 

πολλά αυτά που μποροφν να λεχκοφν γι' αυτά τα ειπωμζνα, χωρίσ γι' αυτό να 

προχωράμε πάνω ςτο κζμα του κεοφ αναφορικά με τον ίδιο τον κεό. 

4.  Ανεξάρτθτα μ' αυτά τα λογοπαίγνια, οι κρθςκείεσ μποροφν να ζχουν βακφ ενδιαφζρον, 

μόνο αν προςπακοφν να δείξουν το κεό και όχι να πουν γι' αυτόν. 

5.  Πμωσ οι κρθςκείεσ δείχνουν αυτό που υπάρχει ςτ' αντίςτοιχα τοπία τουσ. Γι' αυτό μία 

κρθςκεία δεν είναι οφτε αλθκινι, οφτε ψεφτικθ, γιατί θ αξία τθσ δεν είναι λογικι. Θ 

αξία τθσ ριηϊνει ςτον τφπο τθσ εςϊτερθσ αίςκθςθσ που υποκινεί, ςτθ ςυμφωνία τοπίων 

ανάμεςα ς' αυτό που κζλει να δείξει και αυτό που πραγματικά δείχνεται. 

6.  Θ κρθςκευτικι φιλολογία ςυνικωσ είναι δεμζνθ ςε εξωτερικά τοπία, χωρίσ να 

ξεφεφγουν απ' αυτά τα τοπία, τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των κεϊν τθσ. Ραρ’ όλ' αυτά, 

ακόμα κι όταν τα εξωτερικά και τα ανκρϊπινα τοπία μεταβάλλονται, θ κρθςκευτικι 

φιλολογία μπορεί να προχωρά προσ άλλουσ χρόνουσ. Αυτό δεν είναι παράξενο μια και 

άλλοι τφποι φιλολογίασ (όχι κρθςκευτικισ) επίςθσ μποροφν να παρακολουκοφνται με 

ενδιαφζρον και με ηωντανι ςυγκίνθςθ ςε πολφ μακρινζσ εποχζσ. Οφτε ζχει μεγάλθ 

ςθμαςία για τθν αλικεια μιασ κρθςκείασ θ διάρκειά τθσ ςτο χρόνο, μια και νομικζσ 

τυπικότθτεσ και κοινωνικζσ τελετζσ περνοφν από πολιτιςμό ςε πολιτιςμό και 

εξακολουκοφν να παρατθροφνται ακόμθ κι όταν αγνοοφνται οι αρχικζσ τουσ ζννοιεσ. 

7.  Οι κρθςκείεσ ειςβάλλουν ς' ζνα ανκρϊπινο τοπίο και ς' ζνα ιςτορικό χρόνο και 

ςυνικωσ λζμε τότε ότι ο κεόσ "αποκαλφπτεται" ςτον άνκρωπο. Πμωσ κάτι ςυνζβθ ςτο 

εςωτερικό τοπίο του ανκρϊπινου όντοσ, ζτςι ϊςτε ς' αυτιν τθν ιςτορικι ςτιγμι να 

δεχκεί μια τζτοια αποκάλυψθ. Θ ερμθνεία αυτισ τθσ αλλαγισ ζγινε γενικά ξεκινϊντασ 

"απζξω" από τον άνκρωπο, τοποκετϊντασ τθν αλλαγι ςτον εξωτερικό ι κοινωνικό 

κόςμο και μ' αυτό κερδίςαμε από μερικζσ απόψεισ, όμωσ χάςαμε όςον αφορά ςτθν 

κατανόθςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου ςχετικά με τθν εςωτερικι αίςκθςθ. 

8.  Πμωσ επίςθσ οι κρθςκείεσ παρουςιάςτθκαν ςαν εξωτερικότθτα και μ' αυτό 

προετοίμαςαν το πεδίο ςτισ ερμθνείεσ που αναφζρκθκαν. 
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9.  Πταν μιλϊ για "εξωτερικι κρθςκεία" δεν αναφζρομαι ςτισ ψυχολογικζσ εικόνεσ που 

προβάλλονται ςε κρθςκευτικζσ εικόνεσ, ηωγραφιζσ, αγάλματα, καταςκευζσ, αντίκεσ (τθσ 

οπτικισ αντίλθψθσ). Οφτε αναφζρω τθν προβολι ςε φμνουσ, παρακλιςεισ (τθσ 

ακουςτικισ αντίλθψθσ) και τθν προβολι ςε χειρονομίεσ, κζςεισ και προςανατολιςμοφσ 

του ςϊματοσ (τθσ κιναιςκθτικισ  και ςυναιςκθτικισ αντίλθψθσ). Τζλοσ, οφτε λζω ότι μια 

κρθςκεία είναι εξωτερικι επειδι ζχει τα ιερά βιβλία τθσ ι τα μυςτιριά τθσ κλπ. Οφτε 

