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 Τα επίπεδα συνείδησης 

Ύπνος 

• Ελάχιστη εργασία των 
εξωτερικών αισθήσεων 

• Με εικόνες (πολύ γρήγορα 
η μία μετά την άλλη) ή όχι 

Μισοξύπνιο 

• Αύξηση των εξωτερικών 
αισθήσεων αλλά 
περιορισμένες 

• Παρεμβάσεις από τα 
όνειρα και τις εσωτερικές 
αισθήσεις 

• Παθητικό μισοξύπνιο -> 
πέρασμα στον ύπνο   
ενεργό μισοξύπνιο -> 
πέρασμα στην αφύπνιση 
 

Αφύπνιση 

• Οι εξωτερικές αισθήσεις 
λαμβάνουν πληροφόρηση 
και η συνείδηση 
προσανατολίζεται στον 
κόσμο 

• Λειτουργία μηχανισμών 
κριτικής και αυτοκριτικής 

• Ενεργή αφύπνιση: 
προσεκτική ή συγχισμένη 



Το δικό μας ενδιαφέρον 

• Η ανθρώπινη ύπαρξη σαν καθημερινή αίσθηση. 

• Κάποιος αναρωτιέται για το κοινωνικό και ιστορικό φαινόμενο με 
αφορμή την καθημερινή του ζωή. 

• Κάποιος αναρωτιέται σπρωγμένος από τις επιθυμίες του, τις 
αγωνίες του, τις ανάγκες του, τις απογοητεύσεις του και τις επιτυχίες 
του. 

 

 

 



Το κοινό και ιδιαίτερο όλων και καθενός ανθρώπου 

Ανθρώπινη ύπαρξη 

Η αναζήτηση της ευτυχίας και του 
ξεπεράσματος του πόνου και της οδύνης 



Τι έιναι η ευτυχία; 

Ευτυχία είναι αυτό το 
οποίο το ανθρώπινο 

ον πιστεύει 

Τα άτομα 
προσανατολίζονται 
προς διαφορετικές 
εικόνες ή ιδανικά 

ευτυχίας 

Το ιδανικό ευτυχίας 
αλλάζει με την ιστορική, 

κοινωνική και 
προσωπική κατάσταση 



• Προσωπική: Τι πιστεύαμε ό,τι ήταν η 
ευτυχία στα 12 και τι σήμερα; 

• Κοινωνική: Τι ήταν η ευτυχία στο 
Μεσαίωνα και τι στην Βιομηχανική 
Επανάσταση; 

 Η ευτυχία στο 
παρελθόν 

• Προσωπική: Τι πιστεύει το κάθε άτομο 
σήμερα για την ευτυχία; 

• Κοινωνική: Τι είναι ευτυχία σήμερα για 
την κάθε κοινωνία; 

 Η ευτυχία στο 
παρόν 



Πόνος 

Ο πόνος είναι ένα φυσικό, 
αισθητήριο γεγονός 

Ο πόνος παράγεται από την 
αρρώστια, τις φυσικές 

καταστροφές, τα γηρατειά… 

Μόνο η πρόοδος της κοινωνίας και 
της επιστήμης θα κάνουν τον πόνο 

να οπισθοχωρήσει 

Οδύνη 

Η οδύνη είναι διανοητικής φύσης 

Η οδύνη παράγεται από την 
απογοήτευση, τη μνησικακία… 

Ο πόνος κινητοποιεί την οδύνη 

Τη λύση για να οπισθοχωρήσει η 
οδύνη θα τη βρούμε στο νόημα της 

ζωής 



Το νόημα της ζωής 

 Το νόημα της ζωής είναι μια κατεύθυνση προς το 
μέλλον, η οποία δίνει συνοχή στη ζωή.  

 Επιτρέπει να μπουν σε κίνηση οι δραστηριότητες της 
ζωής και την δικαιολογεί πλήρως. 

 Στο φως του νοήματος η οδύνη αλλά ακόμα και ο 
πόνος οπισθοχωρούν και μειώνονται καθώς 
ερμηνεύονται σαν εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να 
ξεπεραστούν. 



Οι πηγές της ανθρώπινης οδύνης 

 Ότι παράγει αντίφαση παράγει και οδύνη. 
 
 Ο κόσμος υποφέρει γιατί:   
 ζει αντιφατικές καταστάσεις 
 θυμάται αντιφατικές καταστάσεις 
 φαντάζεται αντιφατικές καταστάσεις. 
 
     Ονομάζονται οι τρεις δρόμοι της οδύνης. 



Γιατί ξεπερνιέται ο πόνος με την πρόοδο την κοινωνίας και 
της επιστήμης και δεν ξεπερνιέται παράλληλα και η οδύνη; 

 Ο άνθρωπος έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου και στην κοινωνία και 
στην επιστήμη. 

