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τριφογυρίζω στο κρεβάτι μου, εδώ και 
αρκετή ώρα, δίπλα στην Καλομοίρα, 
την γυναίκα μου που κοιμάται 
αμέριμνη. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω 

συχνά τέτοιες αϋπνίες, ευτυχώς. Δεν υποφέρω 
απ’ αυτά τα πράγματα. Από όσο θυμάμαι τον 
εαυτό μου, δεν έχω προβλήματα με τον ύπνο. Τι 
περισσότερες φορές κοιμάμαι σχεδόν ακαριαία, 
μόλις πέσω στο κρεβάτι. Η γυναίκα μου με 
πειράζει: 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ 

- Χρυσέ μου και στο τσεπάκι σου να είχες τον 
ύπνο, τόσο γρήγορα δεν θα κοιμόσουν. 

 - Ε, τι να κάνω, δεν μοιάζουμε σ’ αυτό 
ψυχούλα μου. Εσύ σχεδόν ποτέ δεν κοιμάσαι. 
Απορώ πώς ζεις χωρίς ύπνο. 

Η Καλομοίρα δεν κοιμάται κανονικά όπως οι 
περισσότεροι άνθρωποι. Μάλλον λαγοκοιμάται. 
Αυτό εκφράζει καλύτερα την κατάστασή της, 
όταν δεν στριφογυρίζει νευρικά και ακούραστα 
όλη μέρα με την προσοχή της στραμμένη 
οπουδήποτε. Όπως την βλέπω τώρα, δίπλα μου, 
έχω την εντύπωση πως προσποιείται την 
κοιμισμένη. Το λέω αυτό γιατί η μορφή της είναι 
σαν να βροντοφωνάζει, μ’ έναν εντελώς δικό της 
τρόπο: 

Σ 
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- Σε βλέπω, σε ακούω, τα πάντα παρατηρώ σε 
σένα, τίποτα δεν μου ξεφεύγει! 

Αν ήταν όρθια, ξύπνια, θα συμπλήρωνε: 
- Γιατί είσαι ο άνδρας μου και πρέπει να σε 
φροντίζω, να σε προσέχω. 

Αυτό το «να σε προσέχω» με κάνει να 
αισθάνομαι σαν να έσπασε στα χέρια μου ένα 
βάζο γεμάτο με ανοησίες και πασαλείφτηκα 
παντού. 
- Τι πάει να πει με προσέχεις; Νομίζεις πως είμαι  
ανίκανος να προσέχω τον εαυτό μου; 
Χρειάζομαι βοηθό γι αυτό; Είναι απαραίτητος 
κάποιος άλλος να κάνει αυτή την δουλειά; 

- Όχι γλυκέ μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. 
Έτσι όμως πρέπει να κάνει κάθε σωστή 
γυναίκα. 

Μετά, συλλογίζομαι τις λέξεις της Καλομοίρας. 
«Γλυκέ μου!» 

Το εκφράζει με τόση γλύκα, όση μπορεί να 
διαθέτει ένας πολεμικά έμπειρος εκπαιδευτής 
λοχίας καταδρομών μπροστά στα στραβάδια του. 
«Σωστή γυναίκα!» 

Εννοεί πλήρως κατατοπισμένη, ενημερωμένη, 
προσεκτική, άγρυπνη, πάντα σε ενεργή 
κατάσταση με κράνος και παλάσκες, έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε, κυρίως την 
οποιανδήποτε. Είναι κάτι παραπάνω από 
ευαίσθητη σ’ αυτό. 
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Στα λόγια μου και στις σκέψεις που εκφράζω 
πάντα η Καλομοίρα ανταποκρίνεται με ένα 
μισογελαστό προσωπείο. Δείχνει πως σκέφτεται 
όσα άκουσε, δίνει την εντύπωση πως 
προβληματίζεται. Ποτέ δεν με απογοητεύει, δεν 
μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Πάντα όμως με 
συμπληρώνει ή με προειδοποιεί για αόρατους 
κινδύνους και άκρως ύποπτες καταστάσεις που 
ύπουλες γυναίκες –ναι, πάντα γυναίκες και 
ιδιαίτερα ύπουλες– σκαρώνουν κάτι το 
αποτρόπαιο σε αγαθούς άνδρες. 
Χαζοβιόληδες εννοεί, όπως εγώ. Είναι οπαδός 
της θεωρίας πως οι περισσότεροι άνδρες έχουν 
σκέψη τόσο βαθιά, όσο βάθος μπορεί να έχει ένα 
συνηθισμένο κουταλάκι του γλυκού. 
Ωστόσο, για μένα αυτή η γυναίκα είναι η «Μοίρα 
μου», έτσι θέλω να την προσφωνώ. 
- Πάλι έκοψες το όνομά μου; Γιατί το κάνεις 
αυτό χρυσέ μου; 

- Μα είναι γνωστό πια αγάπη μου. Είσαι γεμάτη 
από ΚΑΛΟσύνη, αλλιώς θα με πρόσεχες 
λιγότερο, δεν θα ήσουνα σωστή γυναίκα, έτσι 
δεν είναι; 

Σιγά μην της το χαρίσω! Δεν χάνω ευκαιρία να 
της τα χώνω! 
Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει 
τους ανθρώπους, κάθε τόσο, να θέλουν να 
επεμβαίνουν στην ζωή των άλλων. Η Καλομοίρα 
είναι για μένα ο τρίτος, στη σειρά, άνθρωπος που 
θεωρεί καθήκον της να με «προσέχει». Μέχρις 
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ενός σημείου το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως 
κάποιες αντιδράσεις στη συμπεριφορά της που 
δεν τις καταλαβαίνω ή μάλλον δεν τις βρίσκω 
απαραίτητες. Με το που παντρευτήκαμε, έκοψε 
τις σχέσεις με φίλες της. Μερικές τις γνώριζε από 
χρόνια, από το Δημοτικό σχολείο, και με τις 
περισσότερες από αυτές πέρασε τα πρώτα της 
σκιρτήματα ως κορίτσι, στην εφηβεία  και ως 
φοιτήτρια αργότερα. 
Λογικό το βρίσκω να γνωρίζει καλύτερα από 
μένα αυτά τα πρόσωπα όπως και να «προσέχει τα 
ρούχα της γιατί θέλει να της μείνουν τα μισά», 
έτσι συνηθίζει να λέει. Ας πούμε πως είναι μικρό 
αυτό το κακό, της ασφυκτικής επίβλεψης που 
προσπαθεί να μου επιβάλλει όπως και της 
απομόνωσής μας. Και στο κάτω – κάτω, δικές 
της φίλες είναι και δεν πρέπει να με πειράζει 
αυτή η συμπεριφορά της. Έχω όμως προσέξει 
πως δεν απαιτεί να κάνω κι εγώ το ίδιο με τους 
φίλους μου. Ίσα – ίσα, με προτρέπει να συνεχίσω 
τις επαφές μαζί τους όσο αυτοί παραμένουν 
εργένηδες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όσους 
είναι παντρεμένοι. Σε μια τέτοια περίπτωση έχει 
μια εντελώς διαφορετική άποψη. 
- Ο καθένας στο σπιτάκι του, αγάπη μου, κι έχει 
τόσο πολύ δουλειά ένα σπίτι που δεν νομίζω 
πως μένει καιρός για χάσιμο. 

- Εγώ πάλι νομίζω πως κάτι σε φοβίζει, γλυκιά 
μου. Έχω άδικο; 

- Δεν με φοβίζει τίποτα. Ξέρω καλά πού πρέπει 
και πού δεν πρέπει να πατάω. Κυρίως το 
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δεύτερο. Οι καιροί είναι ύποπτοι Μίμη μου κι 
εγώ δεν θέλω να νιώσεις άσχημα από κακούς 
ανθρώπους, αγάπη μου! 

Δεν καταλαβαίνω πως αλλάζει κάποιος ιδιότητα 
κι από καλός αυτόματα χαρακτηρίζεται κακός με 
μόνο κριτήριο το γεγονός ότι παντρεύτηκε. Την 
έχω ρωτήσει πολλές φορές αλλά δεν την 
κατάφερα να μου δώσει μια πειστική ή έστω 
λογικοφανή απάντηση. Κι όταν η Μοίρα δεν 
θέλει κάτι, δεν έχει νόημα εγώ να συνεχίζω. Το 
αφήνω λοιπόν μια και δεν μου δημιουργεί κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα. Άλλωστε, ο ελεύθερος 
χρόνος μου συνεχώς μειώνεται εκτός κι αν εγώ 
γερνάω πιο γρήγορα ως παντρεμένος. 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ 

Ο πρώτος στενός κορσές, που εξακολουθεί να 

θέλει να παίζει ρόλο στη ζωή μου, είναι η μάνα 
μου. Δεν έπρεπε να έχει αποστρατευτεί; 
Με την Καλομοίρα τα πάνε μια χαρά. Οι δύο 
τους ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά 
συνταγές, γνώμες για καλλυντικά, ρούχα και 
ιδέες διακόσμησης. Είμαι βέβαιος ότι, μεταξύ 
αστείου και σοβαρού, θα διερευνούν στοιχεία και 
τεχνικές, όπως οι διευθυντές μιας κρατικής 
υπηρεσίας ασφάλειας. 
Η μία με παρέδωσε και η άλλη με παρέλαβε αλλά 
και οι δύο τους εξακολουθούν να θέλουν να 
ασχολούνται μαζί μου. Επιβεβαιώνουν τη ρήση 
πως το αρσενικό δεν πρέπει να παραμένει χωρίς 
επιτήρηση, γυναικεία εννοείται. 
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Μ’ αυτόν τον τρόπο, η μάνα μου βρίσκει 
ευκαιρία να επιτηρεί την καθημερινότητά μου κι 
από την άλλη συμβάλλει με την εμπειρία της στο 
να γίνει η Μοίρα σοφότερη και περισσότερο 
υποψιασμένη. 
Μόλις παντρεύτηκα, ξεμπέρδεψα με τη μάνα μου 
κι από τις επίμονες ανησυχίες της για τις παρέες 
μου, το ντύσιμο και τα ξενύχτια μου. Δυστυχώς 
δεν κατάφερα να αποφύγω το νέο της σύστημα. 
Τώρα μού ανακοινώνει ειδήσεις για σεισμούς, 
πορείες, απεργίες και άλλες αναταραχές με 
κομματικές και πολιτικές προεκτάσεις. Λες κι 
εγώ μόλις προσγειώθηκα, προερχόμενος από 
άλλον πλανήτη. Συνεχώς με απασχολεί ζητώντας 
τη γνώμη μου. 
«Τι τα θες όλα αυτά, μανούλα μου;» 

«Μα είναι ερώτηση αυτή που μου κάνεις; Δεν 
ζω κι εγώ σ’ αυτήν την κοινωνία; Δεν με 
αφορούν;»  

Κι αφού πω την γνώμη μου, όσο πιο 
βαριεστημένα μπορώ να την εκφράσω, αμέσως 
μετά το προσωποποιεί. 
«Ορίστε, είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα. Κι εσύ 
μου λες, γιατί να ασχολούμαι; Μα νοιάζομαι για 
τον πατέρα σου!» 

Ποτέ δεν τον αποκαλεί με το όνομά του. Ποτέ 
δεν λέει «ο άνδρας μου» ή «ο σύζυγός μου». 

Θέλει να με κάνει να νιώθω την υποχρέωση ως 
γιος, ότι τάχα όλα αυτά είναι για τον πατέρα μου. 
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Εκείνος πάλι έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
έναν άλλον κόσμο τον οποίο η μητέρα μου 
βρίσκει απελπιστικά ανιαρό και εκνευριστικά 
ανούσιο. Μάλλον γι αυτό δεν ασχολείται μαζί 
του. Ποτέ ο πατέρας μου δεν αποκάλυψε πώς τα 
κατάφερε. Δεν θα ‘πρεπε να μου πει δύο λόγια ως 
ανδρική συμπαράσταση και αλληλεγγύη; 
Πάντως η μητέρα μου, μην μπορώντας να κάνει 
αλλιώς με τον πατέρα μου, δημιούργησε ένα 

άλλο σύστημα. Ασκεί πίεση σε εμένα για 
ασήμαντα πράγματα όπως αυτά που βλέπει στην 
τηλεόραση. 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ 

Δεν τελειώνει, δυστυχώς, εδώ αυτή η διαδικασία 
με τις γυναίκες της ζωής μου! Έχω και το 
αφεντικό. Αν κι αυτός δεν είναι γυναίκα, τις 
περισσότερες φορές με κάνει να προτιμώ τη μάνα 
μου ή την Μοίρα παρά αυτόν. Διαφορετική 
μέθοδο έχει ετούτος. 
«Η εταιρεία μας» λέει και ξανά λέει με στόμφο, 
«μάς φροντίζει. Πρέπει κι εμείς να κάνουμε το 
αντίστοιχο. Σε εμάς άλλωστε γυρίζει κάθε τι 
καλό.» 

Όταν τον ακούω να λέει αυτά, από μέσα μου 
συμπληρώνω: «εξαιρείται η μισθοδοσία του 
προσωπικού». 

Για παράδειγμα, ανακοινώνει πως θα συναντηθεί 
με τον τάδε υποψήφιο πελάτη, για να συζητήσει 
και να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του, να τον 
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ενημερώσει για τις υπηρεσίες του γραφείου μας 
και τα λοιπά. Καλό ακούγεται. Αλλά δεν γίνεται 
καθόλου με καλό τρόπο. 
Όταν φτάσει η ώρα της συνάντησης, με 
επιστρατεύει αστραπιαία. Δεν νοιάζεται αν έχω 
αναλάβει κάτι άλλο, ίσως πιο επείγον, αν 
εξυπηρετώ άλλον πελάτη. Ασήμαντα όλα αυτά 
για εκείνον. Εντελώς ξαφνικά μισανοίγει την 
πόρτα του γραφείου μου, ίσα να χωράει το 
κεφάλι του. Κρατάει το υπόλοιπο σώμα του 
εκτός γραφείου και, η ασώματος κεφαλή του, 
διατάσσει: 
- Μίμη, παράτα τα όλα. Ο πελάτης είναι ήδη 
εδώ. Πάμε αμέσως στο γραφείο μου. 

Τι να κάνω; Τρέχω κι εγώ μαζί του. Αυτός στη 
διευθυντική πολυθρόνα του κι εγώ στην άβολη 
καρέκλα δίπλα του παριστάνουμε τους 
απασχολημένους μέχρι η γραμματέας να φέρει 
μέσα τον πελάτη. Άντε, ας πούμε πως το 
καταπίνω αυτό το καραγκιοζιλίκι. Τα υπόλοιπα 
όμως με ζορίζουν πολύ γιατί το αφεντικό μου 
αρκείται στις συστάσεις κι αμέσως μετά 
συμπληρώνει: 
- Μίμη, ο κύριος Χ ενδιαφέρεται για το τάδε 
θέμα, όπως σε έχω ενημερώσει σχετικά, αλλά 
καλύτερα να τα πείτε οι δύο σας, μια και θα 
υπεισέλθετε σε ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες 
του αντικειμένου σου. Γι αυτό άλλωστε 
παρίστασαι σ’ αυτήν την συνάντηση.  

Εννοεί: 
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- Κοίτα Μίμη, σε πληρώνω και νομίζω πως σε 
πληρώνω πολύ καλά. Γι αυτό κάνε κάτι να 
πάρουμε τη δουλειά. Κάνε τα κόλπα σου, πείσε 
τον, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις τέλος πάντων. 
Εγώ την δουλειά θέλω, εσύ κανόνισε τα 
υπόλοιπα όπως νομίζεις. Δεν θα σου μάθω τη 
δουλειά σου, δεν σε ζορίζω. 

Αυτό κι αν είναι άδειασμα ή μάλλον 
παραγέμισμα του συμπιεστή μέσα μου. Πούλησε 
μούρη -ποιος ξέρει τι έταξε- κι εγώ τώρα πρέπει 
να κάνω μαγικά και να παρουσιάσω τα πάντα 
τέλεια και μοναδικά στον πελάτη. 

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ 

Αυτό έγινε και σήμερα. Μισή ώρα πριν κλείσει 
το γραφείο, Παρασκευή μεσημέρι, είχε κανονίσει 
ένα από αυτά τα μισητά ραντεβού. Η γραμματέας 
με αγριοκοίταξε με το που στρογγυλοκάθισε ο 
πελάτης στη θέση του σαν να μου έλεγε στη 
μυστική μας γλώσσα: 
- Κανόνισε τώρα κι εσύ να μου σπάσουν τα 
νεύρα σήμερα. 

Τι να της κάνω; Έχω τα δικά μου θέματα και 
αναγκαστικά δέχομαι τις ιδιοτροπίες του 
αφεντικού. Πρέπει τώρα να φορτωθώ και τις 
διαμαρτυρίες της γραμματέως; 
Δίκιο έχει, δεν λέω το αντίθετο αλλά δεν είμαι 
αυτός που ρυθμίζει τις καταστάσεις. Άλλος 
έσπασε την σωλήνα του νερού, αυτή και εγώ 
πλημμυρίσαμε αλλά περιμένει εγώ να κάνω το 
σωστικό συνεργείο. Σαν πολλά δεν ζητούν όλοι 
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τους από μένα; Στραβοί και κουτσοί στον άγιο 
Παντελεήμονα για βοήθεια! Αμάν πια! 
Το αποτέλεσμα ήταν να παραμείνουμε άλλες δύο 
ώρες στο γραφείο. Αυτό το γεγονός ήδη διέλυσε 
κάθε καλή μου διάθεση για το υπόλοιπο της 
ημέρας. Πάει το «θα φάμε μαζί» όπως και το «θα 
πάμε μαζί  για τα βδομαδιάτικα στα καταστήματα» 

που είχα υποσχεθεί στη Μοίρα. Έφαγε μόνη της, 
φορτώθηκε τις σακούλες μόνη της, κουράστηκε 
πολύ κι εγώ πήρα ακόμα ένα ένσημο προδοσίας. 
Πάλι εγώ ο φταίχτης! 
Είναι λοιπόν να μην στριφογυρίζω στις δύο το 
πρωί, ξημερώματα Σαββάτου, στο κρεβάτι; 
Πού πήγε εκείνη η νύστα που με είχε πλευρίσει 
τόσο γλυκά εκεί κατά τις ένδεκα; Μπα. Άδικος 
κόπος. Ας σηκωθώ να πάω στην τουαλέτα, να 
πιω λίγο κόκα κόλα, ίσως μια – δυο κουταλιές 
γιαούρτι και θα ‘μαι έτοιμος να υποδεχτώ τον 
Μορφέα. Σαν πουλάκι θα κοιμηθώ μετά. 
Καλοπιάνω τον εαυτό μου, δεν με βολεύει να 
στραφεί κι αυτός εναντίον μου. 
Κατέβηκα τις σκάλες προς την κουζίνα. 
Κρατούσα τα μάτια μισόκλειστα ούτε άναψα τα 
φώτα. Το φως από τις λάμπες του δρόμου, όπως 
έφτανε μέσα από τα παράθυρά μας, ήταν αρκετό 
και ευτυχώς έβλεπα κάπως καλά πού πατούσα. 
Τα υπόλοιπα τ’ ανέλαβε η μνήμη μου που με 
έφερε ακόμα μια φορά επιτυχώς μπροστά στο 
ψυγείο. 
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Το ζεστό κιτρινωπό φως του θαλάμου κι ο 
απαλός ήχος του κινητήρα με ηρέμησαν. Με 
έκαναν να νιώσω ανακούφιση λες κι όλα όσα με 
ταλαιπωρούσαν έφυγαν ξαφνικά, όπως στη 
λεκάνη της τουαλέτας που με το πάτημα του 
μαγικού κουμπιού εξαφανίζει τα πάντα 
αφήνοντας το πεδίο καθαρό και ευχάριστα 
αρωματισμένο. 
Πραγματικά απολάμβανα χαλαρός αυτήν την 
αίσθηση μέχρι που ξέχασα το σκοπό που 
βρισκόμουν εκεί, μπροστά στη μισάνοιχτη πόρτα 
του ψυγείου, κοιτώντας με παιδική αφέλεια το 
μεγάλο μπολ με τα τυριά, τις τρεις γεμιστές 
πιπεριές που ασφυκτιούσαν κάτω από τη διάφανη 
ζελατίνα και τη μεγάλη μελιτζάνα που είχε βγει 
από τη σακούλα της. Εξαιτίας της, φαντάστηκα 
μια γλυκιά μορφή μαυροφορεμένης γριούλας 
καθισμένη στα σκαλάκια της αυλόπορτάς της. 
«Λοιπόν Μίμη! Τι θέλεις;» ρώτησα μεγαλόφωνα 
τον εαυτό μου σαν να ‘ταν κάποιος άλλος. 
«Αυτό είναι το πρόβλημα» ακούστηκε μια μικρή 
διακριτική αλλά και παιχνιδιάρικη φωνή. 
«Εγώ το είπα αυτό;» αναρωτήθηκα με έκπληξη. 
«Ε, ναι, ποιος άλλος είναι εδώ; Τα ψυγεία δεν 
μιλάνε» έδωσα αμέσως την απάντηση. «Πω πω 
είμαι μισοκοιμισμένος και δεν ελέγχω τα 
πράγματα» διατύπωσα και το συμπέρασμα. 

«Η θέση μου δεν είναι καλή. Η θέση μου 
δεν είναι εύκολη να δεις. Πρέπει εσύ 
καταλάβεις.» 
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«Τι είναι αυτές οι ασυναρτησίες; Όχι, δεν 
θα ‘λεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαι βέβαιος, 
δεν το είπα εγώ αυτό!» 

Συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο εδώ; Απευθύνομαι σε 
ένα ψυγείο χωρίς να συναισθάνομαι τι λέω; Είμαι 
σε κατάσταση υπνηλίας και δεν καταλαβαίνω τι 
κάνω; 

«Ναι, αυτό είναι σωστό.» 

Μα τι γίνεται τώρα; Κοιμάμαι; Όχι, αφού πιάνω 
την πόρτα του ψυγείου. Είμαι εδώ, όρθιος. Δεν 
κοιμάμαι! Και ταυτόχρονα –σαν επιβεβαίωση 
όσων λέω– απλώνω το χέρι μου στο γυάλινο 
μπουκάλι του νερού. «Δεν κοιμάμαι λοιπόν» 
ακούστηκε πάλι από το στόμα μου. 

«Όχι, αυτή η θέση είναι λάθος.» 

«Κάποιος μιλάει, δεν μπορεί!» 

«Ναι, αυτό είναι σωστό.» 

«Να το πάλι. Το ακούω.» 

«Ναι, αυτό είναι σωστό.» 

«Ποιο;» 

«Εσύ ακούς. Εγώ λέω εσύ.» 

Καταπίνω το σάλιο μου, σαν να θέλω να 
ξεβουλώσω τα αφτιά μου. Παραμένω ακίνητος. 
Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Είμαι 
σίγουρος πως κάτι συμβαίνει αλλά ακόμα δεν 
ξέρω τι. Σαρώνω με τα μάτια το εσωτερικό του 
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ψυγείου ενώ ταυτόχρονα αφουγκράζομαι το 
χώρο πίσω μου. 

«Περίπου μισό  εσύ, πίσω τα τυριά.» 

Δεν μιλάω. Δεν τολμώ να χαλάσω τη λογική 
διαδικασία τώρα που ψάχνω να βρω από πού 
έρχεται αυτή η φωνή. Σκέφτομαι «Κάτι μιλάει 
εδώ και μιλάει παράξενα. Σίγουρα δεν είμαι εγώ 
αυτή η φωνή. Ακούγεται μέσα από το ψυγείο.» 

Σκύβω. Ξαναβλέπω το μπολ με τα τυριά. Το 
πιάνω με τα δύο χέρια. Το φέρνω απαλά και αργά 
προς τα έξω. Πίσω, πάνω σε μία βάση φόρμας 
ζαχαροπλαστικής, βρίσκεται ένα ζελέ. 
Απείραχτο. Χρώμα κίτρινο. Ακίνητο. «Όχι! 
Τρέμει. Μα ναι. Είναι ζελέ και τρέμει καθώς ο 
κινητήρας του ψυγείου προκαλεί δόνηση» 
σκέπτομαι. 

«Όχι, αυτό λάθος. Κινητήρας ανενεργός 
τώρα» 

Αυτή την φορά δεν μίλησα αλλά η παράξενη 
φωνούλα απάντησε στη σκέψη μου. Και μίλησε 
κάπως πιο σωστά. Απέκτησε καλύτερη σύνταξη 
αλλά και πάλι δεν είμαι εγώ αυτός που μιλάει, 
πάει αυτό, το ξεκαθάρισα. 

«Ναι, αυτό σωστό. Μπορώ να μαθαίνω 
από εσύ.» 

Εξακολουθώ να κοιτάζω το ζελέ καθώς τρέμει 
ελαφρά. Έχω ακόμα στα χέρια μου το μεγάλο 
μπολ με τα τυριά και είμαι μπροστά σ’ ένα 
ανοιχτό ψυγείο. Είναι περασμένες δύο τα 
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μεσάνυχτα και κάποιος μέσα απ’ αυτό το ψυγείο 
μού μιλάει. 

«Ναι, αυτό είναι σωστό. Όλα είναι σωστό. 
Όλα είναι σωστά.»  

Το ζελέ τρέμει συνεχώς. «Τι διάολο γίνεται εδώ;» 
σκέφτομαι και ξαναβάζω απότομα το μπολ με τα 
τυριά στο ράφι του. Αφήνω ανοιχτό το ψυγείο 
και ανάβω το τρίφωτο στην οροφή της κουζίνας. 
Αμέσως επιστρέφω και αρπάζω το μεγάλο μπολ, 
το ακουμπάω στην επιφάνεια δίπλα στο ψυγείο 
και αποφασιστικά πιάνω την φόρμα με το ζελέ. 
Την ακουμπάω στο τραπέζι, κάθομαι στην 
καρέκλα και: 

ΕΙΣΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ; 

«Τώρα οι δυο μας. Ποιος είναι ο τρελός;» 

«Όχι, αυτό είναι λάθος» και ξανατρέμει. 
Σηκώνομαι απότομα, ανοίγω το πρώτο συρτάρι 
και οπλίζομαι με ένα κουτάλι της σούπας. Σε 
κλάσματα δευτερολέπτου είμαι πίσω και δείχνω 
απειλητικά το κουτάλι στο ζελέ. 

«Δεν θα τρέμεις εκεί που θα πας τώρα» 

«Όχι, αυτό είναι λάθος. Θα πάω αλλού.» 

«Αλλού; Πού αλλού;» 

«Σε άλλη ύλη.» 

«Ύλη;» 

«Ναι, θα ανταλλάξω πάλι ενέργεια με 
ύλη.» 
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Παραμένω με το χέρι υψωμένο πάνω από τη 
φόρμα με το ζελέ. Κρατάω ένα κουτάλι σούπας. 
Είμαι έτοιμος να το χώσω μέσα σ’ αυτό το 
κίτρινο πράγμα και να το καταπιώ με μερικές 
αποφασιστικές εφόδους. Κι όμως δεν κάνω την 
παραμικρή κίνηση. 
Καλύτερα να ηρεμήσω και να εκτιμήσω την 
κατάσταση. Άλλωστε κανείς δεν με πρόσβαλε. 
Δεν ένιωσα απειλή. Άρα, δεν έχω λόγο να είμαι 
εχθρικός, πόσο μάλλον επιθετικός. Όσα άκουσα 
εννοούν κάτι. Τώρα, εδώ που τα λέμε, τι ακριβώς 
είναι ενέργεια και τι ύλη ποτέ δεν κατάλαβα. Το 
χέρι είναι ύλη. Το πανί είναι ύλη. Όταν το χέρι 
τρίβεται στο πανί παράγεται ενέργεια σε μορφή 
θερμότητας. 

«Ναι, αυτό είναι σωστό.» 

«ΟΚ, μπορείς να μιλάς πιο απλά; Δεν 
είναι ανάγκη να λες συνέχεια ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 
Καταλαβαίνω και χωρίς αυτά.» 

«Αυτό είναι καλό. Εσύ τώρα 
καταλαβαίνει» 

Ορίστε κατάσταση. Κάνει και πλάκα το 
τρεμουλιάρικο. 

«Φυσικά καταλαβαίνω. Είμαι μηχανικός. 
Τα παίζω στα δάχτυλα αυτά.» 

«Εγώ δεν έχω σώμα. Δεν έχω δάχτυλα. 
Δεν παίζω. Είμαι άλλο.» 

«Δεν έχεις σώμα αλλά κάτι τρέμει εδώ.» 



ΤΟ ΖΕΛΕ 

17 

«Τρέμει ύλη, για να μην τρελαθείς.» 

«Πώς θα τρελαθώ; Δεν τρελαίνεται κανείς 
έτσι ξαφνικά.» 

«Χωρίς ύλη δεν κάνεις σκέψη. Χωρίς 
σκέψη δεν υπάρχεις.» 

«Αηδίες! Ποιος βλάκας στα είπε αυτά;» 

«Ένας άνθρωπος δεν έχει μάτια, αυτιά, 
μύτη, γλώσσα, ούτε  δέρμα. Πώς 
επικοινωνεί με ανθρώπους; Τι θα πάρει 
από αυτούς; Τι μπορεί αυτός να δώσει σε 
εκείνους;» 

«Μα … δεν είναι άνθρωπος αυτό που 
περιγράφεις.» 

«Σωστό! Δεν είναι άνθρωπος.» 

«Θέλεις να πεις …» 

«Δεν υπάρχει ύλη που να μην παίρνει από 
άλλη ύλη και να μην δίνει σε άλλη ύλη.» 

«Πάντα γίνεται αυτό;» 

«Πάντα.» 

«Δηλαδή όλα δίνουν και παίρνουν;» 

«Πιο σωστά, όλα αλλάζει πάντα.» 

«Ναι, αλλά με τι ρυθμούς; Τι νόημα 
έχουν αλλαγές που συντελούνται σε 
δισεκατομμύρια χρόνια;» 

………………. 
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Τι έπαθε; Ξαφνικά σταμάτησε να τρέμει όπως και 
να επικοινωνεί. 

«Γιατί δεν μιλάς ζελέ;» 

«Ψάχνω μνήμη σου. Δεν βοηθάς να 
καταλάβω χρόνια.» 

«Αααα έτσι λοιπόν! Καιρός να μάθεις 
μερικά πράγματα. Ένας χρόνος 365 
περιστροφές του πλανήτη γύρω από τον 
Ήλιο.» 

«Αστεία σκέψη.» 

«Αστεία;» 

«Όχι για Ήλιο. Αστεία για άνθρωπο. 
Εκτιμάς κάτι που περιστρέφεται γύρω από 
κάτι άλλο. Όλα περιστρέφονται. Πόσο 
σημαντικός είναι αυτός ο Ήλιος; 
Υπάρχουν άλλοι Ήλιος πολύ μεγαλύτεροι 
και πιο δυναμικοί ενεργειακά.» 

 «Υπάρχουν αλλά εδώ είναι η Γη.» 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΓΗ; 

«Και τι σημαντικό είναι η Γη;» 

«Είναι το πιο σημαντικό για όλα όσα 
βρίσκονται πάνω της.» 

«Και πού είναι η Γη; 
«Στο ηλιακό σύστημα που κι εσύ τώρα 
φιλοξενείσαι.» 

«Πού είναι ηλιακό σύστημα;» 
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«Στο γαλαξία μας φυσικά.» 

«Πού είναι γαλαξίας μας;» 

Με εκνευρίζουν τέτοιες ερωτήσεις. Τι του 
απαντάς τώρα; Πρέπει όμως να διατηρήσω την 
ηρεμία μου. Πρέπει να μείνω χαλαρός και 
άνετος. 

«Ε, τώρα τι να σου πω; Θα ήταν όλα πιο 
εύκολα, αν υπήρχε κάτι τόσο χρήσιμο 
όσο οι ταχυδρομικές διευθύνσεις.» 

«Πόσο σημαντικό  είναι κάτι, αν δεν 
ξέρεις πού είναι; Χωρίς ύλη δεν μπορείς 
να ξέρεις τι είναι σημαντικό. Κάτι υπάρχει 
για σένα μόνον όταν υπάρχει σαν ύλη.» 

 

ΕΙΜΑΙ ΑΤΕΛΗΣ 

«Σίγουρα! Φταίνε τα ατελή αισθητήρια 
όργανα στο σώμα μου. Δεν μπορώ να 
ανιχνεύω τα πάντα γύρω μου. Αλλά γι’ 
αυτό δεν είμαι εγώ, ο άνθρωπος, 
υπεύθυνος. Κανείς από τους ανθρώπους 
δεν επέλεξε ένα τέτοιο σώμα.» 

«Αν όχι εσείς, τότε ποιος;» 

«Αυτό δεν νομίζω πως το ξέρει στα 
σίγουρα κάποιος άνθρωπος.» 

«Αν δεν ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος ή 
πού είναι αυτός, τότε δεν είναι σημαντικός 
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για σένα. Όσα αντιλαμβάνεσαι  σε 
απασχολούν!» 

«Κοίτα, όλα αυτά για εμάς τους 
ανθρώπους είναι φιλοσοφία, θρησκεία, 
επιστήμη ίσως και παραφιλολογία.» 

«Έχει νόημα το καθένα απ’ αυτά αλλά 
μόνον όταν υπάρχει σχέση με ύλη. Αλλιώς 
δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά.» 

«Ε, όχι! Το να μιλάς για Θεό και αρετή 
δεν έχει σχέση με την ύλη.» 

Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ 

«Ο Θεός σου πρέπει να είναι από ύλη, 
αλλιώς δεν μπορείς να τον καταλάβεις και 
δεν τον θεωρείς σημαντικό. Ναι, σωστά 
σκέφτεσαι πως έχετε αγάλματα, εικόνες, 
βωμούς και ναούς. Έτσι μόνο τους 
καταλαβαίνεις.» 

«Μάλιστα, έχεις δίκιο σ’ αυτό. Οι 
άνθρωποι νιώθουν ανασφάλεια και 
θέλουν κάτι πιο χειροπιαστό σχετικά με 
το Θεό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις 
αρετές. Εκεί δεν υπάρχουν ναοί και 
βωμοί.» 

«Κι όμως, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Οι 
αρετές εφαρμόζονται από ανθρώπους σε 
άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι 
πρώτα απ’ όλα ύλη. Πώς μπορείτε να 
νιώσετε τη δικαιοσύνη; Μόνο με την 
αθώωση ή τη φυλάκιση του σώματος. Να 
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μείνετε έξω από ένα κελί ή να περάσετε 
κάποιο χρονικό διάστημα μέσα αυτό. Τι 
είναι η φυλακή; Μια κατάσταση που 
εμποδίζει το σώμα σας δηλαδή την πιο 
σημαντική ύλη για τους ανθρώπους.» 

«Εντάξει, καμιά φιλοσοφία δεν έλυσε 
αυτά τα προβλήματα.» 

«Δεν υπάρχουν προβλήματα.» 

«Ναι ε; Και τι υπάρχει; Γιατί αλλιώς, εγώ 
πρέπει να μετακόμισα κάπου αλλού και 
φαίνεται πως δεν το κατάλαβα ακόμα.» 

«Υπάρχει ύλη. Πρέπει να γνωρίσεις την 
ύλη. Τότε η ύλη είναι χρήσιμη και δεν 
υπάρχει πια πρόβλημα.» 

«Για στάσου. Πριν λίγο είπες πως 
ανταλλάσσεις ενέργεια με ύλη. Άρα, δεν 
υπάρχει μόνο ύλη.» 

«Αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ύλη γιατί 
υπάρχει ενέργεια. Η ενέργεια δίνει ύλη και 
κάθε ύλη είναι στο βάθος ενέργεια. Αυτό 
είσαι εσύ τώρα, ύλη. Αυτό πρέπει να 
γνωρίσεις. Το πριν και το μετά θα το 
καταλάβεις, μόνο αν γνωρίσεις καλά την 
ύλη.» 

Αρχίζω να το διασκεδάζω. Το ζελεδάκι έχει 
όρεξη για παιχνίδια με το μυαλό. Μυαλό ζελέ! 
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ΚΙ ΟΜΩΣ! ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ! 

«Λοιπόν, ζελέ! Πρόσεξέ με. Είμαι ύλη, 
έχω σώμα, φοράω ρούχα, τρώω, έχω 
βιβλία, έχω γραφείο, έχω ιδέες, δίνω 
λύσεις και κάτι παρόμοιο κάνει κάθε 
άνθρωπος κάθε μέρα. Όλα αυτά υπάρχουν 
για να λύνονται καθημερινά ανθρώπινα 
προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα 
εννοώ.» 

«Τι είναι σώμα;» 

«Εγώ, προσωπικά, δεν είμαι σε θέση να 
σου μάθω πολλά για το ανθρώπινο σώμα. 
Αλλά υπάρχουν γιατροί, βιολόγοι, 
γενετιστές και μοριακοί επιστήμονες. 
Όλοι αυτοί ξέρουν πάρα πολλά και 
βοηθούν το ανθρώπινο σώμα σε κάποια 
σημαντικά προβλήματα που κατά καιρούς 
παρουσιάζονται.» 

«Πότε έμαθαν αυτοί το σώμα;» 

«Πάντα προσπαθούσαν να μάθουν οι 
άνθρωποι το σώμα τους. Συστηματικά 
όμως κι αποτελεσματικά αυτό γίνεται εδώ 
και μερικές δεκάδες χρόνια.» 