και ξεχωρίηω μια κρθςκεία ωσ εξωτερικι επειδι ςτθ λειτουργία τθσ προςκζτει μια 

εκκλθςία, μια οργάνωςθ, κάποιεσ θμερομθνίεσ λατρείασ, μια φυςικι κατάςταςθ ι μια 

θλικία των πιςτϊν για να πραγματοποιιςει οριςμζνεσ ενζργειεσ. Πχι, αυτι θ μορφι με 

τθν οποία οι οπαδοί μιασ ι άλλθσ κρθςκείασ αγωνίηονται κοςμικά μεταξφ τουσ 

αποδίδοντασ ςτθν άλλθ πλευρά διαφορετικό βακμό ειδωλολατρίασ εξαιτίασ του τφπου 

τθσ προτιμοφμενθσ εικόνασ, με τθν οποία οι μεν και οι δε δουλεφουν, δεν αςχολείται με 

τθν ουςία τθσ κρθςκείασ, παρά επιδεικνφει τθν ψυχολογικι άγνοια των φιλονικοφντων. 

10.  Ονομάηω "εξωτερικι κρθςκεία" κάκε κρθςκεία που προςπακεί να μιλιςει για το κεό 

και τθ κζλθςθ του κεοφ αντί να μιλά για το κρθςκευτικό ςτοιχείο και τθν εςϊτερθ 

αίςκθςθ του ανκρϊπινου όντοσ. Και ακόμα και θ ςτιριξθ ςε μία εξωτερικοποιθμζνθ 

κρθςκεία κα είχε νόθμα αν με αυτζσ τισ πρακτικζσ οι πιςτοί ξυπνοφςαν μζςα τουσ 

(ζδειχναν) τθν παρουςία του κεοφ. 

11.  Πμωσ το γεγονόσ ότι οι κρθςκείεσ υπιρξαν μζχρι ςιμερα εξωτερικζσ, αντιςτοιχεί ςτο 

ανκρϊπινο τοπίο, ςτο οποίο γεννικθκαν και εξελίχτθκαν. Είναι πικανι θ γζννθςθ μιασ 

εξωτερικισ κρθςκείασ ι θ μετατροπι των κρθςκειϊν ςτθν εξωτερικι κρθςκευτικότθτα, 

αν αυτζσ επιηιςουν. Πμωσ αυτό κα ςυμβεί ςτο μζτρο που το εςωτερικό τοπίο βρίςκεται 

ςε ςυνκικεσ να δεχκεί μια καινοφρια αποκάλυψθ. Αυτό αρχίηει να εμφανίηεται ςε 

εκείνεσ τισ κοινωνίεσ, ςτισ οποίεσ το ανκρϊπινο τοπίο ζχει τθν εμπειρία αλλαγϊν τόςο 

ςοβαρϊν, που θ ανάγκθ εςωτερικϊν αναφορϊν γίνεται κάκε φορά πιο επιτακτικι. 

12.  Τίποτε από ό,τι ζχει ειπωκεί για τισ κρθςκείεσ δε μπορεί να διατθρθκεί ςιμερα όρκιο, 

γιατί αυτοί που ζκαναν τθν υπεράςπιςθ ι τθν υποτίμθςθ ζχουν από καιρό ςταματιςει 

να δίνουν προςοχι ςτθν εςωτερικι αλλαγι του ανκρϊπινου όντοσ. Αν κάποιοι 

ςκζφτονταν τισ κρθςκείεσ ωσ ναρκωτζσ τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ δραςτθριότθτασ, 

ςιμερα ςυγκροφονται μ' αυτζσ εξαιτίασ τθσ ιςχυρισ τουσ ϊκθςθσ ς' αυτά τα πεδία. Αν 

άλλοι τισ φαντάηονταν να επιβάλλουν το μινυμά τουσ, βρίςκουν ότι το μινυμά τουσ 

ζχει αλλάξει. Εκείνοι που πίςτευαν ότι κα διαρκοφςαν για πάντα, ςιμερα αμφιβάλλουν 

για τθν "αιωνιότθτά" τουσ και εκείνοι που υπζκεταν τθν εξαφάνιςι τουσ ςε πολφ 

ςφντομο διάςτθμα, παρίςτανται με ζκπλθξθ ςτθν ειςβολι ζκδθλων ι καλυμμζνων 

μυςτικιςτικϊν μορφϊν. 