 Ένας άνθρωπος πριν 5 χιλιάδες χρόνια και ένας σημερινός άνθρωπος εγγράφει 
και υπομένει τις ίδιες απογοητεύσεις και τους ίδιους φόβους. Τα εγγράφει και τα 
υπομένει σαν γι’αυτόν να μην υπήρξε ιστορία, σαν σε αυτό το πεδίο κάθε 
άνθρωπος να ήταν πάντα ο πρώτος άνθρωπος. 

 Επειδή το ανθρώπινο ον έχει προοδεύσει αρκετά γι’αυτό γίνονται αυτές οι 
ερωτήσεις. 

 



Οι τρεις δρόμοι της οδύνης: Αντίληψη, Μνήμη, Φαντασία 

• Τόσο η αίσθηση αυτού του οποίου ζω τώρα και αντιλαμβάνομαι όσο και η 
μνήμη αυτού του οποίου έζησα και η φαντασία, είναι απαραίτητοι δρόμοι για 
την ανθρώπινη ύπαρξη.  
 
• Αυτοί οι 3 δρόμοι οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη ζωή, μπορούν αν 
διαστρεβλωθούν στη λειτουργία τους, να μετατραπούν σε εχθρούς της ζωής, 
σε φορείς της οδύνης. 
 
• Έτσι υποφέρουμε γι’αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, γι’αυτό το οποίο 
θυμόμαστε και γι’αυτό το οποίο φανταζόμαστε. 
 



Διαστρέβλωση των τριών δρόμων - Αντίσταση 

 Φαίνεται ότι τη στιγμή κατά την οποία άνοιξε η συνείδηση του ανθρώπινου όντος, 
ανοίγοντας την φαντασία, την μνήμη του, την ιστορική του ανάμνηση, την αντίληψή του 
για τον κόσμο στον οποίο ζούσε, σε εκείνη τη στιγμή ανοίγοντας μία λειτουργία 
εμφανίστηκε η αντίσταση.  

 

 Το ανθρώπινο ον, στην εξέλιξή του, συναντά αντιστάσεις. Και συναντώντας αντιστάσεις 
δυναμώνει και δυναμώνοντας ενσωματώνει δυσκολίες και ενσωματώνοντάς τις, τις 
ξεπερνά. Και έτσι, όλη αυτή η οδύνη, η οποία εμφανίστηκε στο ανθρώπινο ον στην 
εξέλιξή του, το δυνάμωσε για να την ξεπεράσει. 



Ιστορική εξέλιξη και άρνηση της οδύνης 

 Εμείς δεν επιθυμούμε την οδύνη.  

 Επιθυμούμε να συμφιλιωθούμε με το είδος μας, το 
οποίο τόσο έχει υποφέρει και χάρις στο οποίο εμείς 
μπορούμε να κάνουμε καινούρια ανοίγματα.  

 Η δική μας ευγνωμοσύνη είναι γι’ αυτούς οι οποίοι 
προηγήθηκαν από εμάς. 

  Επιθυμούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις αντιστάσεις, 
εντάσσοντας ένα καινούριο δρόμο σε αυτήν την 
εξέλιξη. 

 



Η μεγαλύτερη πηγή οδύνης: ο θάνατος 

 Δεν υπάρχει νόημα στη ζωή αν όλα τελειώνουν με το θάνατο. 

 Αν δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ύπαρξη στην εξουδετέρωση ή την 
απογοήτευση, θα είναι αναγκαίο να ανακαλύψουμε ένα νόημα, που ούτε ο 
θάνατος να μπορεί να εξουδετερώσει ή να απογοητεύσει. 

Silo , Να εξανθρωπίσουμε τη γη  

 

 Η αλυσίδα των δράσεων που θέτουμε σε κίνηση εν ζωή δε μπορεί να σταματήσει 
από το θάνατο.  

Silo , Το μήνυμα  



Οι 5 καταστάσεις γύρω από το θάνατο 

1 

• Κάποιοι έχουν τη σιγουριά από την ίδια τους την εμπειρία. Η ζωή 
είναι μία μετάβαση και ο θάνατος είναι μία τυχαία απάτη. 

2 

• Κάποιοι πιστεύουν σε κάποια υπέρβαση επειδή τους το δίδαξαν και 
το οποίο δέχονται χωρίς καμία εμπειρία. 

3 
• Κάποιοι επιθυμούν να έχουν μία πίστη ή μία εμπειρία. 

4 

• Κάποιοι υποψιάζονται διανοητικά την πιθανότητα να υπάρχει 
υπέρβαση. 

5 
• Κάποιοι αρνούνται κάθε πιθανότητα υπέρβασης. 



 Υπάρχουν διαφορετικά βάθη στην 
τοποθέτηση απέναντι στο πρόβλημα της 
υπέρβασης. 

 
 Παρατηρούμε ασταθή ή σταθερή πίστη. 