ΥΠΝΟΣ 

«Μερικές δεκάδες χρόνια γνώση για 
μερικά δισεκατομμύρια χρόνια ύλης που 
διαρκώς αλλάζει. Αυτό δεν είναι καλή 
γνώση. Σκέψου, πόσα από αυτά τα χρόνια 
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που ζείτε και μαθαίνετε την ύλη σας, πόσα 
χρόνια κοιμόσαστε.» 

«Φυσικά και κοιμόμαστε, δεν μπορούμε 
να συνεχίσουμε έτσι απλά χωρίς ύπνο. 
Χρειαζόμαστε ξεκούραση.» 

«Στο ένα τρίτο της ζωής σου κοιμάσαι. 
Νομίζεις πως χρειάζεται να ξεκουράζεσαι 
τόσο πολύ;» 

«Ε, ναι! Τι άλλο;» 

«Δεν νομίζεις πως είναι υπερβολικά πολύ 
να κοιμάσαι το ένα τρίτο της ζωής σου; Ο 
άνθρωπος σε κάθε 75 χρόνια ζωής 
κοιμάται 25 ολόκληρα χρόνια.» 

«Χμ, δεν έχεις και τόσο άδικο.» 

«Εκτός κι αν γίνεται κάτι άλλο, εκτός από 
να ξεκουράζεσαι.» 

«Σαν τι άλλο να γίνεται;» 

«Μάλλον η επιστήμη σας δεν ξέρει τίποτα 
για τον ύπνο σας.» 

«Μπορεί. Ίσως να είναι έτσι. Είναι όμως  
γεγονός πως σήμερα η επιστήμη έχει 
συμβάλει στην άνοδο του βιοτικού μας 
επιπέδου. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν 
σημαντική βοήθεια στην  ζωή τους.» 

ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ 

«Το μόνο που νομίζει πως γνωρίζει η 
επιστήμη σας είναι το προσδόκιμο της 
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ανθρώπινης ζωής. Τώρα θεωρεί πως είναι 
μερικές δεκάδες χρόνια, που μειώνονται 
κατά πολύ, όταν οι άνθρωποι τρώνε 
ακατάλληλη ύλη, προσπαθούν να διώξουν 
τα έντομα από τα φυτά και εκτοξεύουν 
βλήματα εναντίον άλλων ανθρώπων. Δεν 
γνωρίζετε τη δύναμη των  ποταμών, τα 
ηφαίστεια εξακολουθούν να είναι 
απρόβλεπτα για εσάς και οι σεισμοί σας 
ταλαιπωρούν με σοβαρές συνέπειες. 
Προσπαθώντας να παράγετε ενέργεια 
κάνετε λάθη, δημιουργείτε  κι άλλα άσχημα 
πράγματα που μετά  προσπαθείτε να 
διορθώσετε πάλι με λάθος τρόπο.» 

«Ναι, γίνονται όλα αυτά αλλά να ξέρεις 
πως το προσπαθούμε πολύ. Στα άσχημα 
συμβάντα επεμβαίνουμε δραστικά και 
θεσπίζουμε κανόνες. Έχουμε επιτροπές 
από ειδικούς που παρακολουθούν τις 
εξελίξεις και κυβερνήσεις που λαμβάνουν 
μέτρα. Δεν μπορείς να πεις πως όλα αυτά 
δεν είναι σημαντικά.» 

«Δεν είναι σημαντικά. Είναι άχρηστα γι 
αυτό δεν αποδίδουν. Μερικές φορές 
γίνονται και επικίνδυνα. Αυτό εσύ το λες 
πρόβλημα. Αυτά γίνονται γιατί δεν 
γνωρίζεις την ύλη που σε αποτελεί. 
Αφήνεις την υπόθεση σε άλλους, σαν 
εσένα, και πείθεσαι από άλλους, σαν 
εσένα. Αυτές είναι οι επιτροπές και οι 
κυβερνήσεις. Ανάλογες είναι οι εισηγήσεις 
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τους και τα μέτρα που λαμβάνουν αυτοί οι 
άλλοι.» 

Με εκνευρίζει συνεχώς αλλά κάθομαι και ακούω 
αυτό το κιτρινιάρικο πράγμα, χωρίς να μπορώ να 
το δικαιολογήσω,. Εδώ που τα λέμε δεν έχει 
εντελώς άδικο. 

«Ωραία, πανέξυπνο ζελέ. Δεν σου κάνουν 
όλα αυτά. Πες μας τώρα εσύ τι θα ήταν το 
σωστό.» 

«Η έννοια σωστό είναι παραπλανητική.» 

«Γιατί;» 

«Είναι σημαντικό η ύλη να μπορεί να 
αλλάζει πάντα. Να διαφοροποιείται, 
ανάλογα με τις ανάγκες της ζωής, για να 
εξυπηρετεί κάθε νέα κατάσταση. Σωστό 
θεωρείς εσύ την προστασία κάθε 
οργανικής ζωή. Όμως δημιουργείς όπλα 
και διατηρείς πολέμους ενάντια στην ίδια 
τη ζωή. Σωστό θεωρείς να επεμβαίνεις 
στην ανόργανη ζωή χωρίς να γνωρίζεις τις 
συνέπειες. Μετά διαμαρτύρεσαι για τη 
μόλυνση στο περιβάλλον σου. Αυτά είναι 
α-νόητα.» 

Τ’ άκουσες Μίμη; Άντε τώρα να του πεις πως 
έχει άδικο. 

«Και τι θεωρούν τα ζελέ νοητό;» 

«Νοητό και επομένως σημαντικό είναι 
μόνο αυτό που προέρχεται από την νόηση. 
Κάτι που πρέπει να είναι προϊόν γνώσης. 
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Να συντελεί σε κάτι άλλο που πρέπει να 
είναι χρήσιμο και κατανοητό από όλους. 
Είναι ανεπίτρεπτο να γνωρίζουν οι λίγοι 
και να αγνοούν οι πολλοί. Κάτι τέτοιο 
δημιουργεί ανισότητα που εύκολα 
μετατρέπεται σε παρανομία και 
εκμετάλλευση.» 

«Α κατάλαβα. Δεν ακουμπάμε τίποτα 
γιατί τίποτα δεν γνωρίζουμε καλά. 
Γραμμή για την εποχή των σπηλαίων. 
Σπουδαία η γνώμη σου!» 

«Άνθρωπος! Συνεχώς βγάζει βιαστικά  
συμπεράσματα! Τίποτα άλλο δεν τον 
συγκινεί. 
Σπήλαια χρησιμοποιούνται ακόμα από 
μερικούς ανθρώπους όπως κι από ζώα. 
Κατοικία τύπου σπηλαίων εισηγούνται 
κάποιοι αρχιτέκτονες με περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες. Δεν μπορώ να καταλάβω τον 
υπαινιγμό σου άνθρωπε.» 

Στη χώρα των ζελέ μάλλον θα εκφράζουν αλλιώς 
το χιούμορ οι κάτοικοί της. 

«Εννοώ θα πάμε πίσω σε χρόνο, τότε πού 
με κοντάρια κυνηγούσαμε λαγούς κι άλλα 
τέτοια.» 

ΤΑ ΦΥΤΑ 

«Ούτε το πίσω στο χρόνο είναι αυτό που 
νομίζεις. Υπάρχει όμως κάτι καλύτερο από 
το κυνήγι άλλων πλασμάτων. Άπλωσε το 
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χέρι σου και πάρε τον καρπό που είναι 
έτοιμος να αποχωριστεί το φυτό που τον 
δημιούργησε.» 

«Να τώρα και η φυτοφαγική άποψη!» 

«Αυτό θέλει ακόμα περισσότερη γνώση.» 

«Γιατί; Είναι τόσο δύσκολο;» 

«Αν σκεφτείς τα είδη των μανιταριών και 
τις συνέπειες της κατανάλωσης χωρίς 
γνώση, ναι μάλλον είναι πολύ σοβαρό το 
θέμα των φυτών.» 

Έχει δίκιο με τα μανιτάρια αλλά εξακολουθώ να 
μην ανέχομαι συμβουλές τύπου ζελέ. 

«Ας μην φάω ποτέ μου μανιτάρια. 
Υπάρχουν τόσα άλλα απλά και ακίνδυνα 
χορταρικά και φρούτα που με καλύπτουν 
πλήρως.» 

«Ακόμα πιο δύσκολο αυτό.» 

«Γιατί;» 

«Γιατί κάθε χορταρικό και καρπός έχει 
ειδικό σκοπό. Είναι προορισμένο για μια 
ειδική χρήση και κατάσταση. Υπηρετεί 
ειδικές συνθήκες ζωής. Δεν είναι μόνο για 
την κατσαρόλα, το πιάτο και το στομάχι. 
Δεν υπάρχουν όλα αυτά για να συνοδεύουν 
τις σάλτσες κάθε ευφάνταστου chef.» 

«Τι θέλεις να πεις;» 
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«Προσπαθώ να σου πω πως τα 
περισσότερα απ’ όσα κάνεις έχουν 
καταρχάς άμεση σχέση με τον ύπνο σου. 
Δυστυχώς, εσύ δεν καταλαβαίνεις τι 
γίνεται εκεί. Όταν κοιμάσαι, είσαι λιγότερο 
ύλη. Επομένως, η ενέργεια περισσεύει 
αφού δεν την χρησιμοποιεί ο γήινος 
εγκέφαλός σου. Γι αυτό η κατάσταση του 
ύπνου δεν είναι κάτι που το γνωρίζεις ούτε 
μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάτι 
άλλο, όπως συνήθως κάνεις με τα έργα 
σου την ημέρα. 
Αντίθετα, ασχολείσαι πάρα πολύ με το 
φαγητό σου. Σκέψου πόσους τρόπους έχεις 
δημιουργήσει για πιάτα μαγειρικής. Πόσες 
σχολές έχεις που αφορούν το φαγητό και 
τα ποτά. Πόσα τέτοια σημεία εστίασης 
έχεις σε κάθε πόλη. Ακόμα κι εκεί που 
λείπουν άλλα απαραίτητα και στοιχειώδη, 
θα βρει κανείς οπωσδήποτε κάτι που να 
έχει σχέση με το φαγητό, τα αναψυκτικά 
και τα snack σου. Δυσανάλογα μεγέθη, αν 
συγκρίνεις την εστίαση με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και μάθησης. 
Γιατί να συμβαίνει αυτό; Διότι το φαγητό 
και τα ποτά είναι καθαρή ύλη. Τα 
γνωρίζεις και ξέρεις να τα χρησιμοποιείς 
καθημερινά. Είναι όλα αυτά συνδεδεμένα 
με τις γήινες ανάγκες σου αλλά μόνον 
αυτό. Ωστόσο, κι εδώ υπάρχει μεγάλη και 
ανόητη κατανάλωση. Τα αντίστοιχα 
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σκουπίδια σε κυκλώνουν την ίδια ώρα που 
άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν από ασιτία. 
Ανθρώπινος πολιτισμός!» 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ 

«Περίμενε. Πολύ μου κολλάς. Ας 
ξεκινήσουμε με τον ύπνο. Τι θέλεις να 
πεις; Δεν χρειάζομαι τόσο ύπνο;» 

«Ασφαλώς όχι. Ελάχιστα απαιτούνται, για 
να γίνει το απαραίτητο service στα 
κύτταρα γιατί αυτά εργάζονται συνεχώς 
όπως κάποιες από τις μηχανές σας. Είναι 
απαραίτητο να σταματούν για λίγο τη 
δράση τους, για να γίνονται οι αναγκαίες 
επιδιορθώσεις. Άλλωστε τα κύτταρα ζουν 
ελάχιστα. Αντικαθίστανται σε μικρό 
ανθρώπινο χρονικό διάστημα. Η 
εξαφάνιση αυτών των απλών κυττάρων 
όμως διόλου δεν σας απασχολεί. Στη 
νοημοσύνη των ανθρώπων είναι κι αυτό 
θάνατος. Κι όμως, δεν θρηνείτε γι αυτό 
ούτε καν το αναφέρετε. Πού οφείλεται 
αυτή η αδιαφορία; Απλά, ό,τι δεν βλέπετε, 
δεν υπάρχει για εσάς. 
Άρα, γίνεται και κάτι άλλο, όταν κοιμάσαι. 
Επικοινωνείς με κάτι άλλο. Χωρίς αυτό το 
άλλο είσαι χαμένος. Αυτό ουσιαστικά σε 
οδηγεί αλλά χρειάζεται να το ενημερώνεις 
συχνά και προπάντων σωστά. Θα το 
καταλάβεις καλύτερα, αν φανταστείς πως 
εσύ είσαι μια στρατιωτική περίπολος. 
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Εκτελείς μια περιπολία με βάση 
συγκεκριμένες εντολές. Πρέπει όμως να 
αναφέρεις όσα συμβαίνουν στη βάση σου. 
Εκεί λαμβάνονται κι άλλες τέτοιες 
αναφορές, αναλύονται και αποφασίζονται 
νέες δράσεις. Οι αναφορές στη διοίκηση 
είναι σημαντικές. Χωρίς αυτές δεν μπορεί 
να υπάρξει επιτυχής συνέχεια. Όπως 
καταλαβαίνεις, αυτές οι  αναφορές και  
επικοινωνίες δεν μπορούν να γίνουν όταν 
δεν κοιμάσαι. Άλλα σε απασχολούν την  
ημέρα. Γι αυτό παύεις να υπάρχεις σαν 
υλικός άνθρωπος, όταν κοιμάσαι. Είσαι 
πιο κοντά στο άλλο.» 

«Αναφέρεσαι στην ψυχή μου, αυτό είναι 
το άλλο, έτσι δεν είναι;» 

«Το όνομα δεν έχει σημασία. Ξέρεις όμως 
πως υπάρχει κάτι ακόμα. Γι αυτό μιλώ.» 

«Ναι το ξέρω όπως το ξέρουν και πάρα 
πολλοί άλλοι. Αλλά για την ψυχή δεν 
έχουμε και τόσα πολλά να πούμε. 
Ευχαριστιέται με κάποια πράγματα αλλά 
κυρίως λυπάται με άλλα που, δυστυχώς, 
είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχει πολύ 
δυστυχία ακόμα πάνω στη Γη.» 

«Υπάρχει δυστυχία; Έτσι, απλά υπάρχει 
σαν κάποιος να την άφησε πάνω στον 
πλανήτη σας; Αστεία σκέψη κι αυτό. Εσείς 
οι ίδιοι την δημιουργείτε. Αυτό κάνετε τα 
υπόλοιπα δύο τρίτα της ζωής σας. 
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Σκέφτεστε και δημιουργείτε δυστυχία. Ο 
ένας κάνει τον άλλο να δυστυχεί. Τελικά 
όλοι δυστυχείτε. Καταλαβαίνεις πόση 
περισσότερη δυστυχία θα είχατε 
δημιουργήσει, αν κοιμόσασταν ακόμη 
λιγότερο;» 

«Θέλεις να πεις πως ο ύπνος είναι 
αναγκαίος για να μετριάζεται το κακό που 
προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι;» 

«Θέλω να πω, πως εσείς οι άνθρωποι δεν 
είσαστε ειλικρινείς στις σχέσεις σας. Όσο 
βρίσκεστε εκτός ύπνου λέτε ψέματα, 
υπόσχεστε τα αδύνατα και εξαπατάτε τον 
διπλανό σας. Αυτές είναι οι αιτίες της 
δυστυχίας σας. Η νύχτα είναι απαραίτητη 
γιατί μόνο τότε οι κακές σας σχέσεις 
μπορούν κάπως να υποχωρούν. Ωστόσο οι 
πολύ κακοί δρουν σχεδόν αποκλειστικά 
την νύχτα. Τότε αποφασίζονται τα 
χειρότερα. Ναι σωστά το θυμάσαι, της 
νύχτας τα καμώματα … τα βλέπει η μέρα 
και γελάει. Αλλά οι άνθρωποι στο τέλος 
δεν γελούν. Λυπούνται, γιατί νιώθουν πόση 
δυστυχία έχει η ζωή τους. Μήπως τώρα 
καταλαβαίνεις γιατί η Γη γυρίζει γύρω από 
τον Ήλιο; Μήπως καταλαβαίνεις γιατί 
πρέπει να υπάρχει νύχτα; 

ΤΑ ΜΩΡΑ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ 

Ίσως να καταλαβαίνεις γιατί τα μωρά 
κοιμούνται τόσο πολύ. Χρειάζονται πολλές 
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πληροφορίες για τη νέα ζωή τους. Οι 
ηλικιωμένοι δεν χρειάζονται πια πολλές 
πληροφορίες για το υπόλοιπο της ζωής 
τους.» 

«Ομολογώ πως δεν το είχα πάει τόσο 
μακριά αυτό το θέμα. Πράγματι οι νύχτες 
γεννούν κακία. Σκέπτομαι πως το 
κοινοβούλιό μας, νομοθετεί μόνο τη 
νύχτα. Ίσως γι αυτόν το λόγο δεν πάει 
καλά ο τόπος! 
Με το φαγητό; Τι γίνεται μ’ αυτό; Πού 
είναι το κακό; Ή μήπως δεν πρέπει να 
τρώνε οι άνθρωποι;» 

«Πολλά από αυτά που τρως δεν σε 
διατηρούν στη ζωή. Απλά τα σπρώχνεις 
στο στομάχι σου. Η πραγματική τροφή 
είναι αντίδοτο, ίαμα, διορθώνει άσχημες 
καταστάσεις και διαδικασίες στο σώμα 
σου. Αναγνωρίζω πως οι άνθρωποι, σ’ 
αυτήν τη δύσκολη θέση που βρίσκονται, 
δεν μπορούν να λάβουν αλλιώς ενέργεια 
παρά μόνο μέσα από τα στοιχειώδη 
συστατικά της ύλης. Αναγκαστικά τρέφεστε 
από πρωτογενή υλικά αλλά αυτό θα 
αλλάξει, όταν θα πάρετε καλύτερη θέση 
στο σύμπαν.» 

Έχει πλάκα το ζελέ. Ξέρει κι από Ιπποκράτη! 
«Πριν πας παρακάτω, θέλω να σε 
ρωτήσω κάτι σχετικό με τις αισθήσεις. 
Εμείς οι άνθρωποι έχουμε σε πολύ 
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μεγάλη υπόληψη τις αισθήσεις μας. Ό,τι  
ξέρουμε, βασικά το αντλούμε μέσα από 
τα αισθητήρια όργανά μας. Είναι αυτό 
κάτι που γίνεται σε όλο το σύμπαν;» 

ΑΙΘΕΡΙΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

«Ναι, μπορείς να πεις πως κάπως έτσι 
συμβαίνει. Αλλάζει μόνο ο τρόπος, το μέσο 
που δέχεται ένα ον τις γνώσεις.» 

«Θα ήθελα να ακούσω γι αυτό.» 

«Πρώτα να πούμε πως οι γνώσεις είναι 
όλες διαθέσιμες σε όλους. Οι ανώτερες 
οντότητες αντιλαμβάνονται τα πάντα μέσα 
από τις δονήσεις που παράγουν τα άλλα 
όντα. Κάθε κατώτερο ον είτε κινείται είτε 
μιλάει είτε σκέπτεται παράγει δονήσεις. 
Αυτές οι δονήσεις περιγράφουν την 
κατάστασή του. Όλα παράγουν δονήσεις, 
όλα εκδηλώνουν την παρουσία τους μέσα 
από τέτοιες δονήσεις. 
Όταν κάτι αλλάζει, αυτή η αλλαγή 
μεταδίδεται ως δόνηση. Κάθε ον, που 
δονείται σε πιο χαμηλή συχνότητα, δεν 
αντιλαμβάνεται τα όντα που δονούνται σε 
υψηλότερες συχνότητες.» 

«Γιατί αυτό; Υπάρχει κάποιος λόγος;» 

«Θα το καταλάβεις καλύτερα αν σκεφτείς 
έναν νεαρό τενόρο και έναν ηλικιωμένο 
ακροατή. Οι φωνητικές χορδές του 
τενόρου παράγουν υψηλές συχνότητες, σ’ 
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αυτές δονούνται. Μέσα όμως στο αυτί του 
ακροατή αυτές οι υψηλές συχνότητες δεν 
αποδίδονται από τη σφύρα στον άκμονα. 
Γι’ αυτό λέτε πως ο γέρος βαριά ακούει, 
αισθάνεται μόνο τις χαμηλές συχνότητες. 
Κάτι ανάλογο γίνεται και στη Γη. Όταν 
συμβαίνουν αλλαγές στην ατμοσφαιρική 
πίεση, πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, 
τα πλάσματα που δονούνται σε πολύ αργές 
συχνότητες δηλαδή τα μεγαλόσωμα 
θηλαστικά, δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το 
νιώθουν. Κάποια άλλα όμως πλάσματα, 
όπως τα μικροσκοπικά έντομα, το 
αντιλαμβάνονται αμέσως. Γι αυτό πετάνε 
χαμηλά, για να είναι πιο κοντά σε 
προστασία, όταν ξεσπάσει κακοκαιρία. 
Αυτό αναγκάζει τα πουλιά, που τρέφονται 
μ’ αυτά τα έντομα, να πετάνε πιο χαμηλά. 
Οι άνθρωποι βλέπουν τα πουλιά και μέσα 
από το λογικό τους δηλαδή τις 
παρατηρήσεις, συμπεραίνουν πως κάποια 
κακοκαιρία θα συμβεί τις επόμενες ώρες.  
Κάτι αντίστοιχο γίνεται, για να λάβει ένας 
άνθρωπος την πληροφορία, πόσο μακριά 
ξέσπασε ο κεραυνός. Μετράει τον χρόνο 
από την λάμψη που είδε μέχρι τότε που 
άκουσε τον θόρυβο. Πάλι τα αισθητήρια 
όργανα έδωσαν πληροφορίες και με τη 
λογική κατάλαβε πόσο μακριά έπεσε ο 
κεραυνός. 



ΤΟ ΖΕΛΕ 

35 

Στις ανώτερες οντότητες δεν χρειάζονται 
μάτια, σαν τα ανθρώπινα ούτε άλλης 
μορφής αισθητήρια όργανα. Οι δονήσεις 
αυτές γίνονται αντιληπτές σαν μικρές 
αέρινες μεταβολές.» 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

«Επομένως, όταν βασίζεται κανείς στα 
αισθητήρια όργανά του, δεν έχει καλή 
ποιότητα αντίληψης.» 

«Όχι, δεν έχει, γι αυτό η ανθρώπινη 
δικαιοσύνη προσπαθεί να πλησιάσει την 
αλήθεια μέσα από τις αφηγήσεις  πολλών 
μαρτύρων. 
Ο άνθρωπος έχει χαμηλής ποιότητας 
αισθητήρια όργανα κι οι αισθήσεις του 
είναι επαρκείς μόνο για την υλική ζωή του. 
Γενικά, αυτές οι αισθήσεις πρέπει να είναι 
ισορροπημένες μεταξύ τους γιατί μόνο έτσι 
μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει σωστά 
τις ανάγκες του. 
Ωστόσο, μερικοί από τους ανθρώπους 
έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε μια από 
τις αισθήσεις, όπως οι τυφλοί την αφή. Στα 
περισσότερα ζώα η οσμή είναι 
περισσότερο ανεπτυγμένη από τις 
υπόλοιπες αισθήσεις. 
Ο άνθρωπος που έχει μια υπερευαισθησία, 
γενικά, είναι περισσότερο επιρρεπής σε 
λάθη και κακές εκτιμήσεις. Να φοβάσαι 



ΜΑΝΘΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 

36 

και να λυπάσαι όποιον έχει τέτοια 
χαρακτηριστικά.» 

«Περίμενε. Ο τυφλός δηλαδή είναι σε 
άσχημη κατάσταση;» 

«Έτσι είναι. Είναι υποχρεωμένος να 
βασισθεί περισσότερο στις υπόλοιπες 
αισθήσεις του κι αυτό τον καθιστά 
ευάλωτο στις εκτιμήσεις του.» 

«Το ίδιο ισχυρίζεσαι και για έναν εκ 
γενετής τυφλό;» 

«Νομίζω πως προσπαθείς να δώσεις 
απαλλαγή στο συμβάν. Νιώθεις οίκτο για 
τα άτομα αυτής της κατάστασης. Έφτασες 
σε ένα συμπέρασμα χρησιμοποιώντας 
λανθασμένα τις πληροφορίες σου. Τυπικό 
χαρακτηριστικό των ανθρώπων.» 

«Πάλι λάθος με βρίσκεις; Δηλαδή φταίει 
ο γεννημένος τυφλός για την κατάστασή 
του; Είναι δυνατόν;» 

ΣΚΟΠΙΜΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

«Η κάθε οντότητα, που εμφανίζεται με 
ανθρώπινες ιδιότητες, έχει ήδη αποφασίσει 
τι θα κάνει και με ποιον τρόπο θα το 
κάνει. Κανείς δεν παρουσιάζεται απλά 
κάπου, έτσι στην τύχη. Δεν υπάρχει τύχη, 
όλα είναι στη βούληση της κάθε οντότητας. 
Μόνη της κάθε οντότητα αποφασίζει κι 
αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο το σύμπαν. 
Μόνον εκείνη γνωρίζει την αιτία των 
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αλλαγών της και τι προσπαθεί να 
καταφέρει. Όλα αλλάζουν παντού αλλά 
κανείς δεν επεμβαίνει στις αποφάσεις ενός 
άλλου. Μοίρα είναι αυτό που αποφάσισες 
να ακολουθήσεις με όσες και όποιες 
συνέπειες μπορεί να έχει. Αυτό που είναι 
κοινό και απαραβίαστο για όλους είναι ο 
νόμος που επιτρέπει σε όλα τα όντα να 
συνυπάρχουν χωρίς να απειλείται κάποιο 
από αυτά.»   
«Επομένως και για όποιον έχει από 
ατύχημα υποστεί τύφλωση, δεν τρέχει 
τίποτα ε;» 

«Ατύχημα! Μπορεί να καταλάβεις την 
έννοια της λέξης που μόλις εκστόμισες; 
Ατυχήματα δεν υπάρχουν ούτε ευτυχήματα. 
Αυτά είναι δικαιολογίες στο μυαλό σας, για 
να αποφύγετε τις ευθύνες σας.» 

«Καλά, σε αυτό δεν σε καταλαβαίνω και 
φυσικά δεν συμφωνώ μαζί σου.» 

«Πολύ φυσικό. Δεν περιμένω κάτι άλλο 
από άνθρωπο. Όμως περιμένω κάποτε να 
διορθώσεις όλα αυτά που νομίζεις πως 
απλά και τυχαία συμβαίνουν και οι 
συνέπειες τους επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή 
σας. Μέχρι τότε, να θυμάσαι πως τίποτα 
δεν παρεμβαίνει από μόνο του σε κάτι 
άλλο. Πάντα υπάρχει αιτία για όσα 
συμβαίνουν.» 
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«Κι όμως, στη δική μου ζωή πολλοί είναι 
αυτοί που παρεμβαίνουν κάθε τόσο. Πώς 
μπορώ εγώ λοιπόν να ακολουθήσω το 
πρόγραμμα όσων έχω επιλέξει; Πώς να 
μην κάνω λάθη και κακές εκτιμήσεις, σαν 
κι αυτές που μου προσάπτεις; 
Εδώ που τα λέμε, όλο λάθη ανακαλύπτεις 
κι όλο για λάθη μιλάς συνεχώς. Τίποτα 
άλλο δεν υπάρχει για σένα; Και για να 
βάλουμε μια τάξη, εσύ δεν έχεις 
προβλήματα; Σε σένα δεν φτάνουν λάθη; 
Δεν έχεις άτυχες στιγμές δικές σου ή 
άλλων που επιδρούν σε σένα;» 

ΤΑΞΗ – ΧΑΟΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

«Ατελείς σκέψεις όλα αυτά αλλά θα 
απαντήσω και εσύ προσπάθησε να 
καταλάβεις. 
Τάξη υπάρχει, όταν η ενέργεια –και 
φυσικά η ύλη- εξελίσσεται σε καταστάσεις 
με συνέπειες που γνωρίζεις ή μπορείς 
σχετικά εύκολα να αντιμετωπίσεις και 
επομένως δεν σε αναστατώνουν. 
Χάος υπάρχει, όταν η επόμενη κατάσταση 
περιέχει άγνωστες συνέπειες και επομένως 
αναστατώνεσαι αφού πιστεύεις πως δεν 
μπορείς να τις αντιμετωπίσεις επιτυχώς. 
Σε απόλυτη μορφή δεν υπάρχει ούτε το ένα 
ούτε το άλλο. Οι αλλαγές είναι πολλές και 
μερικές από αυτές είναι ταχύτατες, με 
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ταυτόχρονη παρουσία ενέργειας ποικίλων 
μορφών. Τίποτα δεν παραμένει όπως 
πριν.» 

Κι από Ηράκλειτο σκαμπάζει το τρέμουλο. Να 
δω μέχρι πού θα το φτάσει. 

«Πρόβλημα είναι κάθε τι που σε 
απασχολεί εσένα ως άνθρωπο. Θα 
μπορούσαμε να πούμε πως κάθε πρόβλημα 
είναι μια στιγμή σε κατάσταση χάους. 
Όμως κι αυτή η έννοια περιέχει ασάφεια 
γιατί κάτω από ένα πρόβλημα, που οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται με τις 
αισθήσεις τους, συνυπάρχουν την ίδια 
στιγμή πάρα πολλές άλλες καταστάσεις. 
Είναι καταστάσεις αλλαγών στην ύλη αλλά 
με την παρουσία ενέργειας. Αυτές οι 
καταστάσεις  είναι δύσκολες γιατί οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να αισθανθούν όλα 
τα είδη της ενέργειας. Αντιλαμβάνονται 
πολλά πράγματα από την ύλη αλλά όχι τα 
πάντα για την ύλη. Από ενέργεια έχουν 
μαύρα μεσάνυχτα! 
Αντί για πρόβλημα είναι προτιμότερο να 
μιλάνε για ενόχληση, για ανάγκη ή για 
επιθυμία. 

Ενόχληση είναι μερικά κουνούπια που 
επιδιώκουν να πάρουν από το σώμα σου 
λίγο αίμα. Το αίμα σου είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι ύλης για τη δική τους 
ζωή. 
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Ανάγκη έχεις τα ζεστά ρούχα το χειμώνα. 
Επιθυμία είναι καθετί από ύλη ή αυτό που 
έχει να κάνει με ύλη. Επιθυμείς μια 
έντομο-απωθητική κρέμα για τα κουνούπια 
και χρήματα για τα ρούχα, για να 
αναφερθούμε στα δύο προηγούμενα 
παραδείγματα. Όλα αυτά όμως είναι ύλη 
και απαιτούν ενέργεια. Τα κουνούπια 
απωθούνται από την οσμή που 
ελευθερώνει η κρέμα και τα χρήματα 
απαιτούν εργασία, κόπο. Τα ζώα του 
πλανήτη σας τρίβονται στα χόρτα και στη 
λάσπη για να απαλλαγούν από τα 
τσιμπήματα και μετακινούνται σε άλλους 
τόπους, πιο ζεστούς, για να αποφύγουν το 
κρύο. Χρησιμοποιούν εσωτερικές γνώσεις, 
δηλαδή στοιχεία που γνωρίζουν. Οι 
άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά αλλά 
έχουν ένα άλλο σπουδαίο βοήθημα, τις 
ιδέες και μ’ αυτές προσπαθούν να πετύχουν 
αποτελέσματα. Δυστυχώς, κι αυτά είναι 
πολύ φτωχά μέχρι τώρα. Το μέγεθος της 
άγνοιας είναι η αιτία κι αυτό είναι ακόμα 
πολύ μεγάλο.» 

«Μισό λεπτό. Αν έχω την επιθυμία να 
γίνω καλύτερος, ν’ ανέβω ψυχικά αυτό 
έχει κάποια σχέση με την ύλη; Δεν 
νομίζω.» 
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ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΔΕΑ 

«Όποια άνοδο κι αν πετύχεις, σε όποια μη 
υλική υπόσταση κι αν αναφέρεσαι, στο 
τέλος η συμπεριφορά σου θα γίνει αισθητή 
ως αλλαγή στην σωματική σου υπόσταση. 
Δεν είσαι όμως μία υπόσταση μόνο αλλά 
πολλές μαζί και σε κάθε ερέθισμα πάντα 
περισσότερες από μία υποστάσεις νιώθουν 
το διαφορετικό, την αλλαγή που συμβαίνει. 
Όλες αυτές οι υποστάσεις πρέπει να είναι 
σε ισορροπία. Βλέπεις, το σώμα σου είναι 
η βάση για την ύπαρξή σου στον πλανήτη 
Γη. Είναι όμως ένας φορέας πολλαπλών 
συνιστωσών. 
Κάθε λοιπόν άσχημη κατάσταση, το 
πρόβλημα όπως το λες, πρέπει να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Εδώ βοηθάει η 
παρατήρηση και η εμπειρία. Αυτά είναι 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, δεν 
υπάρχουν στα ζώα. Οι άνθρωποι 
διαφέρουν από τα ζώα στο ότι μπορούν να 
μαθαίνουν για το σώμα τους και να 
αναζητούν λύσεις από το περιβάλλον τους. 
Όλα τα υπόλοιπα όντα γνωρίζουν εκ 
γενετής τι να κάνουν ανάλογα με τις 
συνθήκες που συναντούν. Ο άνθρωπος 
είναι κάτι άλλο. Δεν γεννιέται μαθημένος 
με την έννοια να συμπεριφέρεται 
προγραμματισμένα στις συνθήκες της ζωής 
του. Τίποτα στον άνθρωπο δεν είναι 
προκαθορισμένο.» 
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«Τι εννοείς;» 

Ο ΣΠΟΡΟΣ 

«Στα φυτά ο σπόρος είναι προορισμένος 
να γίνει κάτι συγκεκριμένο και χρήσιμο για 
τη ζωή άλλων φυτών, ζώων ή ανθρώπων. 
Το κουκούτσι της βερικοκιάς προορίζεται 
να δώσει ένα δένδρο για βερίκοκα. Αυτό 
και μόνον αυτό. 
Οι ποικιλίες στα φυτά είναι λίγες. Όλες 
όμως είναι απαραίτητες για αντίστοιχες 
γήινες κλιματικές καταστάσεις. 
Εκεί που πραγματικά υπάρχουν αμέτρητα 
είδη είναι στο μικρόκοσμο, στους μύκητες, 
στα βακτηρίδια, στους ιούς  και στα 
κύτταρα. Οι άνθρωποι, στην ουσία, δεν 
γνωρίζουν τίποτε γι’ αυτές τις μορφές ύλης. 
Στις ενδιάμεσες καταστάσεις ύλης, όπως 
τα ζώα, η ποικιλία είναι μεγάλη αλλά όλες 
οι διαφορές αφορούν τον τρόπο ζωής και 
τη συμμετοχή κάθε ζώου στις διαδικασίες 
των φυτών. Υπάρχει λοιπόν αλληλο-

εξάρτηση. Η μεγάλη μήτρα όλων πάνω στη 
Γη είναι τα φυτά. Αυτά συντηρούν τα 
πάντα. 
Στους ανθρώπους η ποικιλία δεν είναι 
μεγάλη. Υπάρχουν βέβαια τα κύρια 
χαρακτηριστικά των φυλών αλλά όσο οι 
άνθρωποι αλληλεπιδρούν οι διαφορές 
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αυτές αφορούν μόνο στα εξωτερικά 
σωματικά χαρακτηριστικά.» 

«Ναι, έτσι είναι. Στις μεγάλες πόλεις οι 
άνθρωποι έχουν διαφορετικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά αλλά στο βάθος όλοι 
έχουν την ίδια συμπεριφορά. Όλοι 
αναζητούν τα χρήματα, την καλοπέραση 
και την ίδια στιγμή αδιαφορούν για τον 
διπλανό τους.» 

«Σωστά! Τα ανθρώπινα σώματα έχουν 
κάποιες διαφορές αλλά όλα αυτά 
αναφέρονται μόνο σε μια από τις πολλές 
υποστάσεις. Αυτές οι διαφορές επιδρούν 
μόνο στη φυσική υπόσταση. Καμιά όμως 
επίδραση δεν έχουν στις άλλες υποστάσεις. 
Εκεί άλλα πράγματα έχουν σημασία. 
Η φυσική υπόσταση χαρακτηρίζεται μόνο 
από την ύλη. Ο άνθρωπος δρα 
διαφορετικά όχι τόσο γιατί είναι 
διαφορετικός από τα ζώα αλλά κυρίως 
γιατί έχει κι άλλες υποστάσεις που δεν έχει 
σχέση η συνηθισμένη μορφή της ύλης. Ως 
φυσική υπόσταση είναι πιο κοντά στη 
σύνθεση των μεγαλόσωμων θηλαστικών 
ζώων παρά των φυτών. Σχεδόν είναι ένα 
από αυτά τα ζώα. 
Αυτό που μόνον ο άνθρωπος μπορεί να 
χρησιμοποιεί είναι η ιδέα δηλαδή ένα 
βοήθημα με το οποίο αναζητά τρόπο να 
βρει λύση σε κάτι που τον απασχολεί. 
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Εδώ υπεισέρχονται οι ιδιότητες άλλων 
υποστάσεων. Οι ιδέες δεν είναι προϊόντα 
ύλης. Αυτό που αποκαλείτε ταλέντο ή 
εφευρετικότητα είναι απ’ αλλού φερμένο. 
Έχουν όλοι οι άνθρωποι ταλέντο ή έφεση 
στην εφευρετικότητα; Όχι βέβαια! Γιατί 
συμβαίνει αυτό; Αναζήτησε την απάντηση 
στο γεγονός πως δεν υπάρχει επαρκής 
σύνδεση των υποστάσεων που αναφέραμε. 
Δεν υπάρχει ισορροπία που σημαίνει ότι 
δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους αυτές οι 
διαφορετικές υποστάσεις. Κάτι εμποδίζει 
την επικοινωνία μεταξύ τους. Φαίνεται 
πως η ενέργεια καταναλώνεται μόνο στη 
φυσική υπόσταση στο μαμ - κακά και νάνι. 
Έτσι προκύπτουν οι δυσκολίες, τα 
προβλήματα, του ανθρώπου. Όσο 
περισσότερο ο άνθρωπος καταλαβαίνει την 
ύλη, τόσο περισσότερο βελτιώνει τις ιδέες 
του και τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών του είναι περισσότερο 
χρήσιμα. 