13.  Και ς' αυτό το πεδίο είναι πολφ λίγοι που μαντεφουν αυτό που προςφζρει το μζλλον, 

γιατί ςπανίηουν αυτοί που αφιερϊνονται ςτο να καταλάβουν προσ ποια κατεφκυνςθ 

προχωρά θ ανκρϊπινθ πρόκεςθ, που οριςτικά υπερβαίνει το ανκρϊπινο άτομο. Αν ο 

άνκρωποσ κζλει να "επιδειχκεί" κάτι καινοφριο είναι γιατί εκείνο που τείνει να 

επιδειχκεί ιδθ δρα ςτο εςωτερικό του τοπίο. Πμωσ δεν απαιτείται να εκπροςωπιςει 

ζναν κεό για να μετατραπεί θ εςωτερικι αίςκθςθ του ανκρϊπου ςε κατοικία ι ςε τοπίο 

ενόσ υπερβατικοφ βλζμματοσ (μιασ υπερβατικισ πρόκεςθσ). 
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XIII.  ΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

 

1.  Τι μποροφμε να ποφμε για τθ δουλειά, το χριμα, τον ζρωτα, το κάνατο και τόςεσ όψεισ 

του ανκρϊπινου τοπίου, που φαινομενικά παραλείφκθκαν ς' αυτά τα ςχόλια; Υπάρχουν 

βζβαια όλα όςα ο οποιοςδιποτε μπορεί να απαντιςει ζχοντασ υπόψθ του αυτι τθ 

μορφι αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων, αναφζροντασ βλζμματα ςε τοπία και κατανοϊντασ 

ότι τα τοπία αλλάηουν τα βλζμματα. 

2.  Ζτςι, δεν είναι απαραίτθτο να μιλιςουμε για καινοφρια πράγματα, γιατί, αν υπάρχουν 

κάποιοι που ενδιαφζρονται γι' αυτά και για τον τρόπο που χρθςιμοποιιςαμε για να 

μιλιςουμε μζχρι εδϊ, γιατί εκείνοι μποροφν να μιλιςουν με τον ίδιο τρόπο που εμείσ 

κα το κάναμε. Και, αντίκετα, αν κα μιλοφςαμε για πράγματα που δεν ενδιαφζρουν 

κανζναν και μ' ζναν τρόπο ζκφραςθσ, που δεν κα επζτρεπε να γίνουν κατανοθτά, κα 

ιταν αντιφατικό να ςυνεχίςουμε να μιλάμε και για άλλα. 
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ΗΜΕΙΩΕΙ 

  

1 

Το Εςωτερικό Βλζμμα είναι διαιρεμζνο ςε είκοςι κεφάλαια και κάκε ζνα από αυτά ςε 

παραγράφουσ. Κα μποροφςαμε να παρακζςουμε μία ςφντομθ περίλθψθ ωσ εξισ: 

A. Τα πρϊτα δφο κεφάλαια είναι ειςαγωγικά και παρουςιάηουν τθν πρόκεςθ εκείνου 

που εξθγεί, τθν ςυμπεριφορά εκείνου που διαβάηει και τον τρόπο που κα 

αναπτυχκεί αυτι θ ςχζςθ. 

B. Από το κεφάλαιο ΛΛΛ μζχρι το ΧΛΛΛ αναπτφςςονται τα γενικότερα κζματα εξθγϊντασ τα 

ςε δζκα «μζρεσ» ςκζψθσ. 

C. Στο κεφάλαιο ΧΛΛΛ διαφαίνεται μία αλλαγι. Από τισ γενικζσ εκκζςεισ προχωρά ςτισ 

ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτθ ηωι. 

D. Τα επόμενα κεφάλαια ςυνιςτοφν τθν εςωτερικι εργαςία. 

Θ ςειρά των κεμάτων είναι θ ακόλουκθ: 

I. Ο ΔΛΑΛΟΓΛΣΜΟΣ – Αντικείμενο του βιβλίου: μετατροπι του μθ – νοιματοσ ςε 

νόθμα. 

II. ΔΛΑΚΕΣΘ ΓΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ – Διανοθτικι τοποκζτθςθ που απαιτείται για τθν 

κατανόθςθ των κεμάτων. 

III. ΤΟ ΜΘ ΝΟΘΜΑ – Το νόθμα τθσ ηωισ και ο κάνατοσ. 

IV. Θ ΕΞΑΤΘΣΘ – Θ δράςθ του περιβάλλοντοσ πάνω ςτο ανκρϊπινο ον. 

V. ΥΡΟΨΛΑ ΤΟΥ ΝΟΘΜΑΤΟΣ – Κάποια διανοθτικά φαινόμενα που δεν είναι 

ςυνθκιςμζνα. 

VI. ΥΡΝΟΣ ΚΑΛ ΑΦΥΡΝΛΣΘ – Διαφορζσ ανάμεςα ςτα επίπεδα ςυνείδθςθσ και αντίλθψθ 

τθσ πραγματικότθτασ (φπνοσ, μιςοξφπνιο, αφφπνιςθ με ονειροπόλθμα και 

ολοκλθρωτικι αφφπνιςθ). Εςωτερικζσ, εξωτερικζσ αιςκιςεισ και μνιμθ. 