 
 Αλλάζει η κατάστασή μας και αλλάζει και 
η πίστη μας. 

 
 

 
 



 
 Και έτσι διακηρύσσω σε σας την πίστη και βεβαιότητα της εμπειρίας μου ότι ο 
θάνατος δεν σταματά το μέλλον, ότι ο θάνατος, αντίθετα, μετατρέπει την προσωρινή 
κατάσταση της ύπαρξής μας για να την εκτοξεύσει προς την αθάνατη υπέρβαση. Και 
δεν επιβάλλω την βεβαιότητα και την πίστη μου και συζητώ με εκείνους οι οποίοι 
βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις αναφορικά με το νόημα, όμως είμαι 
υποχρεωμένος να προσφέρω αλληλέγγυα το μήνυμα το οποίο αναγνωρίζω ότι κάνει 
ευτυχισμένο και ελεύθερο το ανθρώπινο ον. 
 
 Δεν είναι αντρείο να σταματάμε να διακηρύττουμε την βεβαιότητά μας, όμως 
είναι ανάξιο της αληθινής αλληλεγγύης να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε. 
 

Silo 
 
 
 



Ο Χρυσός Κανόνας 

Η αρχή της έγκυρης πράξης 

Να συμπεριφέρεσαι στους άλλους, 
όπως θέλεις να σου συμπεριφέρονται 



Β’ Μέρος: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 



Εργασίες με τα επίπεδα προσοχής 

Ασκήσεις: 
 
• απλής προσοχής  
 
• διαιρεμένης προσοχής 
 
• κατευθυνόμενης προσοχής  



Εργαλεία αυτογνωσίας: Εικόνα του Εγώ, εισαγωγή στα 
Πρωταρχικά Ονειροπολήματα 

1. Εικόνα του Εγώ (Αυτοαπελευθέρωση: Πρακτικές Αυτογνωσίας, Μάθημα 5) 

2. Ανταλλαγή απόψεων στο συσχετισμό Εικόνας του Εγώ - Κύκλοι Αξιών 

3. Διάκριση μεταξύ Πρωταρχικών και Δευτερευόντων Ονειροπολημάτων 

4. Λειτουργία των ονειροπολημάτων 

5. Αυτοαπελευθέρωση: Πρακτικές Αυτογνωσίας, Μάθημα 6: Άσκηση 6, 7, 8, 9 

6. Σύγκριση – Συμπεράσματα - Σύνθεση 

 



Καθοδηγούμενη εμπειρία 

 

 1.  Χαλάρωση εξωτερική, εσωτερική, διανοητική 

 

 2.  Καθοδηγούμενη εμπειρία: «Η μνησικακία» 

 

 3.  Ανταλλαγή απόψεων 



Εργασία 

 Ασκήσεις απλής και διαιρεμένης προσοχής 

 Ομιλία: «Το νόημα της Ζωής» 

 Ομιλία: «Δημόσια Ομιλία στη Μαδρίτη» 

 Καταγραφή ονείρων. (Βοηθητικό υλικό «Εργασία πάνω στα Όνειρα») 

 Καθημερινή αναζήτηση «ελεύθερων εικόνων» (ονειροπολημάτων) 

 Εμβάθυνση εργασίας «Εικόνα του Εγώ» 

 Σχηματοποίηση βασικών προσωρινών νοημάτων και αναπληρώσεις τους 

 

 



Ιδού η ερώτησή μου: με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται μέσα σου η ευτυχία ή η οδύνη; 
Μη μου ζητήσεις να καθορίσω αυτές τις λέξεις. Απάντησε αυτό που αισθάνεσαι... 
 
Όσο σοφός και δυνατός και αν μπορείς να είσαι, θα αρνηθώ το παράδειγμά σου, αν δεν 
αυξάνονται μέσα σου και σ’ εκείνους που σε περιβάλλουν η ευτυχία και η ελευθερία. 
 
Δέξου απεναντίας την πρότασή μου: πάρε σα μοντέλο αυτό που γεννιέται και όχι αυτό που 
βαδίζει προς το θάνατο. Ξεπέρασε την οδύνη σου και τότε δεν θα αυξηθεί η άβυσσος, μα η 
ζωή που είναι μέσα σου. 
 
Δεν υπάρχει ούτε πάθος, ούτε ιδέα, ούτε ανθρώπινη πράξη που να μπορεί να αγνοήσει 
την άβυσσο. Μιλάμε λοιπόν για το μοναδικό πράγμα που αξίζει να μελετηθεί: την άβυσσο 
και αυτό που την ξεπερνά. 
 

Silo, Να εξανθρωπίσουμε τη γη 



Σας ευχαριστούμε! 



 
 

 Δίκτυo σχολείων για τη μη-βία 
 

www.kosmosxorispolemous.gr 