ΥΠΟ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Επομένως, κάθε πρόβλημα είναι μια 
άσχημη κατάσταση που, για να 
εξουδετερωθεί, περιμένει μια ιδέα. Αυτή 
όμως η ιδέα δεν είναι καθόλου προφανής, 
τουλάχιστον στην αρχή. Η ιδέα που θα 
δώσει λύση στο πρόβλημα πρέπει να είναι 
σωστή σκέψη, ενεργός σκέψη. Ως τέτοια 
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είναι προϊόν γνώσης. Αυτό οι περισσότεροι 
άνθρωποι το αποκαλούν φαντασία. Άρα, 
φαντασία έχει αυτός που μπορεί να 
διαχειρίζεται τη γνώση του. Αν όμως δεν 
έχει γνώση, τότε οδηγείται σε φαντασίωση, 
κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό και 
μερικές φορές γίνεται εξαιρετικά 
επικίνδυνο. 
Με γνώση λοιπόν προσεγγίζεις το 
πρόβλημα. Γι’ αυτό και πολύ συχνά 
απευθύνεστε σε ειδικούς δηλαδή σε 
εκείνους που γνωρίζουν περισσότερα. 
Κάποτε όλοι οι άνθρωποι θα γνωρίζουν. 
Τότε θα έχουν αποκατασταθεί οι δίαυλοι 
επικοινωνίας με τις υπόλοιπες υποστάσεις. 
Οπότε δεν θα  υπάρχουν προβλήματα. Οι 
γνώσεις θα είναι εκείνες που εσείς σήμερα 
αποκαλείτε ενόραση δηλαδή το να μπορείς 
να υπολογίσεις τις συνέπειες που θα 

δημιουργηθούν από μια συγκεκριμένη 
δράση. 
Μέχρι τότε, δεν έχετε άλλη λύση από το να  
προσπαθείτε να προσδιορίζετε το κάθε 
πρόβλημα. Αυτό απαιτεί ικανότητα να 
προσδιορίσετε τα βασικά στοιχεία που το 
αποτελούν. Από τη στιγμή που το 
πρόβλημα προσδιοριστεί, αρχίζει η 
διαδικασία της διάσπασής του δηλαδή   
αρχίζουν να φαίνονται τα εσωτερικά του 
μέρη. Εκεί τα πράγματα είναι μικρότερης 
έντασης ή λιγότερο σημαντικά. Κι εδώ 
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ακολουθείς ακριβώς την ίδια διαδικασία, 
δηλαδή αναγνωρίζεις με παρατήρηση και 
εμπειρία τα επιμέρους κομμάτια και 
προσδιορίζεις τα στοιχεία που το 
αποτελούν. 
Αυτός είναι ο δρόμος. Προχωρά κανείς 
στα κατώτερα προβλήματα μέχρι να φτάσει 
σε απλές διαδικασίες όπως να μάθει ένα 
όνομα ή να εκτελέσει μια απλή πράξη ή 
σύγκριση.» 

«Αυτό εμείς οι άνθρωποι, το αποκαλούμε 
‘προγραμματισμό’ και έτσι λειτουργούν 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η μέθοδος 
αυτή βοηθάει να προγραμματίσουμε τις 
μηχανές μας που με τη σειρά τους 
βοηθούν το έργο μας.» 

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

«Πάντα είχες βοήθεια. Στην αρχή ήταν 
απλά εργαλεία από πέτρα, μετά από 
σίδερο, μετά με καλώδια, τώρα με 
ολοκληρωμένα κυκλώματα και αύριο θα 
είναι με φως και αργότερα μόνο με 
σκέψη.» 

«Τι είπες πως θα είναι; Με φως και 
σκέψη; Για να σε ακούσω σ’ αυτό, με 
ενδιαφέρει πολύ.» 

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα. 
Καλύτερα να σου πω μερικά ακόμα από 
την ύλη του σήμερα.» 
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«Περίμενε, θέλω να σε ακούσω σ’ αυτό 
με το φως και τη σκέψη.» 

«Μη βιάζεσαι. Δεν ξέρεις ακόμα για το 

φως.» 

«Για ζελέ … συγνώμη … για κάτι που 
έχει τη μορφή ζελέ θέλω να πω, ωραία τα 
λες. Ειλικρινά θαυμάζω όσα λες με τόσο 
απλό και κατανοητό τρόπο. Οι άνθρωποι 
δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό. 
Εντάξει λοιπόν πάμε πιο αργά, στα 
σημερινά επίπεδα ύλης. Αποσύρω την 
προηγούμενη ερώτηση και θέλω να μάθω 
τι εννοείς εσύ, όταν λες σύγκριση.» 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

«Η σύγκριση είναι μια συχνή διαδικασία 
στο σύμπαν. Όλα γνωρίζουν τι να κάνουν 
αλλά όλα περιμένουν την κατάλληλη 
στιγμή, για να προχωρήσουν. Αυτό γίνεται 
με συνεχείς συγκρίσεις. Και στη Γη οι 
σπόροι είναι ζωντανοί για ένα μεγάλο 
διάστημα και συνεχώς ανιχνεύουν το 
περιβάλλον τους. Ρωτούν λοιπόν για τα 
επίπεδα της υγρασίας δηλαδή για την 
ποσότητα σε νερό. Συγκρίνουν την υγρασία 
κι αν την βρουν σε τιμή ίση με αυτή που 
είναι προγραμματισμένοι να δράσουν, τότε 
επιτρέπουν να βγει από μέσα τους το φυτό. 
Το γήινο περιβάλλον έχει ανάγκη το νερό, 
είναι το πρωτογενές στοιχείο αλλαγής της 
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ύλης, το πλέον απαραίτητο για τον 
πλανήτη.» 

«Χμ! Καλά λοιπόν το είχα υποψιαστεί. 
Για προχώρα.» 

«Δύσκολο πράγμα η σύγκριση γιατί απαιτεί 
μεγάλη προσοχή. Οι άνθρωποι δεν τα 
καταφέρνουν πάντα στις συγκρίσεις. Δεν 
έχουν μέσα τους πρόγραμμα, οδηγίες 
δράσεις, όπως ο απλός σπόρος. Πρέπει 
μόνοι τους να βρουν το πότε και το πώς θα 
δράσουν. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί 
επιχειρούν άκαιρα και αποτυγχάνουν. 
Άλλοι πάλι βιάζονται υπερβολικά και 
αποτυγχάνουν, επίσης. Ελάχιστοι έχουν 
την υπομονή και επιμονή να πετύχουν και 
πετυχαίνουν κάτι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 
να πούμε κάτι για τη σύγκριση. 
Ας θεωρήσουμε πως έχουμε δύο 
καταστάσεις ή δύο πρόσωπα ή δύο 
οτιδήποτε, το Α και το Β. Τι μπορεί να 
συμβαίνει μ’ αυτά τα δύο; 
Μπορεί το Α να είναι αντίθετο του Β. Για 
παράδειγμα, γνωρίζεις τη Μαίρη, την 
γραμματέα της εταιρείας σου. Είναι μια 
νέα και όμορφη γυναίκα. Σου αρέσει 
δηλαδή μέσα από τα αισθητήρια όργανα 
του σώματος σχηματίζεις μια εικόνα 
ωραία, ευχάριστη σε σένα. 
Ο πρώην συνάδελφός σου, ο Τάσος, σού 
δίνει την πληροφορία πως η Σοφία, η 
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γραμματέας στη δική του εταιρεία, δεν 
είναι ωραία γυναίκα. 
Θα αποκτήσεις γνώση από αυτήν την 
πληροφορία, μόνο αν καταφέρεις να την 
αποκωδικοποιήσεις, αλλιώς θα νιώσεις 
ανίκανος κι αυτό θα σε φέρει σε άβολη 
θέση θα είσαι δηλαδή μέσα σε μια άσχημη 
κατάσταση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για 
σένα. Τι κάνεις λοιπόν, για να βρεις λύση 
στο πρόβλημα που λέγεται Σοφία; 
Ανακαλείς στη μνήμη σου όλες εκείνες τις 
γνώσεις που έχεις για τη Μαίρη. Είναι 
όλες συγκεντρωμένες σε μια εικόνα. Είναι 
η εικόνα της ωραίας γυναίκας. 
Μετά σχηματίζεις μια αντίθετη εικόνα. 
Είναι η εικόνα της όχι ωραίας γυναίκας. 
Μπορείς να δημιουργήσεις γνώση για τη 
Σοφία, αν την φανταστείς ως αρκετά 
παχουλή ή κοκαλιάρα, με άχαρες κινήσεις, 
μάλλον ασυνήθιστο κόψιμο των μαλλιών 
της κι άλλα ακόμα. 
Μπορεί αυτή η νέα γνώση, να είναι 
αληθινή; Δεν το ξέρεις. Ωστόσο έχεις τώρα 
μια εικόνα για τη Σοφία. Είναι καθαρά 
δικό σου προϊόν. Την δημιούργησες με τη 
φαντασία σου δηλαδή χρησιμοποίησες 
άλλες γνώσεις και έφτιαξες κάτι που 
υπάρχει μέσα σε σένα μόνο. Αυτή είναι η 
δική σου πραγματικότητα στο θέμα Σοφία. 
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Αυτός είναι μόνο ένας τρόπος, μια ιδέα 
που χρησιμοποίησες για  να πλησιάσεις 
στη λύση του προβλήματος. Αν κάποτε δεις 
τη Σοφία και διαπιστώσεις πως όσα 
σκέφτηκες γι αυτή συμπίπτουν με την 
εμφάνισή της, συγχαρητήρια, βρήκες τη 
λύση. Αν έπεσες πολύ κοντά, πάλι καλά τα 
κατάφερες. Αν έπεσες έξω, τότε μόλις 
δημιούργησες ένα ακόμα πρόβλημα. Δεν τα 
κατάφερες να βρεις τη λύση κι ίσως 
αρχίζεις να πιστεύεις πως δεν είσαι τελικά 
ικανός.» 

«Όπως μου τα λες, οι πιθανότητες να 
λύσουμε τέτοια προβλήματα έχουν 
χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.» 

«Ασφαλώς, έτσι είναι, έχεις δίκιο! Γι αυτό 
έχουν τόσες πολλές ατυχείς γνώμες οι 
περισσότεροι άνθρωπο.» 

«Μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα;» 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

«Μπορεί. Αντί να δημιουργήσεις την 
εικόνα της Σοφίας από τις λιγοστές και 
ατελείς γνώσεις μέσα σου, μπορείς να 
ρωτήσεις τον Τάσο και να πάρεις 
πληροφορίες γι αυτήν. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν ασχολείσαι με 
το γενικό πρόβλημα, τη γενική εικόνα της 
Σοφίας, αλλά με ένα υπο-πρόβλημα που 
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μπορεί να αφορά τα μαλλιά της. Ένα άλλο 
υπο-πρόβλημα θα ήταν σχετικό με το 
στήθος της. Έτσι κάνεις ανάλυση ενός 
γενικού προβλήματος σε άλλα προβλήματα 
που είναι μικρότερα ή τα προσεγγίζεις πιο 
εύκολα. Μαθαίνεις μέσα από απλές 
ερωτήσεις και λύνεις υπο-προβλήματα. 
Μπορείς να ρωτήσεις το ύψος και το 
βάρος της Σοφίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση 
θα χρειαστείς μια σχετικά απλή αριθμητική 
πράξη, για να βρεις τον δείκτη της 
σωματικής μάζας. Απ’ αυτόν μπορείς να 
συμπεράνεις, αν είναι παχύσαρκη, 
ευτραφής, κανονική ή λιπόσαρκη. Βέβαια 
μερικές φωτογραφίες της θα έδιναν άμεσα 
κι άλλες πληροφορίες.» 

«Συμφωνώ μαζί σου. Άλλωστε κάτι 
ανάλογο κάνω κι εγώ στη δική μου 
εργασία.» 

«Ώρα τότε για το επόμενο παράδειγμα. Για 
να λυθεί μια κατάσταση μπορεί να 
απαιτείται η δράση του Α ή του Β. Αν 
χρειάζεσαι ένα ποτήρι νερό, για να πάρεις 
το χάπι σου, τότε ο Α ή Β που θα σου 
δώσει νερό είναι η λύση. Δεν αποκλείεται 
να φέρουν κι οι δύο από ένα ποτήρι νερό. 
Εσύ πάντως θα λύσεις και πάλι το 
πρόβλημα. 
Το επόμενο παράδειγμα είναι επίσης απλό. 
Έστω πως πρέπει να βγει το έπιπλο της 
βιβλιοθήκης από το γραφείο σου. 
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Χρειάζεται η δράση του Α και του Β 
αλλιώς το έπιπλο δεν θα μετακινηθεί. 
Από τα τρία αυτά απλά παραδείγματα 
καταλαβαίνεις πως η σύγκριση είναι το πιο 
δύσκολο γιατί απαιτεί καλή γνώση για 
έννοιες όπως καλό, όμορφο, δίκαιο, 
ωφέλιμο, αποδοτικό κι άλλες ακόμα. 
Νομίζω πως δεν είσαι απόλυτα κύριος 
τέτοιων εννοιών. Έχεις πολλά κενά. 
Φαντάσου τώρα τα λάθη που μπορούν να 
γίνουν με τα αντίθετα όλων αυτών των 
εννοιών.» 

«Βέβαια, έτσι είναι, το είπε και ο 
Αϊνστάιν. Όλα είναι σχετικά και 
εξαρτώνται από τον παρατηρητή, από την 
πλευρά που τα αξιολογεί κάποιος. Αφού  
παρατηρητής είναι ο άνθρωπος, δύσκολο 
να γίνει σωστή δουλειά.» 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

«Επομένως, το λάθος συμβαίνει ως 
αποτέλεσμα της άγνοιας. Η αξιολόγηση, 
γενικά, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση για 
έναν άνθρωπο. Η δυσκολία εμφανίζεται 
γιατί το συμφέρον του ενός δεν συμπίπτει 
τις περισσότερες φορές με το συμφέρον 
ενός άλλου. Εκεί αποτυγχάνουν όλα τα 
κοινά θέματα όπως η οικονομία, η 
πολιτική, η δικαιοσύνη, η θρησκεία και 
πολλά άλλα ακόμα. 
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Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ιδέες, 
όταν πρόκειται να χειριστούν ένα θέμα που 
αφορά πολλούς. Ονομάζουν τη διαδικασία 
σύσκεψη, συνέλευση, ψηφοφορία και το 
αποτέλεσμα πλειοψηφικό και άλλοτε 
δημοκρατικό. Μέσα σε μια ολιγομελή 
ομάδα, όπως η οικογένεια, τα προβλήματα 
που προκύπτουν από τα συμφέροντα είναι 
εξίσου σοβαρά. Γι αυτό η ομάδα σπάνια 
καταφέρνει να συντηρηθεί ως αρραγής 
ενότητα με κοινό στόχο.» 

«Ναι, είναι γνωστά κι αυτά τα συστήματα 
διοίκησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
οικογένειες, το επιβεβαιώνω. Πολλά τα 
προβλήματα. Δυστυχώς, τίποτα δεν είναι 
τέλειο σε τούτον τον κόσμο.» 

ΣΥΜΠΑΝ 

«Τότε δεν είναι κόσμος δηλαδή κόσμημα 
αλλά αθλιότητα και εξευτελισμός κάτι που 
κάνει τον άνθρωπο να συμπεριφέρεται ως 
κατώτερη σύνθεση ύλης σαν κι αυτή που 
απορροφά ύλη, τρέφεται και αποβάλλει 
ύλη. Κάτι όπως τα σκουλήκια μέσα στο 
χώμα. Τουλάχιστον αυτά με τη δράση τους 
δημιουργούν αεραγωγούς, χρήσιμους στη 
μεταβολή των συστατικών του εδάφους.» 

«Λυπάμαι! Δυστυχώς δεν έχουμε προς το 
παρόν κάτι καλύτερο. Μήπως έχεις εσύ;» 

«Όχι εγώ. Το σύμπαν περιέχει τη λύση για 
όλα. Αλλά το σύμπαν συμπεριφέρεται με 
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συγκεκριμένο τρόπο κι αυτός δεν αλλάζει. 
Οι άνθρωποι συνεχώς αλλάζουν τον τρόπο 
σε μια προσπάθεια να παραμείνουν 
αναλλοίωτες οι καταστάσεις που τούς 
εξυπηρετούν. Αυτό είναι τραγικό λάθος και 
οφείλεται πάλι στην άγνοια.» 

«Πάντα με απασχολούσε γιατί να 
συμβαίνουν όλα αυτά τα στραβά. Γιατί 
πρέπει να υπάρχει τόση ταλαιπωρία και 
εκ των υστέρων να ανακαλύπτουμε πως 
ήταν πιο απλό αλλά αμελήσαμε να 
κάνουμε κάτι.» 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΧΑΙΟ 

«Δεν πρόκειται για αμέλεια αλλά για μια 
επιμελημένη διαδικασία. Θα καταλάβεις 
τώρα αυτό που λίγο πριν ανέφερες για 
άτυχες στιγμές. Ατυχία και δυστυχία είναι 
το αντίθετο της τύχης, της ευτυχίας. Και τα 
δύο έχουν θέμα την τύχη ή του τυχαίου σε 
μια υπόθεση. Μα δεν υπάρχει τυχαίο 
γεγονός. Όλα εξελίσσονται με βάση ένα 
σκοπό, ένα σχέδιο, κάποιο συμφέρον. 
Πόσο τυχαία νομίζεις ότι αλλάζει κάθε τι 
γύρω σου; 
Τυχαία γυρίζει έτσι η Γη και δημιουργείται 
η μέρα κι η νύχτα; 
Τυχαία τα περισσότερα ζώα αναζητούν 
τροφή τη νύχτα; 
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Τυχαία υπάρχει το ηλιακό φως για την 
ανάπτυξη των φυτών; 
Τυχαία η δημιουργία των εποχών; 
Τυχαία καρποφορούν διαφορετικά δέντρα 
σε διαφορετικές περιόδους και σε 
διαφορετικούς τόπους; 
Τυχαίο το μαγνητικό πεδίο της Γης; 
Τυχαία η ύπαρξη νερού σε τόσο μεγάλες 
ποσότητες; 
Τυχαίο που το υδρογόνο και το οξυγόνο 
είναι περιορισμένα στη γήινη ατμόσφαιρα; 
Μπορείς να σκεφτείς την ύπαρξη μίας 
μόνο εποχής; Συνεχώς φως ή σκοτάδι; 
Αλίμονο στα όσα θα παραχθούν από 
τέτοιες διαδικασίες! 
Οι αντιθέσεις διατηρούν την ισορροπία. 
Δεν υπάρχει τύχη. Μπορείς να αφαιρέσεις 
αυτό από τη σκέψη σου. Δεν σε ωφελεί 
κάτι τέτοιο.» 

«Ωραία η διάλεξή σου αλλά ξέρεις εμείς 
στη ζωή μας δεν έχουμε μόνο δύο 
πράγματα, όπως το Α και το Β. Δεν είναι 
καθόλου τόσο απλή η ζωή μας, δυστυχώς. 
Τις πιο πολλές φορές υπάρχει ένα πλήθος 
παραγόντων που δρουν ταυτόχρονα, 
συνυπάρχουν και ο καθένας απ’ αυτούς 
τους παράγοντες προκαλεί κάτι 
διαφορετικό από έναν άλλο παράγοντα. 
Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα απ’ 
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όσο εσύ προσπαθείς να τα 
παρουσιάσεις.» 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 

«Δεν έχεις καταλάβει. Τίποτα δεν γίνεται 
ταυτόχρονα. Όλα είναι σε μια σειρά και το 
ένα διαδέχεται το άλλο γιατί το ένα είναι 
αιτία του άλλου. Ούτε οι πολλοί 
παράγοντες είναι ουσιαστικά δυσκολία 
γιατί με τη χρήση των υπο-προβλημάτων 
όλοι οι παράγοντες μπορούν να 
απομονωθούν και ξεκαθαρίζουν απόλυτα 
τα αίτια από τα αποτελέσματα.» 

«Ίσως. Αλλά υπάρχει κάτι που νομίζω 
πως θα συμφωνήσεις. Ο άνθρωπος γενικά 
κάνει περισσότερα από ένα πράγματα. 
Για παράδειγμα, σπουδάζει και εργάζεται 
ή εργάζεται και έχει οικογενειακές 
υποχρεώσεις ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 
Αυτά τα παράλληλα είναι υπαρκτά και 
δημιουργούν σύνθετες καταστάσεις.» 

«Δεν είναι καθόλου έτσι. Κάθε τι 
εξελίσσεται είτε γρήγορα είτε αργά. Στα 
διαλείμματα, στα κενά μιας αργής 
διαδικασίας εξελίσσεται μια άλλη 
διαδικασία πιο γρήγορα. Μπορεί να 
γράφεις και να τρως μια τυρόπιτα. Κι 
όμως, σε αργή κίνηση θα παρατηρήσεις 
πως οι διαδικασίες δεν είναι παράλληλες. 
Η μια εξελίσσεται στα κενά της άλλης.» 
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«Ποια διαλείμματα; Για ποια κενά 
μιλάς;» 

«Όλα τα πράγματα γίνονται σε μικρές 
δόσεις, τίποτα δεν συμβαίνει συνεχώς. 
Κάθε κομμάτι μιας οποιασδήποτε 
διαδικασίας είναι διακριτό, έχει δική του 
αρχή και δικό του τέλος. Μπορεί αυτό να 
επαναλαμβάνεται αλλά ποτέ και τίποτα δεν 
είναι ίδιο με κάποιο προηγούμενο ή 
επόμενο. Θα το καταλάβεις, αν δεις ένα 
απλό καρδιογράφημα. Ο ένας παλμός από 
τον άλλον πάντα διαφέρει σε κάτι. 
Μικροδιαφορές αλλά υπαρκτές. 
Θα το διαπιστώσεις επίσης, αν δεις το 
παράδειγμα μιας θεατρικής παράστασης. 
Έχεις ένα κάποιο έργο που παίζεται για 
50-60 φορές σε μια περίοδο. Μετά οι 
υπεύθυνοι αποφασίζουν πως πρέπει να 
σταματήσουν τις παραστάσεις. Το έργο 
τελείωσε αλλά αυτό δεν είναι θάνατος, δεν 
είναι το τέλος. 
Οι ηθοποιοί θα συμμετάσχουν σε κάποιο 
άλλο έργο. Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί 
για άλλου θεατρικού θιάσου παραστάσεις. 
Τελικά, τίποτα δεν σταματάει,, τα πάντα 
ανασχηματίζονται με βάση κάποιες 
εμπειρίες, επιθυμίες και ανάγκες. Αυτό 
γίνεται συνέχεια.  
Πάντα υπάρχουν κενά ανάμεσα σε 
διαφορετικά πράγματα, όπως και ανάμεσα 
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σε δύο καρδιακούς παλμούς. Αυτά τα κενά 
είναι πολύ μικρά για κάποιους και αρκετά 
μεγάλα για άλλους.» 

«Τώρα μπήκαμε στα χωράφια της 
κβαντομηχανικής ή μήπως όχι;» 

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέπτεσαι 
γιατί μέσα σου δεν είναι ξεκάθαρο αυτό το 
κβαντομηχανική.» 

«Σε πληροφορώ, δεν είμαι ο μόνος πάνω 
στη Γη.» 

«Πάλι κενό στη γνώση. Θα καταλάβεις 
καλύτερα, αν αντιληφθείς πως κάθε 
κομμάτι ύλης είναι παράγωγο ενός άλλου 
κομματιού. Γνωρίζεις το υδρογόνο και το 
οξυγόνο. Είναι σχετικά απλά υλικά 
στοιχεία. Και τα δύο παράγονται από άλλα 
υλικά στοιχεία, ακόμα πιο απλά στην 
ενεργειακή τους κατάσταση.  
Γνωρίζεις τις ιδιότητες του υδρογόνου και 
του οξυγόνου. Το πρώτο είναι εκρηκτικό 
και το δεύτερο συντηρεί την καύση. Είναι 
και τα δύο πολύ συγγενικά στη δράση τους. 
Όμως από αυτά τα δύο παράγεται το νερό, 
που είναι πιο σύνθετο υλικό στοιχείο, αλλά 
δεν έχει καμιά από τις ιδιότητες των 
προηγούμενων στοιχείων. Αντίθετα με 
αυτά, εναντιώνεται στη καύση. 
Ο αέρας, που το σώμα σου χρειάζεται, 
περιέχει υδρογόνο και οξυγόνο σε μικρή 
ποσότητα αλλιώς θα είχες καεί. Το νερό σε 
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σώζει και μεταφέρει σε σένα έγκαιρα 
χρήσιμες πληροφορίες. Είσαι πολύ νερό κι 
εσύ και ο πλανήτης σου. 
Νομίζω τώρα καταλαβαίνεις πως κάθε 
επόμενο στοιχείο ή κατάσταση είναι 
διαφορετικό. Η ύλη συνεχώς  
ανασχηματίζεται, αλλάζει μορφή. 
Υπάρχουν όμως τα κενά και μέσα σ' αυτά 
υφίστανται άλλες διαδικασίες άγνωστες 
σχεδόν σε όλους τους  ανθρώπους.  
Τα πρωτογενή στοιχεία της αρχικής 
δημιουργίας της ύλης προέρχονται από 
αλλαγές στην ενέργεια. Όπως η ύλη έχει 
διαβαθμίσεις σε στερεά, υγρά, αέρια, 
εκρηκτικά, αδρανή και ευγενή υλικά, 
εσωθερμικές και εξωθερμικές ενώσεις έτσι 
συμβαίνει και με την ενέργεια. Έχει κι 
αυτή τα δικά της επίπεδα. 
Η πρωταρχική ενέργεια είναι το 
απλούστερο όλων. Αυτή όμως, μέσα από 
διαδοχικές μεταβολές, είναι η αιτία που 
παράγονται  όλα τα υπόλοιπα.» 

«Πώς να φανταστώ αυτήν την ενέργεια, 
για να την καταλάβω κάπως καλύτερα;» 

«Δεν μπορείς να την φανταστείς γιατί οι 
γνώσεις σου είναι ανύπαρκτες. Πάντως, 
έχει να κάνει με μεγάλη θερμοκρασία, αν 
αυτό σε βοηθάει κάπως.» 

«Ζέον Πυρ! Αυτό πρέπει να είναι.» 



ΜΑΝΘΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 

60 

«Το όνομα δεν έχει σημασία ούτε σ’ αυτήν 
την περίπτωση. Αυτή η πρωταρχική 
ενέργεια πάντως είναι η αιτία για τα 
πάντα. Επομένως, το πρώτο, η αρχική 
ουσία, το πιο αγνό κομμάτι ύπαρξης 
δημιουργεί ένα πιο σύνθετο. Αυτό με τη 
σειρά του δημιουργεί ένα επόμενο και μετά 
από κάποιες τέτοιες διαδικασίες κάποιο 
επίπεδο, κατώτερης πια, ενέργειας δίνει 
την αρχέγονη ύλη, την αγνότερη μορφή της 
ύλης, τα σωματίδια. Αυτά είναι οι γονείς 
της ύλης. Απλούστερη μορφή ύλης δεν 
υπάρχει. Από εκεί και πέρα η ύλη 
δημιουργεί όλο και πιο σύνθετα κομμάτια 
ύλης που όμως όλα είναι πια πολύ μακριά 
από τα σωματίδια – γονείς και φυσικά 
ακόμα πιο μακριά από την πρωταρχική 
ουσία της δημιουργίας. 
Διαπιστώνω πως κάτι γνωρίζεις από τα 
βασικά της ύλης. Εσύ τα ονομάζεις πυρήνα 
και ηλεκτρόνια. Για την ακρίβεια αυτά 
είναι τα πρώτα υλικά στοιχεία. Δεν είναι 
όμως αυτά οι γονείς της ύλης. Ωστόσο, 
έστω και μ’ αυτές τις πενιχρές γνώσεις 
μπορείς να σχηματίσεις άποψη για την ύλη. 
Ξέρεις πως όλα τα υλικά έχουν κοινή 
καταγωγή αν και  διαφοροποιούνται σε 
σχήμα, χρώμα, μέγεθος όπως και σε άλλα 
επιμέρους χαρακτηριστικά. 
Επίσης γνωρίζεις από την ατομική σου 
θεωρία τίποτα δεν είναι ενιαίο, συνεχές 
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και ακίνητο. Όλα κινούνται χωρίς 
συγκρούσεις γιατί πρέπει όλα να 
συνυπάρχουν. Αυτό, δυστυχώς, δεν υπάρχει 
στους ανθρώπους. Εκεί επικρατούν 
εντελώς αντίθετες απόψεις. Ο ένας 
επιθυμεί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
περιορίσει τον άλλο. Φυσικά κάθε 
προσπάθεια έχει και το αντίστοιχο τέλος κι 
έτσι προστατεύεται το όλον. Υπάρχει 
μέλλον, έχει εξασφαλιστεί η συνέχεια. 
Στις μικροποσότητες λοιπόν της ύλης 
υπάρχουν κενά, μεγάλα κενά, παντού. Στη 
ζωή των ανθρώπων τα κενά μοιάζουν να 
μειώνονται. Οι άνθρωποι συνεχώς 
συνωστίζονται γι’ αυτό νιώθουν πιεσμένοι 
ο ένας από τον άλλο. Ωστόσο έχετε κι 
εσείς μεγάλα κενά αλλά αυτά είναι μέσα 
σας ή ακριβέστερα είναι ανάμεσα στις 
υποστάσεις σας.» 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

«Στα ζώα υπάρχουν συγκρούσεις;» 

«Όχι. Τα ζώα βρίσκονται σε πιο απλή 
μορφή από τον άνθρωπο. Τα φυτά έχουν 
ακόμα πιο απλή δομή και ακόμα πιο λίγες 
συγκρούσεις.» 

«Υποστηρίζεις πως τα ζώα δεν 
τσακώνονται;» 

«Δεν συγκρούονται παρά μόνο για να 
προστατεύσουν τον χώρο τους. Αυτό όμως 
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είναι ένστικτο για την επιβίωσή τους. Είναι 
προγραμματισμένα να συντηρούνται και να 
αντιδρούν σε κάθε νέα κατάσταση που 
μπορεί να απειλεί τον χώρο τους.» 

«Αυτό λέω κι εγώ. Και οι άνθρωποι 
κάνουν το ίδιο.» 

«Κάνουν το ίδιο ως προς αυτό το κομμάτι  
γιατί εξακολουθούν να είναι ζώα στα 
βασικά τους στοιχεία. Κάνουν όμως και 
κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν έχουν δικό 
τους χώρο, δική τους περιοχή. Νομίζουν 
πως μπορούν να κινούνται παντού, να 
επεμβαίνουν παντού όχι για να επιβιώσουν 
αλλά για να εξοντώσουν ή να κατακτήσουν 
και να εκμεταλλευτούν τον άλλο άνθρωπο. 
Κανένα ζώο δεν υπηρετεί ένα άλλο ζώο. 
Κανένα ζώο δεν κρατάει αιχμάλωτα άλλα 
ζώα. Κανένα ζώο δεν σταματά τη ζωή 
άλλου ζώου με κατασκευασμένα 
νομοθετικά κριτήρια που τα επιβάλλει στο 
όνομα της τιμής, της αξιοπρέπειας, της 
ομάδας, του συλλόγου, της κοινωνίας ή της 
πατρίδας. 
Καταλαβαίνεις γιατί γίνονται όλα; Οι 
άνθρωποι παραβιάζουν τις αρχές του 
σύμπαντος. Να γιατί είσαστε ακόμα 
απομονωμένοι σε ένα πλανητικό σύστημα 
που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε. 
Είσαστε προστατευμένοι αλλά ταυτόχρονα 
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φυλακισμένοι. Προστατεύονται έτσι τα 
υπόλοιπα πλανητικά συστήματα από εσάς. 
Τίποτα από τα ανθρώπινα τερτίπια δεν θα 
βρεις στα ζώα ούτε στην υπόλοιπη υλική 
διάσταση. Η κάθε ύλη έχει ορισμένα 
χαρακτηριστικά και μοναδικό σκοπό να 
αλλάζει από μια κατάσταση σε άλλη 
διατηρώντας τη ζωή των πλασμάτων με 
την απαραίτητη συνδρομή της ενέργειας. 
Έτσι τα απλά χημικά στοιχεία σχηματίζουν 
την κατάλληλη τροφή στις ρίζες των φυτών 
και με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός 
επιβιώνουν τα φυτά. 
Από τα φυτά τρέφονται ζώα και άνθρωποι. 
Τα φυτικά και ζωικά απορρίμματα πάλι 
μετατρέπονται σε απλά χημικά στοιχεία. 
Όλα τελικά επιστρέφουν στη Γη. Ένας 
ατέλειωτος κύκλος!   
Στον κόσμο σας, στις υποθέσεις σας, 
όποιοι αξιοποιούν τα κενά στις 
διαδικασίες των αλλαγών θεωρούνται 
διάνοιες, δραστήριοι, πετυχημένοι ή 
τυχεροί. Κάποιους τους αποκαλείτε 
δασκάλους, προφήτες ή γκουρού.» 

«Λες πως δεν υπάρχουν συγκρούσεις και 
πως υπάρχουν παντού κενά στην ύλη. 
Εγώ έχω κενά στη ζωή μου αλλά έχω και 
πάρα πολλές συγκρούσεις. Αυτό μάλιστα 
συμβαίνει από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου. Λες να είμαι κάτι άλλο;» 
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«Τον εαυτό σου;» 

«Ναι, το είναι μου, αυτό το άλλο μέσα 
μου, την συνείδηση πως είμαι και κάτι 
άλλο εκτός από το σώμα, την ύλη που λες 
εσύ;» 

«Δεν ξέρεις τι είσαι! Δεν ξέρεις πού είσαι! 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς ασαφείς 
έννοιες γιατί έτσι δεν υπάρχει κατανόηση.» 

«Μα πώς; Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. 
Και επιστημονικά είναι παραδεκτό. Δεν 
είναι απλά εικασία ενός ανθρώπου.» 

«Να πούμε πάλι με τη σειρά τα πράγματα. 
Όλα ξεκινούν από ένα, κάτι που εσύ δεν 
έχεις ποτέ δει ούτε θα δεις όσο παραμένεις 
άνθρωπος δηλαδή οντότητα χαμηλής 
δόνησης.» 

«Γιατί τόση αυστηρότητα; Έκανα κάτι το 
απαίσιο, το αποτρόπαιο;» 

«Βιάζεσαι να αλλάξεις και κάνεις λάθος 
σκέψεις.» 

«Καθόλου δεν βιάζομαι. Το απολαμβάνω 
μαζί σου κι ας έχασα τον ύπνο μου 

απόψε.» 

«Είσαι άνθρωπος, προχωρημένη σύνθεση 
ύλης και ταυτόχρονα πολύ μακριά από την 
αρχική εκείνη ουσία, που είναι η αιτία για 
όλα τα επόμενα. Αυτό δημιουργεί σε σένα 
μια ισχυρή επιθυμία και ένα βάσανο 
ταυτόχρονα. Θέλεις να προσεγγίσεις την 
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αρχή όλων. Δεν αρκείσαι σ’ αυτό που 
είσαι. Συνεχώς θέλεις κάτι άλλο. Γι αυτό η 
ιστορία σου είναι τόσο ποικιλόμορφη. Γι 
αυτό οι επιστήμες σου ανανεώνονται σε 
περιεχόμενο τόσο συχνά. Οι σοφοί σου δεν 
σε καλύπτουν, γι αυτό δεν τους 
ακολουθείς. Ψάχνεσαι, αγωνιάς συνεχώς.» 

«ΟΚ θα επιβραδύνω λοιπόν, για να μη με 
μαλώνεις. Συνέχισε εσύ, που είσαι πιο 
κοντά στην ουσία.» 

ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ 

«Οι αστρονόμοι σου τώρα αρχίζουν να 
κατανοούν πώς δημιουργούνται τα 
αστέρια, πώς ζουν, πώς εξελίσσονται και 
πώς με τη σειρά τους συντελούν στη 
συνέχεια του σύμπαντος δηλαδή στη 
δημιουργία άλλων αστεριών. Την ύλη 
πάντα την συνοδεύουν κάποια στοιχεία 
ενέργειας. Αυτή η ενέργεια ξεκινάει την 
κάθε φάση μεταβολής της ύλης. Μικρές 
και σύντομες επιδράσεις της ενέργειας 
μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές 
στην ύλη.» 