VII. ΡΑΟΥΣΛΑ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ ςε αφφπνιςθ. Ενζργεια και 

Δφναμθ που ςυγκεντρϊνεται και μεταφζρεται ςτο ςϊμα. 

VIII. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Βάκοσ και επιφάνεια τθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τα 

επίπεδα ςυνείδθςθσ. 

IX. ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ – Ζλεγχοσ και ζλλειψθ ελζγχου τθσ ενζργειασ. 
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X. ΤΟ ΦΑΝΕΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΘΜΑΤΟΣ – Εςωτερικι αντίφαςθ, ενότθτα και διάρκεια. 

XI. ΤΟ ΦΩΤΕΛΝΟ ΚΕΝΤΟ – Θ ενζργεια ςε ςχζςθ με μία εςωτερικι αλλθγορία αυτι του 

«φωτεινοφ κζντρου». Θ εςωτερικι διάλυςθ εγγράφεται ωσ «απομάκρυνςθ από το 

φωσ». 

XII. ΟΛ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΛΣ – Κυκλοφορία τθσ ενζργειασ. Επίπεδα. Φυςικότθτα τθσ δφναμθσ 

αναπαραςτθμζνθ ωσ «φωσ». Τα παραδείγματα των λαϊν ςε ςχζςθ με τα κζματα 

αυτά. 

XIII. ΟΛ ΑΧΕΣ – Οι Αρχζσ ςαν αναφορά τθσ εςωτερικισ ενότθτασ. 

XIV. Ο ΟΔΘΓΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΔΟΜΟΥ – Αναπαράςταςθ των φαινομζνων που 

ςυνοδεφουν τισ κατευκφνςεισ τθσ «ανόδου» και τθσ «κακόδου».  

XV. Θ ΕΜΡΕΛΛΑ ΤΘΣ ΕΛΘΝΘΣ ΚΑΛ ΤΟ ΡΕΑΣΜΑ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Βιματα. 

XVI. Θ ΡΟΒΟΛΘ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Νόθμα τθσ «προβολισ». 

XVII. ΑΡΩΛΕΛΑ ΚΑΛ ΑΝΑΚΤΘΣΘ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Ενεργειακζσ κακάρςεισ. Το ςεξ ςαν 

παραγωγικό κζντρο ενζργειασ. 

XVIII. ΔΑΣΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΔΑΣΘ ΤΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ – Θ ςυγγζνεια των αναπαραςτάςεων με τα 

ςυγκινθςιακά φορτία. Θ ανάκλθςθ μίασ εικόνασ που ζχει εγγραφεί ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ςυγκινθςιακζσ καταςτάςεισ, επαναφζρει και τισ ςυγκινθςιακζσ 

αυτζσ καταςτάςεισ. Θ «ευχαριςτία» ωσ τεχνικι ςυγγζνειασ εικόνων με 

ςυγκινθςιακζσ καταςτάςεισ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν κακθμερινότθτα. 

XIX. ΟΛ ΕΣΩΤΕΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ – Διανοθτικζσ καταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ μπορεί να 

βρεκεί όποιοσ ενδιαφζρεται για εςωτερικι εργαςία. 

XX. ΧΧ. Θ ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ – Οι διανοθτικζσ διαδικαςίεσ ςυνδεμζνεσ με 

αλλθγορικζσ αναπαραςτάςεισ του εξωτερικοφ κόςμου. 

 

2 

Το Εςωτερικό Τοπίο είναι διαιρεμζνο ςε δεκαοχτϊ κεφάλαια και κάκε ζνα από αυτά ςε 

παραγράφουσ. Κα μποροφςαμε να παρακζςουμε μία ςφντομθ περίλθψθ ωσ εξισ: 

A. Τα δφο πρϊτα κεφάλαια είναι ειςαγωγικά και απευκφνονται ςτον αναγνϊςτθ με 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ευτυχία ι τθν οδφνθ και τα ενδιαφζροντά του ςτθ ηωι. 

B. Από το κεφάλαιο ΛΛΛ μζχρι και το IV μελετϊνται οι διαφορετικοί τφποι τοπίων 

(εξωτερικό, εςωτερικό και ανκρϊπινο) και θ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ. 
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C. Το κεφάλαιο VIΛ αναπτφςςει τα κζματα τθσ οδφνθσ, του πόνου και του νοιματοσ τθσ 

ηωισ. Αυτά τα ςθμεία κακϊσ και θ εγκυρότθτα τθσ πράξθσ ςτον κόςμο κα 

ςυνεχίςουν να είναι παρόντα μζχρι και το κεφάλαιο ΧΛΛΛ. 

D. Από το κεφάλαιο ΧΛV μζχρι και το XVIII διαφαίνεται ωσ κεντρικό κζμα θ κατεφκυνςθ 

των ανκρϊπινων πράξεων και τα κίνθτρα αυτισ τθσ κατεφκυνςθσ τθν ίδια ςτιγμι 

που γίνονται προτάςεισ αλλαγισ προσ το νόθμα τθσ ηωισ. 

Θ ςειρά των κεμάτων είναι θ ακόλουκθ: 

I. Θ ΕΩΤΘΣΘ – Ερωτιςεισ γφρω από τθν ευτυχία και τθν οδφνθ. Ρροτείνει μία 

κατεφκυνςθ που διευκολφνει το ξεπζραςμα τθσ οδφνθσ. 

II. Θ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ – Φζρνει ςε ςυηιτθςθ τθν φυςικότθτα του «φυςικοφ» 

υποςχόμενοσ αυτό που ο ίδιοσ αντιλαμβάνεται ωσ ςφςταςθ του ανκρϊπινου. 

III. ΤΟ ΕΞΩΤΕΛΚΟ ΤΟΡΛΟ – Ραρατθρεί ότι κάκε εξωτερικό τοπίο διαφζρει αναλόγωσ με 

το τί ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό αυτοφ που το αντιλαμβάνεται. 

IV. ΤΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΤΟΡΛΟ – Δείχνει το ανκρϊπινο τοπίο υποςχόμενοσ τθν 

εςωτερικότθτα του υποκειμζνου. Αρνείται τθν πικανότθτα διάφορεσ φατρίεσ τισ 

εξουςίασ να μποροφν να απαντιςουν ςτα προβλιματα που παρουςιάηονται ςτα 

άτομα και τισ κοινωνίεσ. Επιβεβαιϊνει τθν ανάγκθ να κακοριςτεί θ δράςθ ςτον 

ανκρϊπινο κόςμο. 

V. ΤΟ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΤΟΡΛΟ – Εξθγεί ότι ςτθ βάςθ τθσ ανκρϊπινθσ πράξθσ υπάρχουν οι 

ιδεολογίεσ. Αλλά παρατθρεί ότι το εςωτερικό τοπίο δεν ζχει μόνο ιδεολογίεσ αλλά 

και αναμνιςεισ, αντιλιψεισ και εικόνεσ. Αφινει να φανεί ότι θ ςχζςθ τοπίου 

εξωτερικοφ – εςωτερικοφ είναι μία δομι, όπου και τα δφο μζρθ ςυνδζονται και 

μπορεί κανείσ να τα κεωριςει ωσ πράξεισ ι αντικείμενα αντίςτοιχα. 

VI. ΚΕΝΤΟ ΚΑΛ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΘ – Ραρουςιάηει τθν πικανότθτα του να τοποκετθκείσ ςτο 

κζντρο του εςωτερικοφ τοπίου, από το οποίο όποια κατεφκυνςθ και να πάρεισ 

πρόκειται για αντανάκλαςθ του κζντρου. Από τθν άλλθ πλευρά επιςθμαίνει ότι θ 

μάκθςθ ζρχεται από τθ δράςθ όχι από τθν παρατιρθςθ. 

VII. ΡΟΝΟΣ, ΟΔΥΝΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑ ΤΘΣ ΗΩΘΣ – Κακορίηει διαφορζσ μεταξφ του φυςικοφ 

πόνου και τθσ διανοθτικισ οδφνθσ. Στθν φράςθ «να εξανκρωπίςουμε τθ γθ», κζτει 

το κλειδί του νοιματοσ τθσ ηωισ αναφερόμενοσ ςτθν ςθμαντικότθτα του μζλλοντοσ 

ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ χρόνουσ. 

VIII. Ο ΚΑΒΑΛΑΘΣ ΚΑΛ Θ ΣΚΛΑ ΤΟΥ – Αυτό το κεφάλαιο ςπάει τθ μονοτονία των 

προθγοφμενων αναπτφξεων με μία αλλαγι φφουσ. Ραρόλα αυτά επιμζνει ςτο κζμα 

των προβλθμάτων των χρόνων ςτθ ηωι και ςε αυτοφσ ψάχνει τθ ρίηα τθσ 

ανάμνθςθσ, τθσ αντίλθψθσ και τθσ εικόνασ. Αυτοί οι τρεισ δρόμοι ςτθ ςυνζχεια 

κεωροφνται «οι τρεισ δρόμοι τθσ οδφνθσ» ςτο μζτρο που θ αντίφαςθ επεμβαίνει 

ςτουσ χρόνουσ τθσ ςυνείδθςθσ. 
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IX. ΑΝΤΛΦΑΣΘ ΚΑΛ ΕΝΟΤΘΤΑ – Συνεχίηει τθν ζκκεςθ του παιχνιδιοφ των χρόνων. 