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ; 

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι, σε τι 
χρειάζεται όλη αυτή η ποικιλία της 
δημιουργίας. Γιατί τόσα πολλά είδη σε 
ζώα και φυτά; Γιατί τόσα δισεκατομμύρια 
γαλαξίες; Όλα όσα υπήρξαν, υπάρχουν 
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τώρα και θα υπάρχουν στο μέλλον σε τι 
αποσκοπούν; Είναι πράγματι απαραίτητα 
όλα αυτά;» 

«Ο δημιουργός πάντα έχει τον λόγο του για 
όσα επιτρέπει να γίνονται. Κανείς ποτέ δεν 
θα μάθει αυτόν τον λόγο. Είπαμε, τα 
δημιουργήματα δεν μπορεί να είναι ισάξια 
του δημιουργού τους. Νομίζω όμως πως 
πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο πάνω σ’ 
αυτό δηλαδή γιατί όλα φαίνονται τόσο 
απρόσιτα και δυσνόητα σ’ αυτήν την 
δημιουργία. 
Η ουσία όλων, ο λόγος όπως αναφέρουν 
πολλοί, χαρακτηρίζεται από αναλλοίωτη, 
αμετάβλητη κατάσταση. Αυτό είναι 
απαραίτητο για να δημιουργούνται ίσες 
ευκαιρίες, ικανότητες και δυνατότητες σε 
όλα τα επόμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο με 
έναν τεχνίτη. Χρησιμοποιεί σταθερά πάντα 
τα ίδια μέσα για να παράγει ίδια και ίσης 
αξίας προϊόντα. 
Όμως τα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, τα 
πλάσματα της δημιουργίας ενώ διατηρούν 
κάτι από το θεϊκό σταθερό και αμετάβλητο 
παράλληλα έχουν το «δικαίωμα» να 
επιφέρουν αλλαγές στα δικά τους 
δημιουργήματα. Αυτό αποτελεί την εγγύηση 
πως η ικανότητα της δημιουργίας θα 
συνεχίζεται στο διηνεκές. Παράλληλα 
όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας 
λανθασμένης πορείας. Γι’ αυτήν την 
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περίπτωση το σύμπαν στέλνει συνεχώς 
πληροφορίες που στην ουσία είναι οι 
βασικές αρχές της δημιουργίας δηλαδή οι 
αρχές του δημιουργού, οι εικόνες από το 
παρελθόν του σύμπαντος. 
Κάθε δημιούργημα  μπορεί να αποδεχτεί ή 
να αδιαφορήσει σε κάποια φάση της 
ύπαρξής του γι’ αυτές τις πληροφορίες. Αν 
τις αποδεχτεί, τότε εκπονεί σχέδια 
(σκέψεις) επαναπροσδιορισμού της 
πορείας του στο μέλλον. Μοιάζει αυτή η 
ενέργεια με τον κυβερνήτη ενός σκάφους 
που λαμβάνει πληροφορίες από τους 
ραδιοφάρους και τους δορυφόρους του 
συστήματος GPS και αποφασίζει για την 
πορεία του σκάφους. Αυτό σημαίνει πως το 
δημιούργημα τείνει να ομοιάσει στον 
δημιουργό του, καθιστά το δημιούργημα 
εικόνα του δημιουργού δηλαδή ακολουθεί 
το ίδιο δρόμο της αρχικής δημιουργίας. 
Η αντίθετη περίπτωση οδηγεί στην 
εκτροπή, στην απομόνωση από το 
παρελθόν. Είναι μια κατάσταση πορείας 
χωρίς μέλλον. Κάθε βελτίωση καθίσταται 
αβέβαιη, είναι μια χαοτική πορεία. 
Οπωσδήποτε θα καταλήξει σε διαδικασία 
ανακύκλωσης. 
Θέλω όμως να απαντήσω στην ουσία της 
ερώτησής σου. Φυσικά η απάντησή μου 
δεν μπορεί να είναι πως ο δημιουργός είχε 
κέφια ούτε πως έπληττε  φοβερά και ήθελε 
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κάτι για να περνά την ώρα του. Μαντεύεις, 
φαντάζομαι, ποια θα είναι η απάντησή 
μου, έτσι δεν είναι;» 

«Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι πως 
δεν μπορεί να έκανε κάτι πρόχειρα ούτε 
πως αργότερα είχε άλλη άποψη και 
δημιούργησε κάτι διαφορετικό.» 

«Επομένως, πρέπει να είναι κάτι πιο πέρα 
από το οφθαλμοφανές.» 

«Κάτι τέτοιο αλλά ποιο μπορεί να είναι 
αυτό;» 

«Αν φύγεις από το υλικό, τι άλλο μένει;» 

«Το πνευματικό; Αυτό το άλλο, το πέρα 
από το σώμα;» 

«Ασφαλώς! Και πάλι το θυμήθηκες.» 

«Καλά, εσύ το βιολί σου. Όλο θυμάμαι 
και … θυμάμαι λες. Δηλαδή εσύ με 
κάνεις να θυμάμαι αλλά από μόνος μου 
δεν μπορώ να θυμηθώ; Τι είναι αυτό; 
Μαγικό;» 

«Δες το αλλιώς. Όλοι οι άνθρωποι 
γνωρίζουν να κολυμπούν. Αυτό κάνουν τα 
νεογέννητα χωρίς οδηγίες και βοηθήματα. 
Μόλις μεγαλώσουν όμως κάποιος πρέπει 
να θυμίσει στα παιδιά πώς να κολυμπούν.» 

«Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί να γίνεται αυτό 
όμως;» 
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«Γίνεται γιατί ο φόβος σκεπάζει τη γνώση. 
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 
συνεχώς φοβίζουν τα παιδιά με τη 
δικαιολογία πως έτσι τα προστατεύουν. Οι 
άνθρωποι έχετε παραδοθεί στις συνέπειες 
του φόβου που είναι η εμπροσθοφυλακή 
του πανικού. Ανησυχείτε για τη ζωή σας 
αλλά κανείς δεν κάνει τον κόπο να δει 
γύρω του και να καταλάβει πως όλα αυτά 
τα διαφορετικά δεν θα υπήρχαν, αν ο 
φόβος έχει πραγματικά λόγο ύπαρξης.» 

«Θέλεις να πεις πως έχουμε δηλητηριάσει 
ο ένας τον άλλο τόσο πολύ;» 

«Ακριβώς! Γι αυτό έχετε τα σχολεία που 
προσπαθούν να σας θυμίσουν πως τα 
πράγματα είναι διαφορετικά.» 

«Ναι, αλλά τα σχολεία κάνουν κι άλλα 
πράγματα, κυρίως πράγματα όπως να 
διδάσκουν γραφή και ανάγνωση. Δεν 
μπορείς να πεις πως αυτό αποτελεί 
θύμηση, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι.» 

«Γραφή και ανάγνωση λοιπόν! Εσύ τώρα 
αντιλαμβάνεσαι τι λες; Είναι απαραίτητο 
να γνωρίζει κάποιος γραφή και ανάγνωση, 
για να φοβηθεί; Μάλλον όχι. Το αντίθετο 
όμως ισχύει. Αυτός που δεν γνωρίζει να 
ρωτά, να αναζητά, να βρίσκει, αυτός είναι 
εύκολο θύμα εκφοβισμού. Η γλώσσα, αυτό 
το βασικό εργαλείο στον άνθρωπο, σε 
βοηθά να εκφράζεις σκέψεις, να 
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διατυπώνεις ερωτήσεις, να συνθέτεις 
διαφορετικές απαντήσεις και τελικά να 
βρίσκεις τη γνώση. Πάνω στη Γη μόνο ο 
άνθρωπος έχει γλώσσα. Όλα τα υπόλοιπα 
στερούνται της ομιλίας και των 
επιχειρημάτων. Απλά βασίζονται σε 
ένστικτα κι ακολουθούν τον αρχηγό της 
αγέλης. Όσοι άνθρωποι εκούσια 
λειτουργούν μόνο ως μέλη αγέλης είναι 
θύματα των εκάστοτε αρχηγών και 
φοβούνται τα πάντα. Τυχαίο πως αυτοί 
είναι οι πλέον αμόρφωτοι;» 

«Δεν μπορεί να ισχύει αυτό γιατί οι 
άνθρωποι δεν είχαν πάντα σχολεία.» 

«Σου λέει κάτι η λέξη ΜΥΘΟΣ; Κάποτε, 
στις αρχές της ανθρωπότητας, δεν υπήρχαν 
σχολεία και βιβλία παρά μόνο η ομιλία, 
μία φτηνή απομίμηση της άλλοτε 
μετάδοσης των σκέψεων. Έτσι μάθαιναν 
οι άνθρωποι, ο ένας από τον άλλο. 
Οι άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν, 
τουλάχιστον κάποιοι απ’ αυτούς το 
επιχειρούν. Σπαταλάτε όμως πολύ χρόνο, 
περίπου το ένα τρίτο της ζωής σας σε ένα 
πολύπλοκο και χαμηλής απόδοσης 
σύστημα μάθησης. Δεν είναι τυχαίο που 
δεν μπορείτε εύκολα να ξεφύγετε από την 
υλική σας υπόσταση. 
Γι’ αυτό σας απασχολούν απορίες του 
τύπου τι χρειάζεται αυτό κι εκείνο και το 
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άλλο. Εστιάζετε σε μεμονωμένα στοιχεία 
και δεν βλέπετε τη συνολική εικόνα, το 
όλο. Δεν είναι εύκολο για εσάς να 
καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες και 
δεξιότητες κάθε είδους. Η ποικιλία στα 
είδη είναι η ασφαλιστική βαλβίδα πως δεν 
θα χαθεί το σύμπαν αν εκλείψει ένα είδος 
μορφής της ζωής. Στην ΓΗ χάθηκε μερικές 
φορές το 97% των ζώων. Ζώα άλλης 
μορφής πήραν τη θέση εκείνων που 
χάθηκαν και η οργανική ζωή στην ΓΗ 
συνέχισε. Κάποιοι από εσάς εξακολουθείτε 
συνειδητά να εξαφανίζετε κάποια είδη 
ζώων. Πόσο τελικά συναισθάνεστε πως κι 
εσείς είσαστε μια ενδιάμεση βαθμίδα 
ζωής; Πότε επιτέλους θα καταλάβετε πως 
δεν πρέπει να σχολιάζετε το δημιουργό σας 
αφού αγνοείτε τα περισσότερα στο 
σύμπαν;» 

«Μπράβο σου. Μέσα μου κλαίω. Με 
έκανες να νιώσω τόσο άχρηστος όσο δεν 
φαντάζεσαι.» 

«Κι όμως το φαντάζομαι γιατί εκφράζεις 
με ειλικρίνεια την κατάστασή σου. Το θέμα 
είναι αν θα μείνεις σιωπηλός κι αδρανής σ’ 
αυτήν την κατάσταση. 
Θα επιτρέψεις να την σκεπάσει ο φόβος 
για το αύριο και τις καθημερινές υλικές 
ανάγκες ή θα αλλάξεις τρόπο ύπαρξης; 
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Θα παραμείνεις στο υλικό της υπόθεσης ή 
θα ασχοληθείς και με το πνευματικό; 
Θα συνεχίσεις να παραπονιέσαι για τους 
άλλους υλικούς της Γης ή θα παρακάμψεις 
την τοξικότητά τους; 
Θα αναγνωρίσεις πως είσαι αυτόνομος και 
αυτάρκης ή θα χωθείς ακόμα πιο βαθιά 
στην ανθρώπινη αγέλη;» 

«Σταμάτα πια. Κατάλαβέ με. Φταίω, το 
γνωρίζω.» 

«Γι αυτό μένω μαζί σου. Αν είχες 
μεγαλύτερο φόβο, αν ήσουν περισσότερο 
ύλη, τότε εγώ θα ήμουνα σκέτο ζελέ. Ένα 
ακόμα κομμάτι ύλης για τροφή, όμορφο 
στη ματιά, ευχάριστο στη γεύση που χωρίς 
την παραμικρή δυσκολία θα με κατάπινες. 
Μετά θα με απέβαλλες από το σώμα σου 
με το συνήθη τρόπο. Θα ήμουνα ένα απλό 
τίποτα σε μια τιποτένια διαδικασία ενός 
τιποτένιου όντος.» 

«Σε παρακαλώ. Κατάλαβα τι εννοείς. 
Άφησε το αυτό πια.» 

«Καλώς! Συνοψίζουμε λοιπόν πως η 
ενέργεια ευθύνεται για την ύπαρξη της 
ύλης κι ότι οι μεγάλες αλλαγές στην ύλη 
αυξάνουν την απόσταση από την αρχέγονη 
ουσία. Να γιατί δεν είδες ούτε θα δεις 
αυτήν την ουσία, όσο παραμένεις μόνο σε 
επίπεδο ύλης. Δεν υπάρχει θέμα 
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αυστηρότητας ούτε εσύ ευθύνεσαι για κάτι 
κακό που υποτίθεται πως έκανες.» 

«Ναι, μόλις θυμήθηκα έναν πρόγονό μου. 
Είπε, κανείς δεν είναι κακός από δική του 
θέση. Από άγνοια προκαλεί κακό σε 
άλλους. Δίκιο έχεις. Τον ξέρεις αυτόν που 
λέω;» 

«Μόλις βρήκα μέσα σου τα στοιχεία του. 
Αυτός κατάλαβε περισσότερα απ’ όσα όλοι 
οι άλλο.» 

«Δηλαδή με χρησιμοποιείς τώρα σαν 
βιβλιοθήκη. Με διαβάζεις με λίγα λόγια 
και μαθαίνεις από τις γνώσεις μου.» 

«Όχι, βλέπω τα στοιχεία που έχεις 
κρατήσει. Αυτό δεν είναι γνώση. Εσείς οι 
άνθρωποι το λέτε ιστορία. Γνώση είναι, αν 
κάποιος άνθρωπος δημιουργεί κάτι ως 
παράγωγο των στοιχείων που κατέχει. 
Πολλοί από εσάς κατέχουν αλλά δεν 
παράγουν γνώση.» 

«Παραδέχομαι πως με τάπωσες.» 

«Κι εδώ υπάρχει συνεχώς μετατροπή. 
Είσαι εξοπλισμένος με ειδικά όργανα, για 
να αντιλαμβάνεσαι  κάποιες μεταβολές της 
ύλης. Όχι όλες. Είσαι προχωρημένη 
σύνθεση ύλης κι αυτό σε κατατάσσει 
μακριά από τα πρωταρχικά στοιχεία. Μη 
το ξεχνάς αυτό. Έτσι δεν μπορείς να τα 
νιώσεις καθώς αυτά τα στοιχεία κινούνται, 
δονούνται, επιδρούν το ένα με το άλλο και 
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σχηματίζουν τα παράγωγά τους. Εδώ στη 
Γη αισθάνεσαι τον αέρα αλλά δεν 
γνωρίζεις τι είναι αυτό που τον 
δημιουργεί.» 

«Έλα τώρα! Αυτό το μαθαίνουμε στο 
Δημοτικό σχολείο.» 

«Τι μαθαίνετε;» 

«Πως οι άνεμοι είναι αποτέλεσμα της 
περιστροφικής κίνησης της Γης και των 
πιέσεων στην ατμόσφαιρα.» 

ΤΟ ΦΩΣ 

«Και τι είναι αυτό που κάνει τη Γη να 
περιστρέφεται;» 

«Αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Πάντως 
όλα περιστρέφονται, πλανήτες και 
δορυφόροι γυρίζουν συνεχώς.» 

«Ναι, για να διατηρηθούν σε θέσεις και 
αποστάσεις χρήσιμες και ασφαλείς το ένα 
από τα άλλα. Φαντάσου η Γη να έκανε 
μεγαλύτερη ελλειπτική τροχιά. Τι 
θερμοκρασίες θα είχε πάνω της; 
Φαντάσου τη Σελήνη πιο κοντά στη Γη. 
Πόσο πιο εκτεταμένες και έντονες θα ήταν 
οι παλίρροιες! 
Υπάρχει λόγος που η Γη γυρίζει μ’ αυτά τα 
χαρακτηριστικά κι αυτός ο λόγος οφείλεται 
στην ενέργεια που εσύ ονομάζεις φως.» 
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«Το φως; Το ηλιακό φως; Αυτό εννοείς;» 

«Δεν είναι μόνο ηλιακό. Δεν προέρχεται 
μόνο από τον Ήλιο. Υπάρχει παντού, 
διατρέχει τα πάντα. Είναι μια βασική 
ενέργεια που ρυθμίζει τις κινήσεις των 
αστεριών. Χωρίς αυτήν η ύλη θα ήταν σε 
κατάσταση χάους με απρόβλεπτες 
συνέπειες για τη ζωή στο σύμπαν.» 

«Ζωή στο σύμπαν! Θα ήθελα να ‘ξερα 
κάτι παραπάνω γι αυτό.» 

«Κι εσύ είσαι ένα είδος ζωής στο σύμπαν, 
πάνω σε ένα αστέρι. Δεν είσαι η μοναδική 
μορφή ζωής ούτε υπήρχες πριν. 
Δημιουργήθηκες από ένα προηγούμενο 
στάδιο ζωής. Ούτε θα παραμείνεις σ’ 
αυτήν τη μορφή για πάντα. Θα 
δημιουργηθεί κάτι άλλο κάποτε που εσύ θα 
είσαι ο πρόγονός του. Αυτός ο μακρινός, 
για την ώρα, απόγονός σου ίσως 
καταφέρει να ξεφύγει από τη Γη.» 

Η ΥΛΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 

«Κι όλα αυτά τα σχετικά με τη μόλυνση 
του αέρα και του υπεδάφους, την αύξηση 
της θερμοκρασίας; Τι γίνεται μ’ αυτά;» 

«Δεν πρέπει να αναφέρεσαι μόνο σε κάτι 
χωρίς να το συσχετίζεις με τα υπόλοιπα. 
Πρέπει να βλέπεις το πριν και το μετά σε 
κάθε μορφή ζωής. Δεν υπάρχεις μόνο εσύ. 
Υπάρχουν αμέτρητες άλλες μορφές ζωής 
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κοντά σου, ταυτόχρονα με σένα πάνω στην 
Γη και μια δική σου ενέργεια είναι πολύ 
πιθανό να επιδράσει άσχημα σε κάτι άλλο. 
Αυτό το αστέρι, η Γη, είναι καταφύγιο 
πολλών μορφών ζωής. Όλες οι μορφές 
πήραν κάτι από κάποια άλλη μορφή ζωής 
και δημιουργούν κάτι άλλο για μια 
καινούργια μορφή ζωής. Ένα σπασμένο 
κλαδί δέντρου μέσα στο δάσος δεν είναι 
κάτι το άχρηστο. Πάνω του ζουν μύκητες. 
Εργάζονται με σκοπό να το διαλύουν σε 
βασικά στοιχεία που είναι χρήσιμα σε μια 
άλλη μορφή ζωής. 
Κάθε αλλαγή στην κατάσταση της ύλης 
αντισταθμίζεται από αντίστοιχες αλλαγές 
στα υπόλοιπα όντα. Οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, δυστυχώς, περιέχουν 
πολλές τέτοιες βίαιες αλλαγές. Η 
υλοτόμηση τεράστιων δασικών περιοχών 
και τα φυτοφάρμακα είναι μόνο δύο από 
τέτοιες βλαπτικές επεμβάσεις στη φύση. 
Ωστόσο, το σύμπαν έχει λύση για όλα και 
επομένως οι ανθρώπινες επεμβάσεις δεν 
είναι τελικά ικανές να δημιουργήσουν 
μεγάλο κακό. 
Αν κάτι παραγίνει, το ίδιο το περιβάλλον 
γνωρίζει να δημιουργεί τις απαραίτητες 
έκτακτες καταστάσεις και να εμποδίζει την 
συνέχεια μιας καταστροφικής ανθρώπινης 
δράσης. Το γνωρίζεις αυτό, έτσι δεν είναι; 
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 Όταν ξεχειλίζουν από νερό τα ποτάμια 
σας και πλημμυρίζουν οι γύρω περιοχές, 
τότε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 
σταματάει. Δεν σταματάνε όμως οι 
δραστηριότητες από άλλες μορφές ζωής 
όπως οι βάτραχοι. 
 Πρέπει να μάθεις για την ύλη που σε 
περιβάλλει. Αυτήν που την χρησιμοποιείς 
και σε χρησιμοποιεί.» 

ΟΙ ΙΟΙ 

«Με χρησιμοποιεί;» 

«Ναι, εκατομμύρια μικροοργανισμών –μια 
άλλη μορφή ζωής είναι κι αυτό– τρέφονται 
από υλικά στοιχεία που αποβάλλει το δικό 
σου σώμα. Ζωή ξεπηδάει από κάθε υλικό. 
Τίποτα δεν σταματάει πουθενά κι ο κόσμος 
της ύλης δεν εξαιρείται. Τα πάντα είναι 
χρήσιμα και ένας ατελείωτος κύκλος είναι 
η διαδικασία όλων.» 

«Α, κατάλαβα, λες για τα ακάρεα.» 

«Αυτά είναι μόνο μια μορφή ζωής. 
Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες μορφές ζωής 
που βρίσκονται πάνω στη Γη, πολύ πριν 
τον άνθρωπο. Τα ανθρώπινα κύτταρα, 
αυτά που εσύ θεωρείς πρωταρχικά 
στοιχεία στο σώμα σου, δημιουργήθηκαν 
από τέτοιους μικροοργανισμούς. Είναι οι 
ιοί και τα βακτηρίδια.» 
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«Μα, οι ιοί είναι αντίθετοι με τη ζωή 
μας.» 

«Οι ιοί είναι οι σωτήρες σου. Είναι ό,τι 
πιο ισχυρό υπάρχει πάνω στη Γη. Όχι μόνο 
δημιούργησαν τις σημερινές μορφές ζωής 
αλλά τις συντηρούν με τη δράση τους.» 

«Τώρα μάλιστα. Εντελώς ανάποδα τα 
ξέρω εγώ.» 

«Πριν από πολύ καιρό, κάποιοι ιοί 
δημιούργησαν τα πρώτα στοιχεία που στη 
συνέχεια εξελίχτηκαν σε  γονείς των 
σημερινών κυττάρων σου. Αυτά τα αρχικά 
κύτταρα πέρασαν από πολλά στάδια 
μετατροπής πριν πάρουν μορφή όπως αυτά 
που σήμερα αποτελούν τα πάντα στο 
ανθρώπινο σώμα. Οι απόγονοι αυτών των 
ιών εξακολουθούν να είναι μέσα σου αλλά 
δεν μπορείς να τους ανιχνεύσεις. 
Υπάρχουν αλλά δεν δίνουν στοιχεία της 
παρουσίας τους παρά μόνο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ακόμα όμως 
και τότε η δράση τους είναι σχεδόν 
ακαριαία, δεν διαρκεί πολύ.» 

«Ναι, αυτό λένε οι γιατροί. Ιώσεις 
άγνωστης προέλευσης και βραχείας 
διάρκειας.» 

«Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι 
γελούν. Μ’ αυτά που μόλις είπες ένιωσα κι 
εγώ μια άλλη διάθεση.» 

«Δηλαδή εσύ δεν γελάς ούτε κλαις.» 
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«Δεν έχω μύες γιατί δεν χρειάζομαι το 
γέλιο ή το κλάμα.» 

«Καλά θα το δούμε αργότερα αυτό. Με 
ενδιαφέρει τώρα το θέμα με τους ιούς. 
Για πες μου τα νεότερα.» 

«Τα παλαιότερα θέλεις να πεις. Ωραία 
λοιπόν, όπως συνηθίζεις να λες κι εσύ.» 

«Τι; Ούτε το ‘ωραία’ υπάρχει; Ούτε αυτό 
χρειάζεται;» 

«Ατελείς σκέψεις όλα αυτά. Κι εσύ το 
καταλαβαίνεις πως το ωραίο δεν είναι 
κάτι το ορισμένο και σταθερό αφού κάτι 
άλλο το χαρακτηρίζεις ωραιότερο. Το ίδιο 
γίνεται με το καλό, το άσχημο, το κακό κι 
όλους  αυτούς τους χαρακτηρισμούς που 
σάς αρέσει να δίνετε.» 

«Θα με σκάσεις εσύ. Τι σκατά κόσμος θα 
είναι χωρίς το καλό το ωραίο, το υπέροχο; 
Δεν λέω, ούτε σε μένα αρέσει το κακό, το 
άσχημο, το αηδιαστικό. Αλλά, δυστυχώς, 
δεν μπορώ να κάνω κάτι μ’ αυτά.» 

«Μα ναι, έτσι μόνο μπορείς να πλησιάσεις 
κάτι που είναι υλικό. Είσαι τόσο μακριά 
από την ουσία που μόνο με υποθέσεις 
μπορεί να κινηθείς. Δίνεις σε όλα τα υλικά 
στοιχεία ονόματα, αυτά που εσύ ο ίδιος τα 
θεωρείς ταμπού, άβατο, αρχές, αξιώματα. 
Μετά από καιρό πάλι εσύ ο ίδιος τα 
ακυρώνεις το ίδιο εύκολα και γρήγορα, για 
να τα αντικαταστήσεις με άλλα, πάντα με 



ΜΑΝΘΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 

80 

το ίδιο σκεπτικό. Δεν θα μπορούσα να 
βρίσκομαι ανάμεσά σας για πολύ καιρό. 
Πάμε τώρα στους ιούς;» 

«Ναι, αυτό επείγει, τα προηγούμενα ήταν 
απλή παρένθεση. Έχεις και πάλι το 
λόγο.» 

«Οι ιοί, μέσα σου, υπάρχουν αλλά δεν 
ενοχλούν. Είναι όπως οι αστυφύλακες που 
επιτηρούν έναν χώρο. Βρίσκονται σε 
αναμονή αλλά από μόνοι τους δεν 
επεμβαίνουν.» 

«Και μόλις δουν τον παραβάτη, αμέσως 
τρέχουν, και τις περισσότερες φορές 
καταφέρνουν και τον συλλαμβάνουν.» 

«Χμ, ατυχές παράδειγμα. Ξέχνα τους 
αστυφύλακες. Σκέψου τους παλιατζήδες.» 

«Ε όχι! Αυτό πάει πολύ. Παλιατζήδες να 
σουλατσάρουν μέσα μου ανενόχλητοι;» 

«Ακριβώς! Αλλά δεν σουλατσάρουν 
ανέμελα και άσκοπα. Έχουν κι αυτοί τη 
δική τους ζωή όπως έχουν και σκοπό 
ύπαρξης.» 

«Ναι, να μας ταλαιπωρούν έως και να μας 
αποτελειώσουν στην πρώτη ευκαιρία.» 

«Ανοησίες! Εντελώς λάθος τα ξέρεις.» 

«Πάλι λάθος τα λέω;» 
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«Κάνε μια προσπάθεια να καταλάβεις. Τα 
πρωτοστοιχεία είναι πάντα παρόντα εκεί 
πού τα αστέρια δημιουργούνται. Ξεπηδούν 
από τα υλικά που τα παλιά αστέρια 
σκορπούν κατά την έκρηξή τους. Το νερό, 
που είναι βασικό στοιχείο για σένα, 
υπάρχει παντού. Ποτέ δεν θα σου λείψει. 
Αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου σήμερα 
είναι ασήμαντο. Επομένως, οι πολλές και 
σημαντικές πληροφορίες του σύμπαντος 
δεν γίνονται αντιληπτές από σένα. Το ότι 
προσπαθείς είναι καλό αλλά είσαι ακόμα 
πολύ μακριά από το να καταλάβεις το πώς 
και το γιατί.» 

«Με απογοητεύεις! Αναρωτιέμαι αν έχει 
νόημα να ζω, αφού γνωρίζω τελικά τόσο 
λίγα.» 

«Πάντα ζεις, πάντα αλλάζεις, πάντα 
συμμετέχεις. Αυτός είναι ο νόμος, να 
υπάρχεις και δεν μπορεί να γίνει κάτι 
άλλο.» 

«Μα, μόλις πριν λίγο είπες πως είμαι 
εκτός από τα περισσότερα και τα πλέον 
σημαντικά.» 

«Ναι, είσαι ακόμα ένα μικρό κομμάτι του 
όλου, απομονωμένο σε κατάσταση ύλης. Η 
ύλη είναι τεράστια γι αυτό δεν μπορείς να 
καταλάβεις την έκτασή της. Περιορίζεσαι 
αναγκαστικά σε όσα οι ανθρώπινες 
αισθήσεις επιτρέπουν εσύ να αντιληφθείς. 
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Επιπλέον, είσαι πολύ μακριά από την 
ενεργειακή πηγή. Αυτήν την αγνοείς 
εντελώς.» 

«Γιατί ισχυρίζεσαι πως δεν μπορώ να 
καταλάβω τον Θεό;» 

«Πράγματι δεν μπορείς γιατί είσαι ύλη.» 

«Δεν είμαι μόνο ύλη.» 

«Αυτό που νιώθεις με τις αισθήσεις σου 
είναι 100% ύλη δηλαδή μια κατώτερη 
μορφή ενέργειας.» 

«Ναι αλλά είμαι και ενέργεια. Μην το 
αρνείσαι τώρα.» 

«Τίποτα δεν αρνούμαι, δεν μπορώ να 
αρνούμαι. Δεν είναι αυτό η θέση μου. 
Μπορώ να καταλαβαίνω. Εσύ τώρα είσαι 
ύλη και κάποτε θα γίνεις κάτι άλλο.» 

«Πάλι ύλη;» 

«Μπορεί να γίνεις λίγο περισσότερο 
ενέργεια και λίγο λιγότερο ύλη. Ίσως να 
παραμείνεις περισσότερο προσκολλημένος 
στην ύλη. Αυτό είναι αποκλειστικά στη 
δική σου επιλογή.» 

«Θέλω να γίνω κάτι με περισσότερη 
ενέργεια. Θέλω να έχω λιγότερα υλικά 
χαρακτηριστικά. Μπορείς να μου πεις αν 
αυτό είναι δυνατό να συμβεί;» 

«Από εσένα εξαρτάται. Γιατί ρωτάς εμένα; 
Ούτε εγώ ούτε κάτι άλλο θα σε εμποδίσει.» 



ΤΟ ΖΕΛΕ 

83 

«Τι θες να πεις;» 

«Τέτοιες αλλαγές είναι δυνατές, αν 
κάποιος τις αποφασίσει. Δεν υπάρχουν 
εμπόδια. Χαράζεις τον δρόμο που θέλεις κι 
ο δρόμος δημιουργείται. Μετά τον 
ακολουθείς ή μετανιώνεις. Αν αποφασίσεις 
να τον εγκαταλείψεις, ο δρόμος 
εξαφανίζεται.» 

«Έτσι απλά;» 

«Τι θα πει απλά; Δεν υπάρχει δύσκολο 
αλλά άγνωστο ενώ το γνωστό είναι 
εύκολο. Χρησιμοποίησε τα γνωστά και 
πλησίασε τα άγνωστα.» 

«Πώς να πλησιάσω κάτι το πολύ θερμό ή 
πολύ ψυχρό, κάτι που δεν έχει οξυγόνο ή 
δεν είναι φιλικό για τη δική μου ζωή;» 

«Πάλι σκέπτεσαι μόνο υλικά. Δεν 
χρειάζεται να μετακινηθείς, για να 

πλησιάσεις σε κάτι. Όλα στέλνουν σε σένα 
συνεχώς στοιχεία και πληροφορίες. Αρκεί 
η πρόθεσή σου να τα δεχτείς, να έχεις τον 
δέκτη σου ανοιχτό σ’ αυτά τα στοιχεία, 
τουλάχιστον όσο είσαι σε κατάσταση 
λιγότερης ύλης, σε αυτό που λέτε 
παράδοξος ύπνος. 
Στο σύμπαν όλα δονούνται κι όλα συνεχώς 
επικοινωνούν με όλα. Δεν είσαι κάτι 
διαφορετικό εσύ. Είσαι ό,τι είναι και τα 
υπόλοιπα γύρω σου αυτά που βλέπεις αλλά 
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κι όσα δεν βλέπεις. Όλα είναι κομμάτια 
μέσα στο όλο κι όλα έχουν τα 
χαρακτηριστικά του όλου. Σε συναντά 
λοιπόν αυτή η ενέργεια.» 

«Ορίστε; Πότε;» 

«Χμ, ας πούμε σε δόσεις, σε διαστήματα 
πολύ - πολύ μικρότερα του δευτερολέπτου, 
ανάμεσα στις πράξεις και στις σκέψεις 
σου.» 

«Κι εγώ δεν το ξέρω αυτό;» 

«Δεν έχει σημασία αν το ξέρεις αλλά αν το 
νιώθεις. Πάντα λαμβάνεις πληροφορίες. 
Δυστυχώς τις περισσότερες τις απορρίπτεις 
γιατί τις θεωρείς … άπιαστα όνειρα. Σε 
ελάχιστες από αυτές εστιάζεις την προσοχή 
σου, πολύ λίγες απ’ αυτές  επεξεργάζεσαι 
και ακόμα λιγότερες προσπαθείς να 
υλοποιήσεις. Κι από αυτές που προσπαθείς 
να υλοποιήσεις, πολλές τις εγκαταλείπεις 
πριν τις ολοκληρώσεις.» 

«Επειδή δεν έχω τελικά καλή ...  
αντίληψη, μήπως θα μπορούσες να με 
βοηθήσεις λίγο περισσότερο;» 

«Η βοήθεια είναι άγνωστη στο όλο. Τα 
πάντα δέχονται συνεχώς πληροφορίες. 
Κανείς δεν λαμβάνει επιλεκτικά κάτι 
περισσότερο. Ιδιαίτερη μεταχείριση δεν 
υπάρχει. Είναι καθαρά δική σου επιλογή τι 
θα κάνεις εσύ μ’ αυτές τις πληροφορίες.» 
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«Δηλαδή μου λες: όλα όσα χρειάζομαι 
υπάρχουν σε μορφή πληροφοριών κι από 
κάπου έρχονται πάντα σε μένα. Αυτό μου 
λες;» 

«Ακριβώς αυτό!» 

«Μα, τότε πρέπει η ανθρωπότητα να είναι 
εντελώς ηλίθια. Πώς γίνεται να έρχονται 
πληροφορίες και να μην τις αρπάζουμε 
στον αέρα;» 

«Ηλίθια όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. 
Θα την χαρακτήριζα όμως επαρκώς 
ανίκανη! Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι 
κυριολεκτικά εκμεταλλεύονται κάποιες απ’ 
αυτές τις πληροφορίες. Είναι αυτοί που 
λένε και κάνουν πράγματα που οι άλλοι τα 
ονομάζουν θαύματα. Ανοησία κι αυτό. 
Θαυμαστά πρέπει να τα λένε γιατί είναι 
πράγματι θαυμάσια όσα μπορούν να 
γίνουν με βάση αυτές τις πληροφορίες.» 

«Τα θαύματα, εμείς οι άνθρωποι, τα 
αποδίδουμε πάντα σε κάτι το ανώτερο, 
στον Θεό ή σε κάποιον Θεό.» 

«Πάλι προσπαθείς να πλησιάσεις την πηγή 
των όλων. Αυτό όμως είναι αδύνατο να το 
πετύχεις μέσα από υλικές συνθέσεις. Είναι, 
αν το πούμε απλά, σαν να προσπαθεί το 
τραπέζι της κουζίνας να πλησιάσει το νου 
του επιπλοποιού. Να καταλάβει το σκοπό 
του επιπλοποιού και τα μέσα που 
χρησιμοποίησε, όταν το δημιουργούσε.» 
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«Τόση είναι λοιπόν η απόσταση του 
ανθρώπου από τον Θεό;» 

«Όχι, δεν είναι τόση. Είναι αμέτρητες 
φορές πιο μεγάλη. Στην πραγματικότητα ο 
δημιουργός δεν σε ξέρει, είσαι σε μια 
κατάσταση αδιάφορη γι’ αυτόν.» 

«Άρα, είμαι χαμένος από χέρι.» 

Ο ΝΟΥΣ 

«Από χέρι κι από πόδι κι από οτιδήποτε 
άλλο που αφορά σε ύλη. Αν όμως 
αποστασιοποιηθείς από την ύλη, αν κάπως 
καταφέρεις να ξεφύγεις απ’ αυτήν, τότε 
ίσως δημιουργήσεις την ελπίδα.» 