Υπογραμμίηει τθ διαφορά μεταξφ κακθμερινϊν προβλθμάτων, δυςκολιϊν με τθν 

αντίφαςθ. Κακορίηει τα χαρακτθριςτικά τθσ τελευταίασ. Δίνει προτάςεισ αλλαγϊν 

για τθν οργάνωςθ του εςωτερικοφ τοπίου. 

X. Θ ΕΓΚΥΘ ΡΑΞΘ – Εξθγεί ότι όχι μόνο θ αντίφαςθ δθμιουργεί οδφνθ αλλά και 

ανατροπι τθσ αυξανόμενθσ ροισ τθσ ηωισ. Ραρατθρεί τθ ςθμαντικότθτα τθσ 

«ζγκυρθσ πράξθσ» ωσ πράξθ ενότθτασ που υπερνικά τθν αντίφαςθ. Αυτό το 

κεφάλαιο προωκεί μία ξεκάκαρθ κριτικι ςτισ βάςεισ τθσ θκικισ, κυρίωσ αυτϊν των 

πλευρϊν τθσ που δεν είναι φτιαγμζνεσ για να εξυπθρετοφν τθν ενότθτα του 

ανκρϊπινου όντοσ δίνοντασ αναφορζσ για το ξεπζραςμα τθσ αντίφαςθσ και τθσ 

οδφνθσ. 

XI. ΡΟΒΟΛΘ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΟΥ ΤΟΡΛΟΥ – Σθμειϊνει ότι οι ενωτικζσ ι οι αντιφατικζσ 

πράξεισ προκαταβάλουν το μζλλον εκείνου που τισ πράττει και των όςων είναι γφρω 

του. Με αυτό το νόθμα θ προςωπικι αντίφαςθ «μολφνει» τουσ άλλουσ και αντίκετα 

θ εςωτερικι ενότθτα παράγει φαινόμενα και ςτουσ γφρω. 

XII. ΑΝΑΡΛΘΩΣΘ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΘ ΚΑΛ ΜΕΛΛΟΝ – Στο φόντο αυτοφ του κεφαλαίου 

βρίςκεται θ πανάρχαια ςφγκρουςθ μεταξφ κακοριςμοφ και ελευκερίασ. Ρολφ 

γριγορα αναφζρεται ςτθν λειτουργικότθτα των πράξεων ωσ παιχνίδι 

αναπλθρωματικϊν πράξεων και επίςθσ ςαν αντανάκλαςθ του εξωτερικοφ τοπίου, 

μθν ξεχνϊντασ να αναφερκεί ςτο ατφχθμα ωσ άλλο φαινόμενο που ακινθτοποιεί 

κάκε ανκρϊπινο ςχζδιο. Τελικά αναφζρεται ςτθν αναηιτθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ηωισ 

χωρίσ όρια ωσ μεγάλο βιμα πάνω από τισ ςυνκικεσ που τθν κακορίηουν. 

XIII. ΤΑ ΡΟΣΩΛΝΑ ΝΟΘΜΑΤΑ – Κατακζτει μία διαλεκτικι μεταξφ «προςωρινϊν 

νοθμάτων» και «νοιματοσ τθσ ηωισ». Τοποκετεί ωσ μεγαλφτερθ αξία τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ ηωισ και επιμζνει ςτο ότι θ επανάςταςθ ενάντια ςτο κάνατο είναι 

θ γεννιτρια κάκε προόδου. 

XIV. Θ ΡΛΣΤΘ – Αναφζρεται ςτθν υποψία που γεννιζται ακοφγοντασ τθν λζξθ «πίςτθ». Στθ 

ςυνζχεια υπογραμμίηει τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε μία τυφλι και φανατικι πίςτθ και 

ςε μία πίςτθ ςτθν υπθρεςία τθσ ηωισ. Δίνει ςτθν πίςτθ ειδικι ςθμαντικότθτα ωσ 

κινθτιρια ενζργεια του ηωτικοφ  ενκουςιαςμοφ. 

XV. ΝΑ ΔΛΝΩ ΚΑΛ ΝΑ ΡΑΛΝΩ – Κακορίηει ότι θ πράξθ του να δϊςεισ (με διαφορά από το 

να παίρνεισ, που είναι κεντρομόλο και πεκαίνει μζςα ςτο ίδιο το υποκείμενο), 

ανοίγει το μζλλον και κάκε ζγκυρθ πράξθ κατευκφνεται προσ τα εκεί. Με το να 

δίνεισ μπορεί να μετατραπεί θ κατεφκυνςθ μίασ αντιφατικισ ηωισ. 