«Πολλά ‘αν’ έβαλες τώρα. Συμπεραίνω 
πόσο δύσκολο είναι. Όμως, πριν, είπες 
πως η ύλη είναι πολύ μακριά από την 
αρχική ουσία. Οι άνθρωποι είναι ύλη. Ε, 
τώρα πώς θα γίνει κάτι το υλικό να μην 
χρησιμοποιήσει την ύλη;» 

«Μάλλον δεν μπορείς ακόμα να 
καταλάβεις μερικά πράγματα. Ενέργεια και 
ύλη υπάρχουν παντού. Όλα αυτά μαζί, 
αλληλένδετα, αποτελούν το σύμπαν. 
Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείς να 
κατανοήσεις το σύμπαν σ’ αυτήν την 
τεράστια έκτασή του. Μπορείς να 
δοκιμάσεις το ίδιο πράγμα αλλά σε 
μικρότερη κλίμακα Θα είναι πολύ πιο 
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εύκολη προσπάθεια και θα σε ωφελήσει 
αρκετά. 
Πιο κοντά σε σένα είναι το ανθρώπινο 
σώμα. Τι είναι αυτό που αποτελεί τα 
δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων στο 
σώμα σου; Τα κύτταρα! Αυτά είναι σε 
σχηματισμούς όπως και οι γαλαξίες. 
Υπάρχει αναλογία. Όπως εκεί ψηλά κι εδώ 
το ίδιο συμβαίνει. Τα κύτταρα νιώθουν όλα 
όσα επιδρούν στο σώμα σου και 
ανταποκρίνονται σε μια προσπάθεια να το 
διατηρήσουν σε μια ανεκτή κατάσταση. 
Αλλάζουν και μεταβάλλουν τη δράση τους 
συνεχώς. 
Αν χτυπήσεις το γόνατό, όλα τα κύτταρα 
στο σώμα θα νιώσουν και θα καταλάβουν 
το μέγεθος του συμβάντος. Την πρώτη 
στιγμή το στόμα σου θα βγάλει μια κραυγή 
που δηλώνει τον πόνο που ένιωσαν τα 
κύτταρα στο γόνατο. Τα κύτταρα στο 
φωνητικό σου σύστημα αντιδρούν 
ακαριαία. Δεν θα αντιδράσουν μόνο τα 
κύτταρα στο γόνατο, επειδή μόνο εκεί 
συνέβη κάτι. Ακαριαία θα αντιδράσουν 
άλλα κύτταρα που θα δώσουν εντολή να 
απομακρυνθεί το γόνατο. Αυτά τα 
τελευταία δεν περιμένουν σήμα από τα 
κύτταρα στο γόνατο. Όλα αισθάνονται 
πάντα και συνεχώς όσα συμβαίνουν στο 
σώμα. Μόνο σε κατάσταση ύπνου 
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περιορίζονται αυτές οι αντιδράσεις των 
κυττάρων. 
Ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι πως εσύ είσαι 
σε μια κατάσταση πολύ μακριά από την 
κυτταρική δομή του σώματός σου. Ο νους 
σου είναι σε ενεργειακή κατάσταση ενώ τα 
κύτταρα του σώματός σου είναι σε υλική 
κατάσταση. Η απόσταση μεταξύ νου και 
κυττάρων είναι τεράστια. Ανάλογη είναι η 
απόσταση ανθρώπου και δημιουργού. Το 
δικό σου ενδιαφέρον όμως για την 
κατάσταση του σώματός του είναι γεγονός. 
Φροντίζεις γενικά το σώμα σου αλλά δεν 
χρειάζεται να κάνεις κάτι το ιδιαίτερο για 
κάθε κύτταρο ξεχωριστά. Η φροντίδα, η 
πρόνοια που δείχνεις γενικά για το σώμα 
φτάνει και στο πιο απλό κύτταρο. Είναι 
ένα σύμπαν κι αυτό υπό την επίβλεψη και 
φροντίδα ενός υπέροχου νου. Γνωρίζεις 
κάθε κύτταρό σου; Όχι, δεν χρειάζεται 
κάτι τέτοιο. Μήπως χρειάζεται κάποιο 
κύτταρο να καταλάβει πώς λειτουργεί ο 
νους σου; Ούτε αυτό είναι αναγκαίο. 
Για το μεγάλο σύμπαν εσύ είσαι στη θέση 
ενός απλού κυττάρου. Πόσο υπέροχος 
πρέπει να είναι ο νους του δημιουργού! 
Δίνει τη φροντίδα του για όλα. Είναι λάθος 
να πιστεύουν οι άνθρωποι πως τα πάντα 
δημιουργήθηκαν κάποτε κι αυτό είναι όλο 
κι όλο το έργο του δημιουργού. Τεράστιο 
αυτό το λάθος. Ανάλογο θα ήταν να 
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πιστεύατε πως μιας μητέρας το έργο είναι 
η στιγμή της γέννησης ενός παιδιού.  
Νομίζεις λοιπόν πως έχει δίκιο κάποιο 
κύτταρο να παραπονιέται γιατί δεν μπορεί 
να βρεθεί κοντά στο νου; Είναι αυτό λόγος 
να πιστεύει το κύτταρο πως δεν υπάρχει 
νους κι όλα είναι στην τύχη σαν 
αποτέλεσμα κάποιων τυχαίων χημικών 
αντιδράσεων κάτω από επίσης τυχαίες 
συνθήκες; 
Είπα όμως κι άλλα. Ο άνθρωπος είναι και 
κάτι άλλο. Χρησιμοποιεί και κάτι άλλο. Τη 
φαντασία του. Αυτό δεν το κάνουν τα ζώα 
που είναι περιορισμένα σ’ έναν τρόπο 
δράσης. Μαθαίνουν κι αυτά το 
διαφορετικό αλλά κάτι τέτοιο είναι προϊόν 
μίμησης και δεν μπορούν να πετύχουν 
μεγάλες αλλαγές. Ένα ψάρι, το ξέρεις 
καλά, δεν μπορεί να καταλάβει την 
συμπεριφορά ενός λύκου. 
Επίσης είπα πως η γνώση είναι η πρώτη 
ύλη της φαντασίας. Η φαντασία είναι η 
δημιουργός σκέψη. Μόνο εκείνη μπορεί να 
ξεπεράσει τα όρια της ύλης και μέσα από 
το νου να παραλάβει τελικά πληροφορίες, 
να τις μορφοποιήσει σε σχέδια, που είναι 
τα πρωτοστοιχεία των εφαρμογών κι απ’ 
αυτά να παρουσιάσει το διαφορετικό. Αυτό 
που θα παραχθεί μπορεί να είναι επίσης 
κάτι το υλικό. Μπορεί όμως να είναι μια 
εντελώς μη υλική παραγωγή. Το πρώτο το 
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ονομάζετε εφεύρεση. Το δεύτερο όμως το 
θεωρείτε πολύ πιο σοβαρό και το 
αποκαλείτε  φιλοσοφία. 
Δυστυχώς, η έλλειψη γνώσης κάνει τους 
περισσότερους ανθρώπους ανίκανους να 
εφευρίσκουν ή να φιλοσοφούν. Γι αυτό 
αναγκάζονται να μιμούνται τους λιγοστούς 
πρωτοπόρους, Ναι, σωστά σκέπτεσαι, την 
μόδα στα ρούχα την ορίζουν λιγοστοί 
άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο σας. Οι 
πολλοί άνθρωποι απλά ακολουθούν. 
Σέρνονται, παρασύρονται χωρίς την 
παραμικρή δύναμη να αντισταθούν. Αυτή 
είναι η καταναλωτική σας συνήθεια. 
Κι οι λιγοστοί πάντα θα εκμεταλλεύονται 
την αδυναμία των πολλών και θα τούς  
οδηγούν όπου εκείνοι νομίζουν. Έτσι πάνω 
– κάτω λειτουργούν οι επιτροπές και οι 
κυβερνήσεις σας. Ασφαλώς και υπάρχουν 
γνώσεις. Τις έχετε αποθηκεύσει σε βιβλία 
αλλά ποιος τα διαβάζει; Ποιος θέλει να 
κουράσει τον νου του; Οι πολλοί 
προτιμούν τον έτοιμο παράδεισο της 
αμφίβολης απόλαυσης. Οι λίγοι αναζητούν 
το δέντρο της γνώσης.» 

«Δεν είσαι καθόλου εντάξει. Πάνω που 
αρχίζω να σε καταλαβαίνω, αμέσως πετάς 
κάτι άλλο. Μιλάγαμε μια χαρά για την 
ύλη και πετάς κατάμουτρα κάτι για το 
νου. Δεν μπορείς να είσαι κάπου 
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σταθερός; Να τελειώσουμε πρώτα μ’ αυτό 
και μετά να πάμε σε άλλο θέμα.» 

«Δεν υπάρχει αυτό το σταθερό που ζητάς. 
Ο κόσμος δεν φτιάχτηκε κάποτε. 
Φτιάχνεται συνεχώς. Τα πάντα αλλάζουν 
συνεχώς. Η δημιουργία είναι σε διαρκή 
εξέλιξη. Δεν σταματάει ποτέ. Μόνον αν 
παρατηρείς αποσπασματικά κάποια 
διαδικασία της δημιουργίας, μόνον τότε 
μπορείς να θεωρείς κάποιο σημείο σαν 
αρχή και κάποιο άλλο σαν τέλος. Αρχή και 
τέλος δεν υπάρχουν πουθενά. Ωστόσο, 
είπα πως αυτές οι διαδικασίες που 
συνεχώς βρίσκονται σε εξέλιξη δεν είναι 
ποτέ μια ατέλειωτη σειρά εξελίξεων, δεν 
είναι συνεχείς. Πάντα και παντού 
υπάρχουν κενά. 
Η σταθερότητα όμως, που ζητάς, δεν 
υπάρχει. Η δική σου ατέλεια την έχει 
ανάγκη  γιατί είσαι ένα μικρό κομμάτι της 
όλης ιστορίας. Πώς νομίζεις όμως ότι 
λαμβάνονται όλες αυτές οι πληροφορίες; 
Ο νους είναι το μέσο επικοινωνίας με το 
σύμπαν.» 

«Ο νους; Το μυαλό δηλαδή. Αυτό δεν 
εννοείς;» 

ΚΥΤΤΑΡΑ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

«Έχετε πολλές λέξεις παραπλήσιες κι αυτό 
μπερδεύει ακόμα περισσότερο τις έννοιες. 
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Ας πούμε λίγα πράγματα που είναι σχετικά 
με το σώμα. 
Όλα τα όργανα αποτελούνται από 
πολύπλοκους αλλά πολύ συγκεκριμένους 
συνδυασμούς κυττάρων. Κάθε όργανο έχει 
σκοπό να επιτελεί συγκεκριμένο έργο. Όλα 
όμως αυτά τα όργανα είναι υπό την 
εποπτεία του σωματικού εγκέφαλου. Ο 
εγκέφαλος είναι το επιτελείο συντονισμού 
όλων των άλλων οργάνων. Έτσι το 
ανθρώπινο σώμα είναι ένα ανεξάρτητο 
δημιούργημα που μπορεί να κάνει τα 
πάντα, για να πετύχει τη διαβίωσή του. 
Ωστόσο, δεν είναι το σώμα αυτό που ζει. Η 
ζωή είναι χαρακτηριστικό μόνο των 
κυττάρων. Αυτά ζουν και συνεχώς 
δημιουργούν. Αυτά στην πραγματικότητα 
δίνουν ζωή στα όργανα. Η σωστή ζωή των 
κυττάρων είναι η υγεία που τόσο σοβαρά 
απασχολεί τους ανθρώπους. 
Ένα όργανο νοσεί, όταν ένα μεγάλο μέρος 
των κυττάρων του έχει πρόβλημα. Φυσικά, 
τα κύτταρα δεν νοσούν όλα μαζί. Όταν η 
νόσος είναι στα αρχικά της στάδια, 
προσβάλλονται μερικά από τα κύτταρα. Ο 
μηχανισμός των κυττάρων καταφέρνει να 
τα αντικαταστήσει και το πρόβλημα δεν 
γίνεται εμφανές. 
Σε πιο δύσκολες όμως καταστάσεις η 
αντικατάσταση των ανίκανων κυττάρων 
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είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και το 
όργανο είναι όλο και λιγότερο ικανό να 
ανταποκριθεί στον ρόλο του. 
Σ’ αυτές λοιπόν τις δύσκολες περιπτώσεις 
εκδηλώνονται ενδείξεις κακής λειτουργίας 
κάποιου οργάνου του σώματος. Είναι 
αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα από 
την εμφάνιση του προβλήματος στα 
κύτταρα μέχρι και την εκδήλωση της 
δυσλειτουργίας στο όργανο και μετέπειτα 
στο σώμα. 
Πρέπει να φανταστείς το κάθε ανθρώπινο 
όργανο, σαν ένα αυτεξούσιο κέντρο 
λειτουργίας που προσπαθεί από μόνο του 
να αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα. Αν τα 
καταφέρει, τότε υπάρχει αυτο-ίαση. Αυτή η 
περίπτωση συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή. 
Τα εμβόλια των ανθρώπων είναι 
ουσιαστικά … στρατιωτικές ασκήσεις για 
τα κύτταρα, μια ελεγχόμενη εχθρική 
εισβολή, για να μάθουν τα κύτταρα να 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν αυτήν 
τη δράση των κυττάρων και αποκαλούν 
την ιδιότητα να μην αρρωσταίνουν 
«ανοσία». Ωστόσο, από άγνοια και πάλι, 
αναφέρονται στον οργανισμό δηλαδή στο 
σύνολο των κυττάρων, στο σώμα. Δεν 
αντιλαμβάνονται λοιπόν οι άνθρωποι 
ξεκάθαρα πότε νόσησαν και πότε ιάθηκαν 
κάποια κύτταρα. Η διαδικασία αυτή δεν 
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γίνεται αντιληπτή από τις ανθρώπινες 
αισθήσεις. 
Αν όμως το όργανο δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάποια  νόσο 
των κυττάρων, τότε αναλαμβάνει ο 
εγκέφαλος. Αυτό το κέντρο ελέγχου κινεί τη 
διαδικασία της αντίστασης στη νόσο με το 
να επεμβαίνει στη σύσταση των κυττάρων 
του οργάνου που νοσεί. Είναι μια πολύ 
ιδιαίτερη διαδικασία και αποσκοπεί στη 
δημιουργία ισχυρότερων κυττάρων, 
ουσιαστικά πιο ανθεκτικών στο πρόβλημα. 
Αν το πρόβλημα λυθεί, ο ίδιος  ο 
εγκέφαλος στη συνέχεια αποσύρει αυτά τα 
ιδιαίτερα ανθεκτικά κύτταρα.»  
«Πώς το κάνει αυτό;» 

«Με τη επιστράτευση των παλιατζήδων 
που είπαμε πριν λίγο. Να λοιπόν γιατί οι 
ιοί είναι πολύ χρήσιμοι. Απλά οι άνθρωποι 
μπερδεύουν αυτές τις ενδείξεις. Άλλο 
πράγμα είναι η επέμβαση του εγκεφάλου 
και η δημιουργία ανθεκτικών κυττάρων κι 
άλλο η απόσυρση αυτών των ειδικών 
κυττάρων. Οι άνθρωποι στην πρώτη φάση 
δρουν ενάντια στη δημιουργία των 
ανθεκτικών κυττάρων και στη δεύτερη 
προσπαθούν να εξαλείψουν τους ιούς. 
Πλήρης σύγχυση λόγω πλήρους άγνοιας. 
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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Αυτό είναι λοιπόν το έργο του εγκέφαλου, 
σαφές και διακεκριμένο. Είναι υπεύθυνος 
για το σώμα. Πρέπει με κάθε τρόπο να το 
κρατήσει ζωντανό. Συνεργάζεται με όλα τα 
όργανα, επιτηρεί τα πάντα. Ο εγκέφαλος 
μοιάζει πολύ με το σπόρο των φυτών. 
Ξέρει τι να κάνει, πώς να το κάνει και 
πότε να το κάνει. Ταυτόχρονα διατηρεί ένα 
πλήρες αρχείο όλων των συμβάντων. Αν 
κάποτε οι άνθρωποι μπορέσουν να 
διαβάσουν αυτό το αρχείο, τότε σίγουρα 
θα έχουν αποκτήσει καλύτερη ιατρική 
αντίληψη.» 

«Όλα αυτά θυμίζουν τον καρκίνο. Έτσι 
λέμε εμείς οι άνθρωποι αυτή τη 
διαδικασία των ισχυρότερων κυττάρων.» 

«Ναι το είδα. Αλλά δεν ξέρετε πώς  
λειτουργεί ο εγκέφαλός σας. Γι αυτό κάνετε 
αντίθετες ενέργειες. Ο εγκέφαλος σας είναι 
ακόμα πιο ανεπτυγμένη ύλη, ίσως 
μπορούμε να την ονομάσουμε νοήμονα 
ύλη. Αυτό εννοώ, όταν λέω πως δεν 
γνωρίζετε καλά την ύλη που σας 
περιβάλλει και σας αφορά άμεσα. Κι 
όμως, βιάζεστε και θέλετε να προσεγγίσετε 
την ανώτατη ενέργεια.» 

«Ίσως θα ‘πρεπε στη θέση μου να ήταν 
τώρα ένας γιατρός. Αυτός θα σε 
καταλάβαινε καλύτερα.» 
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«Θα καταλάβαινε ίσως λιγότερα από 
εσένα. Οι άνθρωποι ασχολείστε με κάτι 
που είναι πολύ αστείο. Το λέτε επιστήμη 
και το πιστεύετε σαν κάτι το απόλυτο και 
αλάνθαστο. Ξεχνάτε πως άνθρωποι 
ασχολούνται με την επιστήμη και 
επομένως είναι αδύνατο να γνωρίζουν τα 
σωστά. Αυτό κυρίως είναι η αιτία που οι 
επιστήμονές σας αλλάζουν συνεχώς 
θεωρίες και απόψεις. Προσπαθούν 
φιλότιμα αλλά δεν αρκεί η προσπάθεια 
μέσα από απλές θεωρίες. Οπωσδήποτε 

είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια αλλά 
χρειάζεται πάνω απ’ όλα απλότητα στο 
νου, στο μέσο εκείνο που συνδέει τα πάντα 
παντού.» 

«Ναι, αλλά ακόμα δεν μου εξήγησες τι 
είναι αυτός ο ‘νους’». Αυτό σε ρώτησα 
πριν.» 

ΨΥΧΗ 

«Πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα. Είπαμε 
τα βασικά για το σώμα αλλά δεν είναι 
μόνο αυτό ο άνθρωπος. Είπα και πριν, 
κάθε μορφή ύλης υπάρχει γιατί κάποια 
ποσότητα ενέργειας την προκαλεί. Την ύλη 
σε μορφή ανθρώπου τη δημιουργεί μια 
ενέργεια που εσείς την λέτε ψυχή. Μπορείς 
να φανταστείς ενέργεια απομονωμένη; 
Μάλλον όχι. 
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Ωστόσο επιμένετε πως η ψυχή είναι  
απομονωμένη και αποκλειστική για 
κάποιο σώμα. Δυστυχώς για εσάς, η ψυχή 
είναι μια καθαρή ενέργεια γι αυτό καλό 
είναι να αρχίσετε να εννοείτε πώς δεν 
μπορεί παρά να αφορά κάτι περισσότερο 
από μια φυσική υπόσταση, ένα σώμα. Ας 
πούμε, σε απλοϊκό σχήμα, πως δεν 
πρόκειται για μία αποκλειστική σχέση 
ψυχής – σώματος αλλά για μια ψυχική 
ενότητα με προεκτάσεις σε πολλά σώματα. 
Κάτι σαν το ‘σόι’ που δεν αναφέρεται 
αποκλειστικά σε ένα άτομο αλλά σε 
σύνολο ανθρώπων. Όπως μέσα σε ένα σόι, 
έτσι και στην ομάδα των ψυχών 
αναπτύσσονται ιδιαίτεροι δεσμοί και 
συνεργασίες που επεκτείνονται και στα 
αντίστοιχα φυσικά σώματα.» 

«Ωχ, φοβάμαι πως τώρα μπήκαμε στα 
πολύ δύσκολα. Αιώνες τώρα προσπαθεί η 
ανθρωπότητα να ξεκαθαρίσει τι είναι 
ψυχή. Πιο πολύ έχουν αναμειχθεί οι 
θρησκείες. Το μόνο όμως που έχουν 
καταφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι οι 
φανατικοί οπαδοί της μιας θρησκείας 
στρέφονται εναντίον των φανατικών 
οπαδών μιας άλλης θρησκείας. Μάλιστα 
τώρα τελευταία τα πράγματα έγιναν 
χειρότερα και πολλοί άνθρωποι 
υποφέρουν απ’ αυτό το θρησκευτικό 
μίσος.» 
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«Αυτά δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία 
αλλά μόνο με την τάση για εξουσία, ένα 
άλλο μελανό σημείο των ανθρώπων. Η 
πραγματική θρησκεία ανιχνεύει το 
εσωτερικό του ανθρώπου. Ενδιαφέρεται 
για την ενέργεια που δημιούργημά της 
είναι το σώμα. Η εξουσία πάντα στρέφεται 
προς τα έξω, έχει ανάγκη να επιβληθεί 
στων άλλων ανθρώπων τα σώματα. 
Η κοινωνιολογία πρέπει να αναζητά τη 
ρίζα όλων των σωματικών ενεργειών. 
Αυτή είναι το άλλο κομμάτι που 
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Πάνω στη Γη, 
μόνον ο άνθρωπος αναρωτιέται ποιος 
είναι, από πού έρχεται και προς τα πού 
πρέπει να πάει. Δεν ησυχάζει με όσα 
γνωρίζει για το περιβάλλον του. 
Αυτό το άλλο λοιπόν, που εσείς ονομάζετε 
ψυχή, είναι μια καθαρή ενέργεια. 
Ασφαλώς είναι ανώτερη από όποια ύλη 
άρα κι από το σώμα. Η ομάδα των ψυχών 
δημιουργεί, τα σώματα. Γι αυτό αρκετοί 
άνθρωποι νιώθουν μια ανεξήγητη έλξη για 
μερικούς ανθρώπους ενώ είναι εντελώς 
αδιάφοροι για κάποιους άλλους. Αυτή η 
έλξη είναι η αιτία που συναντιόνται κατά 
καιρούς διάφοροι άνθρωποι, φαινομενικά 
άγνωστοι μέσα στο γήινο περιβάλλον. 
Κάθε τέτοια γήινη σχέση που 
δημιουργείται μπορεί να είναι μικρής ή 
μεγάλης διάρκειας και μπορεί να είναι 
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ερωτική, οικογενειακή, εργασιακή ή 
όποιας άλλης δραστηριότητας. Είναι η 
‘χημεία’ που συχνά επικαλείστε. Τίποτα 
στο σύμπαν δεν είναι απομονωμένο ή 
ανεξάρτητο. Όλα έχουν κάποια σχέση με 
κάτι άλλο.    
Στην πράξη λοιπόν αυτές οι ανώτερες 
ψυχικές ιδιότητες δεν διατηρούνται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με κάτι το 
κατώτερο όπως το ανθρώπινο σώμα. Είναι 
πράγματα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. 
Η συνεργασία ενέργειας και ύλης είναι ένα 
γιγάντιο πρόβλημα. Να λοιπόν το 
χαρακτηριστικό των ανθρώπων: ούτε το 
καλό διαρκεί ούτε το κακό παραμένει. Όλα 
κάπου αρχίζουν κι όλα κάπου τελειώνουν, 
αν τα δούμε αποσπασματικά. Στην 
πραγματικότητα όλα μετασχηματίζονται.» 

«Βάλθηκες να με τρελάνεις απόψε; Μια 
ψυχή σε ένα σώμα, εντάξει το 
καταλαβαίνω. Αλλά περισσότερες ψυχές;  
Όχι, αυτό δεν το πιάνω.» 

«Ασφαλώς δεν το πιάνει κάποια από τις 
αισθήσεις σου. Μη ξεχνάς όμως πως η 
ψυχή είναι ενεργειακή κατάσταση. Πόσα 
γνωρίζεις από την ενέργεια και τις μορφές 
της; Σχεδόν τίποτα. Ως Έλληνας, ως 
απόγονος του Πλάτωνα, έχεις 
πληροφορηθεί για τις ‘εκπεσούσες’ ψυχές. 
Αν ήσουν απόγονος Εβραίων ίσως να είχες 
μάθει για τις ‘εγκυοφορούσες’ ψυχές.» 
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ΧΡΟΝΟΣ 

«Α, κατάλαβα, διαφορετική άποψη 
λοιπόν! Ωστόσο, μια ψυχή παραμένει σε 
επικοινωνία με το σώμα για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είμαι πολύ σίγουρός 
γι’ αυτό.» 

«Αν θεωρείς μεγάλο χρονικό διάστημα τα 
περίπου 80 γήινα χρόνια, τότε δεν ξέρεις τι 
είναι χρόνος και πόσο σημαντικά είναι 
κάποια πολύ μικρά γήινα χρονικά 
διαστήματα, αυτά που κανείς άνθρωπος 
δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί.» 

«Ποια είναι αυτά τα μικρά γήινα χρονικά 
διαστήματα που μας διαφεύγουν;» 

«Τα δεκάκις χιλιοστά του δευτερολέπτου.» 

«Ε, καλά! Τι να κάνει κάποιος σε τόσο 
μικρό διάστημα;» 

«Φυσικά, είναι εντελώς εκτός της 
ανθρώπινης αντίληψης ένα τέτοιο χρονικό 
διάστημα. Αλλά αυτά ισχύουν στη Γη. Πιο 
πέρα, αυτά τα διαστήματα είναι μεγάλα και 
αρκετά για να ολοκληρωθούν κάποιες 
διαδικασίες.» 

«Διαδικασίες; Τι διαδικασίες εννοείς; 
Φαντάζομαι όχι ανθρώπινες.» 

«Αφορούν τους ανθρώπους αλλά όχι με 
την τυπική έννοια της ύλης. Ωστόσο, τα 
αποτελέσματα έχουν άμεση σχέση με την 
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ύλη γιατί αυτό είναι πρωτίστως ο 
άνθρωπος. 
Τα διαστήματα αυτά είναι πολύ μικρά στο 
σήμερα, στο τώρα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Θα το πω πάλι με ένα 
παράδειγμα. 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Κάποτε χρειάστηκε να πάρεις μια 
απόφαση, για κάποιο θέμα, σε πολύ μικρό 
χρόνο. Τότε δεν είχες τη δυνατότητα να 
εξετάσεις όλες τις πλευρές του θέματος, να 
διαπιστώσεις ποιο θα ήταν το σωστό και 
ποιο το λάθος. Επέλεξες αυτό που σου 

φάνηκε τότε σωστό, σε πολύ στενά 
περιθώρια χρόνου. Σήμερα, μετά από τόσο 
καιρό, έχεις άπλετο χρόνο να δεις ποια 
από τις τότε επιλογές σου θα ήταν η 
καλύτερη. Με άλλα λόγια: 

ΠΑΡΟΝ 

σήμερα, εδώ και τώρα, έχεις ένα 
πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το 
δημιούργησες στο παρελθόν σου τότε που 
ανταποκρίθηκες βιαστικά σε μια επιλογή 
σου, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
Στο σήμερα, το ίδιο πρόβλημα φαίνεται 
αλλιώς. Πού είναι η διαφορά; Στον χρόνο 
που τώρα μοιάζει πως είναι πολύ πιο 
εκτενής, πιο αργός και επομένως 
περισσότερο χρήσιμος για την επεξεργασία 
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του κατάλληλου τρόπου δράσης για το τότε 
πρόβλημα. Επομένως στο σήμερα μπορείς 
με βεβαιότητα να πεις ποια θα ήταν η 
πρέπουσα στάση σου τότε, στο παρελθόν. 
Όμως τα αποτελέσματα από την τότε 
επιλογή σου δημιούργησαν κάποιες 
καταστάσεις που επηρέασαν αργότερα τα 
πράγματα. Μπορεί να βρήκες μια καλή 
εργασία ή να έχασες την εύνοια ενός 
ανθρώπου. Μπορεί να αφορούσε τη 
σύσταση μιας οικογένειας. Πολλά μπορεί 
να δημιουργήθηκαν από τότε που πήρες 
την απόφαση να κάνεις κάτι. 
Σήμερα λοιπόν ζεις το μέλλον που μια 
ενέργειά σου δημιούργησε κάποτε, στο 
παρελθόν. 

ΜΕΛΛΟΝ 

Είναι λοιπόν φανερό πως η διαφορά σε 
όλα αυτά εντοπίζεται στο χρόνο! Τότε σου 
έλλειπε ενώ σήμερα είναι αρκετός, για να 
επεξεργαστείς το ίδιο ακριβώς θέμα.» 

«Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό αλλά δεν 
καταλαβαίνω γιατί το λες.» 

«Το αναφέρω γιατί αυτή η συσχέτιση 
παρελθόντος και παρόντος είμαι όμοια με 
την άλλη, τη συσχέτιση παρόντος και 
μέλλοντος. 
Το πρόβλημα στο τώρα πιέζεται χρονικά. 
Η εξέταση του ίδιου προβλήματος με 
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άνεση χρόνου στο μέλλον θα δώσει την 
καλύτερη ή την πλέον κατάλληλη λύση.» 

«Μόνο που το μέλλον είναι άδηλο, 
απρόσιτο. Επομένως δεν μπορεί κανείς να 
βρει τη λύση, που αναζητά, στο μέλλον» 

ΔΙΤΤΟΤΗΤΑ 

«Λάθος αυτό. Το λες γιατί δεν γνωρίζεις 
πως είσαι σε περισσότερα σημεία 
ταυτόχρονα.» 

«Μα τι είναι αυτά που λες; Κάπου χάσαμε 
την μπάλα τώρα.» 

«Τη γήινη μπάλα; Ναι, αυτή δεν μπορεί να 
υπάρχει πέρα από την ύλη. Είπα, είσαι ένα 
μικρό μόνο μέρος της ενέργειας που 
μετασχηματίστηκες σε ύλη. Δεν φαντάζεσαι 
όμως τι άλλο είσαι. Δεν μπορείς να 
καταλάβεις τι απέγινε το υπόλοιπο αυτής 
της ενέργειάς.» 

«Δηλαδή μου λες πως αυτό που είμαι 
τώρα, το  σώμα, έχει και ένα υπόλοιπο 
που δεν είναι σώμα. Αυτό είπαμε πριν για 
τη ψυχή, αυτό εννοείς, έτσι δεν είναι;» 

«Όχι ακριβώς. Μιλάω για την ενέργεια 
που δεν μετασχηματίστηκε σε ύλη αλλά 
εξακολουθεί να είναι σε σύνδεση με το 
άλλο κομμάτι ενέργειας που είναι σε 
μορφή ύλης. Εδώ μπορούμε να λέμε για το 
άλλο σου κομμάτι που δεν είναι υλικό. 
Ωστόσο αυτή η έννοια δεν είναι επιτυχής. 
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Είναι πιο κατανοητό να λέμε η ταυτόχρονη 
ύπαρξη σε άλλες καταστάσεις που έχουν 
διαφορετικό χρονικό χαρακτήρα.» 

«Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω. Τι 
θέλεις να πεις με αυτό το ‘διαφορετικός 
χρονικός χαρακτήρας’;» 

«Ομολογώ πως είναι δύσκολο. Ας το 
πούμε, διαφορετική ταχύτητα ροής του 
χρόνου δηλαδή χρόνος που κυλάει πιο 
αργά, καθυστερεί. Σαν ένα ρολόι με 
μπαταρία χαμηλής τάσης που χάνει 
συνεχώς. Έτσι η ρολογίσια ώρα στο τώρα 
είναι πιο γρήγορη από την αντίστοιχη του 
αύριο. Φαντάσου το 1 sec να διαρκεί 24 
ώρες στο αύριο.» 

«Μα δεν είναι ίδιος ο χρόνος παντού;» 

«Όχι! Γιατί να είναι; Τίποτα δεν είναι ίδιο 
με κάτι άλλο ούτε έχει τις ίδιες απαιτήσεις 
ή ανάγκες την ίδια στιγμή. Αν ήταν όλα 
ίδια τότε δεν θα είχαμε διαφορές, δεν θα 
είχαμε αλλαγές. Μια στασιμότητα θα 
χαρακτήριζε τα πάντα κι αυτό σημαίνει 
τέλος. Μα, αρχή και τέλος δεν συμβαίνει. 
Όλα συνεχώς κινούνται, όλα συνεχώς 
μεταβάλλονται. Γι’ αυτόν τον λόγο και ο 
χρόνος πρέπει είναι διαφορετικός.» 

«Περίμενε λίγο. Ο χρόνος είναι ανάγκη 
να είναι διαφορετικός για να υφίστανται 
οι μεταβολές;» 
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ 

«Ακριβώς. Για να υπάρχει ασφαλής 
επόμενη κατάσταση –το μέλλον- πρέπει 
κάτι να συμβαίνει σε κάποιο παρόν που κι 
αυτό δημιουργήθηκε από ένα αντίστοιχο 
παρελθόν. Αυτό είναι ο χρόνος κι όχι η 
περιφορά κάποιου πλανήτη γύρω από έναν 
άλλον πλανήτη. Το μέλλον δεν είναι η 
επόμενη στάση του λεωφορείου που 
κινείται σε ένα επίπεδο όπως ένας γήινος 
δρόμος. Είναι ‘πάνω’ από το επίπεδο, έξω 
απ’ αυτό. Είναι μια άλλη κατάσταση που 
δημιουργείται και εξαρτάται από την 
τωρινή κατάσταση, το παρόν. 
Επομένως, το τι θα συμβεί στο αύριο 
εξαρτάται απόλυτα από το σήμερα, το 
τώρα.» 

«Τι πρέπει λοιπόν να συμβαίνει στο τώρα, 
για να υπάρχει ένα καλό αύριο;» 

ΣΚΕΨΗ 

«Σοφή ερώτηση μόνο που την έχει 
απαντήσει ο Σωκράτης πριν από καιρό.» 

«Είσαι πολύ πονηρός. Με πήγες πάλι 
στην αρχή.» 

«Και βέβαια είμαι πονηρός για κάποιον 
που προσπαθεί να με εξαπατήσει με τις 
ερωτήσεις του. 
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Ο Σωκράτης είπε ‘ένα γνωρίζω πολύ 
καλά, πως τίποτε δεν γνωρίζω τελικά’. Γι’ 
αυτό είναι ανάγκη να μαθαίνω τον εαυτό 
μου. Ο Πλάτωνας, ο μαθητής του, 
συμπληρώνει λέγοντας πως παρελθόν, 
παρόν και μέλλον είναι ο χρόνος αλλά δεν 
αφορά την αρχική ουσία γιατί αυτή δεν 
υπήρξε ή θα υπάρξει αφού διαρκώς 
υπάρχει. Αφορά όμως όλα τα υπόλοιπα 
δημιουργήματα. 
Αφού και ο άνθρωπος είναι ένα 
δημιούργημα αυτής της αρχικής ουσίας – 

ναι, αυτό το “κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωση” - άρα, ο άνθρωπος υπάρχει ως 
ον διαρκώς και το μόνο που τον 
διαφοροποιεί, στη μορφή που έχει αυτήν 
την περίοδο –μορφή υλική- είναι ο χρόνος 
δηλαδή το  χτες, το σήμερα και το αύριο 
της υλικής του μορφής. Αλλάζει λοιπόν η 
περίφημη ηλικία του και αυτό είναι η 
διαφορά της υλικής υπόστασης από τις 
άλλες υποστάσεις.  
Για παράδειγμα, αλλάζει η μορφή του 
προσώπου, το χρώμα των μαλλιών αλλά 
δεν αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας. 
Παραμένει ο ίδιος, αν και εμπλουτίζεται σε 
λεκτικά σχήματα. Είναι αυτό που λέτε, ‘ο 
παλιός γάιδαρος δεν μαθαίνει νέα 
περπατησιά’. Το ίδιο συμβαίνει με τις 
επιθυμίες. Δεν αλλάζει ο τρόπος που 
επιθυμεί ο άνθρωπος αλλάζουν μόνο τα 
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αντικείμενα της επιθυμίας που έχουν μια 
αλλιώτικη υλική μορφή, με την πάροδο του 
υλικού χρόνου. Πρέπει όμως να 
επισημάνουμε πως όσο περισσότερο 
ενημερωμένος δηλαδή μορφωμένος (είχε 
καταλάβει και έχει λάβει και μια άλλη 
μορφή πέραν της υλικής)) είναι ένας 
άνθρωπος τόσο πιο ήρεμες και ήπιες είναι 
οι αλλαγές που του συμβαίνουν  στην υλική 
του υπόσταση. 
Αυτές οι σημαντικές και ουσιώδεις λοιπόν 
αλλαγές είναι το κύριο σημείο της υλικής 
ύπαρξης.» 

«Χμ, δύσκολο αυτό αλλά ας πούμε πως 
το κατάλαβα. Δεν μπορώ όμως να 
διακρίνω το μέσο επικοινωνίας μεταξύ 
του χτες και του σήμερα. Ακόμη πιο 
μεγάλη είναι η δυσκολία μου ανάμεσα 
στο σήμερα και στο αύριο. Δηλαδή ως 
άνθρωπος του σήμερα πώς θα ρωτούσα 
τον εαυτό μου, αυτό το άλλο κομμάτι 
ενέργειας, που βρίσκεται στο μέλλον 
μου;» 

ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ Ο … ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 

«Κι αυτό το είπαμε. Ο χρόνος είναι 
ασυνεχής. Σε κομμάτια. Κάποια απ’ αυτά 
τα κομμάτια είναι αρκετά μεγάλα και 
ευδιάκριτα από έναν άνθρωπο. 
Κάποια άλλα όμως κομμάτια δεν τα 
αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη υπόσταση 
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δηλαδή τα αισθητήρια όργανα του 
ανθρώπινου σώματος. 
Δεν μπορεί να δεις περισσότερες από 24 
εικόνες σε κάθε δευτερόλεπτο. Αν 
υπάρχουν 30 εικόνες μέσα σε ροή χρόνου 
1 sec τότε χάνεις τις 6 από αυτές. Η 
ταχύτητα του χρόνου, η ροή του στο 
σήμερα είναι περιορισμένη και 
προσαρμοσμένη μόνο στις καθημερινές 
ανθρώπινες ανάγκες. 
Στο μέλλον, που το σήμερα αποτελεί το 
παρελθόν του, η ροή του χρόνου είναι 
πολύ πιο αργή. Αυτό είναι αναγκαίο, για να 
υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια χρόνου, 
να δημιουργείται και να ελέγχεται το 
μέλλον, ώστε η επόμενη κατάσταση να 
μπορεί να είναι επιτυχής. 
Πότε μπορεί λοιπόν να συμβαίνει 
επικοινωνία από τη μια κατάσταση στην 
άλλη, από την ανθρώπινη στη μη 
ανθρώπινη; Στο διάστημα των μικρών μη 
αντιληπτών χρονικών διαστημάτων που 
δεν αξιοποιούνται από την ανθρώπινη 
ιδιομορφία. Μέσα απ’ αυτά θα 
επικοινωνήσεις με εσένα στην άλλη 
διάσταση που εσύ αποκαλείς μέλλον. 
Ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι πως δεν 
μεταφέρεται ύλη μέσα από αυτά τα 
περιορισμένα διαστήματα. Κι αφού δεν 
είναι ύλη, τι μπορεί να είναι;» 
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«Σκέψη.» 

«Τέλεια. Ήμουν σίγουρος πως θα το 
θυμηθείς.» 

«Δεν το θυμήθηκα, το κατάλαβα γιατί το 
είπες απλά και πειστικά.» 

«Κι όμως, το ήξερες πριν ακόμη επιλέξεις 
να μετασχηματιστείς σε ύλη, από την 
προηγούμενη ενεργειακή σου κατάσταση.» 

«Ναι, εκπεσούσα ψυχή, κατά τον 
Πλάτωνα. Έχεις δίκιο!» 

«Εσύ θα έχεις δίκιο στο τέλος, αν επιλέξεις 
να χρησιμοποιήσεις τα μέσα που το 
σύμπαν διαθέτει σε όλη του την έκταση. 
Διατίθενται δωρεάν σε όλα τα όντα.» 

«Σε παρακαλώ μη μιλάς άλλο. Θέλω να 
συγκεντρωθώ. Μού ‘πέσαν πολλά σε 
πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
Χρειάζομαι λίγο … χρόνο να τα βάλω σε 
μια σειρά. Φτάνει, μην λες άλλα σε 
παρακαλώ.» 

 

 

 - Αγάπη μου; Το βρήκες; Είπα να σου 
φτιάξω κάτι πιο υγιεινό αυτή τη φορά. 
Τέλος οι κρεμούλες. 
- Ε; Α, εσύ είσαι! Δεν κατάλαβα πως 
ήσουν τόσο κοντά μου. 
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- Πάντα είμαι κοντά σου βρε ξεχασιάρη, 
που να πάρει. Είσαι ο άνδρας μου κι από 
‘δω και πέρα ο άνδρας μου θα τρώει τα 
καλύτερα, τα πιο υγιεινά. Όχι άλλα 
βλαβερά, μωράκι μου αγαπημένο. 
- Δεν μου λες, τι … σ’ έπιασε … τόσο 
πρωί; 
- Μ’ έπιασε, μ’ έπιασε αγάπη μου, όπως 
το λες. 
- Το βλέπω αλλά εξακολουθώ να μην 
καταλαβαίνω, άσε που μ’ έκοψες στο 
καλύτερο. 
- Κι όμως καρδούλα μου, δεν το βλέπεις! 
Δεν το ακούς! Ούτε το αισθάνεσαι. Αυτό 
είναι απολύτως βέβαιο. Δεν φταις όμως 
εσύ, έτσι είσαι φτιαγμένος από τη φύση 
σου. Όσο για το ζελέ, δεν στο παίρνει 
κανείς, για σένα προορίζεται. 
- Άντε πάλι! Κι άλλο παράσημο ανοησίας 
απέκτησα. Αυτή τη φορά από τη γυναίκα 
μου. Τι διάολο, επιδημία είναι; 
- Ναι ερωτάκι μου, ναι έτσι είναι. Το 
καλύτερο παράσημο απέκτησες. Το 
αξίζεις, το αξίζουμε. 
- Για κάθισε να τα πούμε. Πιάνεται ο 
λαιμός εσύ στα ψηλά και εγώ στα 
χαμηλά. Έτσι μπράβο! Για λέγε λοιπόν, 
αλλά που ‘σαι, απλά και κατανοητά. Δεν 
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είμαι τώρα σε φάση για μπερδεμένα 
μονοπάτια σκέψης. 
- Αχ μωρέ το περιστεράκι μου, είναι 
μπερδεμένο! Μα δεν πρέπει χαζό μου 
καθαρματάκι να τρομάζεις. Όλα είναι 
τόσο απλά. 
- Δηλαδή έχουν σχέση αυτά που λες με το 
ζελέ; 
- Έλα μωρό μου, σου είπα για το ζελέ. Τι 
ύφος είναι αυτό; Από εδώ και πέρα, 
είπαμε, θα είμαστε αλλιώς. 
- Ναι το κατάλαβα αυτό, θα το ρίξουμε 
στα … βιολογικά. 
- Α μα πια! Είσαι εντελώς εκτός. Εννοώ, 
θα τρώμε προσεκτικά, θα κινούμαστε με 
σιγουριά και όλα πια θα είναι πιο 
ποιοτικά. Γιατί μας παρακολουθεί κι 
άλλος. 
- Τι, τι; Ποιος μας παρακολουθεί; 

Το ζελέ, το άτιμο το ζελέ, της τα είπε, είναι 
ολοφάνερο! 

- Δηλαδή τι ακριβώς … υποψιάζεσαι 
καλή μου; 
- Μα δεν υποψιάζομαι, γλυκό μου 
στοματάκι, είμαι απόλυτα βέβαιη. 
- Ναι, κι εγώ … δεν λέω … κάπως έτσι 
νιώθω, όχι με τόση βεβαιότητα όπως εσύ 
αλλά … ναι … προς τα εκεί κλίνω τελικά. 
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- Δεν κλείνεις αγάπη μου απέραντη. 
Ανοίγεις και ανοίγω, ανοιγόμαστε στο 
υπέροχο αύριο. 

Τώρα είμαι πια βέβαιος. Την επηρέασε το ζελέ 
και ενθουσιάστηκε η Μοίρα μου. Αναρωτιέμαι αν 
της είπε περισσότερα ή εγώ είμαι κάπως 
κουρασμένος τώρα. 

- Ε, τώρα, νομίζω πως είσαι κάπως … 
υπερβολικά … ενθουσιασμένη. Εντάξει, 
κι εγώ συμφωνώ να το δούμε κι αλλιώς 
το πράγμα. 
- Άκου να σου πω: πρώτον δεν είναι 
«πράγμα», μην σε ακούσω να εκφραστείς 
έτσι άλλη φορά. Δεύτερον, δεν θα το 
δούμε «κι αλλιώς» αλλά αποκλειστικά 
«αλλιώς». Τρίτον, δεν υπερβάλλω 
καθόλου. Η Βασιλική με διαβεβαίωσε 
χτες το απόγευμα αλλά … δεν ήσουν εδώ. 
Πάλι σε κράτησε το γραφείο μακριά μου. 
Μετά έμπλεξα με τα ψώνια και ξέχασα να 
στο πω. Εντάξει; 
- Ποια Βασιλική; 
- Η μικροβιολόγος καλέ. Δεν μου λες, 
μήπως δεν σου αρέσει το ζελέ και το … 
παίζεις … κάπως … τώρα; 
- Κική την ξέρω τόσα χρόνια εγώ. Μόνο 
εσύ επιμένεις να την αποκαλείς Βασιλική. 
Όπως και την … την Ευθαλία. 
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- Αχ, καλά που μου το θύμησες αγάπη 
μου. Να την πάρω ένα τηλέφωνο. Θα 
χρειαστώ τις συμβουλές της από ‘δώ και 
πέρα. 
- Θα χρειαστείς την Θάλη; Μα αυτή είναι 
… μαία; 
- Κοίτα, σήμερα είναι Σάββατο, δεν έχεις 
γραφείο. Γιατί δεν πας επάνω να 
κοιμηθείς λίγο περισσότερο; Θα σε 
σκεπάσω με την καφετιά κουβέρτα που 
τόσο σου αρέσει. Θα συνέλθεις, δεν 
μπορεί! 
- Η Κική; Η Θάλη; Η μικροβιολόγος; Η 
μαία; Ααααα! Τώρα κατάλαβα! Αυτό που 
λέει το ζελέ πως δεν γνωρίζω πολλά 
πράγματα. Είδες; Πολύ δίκιο έχει. Να 
λοιπόν ακόμα μια αλλαγή, ένα νέο 
αστεράκι, εδώ στη Γη, στην κοιλίτσα της 
Μοίρας μου. 
- Μίμηηηη! Η «Βασιλική», η «Ευθαλία», 
η «Καλομοίρα». Επιτέλους! Αυτά είναι τα 
ονόματα μας και μην ανακατεύεις το 
ζελέ. Αν δεν σου αρέσει, να μου το πεις 
ξεκάθαρα. 
- Λάθος κατάλαβες ψυχούλα μου. Το ζελέ 
είναι υπέροχο, μοναδικό, είναι τα πάντα. 
Δεν φταίει αυτό, εγώ είμαι τόσο 
ενθουσιασμένος με όλα αυτά που έμαθα 
σήμερα, αυτό είναι περδικούλα μου. 
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Αλλά … όλοι την λένε Θάλη, τι φταίω 
εγώ; 
- Παιδί μου, το Θάλη τής το κόλλησε ο 
αδελφός της, ο Νικόλας. Όταν ήταν 
μικρός δεν μπορούσε να πει Ευθαλία και 
την φώναζε Θάλη. Κατάλαβες; 
- Όχι, δεν κατάλαβα. Σήμερα όλοι θέλουν 
να μου εξηγούν. Πρέπει να είμαι ο 
βλάκας της ημέρας. Αλλά εσύ μην 
πτοείσαι, συνέχισε για το μωρό μας. 
- Καρδούλα μου εσύ! Κοίτα μωρό μου, οι 
πρόσφατες σταγονίτσες αγάπης που μου 
χάρισες ήταν θαυματουργές. Σε 
ευχαριστώ ψυχούλα μου! 
- Να τα ξεχωρίσουμε λιγάκι τώρα. Δεν 
μπορεί να είμαι εγώ πλέον το … μωράκι 
σου. Ε; Για σκέψου το! Υπάρχει απαίτηση 
… έσωθεν γι’ αυτόν τον … τίτλο. 
Υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα. Το 
βλέπεις κι εσύ, έτσι δεν είναι; 
- Θέλει ακόμα οκτώ μήνες μέχρι να 
εμφανιστεί και πολλούς ακόμη μέχρι να 
καταλάβει πως η μαμά του έχει κι ένα 
άλλο μωράκι … που το αγαπάει … και το 
φροντίζει … και το προσέχει… κι αυτό το 
μωράκι είναι ο μπαμπάς του. 
- Πιτσιρίκι, έλα να πάρεις όλα αυτά. 
Αρκετά πήρα εγώ μέχρι τώρα. Σειρά σου 
να απολαύσεις  φροντίδα και προσοχή. 
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- Αυτό αποκλείεται Μίμη μου και καλό 
θα είναι να το βγάλεις απ’ το μυαλό σου 
για πάντα. Η μαμά είναι εδώ και για το 
πρώτο μωρό και για το δεύτερο. Κυρίως 
όμως για το πρώτο της μωρό … το 
χαζούλι της … το καθαρματάκι της … 
την όμορφη αγαπούλα της ε; 
Άλλωστε αυτό το μωράκι, που μας τίμησε 
και μας διάλεξε για γονείς, κάποια στιγμή 
θα ανοίξει τα φτερά του, για τη δική του 
πορεία στη ζωή. Εμείς, αγάπη μου, θα το 
φροντίσουμε μέχρι τότε, θα του 
συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε και θα 
του ευχηθούμε να συνεχίσει όμορφα το 
ταξίδι του. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, 
θα συνεχίσουμε το δικό μας ταξίδι, αυτό 
που οι δύο μας ξεκινήσαμε πριν λίγο 
καιρό. 
- Αχ Μοίρα μου, εσύ και τα σοφά σου 
ζελεδάκια! Όλα τα σκέφτεσαι τελικά. 
Προχωρημένη σε βρίσκω. 
- Μα έτσι πρέπει αγάπη μου, είσαι ο 
άνδρας μου. Χωρίς εσένα τι είμαι; Είσαι ο 
άλλος μου εαυτός, αυτός που με 
συντροφεύει σε ένα υπέροχο μέλλον Γι’ 
αυτό σε προσέχω. Δεν θα σε χάσω ποτέ. 
- Βέβαια, να προσέχουμε! Αλλιώς μπορεί 
να χάσουμε τα μισά μας ρούχα. 
- Τίποτε δεν θα χαθεί μωρό μου. Όλα εδώ 
είναι κι εδώ θα μείνουν. Πάντα ήταν εδώ. 
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Απλά περίμεναν εμένα και εσένα, την 
κατάλληλη στιγμή. Τίποτε δεν είναι 
τυχαίο αγάπη μου. Όλα ήταν στο δικό μου 
και στο δικό σου δρόμο. 

- Εννοείς και … πριν την εμφάνιση του 
ζελέ. 
- Αμάν πια μ’ αυτό το ζελέ. Τι σου έκανε; 
Μήπως δεν σου αρέσει η γεύση της 
μπανάνας; Υπάρχει και σε φράουλα. Κι 
αυτό απλό είναι, γρήγορο, απολαυστικό 
και χωρίς πολλά βλαβερά. Διατηρεί και τη 
φόρμα μας γιατί τώρα τελευταία … σαν 
να πήρες το κάτι σου. 
- Σςςς … πρόσεχε πως μιλάς και τι λες 
γλυκιά μου. Είπαμε … μας ακούει κι 
άλλος. Ακόμα και οι σκέψεις 
δημιουργούν καταστάσεις. Δεν θέλουμε 
ένα όμορφο μέλλον; Το θέλουμε. Άρα, 
πρέπει να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. 
- Μωράκι μου εσύ! Πόσο όμορφα τα λες. 
- Τα … λέω … όπως … ακριβώς τα είπαν 
και … σε μένα δηλαδή το … προσπαθώ 
κάπως. 
 

Μου τα ‘πανε αλλά θέλω πολύ ακόμα μέχρι να τα 
νιώσω. Βάλε τώρα πόσο θέλω ακόμα μέχρι να τα 
χρησιμοποιήσω.  
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Λες να είναι έτσι; Τόσο απλό; Δηλαδή εγώ ρωτώ 
ποια είναι η καλύτερη λύση και μου απαντάει ο 
… άλλος; 
Απίθανο ε; 
Ε ρε τι έχει να γίνει!  
Θα σκίσω αυτή τη φορά!  
Πώς το είπε; Τη νύχτα είμαι λιγότερο ύλη. 
Άκου κοιμάμαι είκοσι πέντε χρόνια! Φοβερό! 
Σπατάλη χρόνου! 
Όχι, επικοινωνία το είπε. Δηλαδή τότε έρχονται 
οι πληροφορίες. 
Γι αυτό μερικές φορές απορώ με μένα. Πώς μου 
ήρθε έτσι ξαφνικά να κάνω εκείνο ή το άλλο που 
συνήθως δεν έκανα; Και να που μετά έτυχε να 
γίνει αυτό ή το άλλο καλό. 
Δεν ‘έτυχε’. Σωστά! 
Είπαμε πληροφορίες. Εσωτερική πληροφόρηση. 
Αυτό που κάνουν τα golden boys και πάνε πρίμα 
στο χρηματιστήριο. Κάτι αντίστοιχο τέλος 
πάντων αλλά εντελώς νόμιμο και ωφέλιμο. 
Για να δούμε! Αυτό μάλλον δεν το ξέρει η Μοίρα 
μου! 
Χα χα, πλάκα θα έχει, δεν θα ξέρει τι σκαρώνω 
και είμαι τόσο καλά! 
Την βλέπω να αγωνιά να μάθει το μυστικό μου. 
Θα σκάσει αν δεν μάθει το πώς. 
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Και η μητέρα μου το ίδιο. Πω πω τρελές 
συνεδριάσεις που θα κάνουν οι δυο τους! 
Λες κι ο πατέρας μου να εφαρμόζει αυτό το 
κόλπο; 
Απίστευτο!!! Και σε αυτόν αρέσουν τα ζελέ. 
Κοίτα σύμπτωση! 
Ανοησίες! Δεν υπάρχουν συμπτώσεις και τυχαία! 
 Είπαμε, γνώση, ερωτήσεις στο μέλλον, ιδέες, 
εφαρμογή! Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε! 
Απλά πράγματα! 

 

Γαμώτο, πάλι δεν μπορώ να κλείσω μάτι. 
Ιδέα της Μοίρας! Καφετιά κουβέρτα και 
τρίχες κατσαρές. Όλα νομίζει πως τα 
ξέρει αυτή. Να που πάλι αποδείχτηκε 
άσχετη. Τι κάνω τώρα; 
Α! λες να πετύχει; 
Καλός βλάκας είσαι κι εσύ Μίμη! Το ζελέ 
μωρέ στα είπε αυτά; Α να μου χαθείς ζώο, 
ονειρεύεσαι οριζοντίως και καθέτως. 
Κι αν ….. 
Δοκίμασε και θα καταλάβεις το μέγεθος 
της βλακείας σου. 
Εγώ θα το κάνω κι ό,τι βγει. 
Μωροπίστευτε! 
Α, την πάτησες! Το μωρό υπάρχει. Το 
‘ξερες αυτό; Δεν το ΄ξερες! Λοιπόν, το 
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αποφάσισα. Προχωράω, εσύ απλά σκάσε 
και άσε με ήσυχο. Βγες από την πρίζα. 

 

«Πού ΄σαι … ζελέ; Ή όποια άλλη μορφή 
ύλης έχεις … πάρει τέλος πάντων. Είμαι 
διαθέσιμος. 
Αλλά τώρα εγώ θα κουμαντάρω τη 
συζήτηση. Εγώ διατυπώνω τις ερωτήσεις 
και εσύ απαντάς. Αλλιώς φιλαράκο δεν θα 
βγει άκρη. Είσαι;» 

«Πάντα είμαι διαθέσιμος σε όποιον είναι 
διαθέσιμος.» 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

«Λοιπόν, για να κλείσει ο προηγούμενος 
κύκλος συζήτησης, νιώθω την ανάγκη να 
σου πω ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 
μου. 
Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό γιατί δεν λέω 
συχνά ευχαριστώ σε ανθρώπους. Δεν 
θέλω να λέω ευχαριστώ γιατί βαθιά μέσα 
μου νιώθω πόση υποκρισία έχουν τα 
ανθρώπινα ευχαριστώ. 
Ίδιος είναι ο λόγος που δεν θέλω οι άλλοι 
να λένε σε μένα το ευχαριστώ. Δεν θέλω 
να μετατραπούν σε υποκριτές. Έχω 
διαφωνήσει ελαφρώς με καλούς φίλους 
πάνω σε αυτό. 
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Υπάρχει βέβαια και μια άλλη σκέψη που 
θέλω να την πω σε σένα: φοβάμαι πως αν 
δέχομαι των άλλων τα ‘ευχαριστώ’, θα 
εκφυλιστώ. Μπορεί να συνηθίσω στην 
ιδέα πως τάχα είμαι κάτι το σοβαρό και 
χρήσιμο στους άλλους. Αυτό το θεωρώ 
επικίνδυνο. Θα καταντήσω ψώνιο. 
Άλλωστε μέσα μου, νιώθω πως είμαι 
υποχρεωμένος να βοηθώ. Οπότε το 
‘ευχαριστώ’ δεν έχει νόημα αφού δεν 
είναι σκοπός μου. 
Ευτυχώς εσύ δεν θα παρεξηγηθείς ούτε 
θα χρειαστεί να σε πείσω αφού δεν είσαι 
άνθρωπος. Θέλω όμως την άποψή σου 
πάνω σε αυτό. Μήπως έχω λάθος θέση;» 

«Τι θα πει σωστό και λάθος; Τι θα πει 
καλό και κακό; Ποιος ορίζει την έκταση 
και την ισχύ του ενός και ποιος ορίζει το 
αντίθετο;» 

«Αφού ξέρεις καλά πως δεν ξέρω, τι σε 
κάνει να μου βάζεις δύσκολα; Δείξε λίγη 
επιείκεια, μη με πετάς κάτω με το 
πρώτο.» 

«Αν δεν πέσεις, πώς θα σηκωθείς; Πώς θα 
καταλάβεις τη διαφορά; Πώς θα 
εκτιμήσεις τις αντίθετες καταστάσεις; 
Πρέπει να συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές 
και συμβαίνουν αλλιώς τα πάντα 
σταματάνε.» 
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«Δηλαδή οι αλλαγές είναι απαραίτητες; 
Αυτό εννοείς, έτσι δεν είναι; Μα τότε 
πρέπει να δεχτώ πως αυτές οι αναγκαίες 
αλλαγές δεν μπορεί να εξαρτώνται από 
άλλους παράγοντες όπως η θέληση των 
ανθρώπων. Τα λέω καλά;» 

ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ; 

«Πράγματι, οι άνθρωποι δεν έχουν 
εξουσία να δημιουργούν αλλαγές. Απλά τις 
βιώνουν.» 

«Επομένως, ό,τι συμβαίνει δεν είναι 
ελεύθερη επιλογή των ανθρώπων! 
Σωστά;» 

«Σωστά. Όλα όσα συμβαίνουν έχουν 
δημιουργηθεί αλλά οι άνθρωποι με δική 
τους απόφαση έρχονται κοντά στα 
γεγονότα και τα ζουν. Συμμετέχουν σ’ αυτά  
ή απέχουν απ’ αυτά.» 

«Γεγονότα! Ναι, έτσι τα λέμε. Τώρα το 
καταλαβαίνω. Είναι γεγονότα γιατί 
κάποιος τα δημιούργησε, όπως λες εσύ. 
Μέχρι τώρα νόμιζα πως αυτά τα γεγονότα 
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των 
πράξεων των ανθρώπων.» 

«Είσαι πολύ αστείος άνθρωπε. Κανείς στο 

σύμπαν δεν δημιουργεί. Δεν χρειάζεται 
άλλωστε για να μην πω πως θα ήταν 
ολέθριο, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. 
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Η δημιουργία είναι αποκλειστικό 
δικαίωμα του δημιουργού, όχι των 
δημιουργημάτων. Μπορείς να φανταστείς 
να ήθελαν ξαφνικά τα σκουλήκια να 
δημιουργήσουν κάτι άλλο εκτός από το να 
ανοίγουν διαδρόμους μέσα στο χώμα; Πού 
θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό το 
σκουλικοδικαίωμα; Κανείς άλλος, εκτός 
του δημιουργού, δεν μπορεί να 
δημιουργήσει.» 

«Επομένως, δεν υπάρχει πραγματική 
ελευθερία.» 

«Υπάρχει επιλογή μέσα σε όρια που έχουν 
καθοριστεί για τα πάντα. Καθετί έχει 
συγκεκριμένη θέση, απόλυτα διακεκριμένη 
ως προς τα άλλα και συγκεκριμένα όρια 
επιλογής. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. 
Σύμπαν σημαίνει συμπόρευση, συνύπαρξη 
όλων με όλα κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
με απόλυτα διακριτό ρόλο σε όλα όσα 
συμμετέχουν. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί 
να αλλάξει τα όρια του. Ένα χαλίκι στην 
παραλία δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ένα 
γεγονός που αφορά τους λύκους και 
κανένας λύκος δεν μπορεί να συμμετάσχει 
σε γεγονότα που αφορούν τους αχινούς της 
θάλασσας. 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους 
ανθρώπους. Απλά συμμετέχουν σε 
προκαθορισμένα γεγονότα. Δεν τα 
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σχεδιάζουν, δεν τα προκαλούν. Δεν είναι 
δικά τους.» 

«Προκαθορισμένα γεγονότα λοιπόν. Ας 
μη ρωτήσω ποιος τα προκαθόρισε. Δεν 
μπορώ όμως να μην ρωτήσω πού 
βρίσκονται αυτά τα προκαθορισμένα. 
Κάπου πρέπει να περιμένουν μέχρι να 
υλοποιηθούν, έτσι δεν είναι;» 

«Απόλυτα σωστή ερώτηση, άξια ενός 
ανώτερου πλάσματος.» 

«Λέω να αφήσεις το γλείψιμο και να 
απαντήσεις ευθέως. Πού βρίσκονται 
λοιπόν τα γεγονότα, αυτά που έχουν γίνει, 
που έχουν δημιουργηθεί ώστε να 
συμβούν;» 

«Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις 
δίχως να νιώσεις ανόητος; Βρίσκονται 
εκεί που δεν έχεις αίσθηση.» 

«Εκεί που εγώ δεν έχω αίσθηση! Εκεί που 
δεν αισθάνομαι. Κάπου που οι αισθήσεις 
μου είναι νεκρές, ανύπαρκτες. Αυτό 
μπορώ να εννοήσω. Μάλλον μιλάς για 
ένα τόπο νεκρών.» 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ; 

«Έγινε αυτό που φοβόμουν. Ήδη 
εκδήλωσες α-νοησία. Βγάλε από το μυαλό 
σου την έννοια νεκρό. Δεν υπάρχει αυτό. 
Σου εξήγησα, είπα πως συμβαίνουν 
αλλαγές, δεν μίλησα για κάτι που πεθαίνει. 
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Βλέπετε μια κατάσταση αλλά δεν βλέπετε 
την επόμενη. Αυτό σημαίνει πως δεν 
υπάρχει επόμενη; Κι ό,τι δεν υπάρχει για 
τους ανθρώπους είναι πεθαμένο; Μα, πώς 
έχετε κολλήσει σε τέτοια ανοησία;» 

 «Ok, δεν είναι τίποτα πεθαμένο, το 
δέχομαι. Πού βρίσκονται όμως αυτά τα 
γεγονότα;» 

«Στο χρόνο.» 

«Καταλαβαίνω ένα γεγονός, που έχει ήδη 
συμβεί, αν αναφέρομαι σε κάτι από το 
παρελθόν. Καταλαβαίνω αυτό που 
συμβαίνει τώρα, που διαδραματίζεται 
αυτήν τη στιγμή αλλά δεν έχει ακόμα 
τελειώσει και επομένως είναι λάθος να 
ονομάζεται γεγονός. Σίγουρα όμως δεν  
είναι γεγονός κάτι που δεν έχει συμβεί 
ούτε συμβαίνει τώρα αλλά ‘θα’ συμβεί 
στο μέλλον. Εδώ υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα.» 

«Το μόνο πρόβλημα είναι το πάνω όριο. 
Αυτό δεν μπορείτε να το υπερβείτε γιατί 
είσαστε  άνθρωποι δηλαδή οντότητες με 
πάθη και αδυναμίες για φθαρτά πράγματα, 
εντελώς υλικές διαδικασίες. 
Θα σου δώσω όμως μια ευκαιρία να το 
νιώσεις. Υπέθεσε πως είσαι στο θέατρο. Σε 
λίγο θα παιχτεί μπροστά στα μάτια σου το 
έργο. Κι όμως αυτό που θα δεις είναι ήδη 
γεγονός. Έχει δημιουργηθεί πολύ καιρό 
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πριν, ως σενάριο. Ακόμα πιο παλιά έχει 
δημιουργηθεί, ως υπόθεση, στο μυαλό του 
συγγραφέα. Σε σένα φτάνει καθυστερημένα 
αλλά αυτό προϋπάρχει. Κάποιος το 
δημιούργησε, για να εκπληρώσει ένα 
σκοπό. Είναι καλύτερα τώρα τα 
πράγματα;» 

«Όχι, δεν είναι. Το σενάριο υπάρχει σε 
κάποιο βιβλίο, σε κάποιο συρτάρι, 
βρίσκεται κάπου τέλος πάντων. Μπορεί 
κάποιος να το βρει. Πού βρίσκονται τα 
γεγονότα; Πού είναι το αντίστοιχο βιβλίο 
ή συρτάρι; Αυτή είναι η ερώτηση και 
είναι ουσίας.» 

ΟΝΤΑ ΣΕ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

«Απάντησα, στον χρόνο αλλά εσύ δεν σε 
θέση να νιώσεις τον χρόνο γιατί 
αντιλαμβάνεσαι μόνο τον χώρο και έχεις 
εξοικειωθεί με τρεις διαστάσεις που οι 
αισθήσεις σου είναι προορισμένες να 
εξερευνούν σε όσα σας αφορούν.» 

«Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τον χώρο. Πώς 
όμως πρέπει να αντιληφθώ τον χρόνο; Για 
μένα είναι σαν ένα ρολόι που καταγράφει 
τι έγινε στον χώρο σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Δεν μπορώ να αντιληφθώ 
θέσεις όπου έχουν παρκάρει τα γεγονότα, 
τα προορισμένα να συμβούν. 
Ο χρόνος για μένα είναι περιστροφές της 
Γης γύρω από τον Ήλιο και επειδή δεν 
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γνωρίζουμε πότε ακριβώς άρχισαν αυτές 
οι περιστροφές, είμαστε υποχρεωμένοι να 
έχουμε ένα σχετικό σύστημα μέτρησης 
του χρόνου, πάντα σε σχέση με κάτι που 
συνέβη. Έτσι ο χρόνος εξαρτάται άμεσα 
και συνδέεται με κάτι από τον χώρο όπως 
π.χ. η γέννηση του Ιησού. Προφανώς κάτι 
άλλο εννοείς εσύ.» 

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

«Ναι, είπαμε η περιστροφή ενός άστρου 
γύρω από ένα άλλο άστρο δεν είναι καλή 
ιδέα, για να προσδιορίζουμε έτσι τον 
χρόνο. 
Τώρα ας πούμε κάτι παραπάνω για τον 
χρόνο. Πρέπει όμως να στο πω σε σχέση 
με τον χώρο αλλιώς δεν θα καταλάβεις. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Ας υποθέσουμε και πάλι κάτι από το 
θέατρο. Βάλε στο μυαλό σου μια περιοχή – 

για παράδειγμα πέντε πολύ μεγάλα κτήρια. 
Υπέθεσε πως σε κάθε όροφο, σε κάθε 
κτήριο, λειτουργεί μία αίθουσα θεάτρου. 
Ας υποθέσουμε συνολικά πως παίζονται 
ταυτόχρονα εκατό θεατρικές παραστάσεις. 
Τώρα προσοχή! Δεν υπάρχουν ηθοποιοί σ’ 
αυτές τις παραστάσεις. Οι άνθρωποι 
επιλέγουν μια θεατρική αίθουσα και στην 
ουσία αναλαμβάνουν έναν από τους 
ρόλους του σεναρίου που ήδη έχει γραφτεί. 
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Οι άνθρωποι συμμετέχουν σε ένα γεγονός 
–το σενάριο- που το επιλέγουν ελεύθερα οι 
ίδιοι. 
Αυτό είναι η ζωή. Οι άνθρωποι είναι 
ηθοποιοί που σήμερα συμμετέχουν στον Α 
ρόλο, μετά στον Β και πάει λέγοντας. Η 
ζωή, η γήινη ζωή κάθε ανθρώπου, είναι 
πολλοί μικροί ή μεγάλοι ρόλοι, πάντα σε 
σχέση με άλλους ανθρώπους, ζώα, φυτά –
το περιβάλλον τους- αλλά πάντα σε 
σενάρια που έχουν δημιουργηθεί πριν. 
Οι άνθρωποι μοιάζουν να μην γνωρίζουν 
τι θα συμβεί, όταν παίζουν έναν ρόλο. Γι 
αυτό υπάρχει τόσο έντονη η επιθυμία να 
μάθουν τι θα συμβεί. Σχεδόν όλοι σας 
ανησυχείτε για την επόμενη στιγμή. Γι αυτό 
έχετε τα τυχερά παιχνίδια, τις χαρτορίχτρες 
και άλλα τόσα φυλακτά και γούρια. Η 
ανησυχία σας γίνεται όλο και μεγαλύτερη 
σε έκτακτα γεγονότα όπως οι σεισμικές 
δονήσεις και οι πολεμικές συγκρούσεις. 
Πιστεύετε στις συμπτώσεις, στα τυχαία και 
αποκτάτε περίεργες συνήθειες που δεν 
μπορούν να δικαιολογηθούν αλλά εσείς 
θέλετε να πιστεύετε πως έχουν προσωπική 
αξία και επιρροή. 
Ωστόσο, κάποιοι από εσάς, στιγμιαία, 
έχετε αναλαμπές πως κάτι έχει συμβεί 
ακριβώς το ίδιο αλλά στο παρελθόν. Έτσι 
είναι, υπάρχει μια αμυδρή ανάμνηση πως 
κάποτε ξαναπαίξατε αυτόν το ρόλο.» 
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Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

«Άραγε, αυτά να  είχε στο μυαλό του ο 
Πλάτωνας, όταν μιλούσε για τον κόσμο 
των ιδεών, πως όλα προϋπάρχουν πριν οι 
άνθρωποι να τα ανακαλύψουν;» 

«Προσπάθησα να σου δώσω ένα 
παράδειγμα, για να πλησιάσεις την έννοια 
του χρόνου. Είναι ο κόσμος των 
γεγονότων. Οι άνθρωποι κάθε στιγμή 
έρχονται σε επαφή με ένα γεγονός και 
μέσα σ’ αυτό αναλαμβάνουν έναν ρόλο. 
Έτσι ζουν μέσα στο χρόνο ή αποκτά χρόνο 
η ζωή τους. 
Ας φανταστείς λοιπόν τον χρόνο ως μία 
τεράστια σφαίρα. Σε κάθε σημείο της 
επιφάνειάς της σφαίρας υπάρχει ένα 
γεγονός, ένα σενάριο με πολλούς ρόλους. 
Εσύ εφάπτεσαι σε ένα μόνο σημείο της 
σφαίρας και αποκτάς επαφή δηλαδή 
αναλαμβάνεις έναν από τους ρόλους. Οι 
υπόλοιποι ρόλοι παίζονται από τους 
ανθρώπους που είναι το περιβάλλον σου, 
συγγενείς, γνωστοί, φίλοι, συνάδελφοι και 
άλλοι. Αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό 
συμβαίνει κάθε φορά. Σε μια φάση ζωής ο 
κάθε άνθρωπος παίζει πολλούς ρόλους σε 
αντίστοιχα σενάρια. Μερικοί ρόλοι 
φαινομενικά παίζονται ταυτόχρονα ενώ 
κάποιοι άλλοι σε μια σειρά. 
Σε επόμενη φάση ζωής μπορεί να παίζεις 
τον ίδιο ρόλο στο ίδιο γεγονός ή έναν 
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άλλον ρόλο στο ίδιο γεγονός ή σε ένα 
εντελώς διαφορετικό γεγονός. Η επιλογή 
των ρόλων δηλαδή το τι θα κάνει κάποιος 
σε μια ορισμένη φάση ζωής αφορά την 
ομάδα των ψυχών που δημιούργησε το 
σώμα του ανθρώπου, όχι τον ίδιο τον 
άνθρωπο με την έννοια του διακριτού και 
απομονωμένου όντος. Αυτή η ομάδα 
αποφασίζει ποια σενάρια και ποιοι ρόλοι 
θα είναι η ζωή του σώματος που θα 
δημιουργηθεί για συγκεκριμένη γήινη 
διάρκεια. Προφανώς υπάρχει σκοπός για 
όλα αυτά αλλά αυτός ο σκοπός αφορά 
μόνο τη συγκεκριμένη ομάδα και οι 
επιλογές της είναι αποτέλεσμα ελεύθερης 
βούλησης. 
Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος; Είναι ένα 
χαμηλής ενεργειακής στάθμης ον που 
δημιουργήθηκε να συμμετέχει σε κάποια 
σενάρια με συγκεκριμένους ρόλους και 
έχει εξοπλιστεί με ικανότητες επικοινωνίας 
ώστε αυτοβούλως να λαμβάνει βοήθεια για 
να πραγματοποιήσει το γήινο ταξίδι του. 
Τώρα προσοχή! Το δημιούργημα, ο 
άνθρωπος, είναι επίσης ον ελεύθερης 
βούλησης και επομένως μπορεί να 
ακολουθήσει πιστά ή όχι το πρόγραμμα 
του. 
Ακολουθώντας το πρόγραμμά του 
ενεργοποιεί τους ρόλους στα σενάρια της 
ζωής του. Εκεί όμως υπάρχουν και οι 
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ρόλοι των άλλων ανθρώπινων όντων, από 
την ίδια ψυχική ομάδα. Κάτι τέτοιο 
συμβαίνει για όσους πιστεύουν πως δεν 
συναντήθηκαν τυχαία με άλλους 
ανθρώπους αλλά ήταν προορισμένο να 
συναντηθούν. Φυσικά, τα γεγονότα αυτά 
είναι πανάρχαια και οι άνθρωποι διαρκώς 
τα επιλέγουν σε διάφορες φάσεις ζωής. 
Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί στο σύμπαν όλα 
προσπαθούν να βελτιωθούν. Να γιατί τα 
πάντα βρίσκονται σε δράση. 
Κάθε άνθρωπος, άλλος περισσότερο άλλος 
λιγότερο σε ένταση, μεταφέρει την 
επιθυμία της ψυχικής ομάδας για 
βελτίωση. Το δυσάρεστο είναι πως αυτή η 
επιθυμία έχει συχνά την μορφή μιας αχνής 
ανάμνησης. 
Σκοπός κάθε ανθρώπου είναι να 
καταλάβει μέσα από τους ρόλους του το 
νόημα του γήινου ταξιδιού. Η 
ικανοποίηση, ο εφησυχασμός και τα 
παράπονα σχετικά με όσα συμβαίνουν στη 
ζωή δεν έχουν νόημα. Είναι απλά ρόλοι. 
Τι είναι λοιπόν ο ανθρώπινος κόσμος 
όπως τον αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος 
ξεχωριστά; Είναι το εκάστοτε σημείο της 
επαφής με τη σφαίρα του χρόνου. Αυτή η 
υποθετική σφαίρα είναι τεράστια. Γι αυτό 
δεν συμπίπτουν οι απόψεις όλων των 
ανθρώπων για τον κόσμο. Σκέψου πόσα 
γεγονότα έχουν συμβεί από τότε που 
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υπάρχει ο άνθρωπος. Κάθε γεγονός όμως 
καταλαμβάνει έναν πολύ μικρό ως προς τη 
σφαίρα τόπο. Γι’ αυτό το μικρό σημείο του 
χώρου οι ανθρώπινες αισθήσεις δεν 
χρειάζεται να είναι τέλειες. Μην 
παραπονιέσαι γι αυτές, έχεις ακριβώς αυτό 
που χρειάζεσαι. 

Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Αυτή η υποθετική σφαίρα είναι ο κόσμος 
των όσων μπορούν να συμβούν, ο κόσμος 
της δράσης. Εσύ πας στα γεγονότα, δεν 
έρχονται αυτά σε σένα. Τα γεγονότα και τα 
σενάρια τους υπάρχουν πριν γεννηθείς και 
η δική σου συμμετοχή είναι ο ρόλος σου σε 
αυτά. 
Την αρχή την έκανε ο δημιουργός, αυτή η 
ανώτερη ουσία, όταν δημιούργησε τον 
κόσμο του χρόνου, τον αιώνα κατά την 
εβραϊκή παράδοση. Μάλλον πρέπει να 
διαβάσεις κάτι από την Καμπάλα, θα βρεις 
ενδιαφέρουσες απόψεις εκεί. 
Ο δημιουργός λοιπόν έκανε την αρχή, 
όρισε το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όλα τα 
ανθρώπινα όντα συμβάλλουν με το να 
συμμετέχουν συνεχώς σε τέτοια  γεγονότα 
και σενάρια. Σε αυτές τις πολλαπλές 
ενσαρκώσεις αναφέρεται ο Βουδισμός.» 

«Χμ! Πρέπει να εννοήσω λοιπόν πως η 
πορεία μου, ως άνθρωπος, είναι φάσεις 
ζωής. Κάθε τέτοια φάση εφάπτεται πάντα 
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σε ένα σημείο του κόσμου των 
γεγονότων. Ίσως να είναι έτσι. Γιατί όμως 
αυτό το σημείο να είναι τόσο μικρό; Κι 
αν είναι όντως τόσο μικρό, γιατί εγώ το 
νιώθω σαν να είναι ολόκληρο το 
σύμπαν;» 

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

«Νομίζω πως η απάντηση είναι αρκετά 
απλή. Τα ανώτερα νοήμονα όντα, αυτά που 
σας αρέσει να αποκαλείτε θεοί, έχουν 
γνώση όλων των γεγονότων για τους 
ανθρώπους. Γνωρίζουν όλα τα σενάρια 
κάτι που δεν μπορεί να γνωρίζει ένας 
άνθρωπος. 
Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι, σε κάποιες 
πολύ ιδιαίτερες στιγμές, έχουν οράματα 
δηλαδή είναι σε θέση να αισθανθούν 
κάποια απ’ αυτά τα γεγονότα. Αυτούς τους 
αποκαλείτε μάγους, προφήτες, μάντεις, 
δασκάλους και νομίζετε πως έχουν κάποιο 
χάρισμα, κάποια θεϊκή βοήθεια. Η αλήθεια 
είναι πολύ διαφορετική. Απλά είναι 
άνθρωποι που βιώνουν με μεγάλη προσοχή 
και αυξημένη παρατηρητικότητα τα 
γεγονότα. Έτσι έχουν κάποτε την ευκαιρία 
να καταλαβαίνουν τον σκοπό ύπαρξης 
αυτών των σεναρίων δηλαδή ότι αυτά τα 
γεγονότα έχουν σκοπό  να διδάσκουν τα 
κατώτερα όντα, ώστε να βελτιώνονται 
συνεχώς. 
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ΜΑΝΤΕΙΣ & ΓΚΟΥΡΟΥ 

Αυτοί οι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι 
καταλαβαίνουν πως οι κοινοί άνθρωποι 
μπορεί εύκολα να πάρουν λάθος δρόμο. Γι 
αυτό, πολλές φορές, προειδοποιούν για 
τους κινδύνους.» 

«Αυτοί οι μάγοι και προφήτες πράγματι 
έχουν μιλήσει για καταστάσεις που είναι 
αδύνατον να γνωρίζουν οι πολλοί 
άνθρωποι. Αυτός είναι ο λόγος που οι 
υπόλοιποι τους τιμούν, τους σέβονται ή 
τους φοβούνται.» 

«Δεν χρειάζονται ούτε τιμές ούτε φόβοι. Ο 
κάθε άνθρωπος έχει το προνόμιο να 
επικοινωνεί με το δημιουργό.» 

«Πώς γίνεται αυτό;» 

ΟΙ ΑΛΛΕΣ … ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

«Είναι πολύ εύκολο αφού κάθε άνθρωπος 
είναι στην ουσία ένα πολυσύνθετο ον. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν αρκετά καλή 
αντίληψη της φυσικής υπόστασής τους, το 
σώμα τους. Δυστυχώς, λίγοι 
αντιλαμβάνονται πως έχουν κι άλλες 
υποστάσεις, πέρα από το σώμα. Ακόμα 
λιγότεροι κατανοούν πως αυτές οι 
υποστάσεις επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Εξαιρετικά λίγοι δείχνουν ενδιαφέρον και 
προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να 
ωφεληθούν απ’ αυτές τις επικοινωνίες. 
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Φυσικά, ελάχιστοι έχουν καταφέρει να 
αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και να 
επεμβαίνουν εγκαίρως. Αυτοί οι ελάχιστοι 
δεν είναι βέβαια οι εκλεκτοί κάποιων 
θεών αλλά σκέπτομαι πως αξίζει να 
θεωρούνται σεβαστά όντα. Με τους 
υπόλοιπους, κανείς δεν θέλει να 
ασχολείται. 
Γι αυτό είπα προηγουμένως πως ο 
δημιουργός αγνοεί την ανθρώπινη 
υπόσταση. Δεν εννοούσα πως υποτιμά τους 
ανθρώπους αλλά οι άνθρωποι δεν βρήκαν 
ακόμα τρόπο να επικοινωνούν μαζί του. 
Όλες όμως οι ανώτερες οντότητες στο 
σύμπαν περιμένουν με περίσσεια υπομονή 
την βελτίωσή των κατώτερων οντοτήτων. 
Αυτή η βελτίωση αναγκαστικά περνά μέσα 
από τα γεγονότα που επαναλαμβάνονται με 
σκοπό να συνειδητοποιήσει ο κάθε 
άνθρωπος την κατάστασή του. Είναι μία 
καθαρά εκπαιδευτική διαδικασία, δεν έχει 
ίχνος εκδίκησης. Όπως καταλαβαίνεις η 
έννοια της συγχώρεσης δεν έχει νόημα 
αφού κάθε λάθος αφορά τον άνθρωπο που 
το διαπράττει και θα επαναλάβει το ίδιο 
σενάριο μέχρι να μάθει να μην κάνει 
λάθος.» 

«Δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους 
ιδιαίτερους ανθρώπους έχουν την 
δυνατότητα να αντιλαμβάνονται αλλιώς 
τα γεγονότα; Μπορούν να λαμβάνουν τα 
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ιδιαίτερα μηνύματα που περιέχουν τα 
γεγονότα;» 

«Ασφαλώς! Είναι όπως σε μια θεατρική 
παράσταση. Κάθε θεατρικό έργο αφήνει 
ένα δίδαγμα. Πάντα υπάρχει μια βαθύτερη 
υπόθεση, ένα άλλο νόημα που πρέπει να 
γίνει σεβαστό από όλους, ένας ενάρετος 
δρόμος δράσης. 
Οι αρχαίοι Έλληνες κατάλαβαν τον 
διδακτικό σκοπό του θεάτρου. Σχολείο 
ήταν τότε το θέατρο, όχι διασκέδαση. Ο 
συγγραφέας, μια εξαιρετικά προικισμένη 
οντότητα, δίδασκε με το έργο του 
παρουσιάζοντας τα γεγονότα μέσα από 
ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες, μέσα από 
βιώματα, μέσα από επεισόδια. Οι ρόλοι 
αφορούσαν βασιλιάδες, στρατηγούς και 
σοφούς σε κάποια σχέση με το τι κάνουν 
και πώς αυτές οι ενέργειές τους 
επηρεάζουν την πόλη δηλαδή την τότε 
ανθρώπινη κοινωνία. 
Αυτός, ο συγγραφέας, ήταν που πρώτος 
συνειδητοποιούσε το γεγονός, την υπόθεση 
του έργου. Αυτός και μόνον αυτός 
μπορούσε να εισχωρήσει σε ανώτερες 
σκέψεις. Αυτός ήταν που έδινε απαντήσεις 
ή αναδείκνυε το πρόβλημα. 
Μετά το μορφοποιούσε σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα. 
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Ύστερα επέλεγε και δίδασκε τους 
κατάλληλους ηθοποιούς. 
Στο τέλος παρουσίαζε το έργο του στους 
συμπολίτες του. 
Τυχαίο πως ο Αισχύλος έφτασε στην 
έννοια της τραγωδίας; Θεωρείται πως 
έφερε το δράμα στην άπειρη διάστασή του. 
Αυτό βέβαια μέσα στα πλαίσια των 
ανθρώπινων διαστάσεων. Αυτός ο 
άνθρωπος ήταν δάσκαλος, προφήτης και 
γκουρού. 
Ακόμα και σήμερα τα έργα εκείνων των 
συγγραφέων εξακολουθούν να είναι 
επίκαιρα και αξεπέραστα. Τι σημαίνει 
αυτό; Ισχύει και σήμερα αυτό που εννόησε 
τόσα χρόνια πριν μια ανώτερη υπόσταση 
τέτοιων συγγραφέων, όπως ο Αισχύλος. 
Η Ανθρωπότητα όμως λίγα κατάλαβε από 
όλα αυτά τα θεατρικά γεγονότα. 
Ουσιαστικά έχει κάνει μικρά βήματα 
προόδου. Μήπως αυτό εξηγεί την 
κατάσταση σας πάνω στον πλανήτη;» 

«Ναι, και είναι λυπηρό. Είναι όμως ώρα 
για λίγο φυσικό ύπνο, για τις ανάγκες του 
σώματός μου. Τίποτα όμως δεν μας 
εμποδίζει να συνεχίζουμε με κάποια από 
τις υπόλοιπες υποστάσεις μου. Τι λες;» 

«Ας συνεχίσουμε έτσι. Εσύ ρωτάς και 
πάλι.» 
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«Τέλεια! Αυτό με κάνει να χαίρομαι. Για 
όλους τους άλλους κοιμάμαι, κυρίως για 
τη Μοίρα μου. Υπάρχω όμως για σένα 
γλυκό μου ζελεδάκι.» 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

«Υπάρχεις μόνο για σένα. Μόλις ζήτησες 
να συνεχίσεις με μια από τις άλλες 
υποστάσεις σου. Κατανόησες πως η 
φυσική σου υπόσταση δεν είναι τελικά και 
τόσο σπουδαία. Δεν είναι το παν. Ας 
συνεχίσουμε λοιπόν έτσι.» 

«Ναι, έχω πειστεί γι’ αυτό που μόλις 
είπες, το νιώθω. Σ’ ευχαριστώ που είσαι η 
αφορμή να το καταλάβω … συγνώμη … 
να το θυμηθώ ήθελα να πω. 
Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι το εξής 
πολύ παλιό: τι φταίει και δεν έχουμε ως 
ανθρωπότητα προοδεύσει; 
Γιατί καθυστερούμε; Δεν είναι αρκετά 
τόσα λάθη, τόση ανωριμότητα, τόση βία, 
τόση επιπολαιότητα, τόσος μεσαίωνας;» 

«Ουκ εν τω πολλώ το ευ! Πιστεύω πως 
αυτό εξηγεί επαρκώς την απορία σου. 
Επομένως δεν είναι θέμα ποσότητας αλλά 
ποιότητας.» 

«Μάλιστα! Και τι θα μου έλεγες πως είναι 
ποσότητα και ποιότητα;» 
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«ΠΟΙΟΝ ή ΠΟΙΗΜΑ είναι το έργο του 
δημιουργού. Αυτός έβαλε τα πλαίσια του 
σύμπαντος, αυτός όρισε το μοναδικό 
συμπαντικό νόμο που εσείς αποκαλείτε ο 
νόμος της αφθαρσίας. Με απλά λόγια, ο 
δημιουργός φρόντισε ώστε να μην χαθεί 
οτιδήποτε. Για να το πετύχει αυτό, 
χρησιμοποιεί την αιώνια εναλλαγή. 

FRACTALS 

Στις ανθρώπινες δραστηριότητες έχετε το 
αντίστοιχο ποίημα για το έργο του ποιητή, 
τα έπιπλα του ξυλουργού, τα γλυκά του 
ζαχαροπλάστη κ.λ.  Όπως διαπιστώνεις, σε 
μια τόση δα κλίμακα αναλογιών, ισχύει το 
ίδιο ακριβώς πράγμα. Η ολότητα τελικά 
απεικονίζεται ακόμα και σε μια σταγόνα 
νερού. Αυτό είναι το αξίωμα κάθε 
θρησκείας που δέχεται πως πρέπει να 
υπάρχει ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ των όλων, του 
σύμπαντος, του ενός. Αυτό σημαίνει 
μονοθεϊστική άποψη, πως υπάρχουν τα 
πάντα και όλα αυτά είναι μαζί, 
συνεργαζόμενα και όχι ανταγωνιζόμενα ή 
αντιμαχόμενα. Είναι πραγματικός άθλος 
για τους λαούς που δέχτηκαν αυτήν την 
ιδέα περί δημιουργού. Η δική μου πάντως 
άποψη είναι πως οι περισσότεροι από εσάς 
έχουν ακόμα συμπεριφορές με ρίζες στην 
πολυθεΐα. 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

 Ο Χριστιανισμός, για παράδειγμα,  
επίσημα είναι μονοθεϊστικό δόγμα. Στην 
πράξη όμως θριαμβεύει η πολυθεΐα. Κάθε 
μικρή ομάδα έχει τον δικό της τρόπο να 
ερμηνεύει και να εκδίδει τα δικά της 
ερμηνευτικά βιβλία. Δημιουργεί τα δικά 
της video και –κυρίως– επιδίδεται με 
πλάγιους τρόπους στον προσηλυτισμό κι 
άλλων υποψήφιων οπαδών. Αυτή η 
διαδικασία δηλώνει ξεκάθαρα τον 
υποβιβασμό, την αλλοίωση. 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

Στον Ισλαμισμό απαγορεύονται οι άγιοι 
και οι απεικονίσεις τους. Αυτό είναι 
πρόοδος. Κι όμως, κι αυτό το σύστημα 
στηρίζει τον προσηλυτισμό και μάλιστα με 
τη βία. Η γνωστή ανθρώπινη ατέλεια. 

ΠΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ … ΕΔΕΜ 

Στην άλλη πλευρά της Ασίας, πιο 
ανατολικά της γης της επαγγελίας, έχουν 
μειώσει την πομπώδη εμπορική 
δραστηριότητα αλλά εμπορεύονται την 
αυτογνωσία. Μία από τα ίδια καλυμμένα 
με άλλα πέπλα ή φωτισμένα με άλλα 
χρώματα. 
Νομίζω πως η πολυθεϊστική σας ιδεοληψία 
είναι ένας στόχος  που πρέπει να τον 
ξεπεράσετε μια για πάντα. Να αφήσετε πια 
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τον καραγκιόζη και να απολαύσετε 
περισσότερο ποιητικό θέατρο. 
Επομένως, αυτό που πρέπει όλοι να 
κατανοήσετε είναι πως στο σύμπαν μόνον 
η ανώτατη οντότητα, ποιεί πραγματικά. 
Μόνον αυτή δίνει τη θεϊκή ουσία, την 
ποιότητα, στο ποιηθέν. Αυτή η ποιότητα 
δεν μπορεί να γίνει αυτούσια αντιληπτή σε 
κατώτερα όντα, όπως οι άνθρωποι. 
Είναι απαραίτητο να παρεμβληθούν οι 
κατάλληλοι αναμεταδότες, καθρέφτες που 
θα προβάλλουν το θέμα ώστε να γίνει 
κατανοητό. 
Έτσι όμως οι λεπτομέρειες της ποιότητας 
χάνονται. Μένει στο τέλος ένα μάλλον 
θολό γεγονός και απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή και επιμονή, για να βγουν τα 
σωστά συμπεράσματα δηλαδή  να 
ανακαλυφθεί η ουσία της δημιουργίας. 
Όλοι αυτοί που μοχθούν να καταλάβουν, 
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι 
ουσιαστικά οι ιερωμένοι της θείας 
ποιότητας, οι αληθινοί μύστες. 
Δυστυχώς ακόμα επικρατούν ιερείς - 

έμποροι δογματικών απόψεων που 
αντιμάχονται, απειλούν και κάποιες φορές 
δολοφονούν τους ανθρώπους της σκέψης.  
Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να 
αντιλαμβάνονται μόνο μετρήσιμα μεγέθη 
από τον χώρο των τριών διαστάσεων. 
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Έτσι, κάθε γεγονός παρουσιάζεται 
ποσοτικά δηλαδή με ιδιότητες που 
αφορούν στο βάρος, στις διαστάσεις, στο 
υλικό, στην πυκνότητά του, στην πιθανή 
χρήση του και σε πολλά άλλα ωφέλημα ή 
ποθητά χαρακτηριστικά για τις γήινες σας 
υποστάσεις. 
Στο σύμπαν, ο χρυσός και ο σίδηρος είναι 
απλά υλικά με διαφορετική ατομική δομή. 
Οι άνθρωποι όμως αλλιώς αξιολογούν το 
ένα κι αλλιώς το άλλο. Όταν στα ίδια 
στοιχεία, όπως στα υφάσματα, πρέπει να 
κάνετε διακρίσεις, τότε λαμβάνετε υπόψη 
τα χρώματα, το πόσο εύκολα λερώνονται ή 
τσαλακώνουν,  ποιος τα κατασκευάζει, την 
τιμή τους κ.α. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
είναι δευτερεύοντα και εξυπηρετούν μόνο 
την χαμηλή οντότητα, την γήινη. Οι 
άνθρωποι, επειδή δεν εννοούν την ουσία, 
είναι αναγκασμένοι να επινοούν άλλες 
αξίες, πάντα όμως μέσα στις ανθρώπινες 
δυνατότητες. 
Έτσι εξηγείται η καθυστέρηση στην αλλαγή 
της πορείας στην ανθρώπινη ιστορία. Αντί 
όλοι να ασχολείστε με την ουσία, αφήνετε 
μερικούς επιτήδειους - ανίδεους να 
παρουσιάζουν τα παραμύθια τους. Αυτοί οι 
τελευταίοι παρατηρούν πως έχετε 
ευαισθησία στα όμορφα ψέματα. 
Ειδικεύονται λοιπόν σε αυτά, δημιουργούν 
σχολεία και στήνουν αντίστοιχες 
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επιστήμες, αγορές και πολιτικές απόψεις. 
Τώρα πόση σχέση έχουν όλα αυτά με την 
θρησκεία και την ποιοτική ζωή, είναι ένα 
άλλο πονεμένο θέμα. 
Πάντως, σε μερικές εκατοντάδες χρόνια, 
οι άνθρωποι θα θλίβονται για τους 
προγόνους τους. Είναι βέβαιο πως θα 
σχηματίσουν την ιδέα πως εσείς, οι παλιοί, 
ήσασταν άξεστοι και βρώμικοι. Πώς 
αλλιώς να εξηγήσουν γιατί η τηλεόραση 
των περασμένων αιώνων πρότεινε τόσο 
συχνά σαπούνια και αρώματα; 

Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Μπορεί όμως μια τέτοια άποψη των 
απογόνων σας να είναι σωστή; Φυσικά 
όχι. Είναι μια ψευδαίσθηση που την 
δημιούργησαν τα στοιχεία από το 
παρελθόν τους δηλαδή την δημιουργείτε 
εσείς τώρα. Εσείς σήμερα λοιπόν δίνετε το 
λάθος μήνυμα και εκείνοι, με τη σειρά 
τους, θα καταλήξουν σε λάθος 
συμπέρασμα. 
Το ίδιο κάνετε κι εσείς για τους δικούς σας 
προγόνους. Ζείτε με λάθος συμπεράσματα 
σήμερα κι αυτό το αποκαλείτε παράδοση. 
Κάπου – κάπου όμως, κάποιοι άνθρωποι 
βρίσκουν το θάρρος να αποχωρίζονται 
τέτοιες απαρχαιωμένες συνήθειες. Αυτοί 
είναι κάτι σαν πρωτοπόροι, ανοίγουν 
νέους δρόμους, αλλάζουν τις παλιές αξίες. 
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Γι αυτό αλλάζει η έννοια των πραγμάτων 
και μετά από καιρό θα έχουν αλλάξει 
ακόμα μια φορά, οι ανθρώπινες αξίες. 
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν γενικά στους 
ανθρώπους. Δεν γίνονται αντιληπτές οι 
θεϊκές αξίες, αυτές που περικλείονται στα 
δημιουργημένα γεγονότα – σενάρια. 
Ωστόσο οι άνθρωποι, μερικοί τουλάχιστον, 
προσπαθούν να μιμηθούν τον Δημιουργό.» 

«Γι αυτό ζούμε και ξαναζούμε στα ίδια ή 
σε παραπλήσια σενάρια τόσο συχνά! Για 
να ανακαλύψουμε κάποτε την ουσία. Τα 
λέω καλά;» 

«Δεδομένων των αναλογιών, θα έλεγα πως 
σχημάτισες τέλεια άποψη για το θέμα. 
Συμπληρωματικά θέλω να αναφέρω τον 
Καζαντζάκη: βοούν οι πρόγονοι, απάλλαξέ 
μας!» 

«Ζούμε και ξαναζούμε λοιπόν τα λάθη 
μας, τις ψευδαισθήσεις μας! 
Κι αν κάποιος, υποθετικά το λέω, αν 
κάποιος καταλάβει πως ζει σε ένα λάθος, 
τότε τι γίνεται με το σενάριο αυτό;» 

«Μα είναι εξαιρετικά απλό. Τι μπορεί να 
σημαίνει ότι κάποιος θα καταλάβει πως ζει 
ένα λάθος;» 

«Σημαίνει πως θα καταλάβει με την 
σκέψη του την λάθος θέση του, το λάθος 
στον ρόλο του.» 
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«Ακριβώς! Θα δημιουργήσει τότε μια άλλη 
σκέψη. Ε, αυτή η σκέψη θα εκτρέψει την 
πορεία του σε ένα άλλο  γεγονός. Θα τον 
οδηγήσει κάπου αλλού, σε  ένα ποιοτικά 
ανώτερο γεγονός. 
Μπαίνει σε άλλα χωράφια, όπως λέτε εσείς 
οι άνθρωποι. Αλλάζει κάπως ο σκοπός της 
ζωής του.» 

«Αυτό λοιπόν είναι το νόημα όσων 
αναζητούν ψυχική σύνδεση με άλλους 
ανθρώπους;» 

«Ακριβώς! Είναι αυτοί που διαισθάνονται 
πως δεν βγαίνει κάπου ο δρόμος που 
ακολουθούν και τότε αρχίζουν να 
αναζητούν το άλλο, το διαφορετικό. Τις 
περισσότερες φορές τα πράγματα δεν είναι 
ξεκάθαρα για τέτοιους ανθρώπους. Όποιος 
μπορεί να βοηθήσει πρέπει να τους 
οδηγήσει σωστά και με  υπομονή να τους 
δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Σε καμιά 
περίπτωση δεν κάνει χατίρια, δεν 
προσπαθεί να φανεί αρεστός. Ίσως να 
φαίνεται σκληρός αλλά εσύ τώρα 
καταλαβαίνεις πως άλλος είναι ο σκοπός.» 

«Να υποθέσω πως κάπως έτσι μπορεί ο 
ίδιος άνθρωπος να οδηγηθεί και σε 
κατώτερης ποιότητας σενάρια;» 

«Φυσικά! Κι αυτό είναι δυνατόν να 
συμβεί. Είναι θέμα ποιότητας των 
σκέψεων που ο ίδιος και μόνον αυτός 
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κάνει. Κανείς δεν τον εμποδίζει σε αυτό. 
Είναι εντελώς ελεύθερος να συνεχίσει με 
άλλα σενάρια. Κανείς δεν επεμβαίνει σε 
τέτοιες προσωπικές επιλογές.» 

«Αυτό εννοείς λοιπόν όταν λες πως το 
παρόν καθορίζει το μέλλον; Οι σκέψεις 
είναι το μέσον επικοινωνίας με το 
μέλλον;» 

«Και όχι μόνο. Οι σκέψεις είναι τα δομικά 
στοιχεία, είναι αυτές που χτίζουν το 
μέλλον. Ουσιαστικά είναι η κολλητική 
ουσία που συνδέει το παρόν με το μέλλον ή 
η επιθυμητή προέκταση του παρόντος. Τι 
άλλο θα μπορούσε να ήταν; Τα σενάρια 
δεν είναι δικά σας. Ο πλανήτης δεν είναι 
δικός σας. Το σώμα που κάθε φορά έχετε 
δεν είναι δικό σας. Τι άλλο μένει λοιπόν; 
Μόνο οι σκέψεις είναι δικές σας, μόνον 
αυτές έχετε και μ’ αυτές διεκδικείτε μια 
θέση στο σύμπαν, σ’ αυτό που όλα είναι 
μαζί. 
Τελικά οι άνθρωποι είσαστε μόνο 
σκεπτομορφές όπως είναι όλα τα νοήμονα 
όντα στο σύμπαν. Η αξία των σκέψεών 
σας είναι το εισιτήριο για μια άνετη θέση 
στην πλατεία ή σε μια άβολη θέση ενός 
απομακρυσμένου θεωρείου.» 

«Τραγικό τέλος για τους περισσότερους.» 

«Πάλι έκανες λάθος εκτίμηση. Υπάρχουν 
άπειρες συμμετοχές γιατί υπάρχουν άπειρα 
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σενάρια και γεγονότα. Δεν υπάρχει τέλος 
πουθενά. Όλα τα όντα μπορούν να 
προσπαθούν όσες φορές θέλουν. Μπορούν 
να επιλέγουν δύσκολα ή εύκολα σενάρια, 
ανώτερους ή κατώτερους ρόλους, ποιοτικά 
καλύτερες ή χειρότερες συμπεριφορές.» 

«Αυτό όμως παίρνει χρόνο. Κι άλλες 
καθυστερήσεις λοιπόν. Η πολυπόθητη 
βελτίωση αργεί πολύ.» 

«Ακόμα μια λάθος εκτίμηση. Ο χρόνος 
είναι ο τόπος των σεναρίων. Οι οντότητες 
είναι εκτός χρόνου. Τον αισθάνονται 
μόνον εκείνες οι οντότητες που 
ασχολούνται με κάποιο κατώτερης 
ποιότητας σενάριο.» 

«Να υποθέσω πως κάποιες οντότητες δεν 
συμμετέχουν σε σενάρια – γεγονότα;» 

«Ασφαλώς αστειεύεσαι. Πώς μπορεί να 
εννοείς πως υπάρχουν οντότητες που 
απολαμβάνουν την απραξία, την ακινησία; 
Τίποτα δεν μένει άπραγο, τίποτα δεν 
παραμένει ίδιο. Τα πάντα αλλάζουν γιατί 
πάντα σχηματίζονται επιθυμίες που 
προσπαθούν να κατανοήσουν το έργο του 
δημιουργού, έστω και μερικώς. Πάντα 
υπάρχει η ανάγκη για συμμετοχή σε νέα 
σενάρια – γεγονότα που θα επιτρέψουν την 
συνεχή βελτίωση. 
Ποιος είναι ο ρόλος του κυβερνήτη ενός 
αεροπλάνου; Περιορίζεται στο να 
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απογειώσει το σκάφος και μετά μπορεί να 
αποσυρθεί; Τελείωσε το έργο του; Μήπως 
να σβήσει τον κινητήρα μια και κατάφερε 
να το κάνει να πετάει;» 

«Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις αλλά 
αυτά τα παραδείγματα έχουν πάντα σχέση 
με τον υλικό κόσμο. Εδώ μιλάμε για 
νοήμονα όντα.» 

«Ο νόμος είναι ένας. Ισχύει για όλα και 
παντού. Όπως επάνω, έτσι και κάτω» 

«Έχω όμως μια απορία. Υπάρχει τελικά 
δικαίωση σε όλη αυτή τη διαδικασία; 
Παύει κάποτε μια οντότητα να θεωρείται 
ατελής;» 

«Μάλλον έτσι είναι, αν έτσι νομίζεις. 
Σκέψου ένα ψυγείο που θεωρεί πως δεν 
χρειάζεται άλλη βελτίωση και επομένως 
πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για 
περαιτέρω ανάπτυξη. Νομίζω πως οι 
ψυκτικοί έχουν διαφορετική γνώμη.» 

«Τόσο ... παγωμένη απορία διατύπωσα!» 

«Ας θερμάνουμε πάλι το θέμα. Θα 
πρότεινα να διαβάσεις λίγο Καμπάλα.» 

«Ξέρεις … έχω μια αντιπάθεια με τα 
Σιωνιστικά. Δεν μπορώ να ανεχθώ τους 
εκλεκτούς του θεού που, όπως με 
διαβεβαίωσες, δεν υπάρχουν αφού όλα 
στο σύμπαν δέχονται συνεχώς όλες τις 
πληροφορίες, έστω μέσα από γεγονότα. 
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Αυτή η εβραϊκή μανία, περί εκλεκτού 
λαού του θεού, θεωρώ πως είναι ασθένεια 
στο μυαλό κάποιων ανθρώπων.» 

ΥΓΕΙΑ 

«Οι καλές σκέψεις δεν έχουν εθνικότητα 
ούτε διέπονται από άλλες πολιτικές ή 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Αυτά τα κόλπα 
είναι ανθρώπινες αδυναμίες. Άλλωστε 
ποτέ δεν είπα για ασθενείς αλλά για 
κατώτερες οντότητες. Αν θέλεις, μπορούμε 
να πούμε για τις ασθένειες. Νομίζω πως 
είσαι πλέον έτοιμος να καταλάβεις γιατί 
πρέπει να έχεις υγεία.» 

«Άλλο και τούτο! Πρέπει να έχω λόγο να 
είμαι υγιής;» 

«Με εκπλήσσεις άνθρωπε. Ασχολείσαι 
τόσο συχνά με την υγεία σου και 
υποστηρίζεις πως δεν υπάρχει λόγος γι 
αυτό; Πώς είναι όμως δυνατό να δίνεις 
τόση σημασία σε κάτι που στο τέλος θα 
χαθεί αφού αποκλειστικά σχετίζεται μόνο 
με τη φυσική σου υπόσταση;»  
«Έχεις δίκιο.  Ξεχάστηκα πάλι. Βλέπεις 
δεν είμαι εξοικειωμένος με τις άλλες 
υποστάσεις. Αλλά μια και το αναφέραμε, 
θα ήθελα λίγα πράγματα πάνω σ’ αυτό.» 

«Κι αυτό απλό είναι.» 

Να λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. 
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ΤΟ ΑΥΤΑΡΚΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχεις πολλές υποστάσεις. Μία από αυτές 
είναι η φυσική υπόσταση. Την γνωρίζεις 
ως σώμα. Αλλά δεν γνωρίζεις από τι 
αποτελείται το σώμα όπως δεν γνωρίζεις 
τα μηνύματα που αυτή η υπόσταση 
συνεχώς εκπέμπει και λαμβάνει. Στα 
γρήγορα θα πούμε λίγα πράγματα γι αυτό.  
Η φυσική υπόσταση ενός κατώτερου όντος 
είναι τρία πράγματα: ο εγκέφαλος, τα 
στοιχειώδη σωματίδια και τα όργανα 

Στους ανθρώπους τα δύο πρώτα είναι 
άγνωστα. Προσπαθούν βέβαια να μάθουν, 
αλλά απέχουν ακόμα πολύ. Γνωρίζουν 
όμως κάπως τα όργανα γιατί μπορούν να 
κάνουν μετρήσεις και αναλύσεις σ’ αυτά. 
Έτσι προκύπτουν οι μέσοι όροι των 
εργαστηριακών μετρήσεων και σχετικά με 
αυτούς ορίζετε την υγεία σας. Πόση αξία 
όμως μπορεί να έχει ένας μέσος όρος; 
Η αλήθεια είναι διαφορετική. Τα όργανα, 
όπως όλα στο σύμπαν, μεταβάλλονται 
συνεχώς. Επομένως, το σώμα σας ποτέ δεν 
είναι το ίδιο. Αυτό που συντελεί στις 
αλλαγές είναι η δράση των κυττάρων και 
του κυτταρικού ιστού, του κύριου 
συστατικού κάθε οργάνου. Μπορείτε να 
ανιχνεύετε τη γενική κατάσταση των 
οργάνων αλλά δεν μπορείτε ακόμα να 
ανιχνεύετε την κατάσταση του ιστού. 
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Επιμένετε όμως να θέλετε να επεμβαίνετε 
στην κυτταρική δομή και έτσι προκύπτουν 
άσχημες καταστάσεις, προβλήματα. 
Αγνοείτε πως το ίδιο το σώμα σας είναι 
ένα πλήρες νοσοκομείο που διαθέτει όλες 
τις ιατρικές ειδικότητες, τα πλέον 
εξελιγμένα ιατρικά μηχανήματα διάγνωσης 
όπως και τα απαραίτητα φάρματα. 
Επιπλέον γνωρίζει την απαραίτητη δόση 
και το χρόνο παροχής των φαρμάκων. 
Δυστυχώς, από άγνοια κρατάτε αυτό το 
νοσοκομείο ανενεργό, κλειστό. 
Κάποιοι σας έπεισαν να αναθέσετε αυτό το 
έργο σε φαρμακοβιομηχανίες και σε 
αντίστοιχα διαγνωστικά κέντρα. Πρώτο 
λάθος αυτό. Αμφισβητείτε το ποιηθέν από 
τον δημιουργό και προσπαθείτε να 
φτιάξετε εσείς ειδικότητες, μηχανήματα και 
φάρμακα. 
Δεύτερο λάθος είναι αυτό που μπερδεύετε 
τις καταστάσεις. Όταν ανιχνεύσετε μια 
δυσλειτουργία σε κάποιο όργανο, εσείς 
πιστεύετε πως υπάρχει α-σθένεια ενώ 
πρόκειται για τη διαδικασία της έναρξης 
για την ίαση. 
Τρίτο λάθος είναι ότι άθελά σας 
εναντιώνεστε στην ίαση εμποδίζοντας 
χημικά την όλη διαδικασία. 
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Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ 

Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιο όργανο 
δυσλειτουργεί; Αυτό που συμβαίνει είναι 
πως κάποια από τις άλλες υποστάσεις δεν 
λαμβάνει πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση 
να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα που 
στέλνει μια άλλη υπόσταση. 
Τις περισσότερες φορές αυτή η κατάσταση 
αφορά την συναισθηματική σας υπόσταση. 
Άλλοτε την νοητική σας. Γιατί γίνεται 
αυτό; 
Γίνεται γιατί η συμμετοχή σας σε ένα 
γεγονός δεν είναι πάντα σωστή και συχνά 
παρερμηνεύετε το ρόλο σας ή τον ρόλο των 
άλλων και βγάζετε λάθος συμπεράσματα. 
Έχετε λόγο, μπορείτε να εκφράζεστε αλλά 
δυστυχώς ακόμα δεν είσαστε σε θέση να 
καταλαβαίνετε. Η μεταξύ σας επικοινωνία 
είναι μάλλον σε βρεφική κατάσταση, 
προβληματική. Δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι 
να μεταβιβάζετε απευθείας τις σκέψεις 
σας. 
Είσαστε υποχρεωμένοι να μετατρέπετε τις 
σκέψεις σε προφορική, γραπτή και 
σωματική γλώσσα. Σπάνια τα 
αποτελέσματα αυτών των μετατροπών 
είναι επιτυχή. Μόλις ένα 10% 
κατορθώνετε να συλλαμβάνετε τις 
περισσότερες φορές. Είναι επόμενο να 
σχηματίζετε λάθος αντίληψη, να νομίζετε, 
να πιστεύετε, να θεωρείτε αλλά δεν 
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γνωρίζετε τι θέλει τελικά να πει ο άλλος, τι 
μπορεί να εννοεί. 
Κι αυτός βέβαια έχει το ίδιο πρόβλημα, 
δεν μπορεί να μεταφράσει σωστά τη σκέψη 
που κάνει και θέλει να μοιραστεί μαζί σας. 
Αυτή είναι η πηγή κάθε ανθρώπινης 
ασθένειας. Η εύκολη παρεξήγηση! 