XVI. ΤΑ ΡΟΤΥΡΑ ΗΩΘΣ – Εξθγεί τα «πρότυπα» ςαν εικόνεσ που κινθτοποιοφν 

δραςτθριότθτεσ προσ τον εξωτερικό κόςμο. Σθμειϊνει τθν τροποποίθςθ που 

δζχονται αυτζσ οι εικόνεσ αναλόγωσ με τισ αλλαγζσ που γίνονται με το εςωτερικό 

τοπίο. 
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XVII. Ο ΕΣΩΤΕΛΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ – Αναφζρει ότι υπάρχουν μοντζλα ςτο εςωτερικό τοπίο, που 

είναι παραδείγματα δράςθσ για το υποκείμενο. Αυτά τα μοντζλα μπορεί να τα 

ονομάςει κανείσ «εςωτερικοφσ οδθγοφσ». 

XVIII. Θ ΜΕΤΑΒΟΛΘ – Μελετάται θ πικανότθτα μίασ εκοφςιασ αλλαγισ ςτθν ςυμπεριφορά 

του ανκρϊπινου όντοσ. 

 

3 

Το Ανκρωπιςτικό Τοπίο είναι διαιρεμζνο ςε δεκατρία κεφάλαια και κάκε ζνα από αυτά ςε 

παραγράφουσ. Κα μποροφςαμε να παρακζςουμε μία ςφντομθ περίλθψθ ωσ εξισ: 

A. Τα πζντε πρϊτα κεφάλαια είναι αφιερωμζνα ςτο να ξεκακαριςτεί το νόθμα του 

ανκρϊπινου τοπίου και ςτο βλζμμα που αναφζρεται ςε αυτό το τοπίο. 

B. Τα εφτά επόμενα κεφάλαια αναφζρονται ςτα διάφορα ηθτιματα που 

παρουςιάηονται ςτο ανκρϊπινο τοπίο. 

C. Το κεφάλαιο δεκατρία εκτόσ του ότι τελειϊνει τισ αναπτφξεισ των κεμάτων, καλεί 

τον αναγνϊςτθ να ςυνεχίςει τθν μελζτθ των ςθμαντικϊν ηθτθμάτων που 

παρατζκθκαν ςτο βιβλίο. 

Θ ςειρά των κεμάτων είναι θ ακόλουκθ: 

I. Λ. ΤΑ ΤΟΡΛΑ ΚΑΛ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ – Κακορίηει διαφορζσ μεταξφ του εςωτερικοφ, 

εξωτερικοφ και ανκρϊπινου τοπίου. Ξεκινάνε οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ κάκε 

τφπου «βλζμματοσ». 

II. ΛΛ. ΤΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΚΑΛ ΤΟ ΕΞΩΤΕΛΚΟ ΒΛΕΜΜΑ – Αναφζρεται ςτο 

λεγόμενο για το ανκρϊπινο ον μζςα από το «εξωτερικό βλζμμα». 

III. ΛΛΛ. ΤΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΣΩΜΑ ΣΑΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΚΕΣΘΣ – Θ πρόκεςθ και θ 

κυβερνεία του ςϊματοσ του κακενόσ χωρίσ παρεμβολζσ. Θ αντικειμενοποίθςθ του 

ςϊματοσ του άλλου και το «άδειαςμα» τθσ υποκειμενικότθτάσ του. 

IV. ΜΝΘΜΘ ΚΑΛ ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΤΟΡΛΟ – Θ μθ ταφτιςθ μεταξφ ανκρϊπινου τοπίου όπωσ 

το αντιλαμβανόμαςτε ςιμερα με το ανκρϊπινο τοπίο που αντιςτοιχεί ςτον χρόνο 

που διαμορφϊκθκε αυτόσ που το αντιλαμβάνεται. 

V. ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΡΟΥ ΕΡΛΒΑΛΛΕΛ ΤΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΤΟΡΛΟ – Οι διαφορζσ μεταξφ του 

ανκρϊπινου τοπίου που αντιλαμβανόμαςτε και του ανκρϊπινου τοπίου που 

αναπαριςτοφμε δεν είναι δεδομζνεσ μόνο και μόνο επειδι υπάρχει διαφορά χρόνου 

αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο βριςκόμαςτε ςτον κόςμο μζςα από τθ 

ςυγκίνθςθ και τθν παρουςία του ςϊματόσ μασ. 
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VI. Θ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ – Αναφζρεται ςτο ότι μία ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ κα πρζπει να 

λαμβάνει υπόψθ τθσ μία ςυνοχικι ςκζψθ ωσ επαφι με τισ ατομικζσ εγγραφζσ τθσ 

ςκζψθσ. Κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθν ςυγκινθςιακι αντίλθψθ και ανάμειξθ ωσ 

επαφι με τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ και δεν κα πρζπει να υπεκφεφγει τισ 

τακτικζσ που χρθςιμοποιοφν όλα τα μζςα ζκφραςθσ του ςϊματοσ. Γίνονται 

διαφοροποιιςεισ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ διαμόρφωςθ και πλθροφόρθςθ ωσ 

ενςωμάτωςθ δεδομζνων μζςα από τθν μελζτθ και τθν πρακτικι ωσ τρόπο μελζτθσ. 

VII. Θ ΛΣΤΟΛΑ – Μζχρι ςιμερα ζχουμε δει τθν Λςτορία «από ζξω», χωρίσ να λάβουμε 

υπόψθ τθν ανκρϊπινθ πρόκεςθ. 

VIII. ΟΛ ΛΔΕΟΛΟΓΛΕΣ – Σε εποχζσ κρίςθσ ιδεολογιϊν προκφπτουν ιδεολογιματα, που 

προςπακοφν να αναπαραςτιςουν τθν ίδια τθν πραγματικότθτα. Ρρόκειται για μια 

περίπτωςθ γνωςτι ωσ «πραγματιςμόσ». 

IX. Θ ΒΛΑ – Θ μθ-βία ςαν κοινωνικι και πολιτικι μεκοδολογία δεν χρειάηεται 

επιχειριματα. Στο ςθμερινό ςφςτθμα που κυβερνά θ βία είναι ακριβϊσ αυτι που 

χρειάηεται να μασ δϊςει εξθγιςεισ  γιατί μασ επιβάλλεται. Από τθν άλλθ πλευρά 

ςθμειϊνονται διαφοροποιιςεισ μεταξφ ειρθνιςμοφ και μθ-βίασ. 

X. Ο ΝΟΜΟΣ – Αναφζρεται ςτθν προζλευςθ του νόμου και ςτο κζμα τθσ εξουςίασ ωσ 

προχπόκεςθ κάκε δικαιϊματοσ. 

XI. ΤΟ ΚΑΤΟΣ – Το Κράτοσ ωσ μθχανιςμόσ διαμεςολάβθςθσ τθσ αλθκινισ εξουςίασ 

μζρουσ τθσ κοινωνίασ από τθν μία πλευρά με το ςφνολο τθσ κοινωνίασ από τθν 

άλλθ. 

XII. Θ ΚΘΣΚΕΛΑ – Οι κρθςκείεσ ωσ «εξωτερικότθτα» όταν προςπακοφν να μιλιςουν για 

το Κεό και όχι για τθν εςωτερικι εγγραφι του Κεοφ ςε κάκε ανκρϊπινο ον. 

XIII. ΟΛ ΑΝΟΛΧΤΟΛ ΔΟΜΟΛ – Συμπζραςμα του βιβλίου και πρόςκλθςθ ςτον αναγνϊςτθ 

να μελετιςει και να αναπτφξει κζματα ςθμαντικά του ανκρϊπινου τοπίου, που δεν 

αναφζρκθκαν ςτο ζργο. 
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ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

 ΚΑΚΟΔΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΡΕΛΛΕΣ 

 ΣΥΝΕΛΣΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΣΚΕΨΘ 

 ΜΥΚΟΛ ΚΑΛ ΡΑΓΚΟΣΜΛΕΣ ΛΗΕΣ 

 Θ ΜΕΑ ΤΟΥ ΦΤΕΩΤΟΥ ΛΛΟΝΤΑΛΟΥ 

 ΓΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥ ΦΛΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 Ο ΣΛΛΟ ΜΛΛΑ 

 ΤΟ ΜΘΝΥΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα τρία βιβλία που περιλαμβάνει θ παροφςα ζκδοςθ ο Silo άφθςε το φφοσ των 

προθγοφμενων ζργων του και μασ προςφζρει ποιθτικι πρόηα. Το εςωτερικό βλζμμα μασ 

ειςάγει ςτον ονειρικό κόςμο των αλλθγοριϊν και τθσ εςωτερικισ αναηιτθςθσ του 

ανκρϊπινου όντοσ. Το εςωτερικό τοπίο ανοίγει τθν προοπτικι μιασ πραγματικότθτασ, θ 

οποία παρακινοφμενθ από τον φυςικό κόςμο και τον κοινωνικό εμπλουτίηεται 

ενςωματϊνοντασ αντινομίεσ. Τζλοσ, το Ανκρϊπινο τοπίο αναλφει κζματα τόςο κεντρικά 

όπωσ θ εκπαίδευςθ, οι ιδεολογίεσ, θ βία, θ ιςτορία, ο νόμοσ, το κράτοσ και οι κρθςκείεσ. Να 

λοιπόν θ πολφτιμθ πνευματικι προςφορά ενόσ εξαιρετικοφ ανκρϊπου, ο οποίοσ ςτζλνει 

φωσ ςτα προβλιματα που μασ απαςχολοφν όλουσ. 