ΓΛΩΣΣΑ 

Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουν καμιά 
σχέση τα χημικά σας παρασκευάσματα στις 
παρεξηγήσεις και τα αναπόφευκτα 
αποτελέσματά τους. Τα φάρμακα δεν 
κατορθώνουν να σάς κάνουν καλούς 
πομποδέκτες ενώ τα ψυχοφάρμακα σάς 
μεταφέρουν σε άλλες καταστάσεις, εντελώς 
απατηλές. 
Οι πλέον αδύναμοι άνθρωποι δεν μπορούν 
να συνεχίσουν και τότε βρίσκονται σε 
δίλημμα. Κάποιοι από αυτούς κλείνονται 
στον εαυτό τους, αποφεύγουν την 
επικοινωνία με τους άλλους. Βρίσκονται 
στην κατάσταση που αποκαλείτε 
κατάθλιψη. 
Άλλοι πάλι προσπαθούν να ξεφεύγουν, 
έστω και στιγμιαία, από τον κόσμο των 
ανθρώπων. Δημιουργούν έναν παραπλήσιο 
κόσμο, τον κόσμο των παραισθήσεων. 
Αυτοί είναι οι παραπλανημένοι της 
υπόθεσης. 
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Υπάρχουν επίσης κάποιοι που στηρίζονται 
σε μια από τις άλλες υποστάσεις τους όπως 
η συναισθηματική και πλάθουν έναν 
δεύτερο εαυτό. Δεν πρόκειται φυσικά για 
τον γνήσιο εαυτό αλλά για τον … 
παραπλήσιο. Εκεί ζουν σε μια άλλη ζωή 
χωρίς τα δυσάρεστα της προηγούμενης. 
Υπάρχουν κι εκείνοι που αποφασίζουν να 
δραπετεύσουν από τη φυσική τους 
υπόσταση. Είναι όσοι αποφασίζουν να 
τερματίσουν τη ζωή τους. Δεν θα πω 
περισσότερα για μια τέτοια επιλογή. 
Το να αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος την 
πραγματικότητα είναι ακόμα δύσκολο. 
Αυτό θα το νιώσεις καλύτερα με το 
επόμενο παράδειγμα για τη γλώσσα που 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην μεταξύ 
τους επικοινωνία.» 

«Τι σχέση έχει η γλώσσα;» 

«Όλα έχουν την ίδια αρχή, διέπονται από 
τον ίδιο νόμο. Η γλώσσα έχει τα δικά της 
στοιχειώδη σωματίδια, τα φωνήματα 
δηλαδή τα απλά στοιχεία με τα οποία 
δημιουργούνται οι λέξεις, οι απλές στην 
αρχή και οι πιο σύνθετες στη συνέχεια. 
Για παράδειγμα τα στοιχεία Ε, Λ & Α από 
μόνα τους δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη αξία. 
Το φωνητικό σύστημα δηλαδή οι 
φωνητικές χορδές και η στοματική 
κοιλότητα, ενός ανθρώπου, με αυτά τα 
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απλά φωνήματα παράγει τη λέξη ΕΛΑ. Το 
ακουστικό σύστημα δηλαδή το αυτί ενός 
άλλου ανθρώπου αναπαράγει επίσης την 
ίδια λέξη. 
Μπορεί αυτό να είναι ένα σύστημα 
επικοινωνίας; Όχι, δεν είναι. Θα ήταν, αν 
και οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν διδαχθεί 
την έννοια της φωνητικο-ακουστικής 
παραγωγής δηλαδή τον προσδιορισμό της 
έννοιας της λέξης. Και πάλι από μόνη της 
η λέξη δεν προσδιορίζει με απόλυτη 
ακρίβεια κάτι το πλήρες και μοναδικό  ως 
αντικείμενο αναφοράς. 
Τα Ε, Λ & Α είναι απλά στοιχεία που 
υλοποιούν ένα φωνητικό ή ακουστικό 
ερέθισμα. Ποια μπορεί να είναι τα 
ανώτερα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν 
στα Ε, Λ & Α να μετασχηματιστούν σε κάτι 
ακόμα πιο σύνθετο; Είναι όλα εκείνα τα 
σωματικά στοιχεία, οι φωνητικές  χορδές, 
η κοιλότητα στόματος, τα δόντια, τα χείλια 
και το πτερύγιο, ο άκμονας, η σφύρα,  το 
τύμπανο όπως και ο αέρας που θα κάνουν 
ικανή την εκπομπή αλλά και τη λήψη της 
λέξης. Και ποιο είναι τελικά εκείνο το 
σωματικό όργανο που συντονίζει όλα τα 
προηγούμενα ώστε να έχει έννοια η λέξη 
ΕΛΑ; Ο εγκέφαλος! 
Αν ο ένας εκπέμψει ΕΛΑ αλλά ο άλλος 
λάβει ΕΝΑ τότε υπάρχει δυσλειτουργία, 
υπάρχει πρόβλημα. 
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Τι συμβαίνει στα ζώα; Τεράστιες είναι οι 
διαφορές στα σωματικά χαρακτηριστικά 
αλλά και στον εγκέφαλό τους. Κάποια ζώα 
έχουν φωνητικό και ακουστικό σύστημα 
αλλά δεν σχηματίζουν λέξεις ή τις 
σχηματίζουν εντελώς μιμητικά χωρίς 
εννοιολογική υπόσταση. 
Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλες είναι οι 
διαφορές στα ζώα. Ο άνθρωπος έχει 
ξεφύγει απ’ αυτήν την εντελώς ζωική 
κατάσταση τουλάχιστον ως προς τη 
γλώσσα. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν όλοι 
οι άνθρωποι αυτή τη λεπτομέρεια. Τα ζώα 
είναι σε μια ακόμα πιο χαμηλή στάθμη. 
Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που εντελώς 
ανόητα προσπαθούν να εξαφανίσουν τα 
ζώα γιατί είναι διαφορετικά. Έτσι  
συλλέγουν κέρατα ελαφιού αλλά ενίοτε 
αποσκοπούν και σε μια καθαρή από 
άποψη χαρακτηριστικών ανθρωπότητα. 
Το αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών είναι 
δολοφονίες, ζώων και ανθρώπων.» 

«Τα αιώνια εγκλήματά μας. Πόσο δίκιο 
έχεις! Οι άνθρωποι από άγνοια και 
ασυνεννοησία συμβάλλουν σε σενάρια 
για άσχημα μελλοντικά γεγονότα που 
εξελίσσονται σε μπελάδες. Είχα πάντα 
την άποψη πως η ανθρωπότητα είναι το 
σκουπιδαριό του σύμπαντος. Ένας 
απίθανος σωρός απατεωνιάς, ψευτιάς και 
ανοησίας.» 
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«Ναι, ο μικρούλης κόσμος του χώρου είναι 
ο ψεύτικος κόσμος, ο κόσμος που σε 
παραπλανά, κυριαρχεί η ψευδαίσθηση, η 
ουτοπία. Βλέπεις, η εφαπτομένη σε ένα 
σημείο μιας σφαίρας είναι ένα μόνο τόσο 
δα σημείο. Δεν μπορείς να σχηματίσεις 
σαφή άποψη για τον χρόνο. Δυστυχώς 
θέλει πολύ πιο μεγάλη προσπάθεια, για να 
καταλάβεις την διάστασή του. 
Μη δίνεις λοιπόν σημασία σε θεωρίες που 
θέλουν αόρατα πλέγματα χωροχρόνου να 
κάμπτονται ή να καμπυλώνονται εξαιτίας 
της βαρύτητας λόγω της κίνησης των 
αστεριών και των ελκτικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται κλπ. Όλα αυτά είναι εκτός 
της πραγματικότητας και είναι κατανοητά 
μόνο στον κόσμο των τριών διαστάσεων, 
εκεί που οι ανθρώπινες αισθήσεις 
υπολειτουργούν σε μια επίμονη βέβαια 
προσπάθεια να καταλάβουν τα πάντα. 
Ο χρόνος είναι ο τόπος της δράσης και ως 
τέτοιος δεν έχει αρχή ούτε τέλος αφού όλα 
τα όντα με δικές τους σκέψεις και πράξεις 
επιλέγουν τα μελλοντικά σενάρια στα 
οποία τα ίδια όντα θα λάβουν μέρος. 
Μόνο ο δημιουργός είναι άχρονος δηλαδή 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε κάποιο 
συγκεκριμένο σημείο του χρόνου και 
επομένως και του χώρου. Είναι παντού, 
πάντοτε. Υπάρχει  θεϊκή συμμετοχή σε όλα. 
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Με αυτόν τον τρόπο τα πάντα είναι 
προορισμένα να συνεχίσουν να υπάρχουν. 
Συγκρούσεις συμβαίνουν τοπικά, μόνο 
μέσα στους ρόλους κάθε σεναρίου, όπως 
ακριβώς στον θεατρικό κόσμο όπου 
κάποιος υποκρίνεται τον ρόλο του κακού ή 
του θύματος.» 

«Είναι σίγουρο πως θα λάβω μέρος σε 
ένα σενάριο που τώρα δημιουργώ με τις 
σκέψεις μου;» 

Η ΣΩΣΤΗ ΣΚΕΨΗ 

 «Όχι, καθόλου σίγουρο δεν είναι κάτι 
τέτοιο. Εξαρτάται από σένα. Μπορείς με 
μια άλλη σκέψη σου να επιλέξεις ένα άλλο 
σενάριο ή ακόμα κι έναν διαφορετικό ρόλο 
σε ένα σενάριο, πριν έλθει η ώρα να 
λάβεις μέρος σε αυτό που σκέφτηκες 
αρχικά. Κάνεις αμέτρητες σκέψεις και 
κάθε μια από αυτές κάτι επιλέγει σ’ αυτόν 
τον χρονοκόσμο. 
Γι αυτό καλό θα ήταν να μάθεις να 
σκέπτεσαι σωστά ώστε τα σενάρια που 
επιλέγεις να είναι επωφελή.» 

«Τι σημαίνει σωστή σκέψη;» 

«Θα το βρεις, αν χρησιμοποιήσεις τη 
μέθοδο που είπαμε για τα προβλήματα 
μόνο που τώρα δεν έχεις στοιχεία αφού 
δεν γνωρίζεις καλά τον χρόνο. Είναι 
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λοιπόν αναγκαίο να ακολουθήσεις το 
αντίθετο της ανάλυσης, την σύνθεση. 
Να τι θα κάνεις: 

 Ξεκινάς από την πρόθεσή σου να 
παίξεις έναν καλό, σωστό και 
χρήσιμο ρόλο σε ένα σενάριο στο 
δικό σου αύριο. 

 Για να υπάρξουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά, πρέπει ο ρόλος 
σου να αναγνωριστεί ως τέτοιος 
από εκείνους που θα συμμετέχουν 
στο ίδιο σενάριο με σένα. Δεν σε 
συμφέρει να έχεις διαφωνίες, 
αντιρρήσεις και εναντιώσεις στον 
ρόλο σου. 

 Για να είσαι χρήσιμος, πρέπει να 
είσαι σε θέση να προσφέρεις κάτι 
το ωφέλιμο στους υπόλοιπους. 
Επομένως πρέπει να μάθεις ποιες 
είναι οι δικές σου δυνατότητες και 
ποιες είναι οι ουσιαστικές ανάγκες 
των άλλων. Αμέσως μπαίνεις σε 
μια κατάσταση παραγωγής 
σκέψεων με καλό περιεχόμενο. 
Αυτή είναι η θετική πρόθεση, η 
καλή προαίρεση. 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Κάνοντας λοιπόν εσύ καλές σκέψεις, 
εξασφαλίζεις πως οι άλλοι γύρω σου θα 



ΤΟ ΖΕΛΕ 

159 

είναι συνεργάσιμοι με σένα και ωφέλιμοι 
σε σένα. Επομένως, θα έχεις έναν καλό 
ρόλο να παίξεις. Αυτό συντελεί σε ένα 
ευχάριστο γεγονός από το οποίο όλοι 
βγαίνουν κερδισμένοι. 
Το μεγάλο όμως κέρδος είναι ότι 
μαθαίνουν σιγά - σιγά όλοι να παράγουν 
καλές σκέψεις. Έτσι ξεκινάει η ιδέα της 
ενότητας που στην σημερινή ανθρωπότητα 
έχει κατακερματιστεί σε ειδικότητες, σε 
κομμάτια που οι άνθρωποι αμελούν ή 
αποφεύγουν να ενώσουν. 
Ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει 
πρόοδο στο δικό του κομμάτι, αλλά 
αποφεύγει να ενώσει το κομμάτι του με τα 
κομμάτια των άλλων. Η ανθρώπινη 
ενότητα έχει υποστεί ρωγμές σε μεγάλο 
βαθμό. 
Αυτό έχει επιφέρει την αδιαφορία για το 
κοινό καλό ενώ παράλληλα ενισχύει την 
ατομική προσπάθεια, την επιδίωξη της 
προσωπικής προβολής, την επιβολή 
εγωιστικών απόψεων, τη δημιουργία 
κλειστών ομάδων. 
Επομένως προσφέρει τόπο σε διαφωνίες, 
αντιρρήσεις, αντιστάσεις και κακές 
σκέψεις που με την σειρά τους συντελούν 
σε σενάρια με αδικίες και βιαιότητες.» 

«Μάλιστα! Αναγνωρίζω πως αυτό είναι 
μια πειστική εξήγηση των όσων 
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συμβαίνουν. Καταλαβαίνω πως οι καλές 
σκέψεις είναι αποτέλεσμα καλών 
προθέσεων. Αντιλαμβάνομαι πως οι καλές 
σκέψεις είναι το μοναδικό αντίδοτο των 
οδυνηρών καταστάσεων.» 

«Άρα, κατάλαβες, πως έστω κι ένας 
άνθρωπος να αρχίσει αμέσως να κάνει 
μόνο καλές σκέψεις, η κατάσταση σύντομα 
θα ανατραπεί. Έστω κι ένας άνθρωπος 
μπορεί τελικά να επέμβει σωτήρια. Πόσο 
σπουδαίο είναι αυτό και πόση δύναμη 
μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα απλό γήινο 
πλάσμα! Είναι θαυμάσιο αυτό, έτσι δεν 
είναι;» 

«Έκανα πολύ καλά που ζήτησα να 
συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Ήδη 
νιώθω πιο ισχυρός μ’ αυτό το τελευταίο 
που είπες. Με γέμισε υπερηφάνεια γι 
αυτό που είμαι. Ομολογώ πως αισθάνομαι 
τις ευθύνες μου αλλά κυρίως το πόση 
δύναμη έχω ώστε να προκαλώ το μέλλον 
μου. Συνειδητοποιώ πως δεν είμαι 
εξαρτημένος από κανέναν άλλον και 
κανείς άλλος δεν μπορεί να με εκτρέψει 
από το να κάνω μόνο σωστές σκέψεις.» 

 

Κοίτα να δεις, εγώ που θεωρούσα την μητέρα 
μου τόσο παρεμβατική και ενοχλητική, την 
Μοίρα έναν μικρό ανυπόφορο, τουλάχιστον 
κάποιες φορές,  δυνάστη και το αφεντικό μου ένα 
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αηδιαστικό έκτρωμα της επιχειρηματικότητας, 
εγώ ο ίδιος τώρα νιώθω πως είμαι το παν κι οι 
άλλοι ασήμαντοι και ανίκανοι να με επηρεάσουν. 
Μμ, ζελεδάκι σε αγαπώ ανεξήγητα κι αξίζει η 
Μοίρα μου συγχαρητήρια γι αυτήν την ιδέα της. 
Άραγε, τι να σκέφτηκε η Μοίρα και δημιούργησε 
το ζελέ; 
Οπωσδήποτε την οδήγησε κάποια καλή σκέψη 
για μένα. 
Πόσο καλή είναι η Μοίρα μου, με προσέχει, 
όπως ακριβώς το λέει! 
Και η μητέρα μου που τα πάει τόσο καλά μαζί 
της, κι αυτή έχει συμβάλει ώστε η Μοίρα να 
κάνει καλές σκέψεις. 
Το ίδιο κι ο πατέρας μου που βρήκε τρόπο να 
κάνει την μητέρα μου να μην ασχολείται με 
εκείνον και επομένως ασχολείται με εμένα και με 
την Μοίρα. 
Μόνον αυτός ο ανάποδος άνθρωπος, το αφεντικό 
μου, δεν συμβάλλει σε καλές σκέψεις. 
Ωχ, τώρα έκανα εγώ κακή σκέψη. Γαμώτο, θέλει 
προσοχή. Την πάτησα εντελώς αθόρυβα. 
Μην το ξανακάνω, δεν πρέπει. Ίσως υπονομεύω 
το καλό μου μέλλον. 
Ώρα για πραγματικό ύπνο δηλαδή επικοινωνία, 
να μάθω να ρωτώ τον άλλον εκεί στο μέλλον, να 
του δίνω ακριβή στοιχεία της σημερινής 
κατάστασης, να του μεταδίδω καλές σκέψεις και 
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να του ζητάω να βρει, με τη δική του άνεση στο 
χρόνο, το καλύτερο σενάριο που θέλω να ζήσω. 
Απαιτώ μια σημαντική συμμετοχή στον κόσμο 
των γεγονότων. 

Θέλω να παίξω ενεργούς και σωστούς ρόλους, να 
μπω σε κάθε όμορφο σενάριο, να ζήσω κάθε 
υπέροχο γεγονός. 
Θέλω τον δικό μου ρόλο στο σύμπαν. 
Συμπαρατάσσομαι με τις άλλες ενεργές δυνάμεις 
και συμπράττω σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής, 
περισσότερο ενεργειακό! 
Έχω δουλειά να κάνω, έχω έργο μπροστά μου, 
έχω στόχο! 
 

«Α, ζελέ, πού ‘σαι; Μ’ ακούς ακόμα;» 

«Φυσικά και σε ακούω, πάντα σε ακούω 
και ανταποκρίνομαι.» 

«Κάτι τελευταίο. Τι γίνεται όταν βρει 
κάποιος τον στόχο του;» 

«Τότε αφήνει ένα σημάδι, ένα χνάρι, κάτι 
εντελώς δικό του. Γίνεται κι αυτός κάτι 
σαν δημιουργός.» 

«Και μετά;» 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

«Μόλις κάποιος συνειδητοποιήσει πως 
μπορεί, τότε έχει ξεφύγει από τον ανούσιο 
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κύκλο της ζωικής συνιστώσας κι αρχίζει 
ένας άλλος, νέος κύκλος επαναλήψεων. 
Έχει ανέβει ένα ακόμα σκαλί στη σκάλα 
της ανωτερότητας των όντων. Τότε επιδρά 
πάνω του ισχυρά η επιθυμία να αφήσει κι 
άλλα τέτοια ίχνη και επομένως θα συμβεί 
επανάληψη των ίδιων γεγονότων με σκοπό 
όμως αυτή τη φορά να τα χειριστεί ακόμα 
καλύτερα. 
Πάλι οι ίδιοι άνθρωποι θα συναντηθούν. 
Μ’ αυτούς που έζησε πολύ, τώρα θα ζήσει 
λιγότερο αλλά πιο ουσιαστικά. Με 
εκείνους που έζησε λίγο, θα ζήσει 
περισσότερο σε μια προσπάθεια να 
βελτιώσει πράγματα και καταστάσεις. 
Πάλι θα παίξει τους ρόλους του στα ίδια 
γεγονότα. Πάλι θα επιδράσει ο ένας στον 
άλλον. Τότε όμως ο ένας από αυτούς, ο 
ανώτερος ή ο ‘φωτισμένος’, αν αυτό σου 
λέει κάτι, θα δώσει έναν άλλο τόνο, θα 
αφήσει ένα άλλο ίχνος. Μια ακόμα 
βελτίωση θα έχει συντελεστεί. Αν φυσικά 
και οι δύο άνθρωποι έχουν ανέβει 
ποιοτικά, η επόμενη σχέση τους θα είναι 
ακόμα καλύτερη και το ίχνος που θα 
αφήσουν θα είναι ακόμα πιο δυνατό.» 

«Αυτό γίνεται πάντα;» 

«Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει; Το σύμπαν 
διαρκώς μεταβάλλεται γιατί κάποτε τα 
κομμάτια του – όλοι είμαστε κομμάτια του 
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σύμπαντος– αλλάζουν συνειδητοποιώντας 
το διαφορετικό και αφήνουν νέα ίχνη.» 

«Αυτό μάλλον είναι η ‘χημεία’ που κάνει 
κάποιους να ταιριάζουν σε κάποιους 
αποκλειστικά και μόνο.» 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ; 

«Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη χημεία, 
όπως αυτή που διδάσκουν τα σχολεία σας. 
Όλα τα σενάρια είναι πραγματοποιήσιμα 
και δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, 
καλό και κακό. Άλλωστε ποια μπορεί να 
είναι η ζημιά μιας κακής σχέσης  αφού στο 
μέλλον η σχέση είναι υποχρεωμένη να 
επαναληφθεί και τότε ο ανώτερος θα 
θελήσει να την βελτιώσει είτε με το να 
προσπαθήσει περισσότερο σε κάποια 
πράγματα είτε με το να αποφύγει κάποια 
άλλα άσχημα. Κέρδος υπάρχει έτσι κι 
αλλιώς. 
Το παρελθόν είναι ένα απλό άτονο ίχνος 
και κάπου στο μέλλον βελτιώνεται. 
Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνεται, 
είναι να βελτιώνει κανείς την συμπεριφορά 
του σε κάθε φάση ζωής ώστε η επόμενη, η 
μελλοντική, να είναι λιγότερο φορτωμένη. 

Αιωνιότητα σημαίνει δυνατότητα αλλαγών, 
δυνατότητα να καταλάβει κανείς και 
ευκαιρίες να αφήνει ενεργά ίχνη χρήσιμα 
σε περισσότερους. Γι αυτό η συλλογική 
προσπάθεια είναι πολλαπλά ωφέλιμη ενώ 
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κάθε ατομική είναι ουσιαστική μόνο για 
τον έναν. 
Δες την ανθρώπινη ιστορία. Είναι γεμάτη 
από διηγήσεις για κάποιους ανθρώπους 
που φάνηκαν γενναίοι μέσα στον γενικό 
φόβο. Έδρασαν ανιδιοτελώς δίπλα σε 
άλλους που φέρθηκαν παγερά αδιάφοροι  
ή υπήρξαν εκμεταλλευτές. Προσπάθησαν 
να κτίσουν, όταν οι άλλοι δίπλα τους 
γκρέμιζαν. Έδωσαν απλόχερα αγάπη, όταν 
το μίσος είχε σκεπάσει τα πάντα. 
Τι είναι όλοι αυτοί; Εξωγήινοι; 
Όχι βέβαια! Άνθρωποι είναι που 
κατάλαβαν το λάθος. Ανέβηκαν σε ουσία 
κι οι ίδιοι αποφάσισαν να κάνουν μια 
ακόμα καλύτερη πορεία. Είχαν καλή 
ανάμνηση από το γεγονός γι αυτό και 
πέτυχαν το διαφορετικό την επόμενη 
φορά.» 

«Ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ήταν και 
δική μου απορία, πώς μερικοί κάνουν το 
αδύνατο και κυρίως πώς καταφέρνουν και 
δημιουργούν θετικά μέσα από εντελώς 
αντίξοες συνθήκες.» 

«Η εξήγηση είναι απλή. Κάθε τι πάνω σ’ 
αυτόν τον πλανήτη έχει γενικά επαφή μ’ 
έναν τουλάχιστον στόχο. Το ίδιο συμβαίνει 
με κάθε άνθρωπο, έχει κι αυτός κάποιο 
στόχο. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι 
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προγραμματισμένος, δεν είναι ένα απλό 
ρομπότ με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Μπορεί να φαίνεται πως οι πολλοί 
άνθρωποι καθημερινά εκτελούν μια 
ανούσια ρουτίνα,, κάτι χωρίς σκοπό ίσως 
και χωρίς ελπίδα αλλαγής αλλά δεν είναι 
καθόλου έτσι. 
Επομένως, ο άνθρωπος δεν είναι 
προορισμένος να κάνει αυτό ή το άλλο με 
την έννοια του μοιραίου και του 
αναπόφευκτου. Αντίθετα, από τότε που 
κάποια ενέργεια μετασχηματίστηκε σε 
άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος απέκτησε 
δικαίωμα επιλογής. Το αποτέλεσμα είναι 
πως ο άνθρωπος συνεχώς ξεφεύγει από 
την χαμηλή υπόσταση της ύλης και 
συνεχώς ανέρχεται ποιοτικά. 
Η γέννηση ενός ανθρώπου δεν είναι τίποτε 
άλλο από τον επανακαθορισμό μιας νέας 
πορείας. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί 
να έχει επίγνωση των στόχων του, κανείς 
άλλος δεν μπορεί να επέμβει. Αν ο 
άνθρωπος αποκλίνει από κάποιο στόχο, 
κατά βάθος αυτός ο ίδιος είναι που δεν 
πιστεύει βαθιά στο στόχο του και όχι οι 
συνθήκες γύρω του.» 

«Έχεις δίκιο. Γνωρίζω ανθρώπους που 
ακολούθησαν στον επαγγελματικό χώρο 
τις επιθυμίες των γονιών τους αλλά 
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κάποια στιγμή στράφηκαν κάπου αλλού, 
εκεί που οι ίδιοι ήθελαν να πάνε.» 

«Δεν είναι λοιπόν η εκπαίδευση ή η 
οικογενειακή αρωγή που κάνει έναν 
άνθρωπο να βρει την πορεία του. 
Οπωσδήποτε βοηθά το καλό περιβάλλον 
όπως κι η εκπαίδευση αλλά το κύριο 
στοιχείο είναι μέσα στον άνθρωπο και 
τελικά αυτό έχει σημαντικό ρόλο στην 
πορεία του. Γι' αυτό «από αγκάθι βγαίνει 
ρόδο και από ρόδο βγαίνει αγκάθι», έτσι 
δεν είναι; 
Τίποτα δεν είναι γραμμένο πουθενά εκτός 
από την μνήμη κάθε ανθρώπου. Αυτή η 
μνήμη δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα 

σύνολο όλων όσων έχει μέχρι τότε ζήσει ο 
ίδιος και έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα 
ψυχών που ανήκει. Δεν περιέχει παρά τα 
ουσιώδη δηλαδή δεν υπάρχουν τόποι και 
ονόματα. Η μνήμη είναι καθαρά μια 
εξωσωματική υπόθεση δηλαδή έχει 
καθαρά ενεργειακή μορφή και ως τέτοια 
είναι αναπόσπαστο μέρος του όλου. Άρα, 
δεν χάνεται ποτέ και στις ανώτερες 
οντότητες αυτή η μνήμη είναι τόσο δυνατή 
που τις παρακινεί να δράσουν. Γι αυτό τα 
πάντα είναι σε κίνηση. 
Για να μιλήσω στη γλώσσα σου, ως 
μηχανικός που είσαι, θα πρότεινα να δεις 
κάθε άνθρωπο σαν ένα τερματικό 
συνδεδεμένο με τον κεντρικό υπολογιστή. 
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Οι στόχοι, σε μορφή μνήμης, βρίσκονται 
εκεί, στην ομάδα ψυχών όπως βρίσκονται 
τα προγράμματα σε έναν server. Από τα 
τερματικά περιμένουμε να 
αποκαταστήσουν την απαραίτητη σύνδεση 
και μετά ο server παρέχει πρόσβαση σε 
κάποια προγράμματα. Ανάλογο συμβαίνει 
σε κάθε γέννηση. Το βρέφος 'φορτώνει' 
πληροφορίες για τα γεγονότα που θα λάβει 
μέρος. Προφανώς υπάρχει κάποια ανάγκη 
που πρέπει να ικανοποιηθεί. 
Το θέμα είναι αν υπάρχει η πρόθεση για 
επικοινωνία μεταξύ τερματικού και 
κεντρικού υπολογιστή και πότε τελικά αυτή 
η πρόθεση θα εκδηλωθεί και –κυρίως- αν 
θα υλοποιηθεί. Η σύνδεση μπορεί να 
ατονήσει έως και να χαθεί κάποιες φορές 
αλλά σε κάποιους ανθρώπους αυτή η 
σύνδεση είναι τόσο ισχυρή που εσείς οι 
υπόλοιποι τους θαυμάζετε για τις πράξεις 
τους. 
Μπορείς ακόμα να το φανταστείς σαν ένα 
κύτταρο που αποκτά πρόσβαση στην 
τεράστια αποθήκη των στόχων. Σκέψου το 
σαν τη γονιμοποίηση που δίνει την 
ευκαιρία για τη δημιουργία ενός στόχου 
που είναι ένα ακόμα ανθρώπινο σώμα. 
Ο δρόμος σε μια τέτοια περίπτωση, η 
σύνδεση, αρχίζει μέσα από την επαφή ενός 
ωαρίου και ενός σπερματοζωαρίου. Από 
εκεί και πέρα μια τεράστια ποσότητα 
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πληροφοριών φορτώνεται στο κύτταρο κι 
αυτό αρχίζει να μεταβάλλεται υλοποιώντας 
αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 
δεν είναι παρά αποτέλεσμα δικών του 
στόχων, αυτά που θέλει και προορίζεται να 
ζήσει. 
Θα ήταν τουλάχιστον αστείο να 
υποθέσουμε πως τα αρχικά κύτταρα 
σχηματίζονται σε μια πολύ γενική και 
τυχαία μορφή και αργότερα –με την ησυχία 
τους– θα αποφασίσουν τι θα κάνουν με 
όλο αυτό το συνονθύλευμα κυττάρων που 
φτιάχτηκε, έτσι στη τύχη. 
Όλα είναι εκεί με βάση κάποιο σκοπό, το 
σκοπό του ανθρώπου ως συγκεκριμένο 
μέρους του όλου. Να γιατί δεν μπορείς να 
βασιστείς σε κοινή εκπαίδευση. Το ίδιο 
αποτυχημένες είναι οι προσπάθειες των 
δογμάτων και θρησκειών. Απευθύνονται 
σε πλήθος ανθρώπων, μιλάνε γενικά και 
ελάχιστα βοηθούν σ’ αυτά τα εντελώς 
ατομικά θέλω, τους στόχους, τους 
σκοπούς, τους ρόλους, όλα εκείνα που 
κατά τη δική του θέληση πρέπει κάποιος 
να γίνει. Κανείς άλλος δεν επεμβαίνει σ’ 
αυτήν τη διαδικασία. 
Το έμβρυο, λοιπόν, είναι μια δεξαμενή 
πληροφοριών μέσα σε ένα ανθρώπινο 
σώμα. Ως έμβρυο αξιοποιεί τις 
πληροφορίες του και έτσι συνεχώς 
μεταμορφώνεται. Αυτό θα συνεχίσει να 
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γίνεται για αρκετούς μήνες, μετά τη 
γέννησή του, από ένα θηλυκό άνθρωπο, τη 
μητέρα του κι από όποιον άλλο είναι κοντά 
του. Πέρα από τη σωματική διάπλαση 
σχηματίζεται κι ο χαρακτήρας. 
Είναι όπως το κάθε ξεκίνημα ενός 
τερματικού. Θέλει κάποιο χρόνο μέχρι να 
αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στον κεντρικό 
υπολογιστή. Εξαρτάται από πολλά 
πράγματα αυτή η πρόσβαση, τίποτε όμως 
δεν είναι τυχαίο όπως και σε ένα δίκτυο 
υπολογιστών. 
Ολόκληρη η παιδική περίοδος είναι  
απαραίτητη για την προσαρμογή στον 
υλικό κόσμο. Δεν έχει λοιπόν σημασία 
πόση είναι η παιδική ηλικία του κάθε 
ανθρώπου. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να 
διέκοψε ή να μετέβαλλε μια εφηβεία. 
Τίποτε δεν έχει σημασία γιατί τίποτε δεν 
μπορεί να μπει σε κανόνες και καλούπια. 
Οι στόχοι έχουν φορτωθεί σε κάθε 
περίπτωση και οποιαδήποτε σύγκριση δεν 
έχει νόημα. Δεν πρέπει να συγκρίνεται ο 
ένας άνθρωπος με τον άλλον. Οι στόχοι 
δεν είναι ίδιοι όσο κι αν μοιάζουν μεταξύ 
τους στα γενικά χαρακτηριστικά της 
σωματικής υπόστασης. 
Επομένως, είναι άγνωστο πότε ο καθένας 
ξεκινά την ικανοποίηση των στόχων του. 
Όλα όσα βρίσκονται πάνω στη Γη, είναι 
συνδεδεμένα με το σύμπαν. Τα σενάρια και 



ΤΟ ΖΕΛΕ 

171 

οι ρόλοι είναι εκεί, στο σύμπαν, και κάθε 
τι όπως ένα βότσαλο στην ακροθαλασσιά, 
μια μαργαρίτα στην άκρη ενός κήπου, μια 
φάλαινα στον ωκεανό, είναι έτοιμο κάθε 
φορά να πάρει μέρος στην αναζήτηση του 
δικού του ρόλου–στόχου. Τίποτα άλλο δεν 
υπάρχει μέσα στο κουκούτσι μιας 
ροδακινιάς παρά μόνο όσα είναι 
απαραίτητα για τη συντήρηση αυτής της 
πολύτιμης σύνδεσης. 
Κάθε γήινο που δεν κατορθώνει να 
συνδεθεί με το σύμπαν μετουσιώνεται σε 
απλά στοιχεία, επιστρέφει στη μεγάλη βάση 
των κυττάρων, στην Γη, για να αρχίσει 
ένας νέος κύκλος με την ίδια διαδικασία. 
Πουθενά και για τίποτε δεν υπάρχει τέλος, 
θάνατος, ή ανυπαρξία. Κάτι τέτοιο νομίζω 
είναι προσκολλημένο μόνο στο μυαλό των 
ανθρώπων. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο 
στραβό. 
Στην άλλη περίπτωση, εκείνη στην οποία η 
ανάπτυξη συνεχίζεται, σημαίνει πως έχει 
αποκατασταθεί η σύνδεση και εξακολουθεί 
η ροή πληροφοριών από το σύμπαν. Έτσι 
νομίζω πως πρέπει να ερμηνεύσεις το 
‘γηράσκω αεί διδασκόμενος’. 
Το θαύμα της ζωής μοιάζει να είναι τελικά 
θέμα καλής οργάνωσης. Αυτό μόνο μια 
πραγματικά ανώτερη οντότητα μπορεί να 
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το πετύχει. Αλλιώς η ζωή έχει μόνο 
ταπεινά χαρακτηριστικά. 
Το θέμα όμως είναι αλλού. Εκεί πρέπει να 
στρέψετε εσείς οι άνθρωποι το ενδιαφέρον 
σας. Όπως είπες, αργεί πολύ αυτή η 
ανάπτυξη, η ανθρωπότητα ακόμα υποφέρει 
από αδυναμίες. Το πρόβλημα εστιάζεται 
στο κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες θα 
βρουν γόνιμο, έτοιμο έδαφος, για να 
αρχίσει η υλοποίηση ενός στόχου. 
Γι αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνει 
κανείς πληροφορίες συνεχώς. Σ’ αυτό 
συντελεί ο ανθρώπινος ύπνος. Δεν είναι 
μόνο η απαραίτητη διαδικασία της 
ανάπαυσης. Είναι βασική λειτουργία 
επικοινωνίας με το σύμπαν. Δυστυχώς οι 
περισσότεροι έχουν συνδέσει τον ύπνο με 
παράξενα όνειρα και ένας φόβος, λόγω 
της άγνοιας, σκεπάζει τα πάντα. Ο φόβος 
είναι το υλικό που γεμίζει τα κενά από 
γνώση. Γι’ αυτό οι άνθρωποι προσπαθούν 
να ερμηνεύσουν τα όνειρά τους. 
Ο ύπνος σε τακτά διαστήματα δράσης είναι 
απαραίτητος σε όλα τα γήινα όντα. Είναι 
κάτι σαν το update των προγραμμάτων στα 
υπολογιστικά συστήματα. 
Ο πολύωρος ύπνος των νεογνών είναι 
επίσης απαραίτητος. Αποτελεί τη συνέχεια 
της φόρτωσης των πληροφοριών δηλαδή 
εκείνης της διαδικασίας που άρχισε στην 
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εμβρυακή κατάσταση. Αυτή η διαδικασία 
μοιάζει να ολοκληρώνεται στους πρώτους 
οκτώ μήνες μετά τη γέννηση. Μέχρι τότε 
όμως το παιδί είναι πολύ ευαίσθητο και 
έχει απόλυτη ανάγκη από προστασία. Δεν 
είναι έτοιμο να προχωρήσει στον κόσμο 
των ανθρώπων. Χρειάζεται σταθερότητα 
και ηρεμία. Μοιάζει με το τερματικό που 
δεν μπορεί να πετύχει καλή σύνδεση με τον 
server. Είναι ευαίσθητο και το περιβάλλον 
παίζει τεράστιο και σημαντικό ρόλο.  
Δυστυχώς, το οικογενειακό περιβάλλον δεν 
είναι κατάλληλο στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Αντί να διευκολύνει τον νέο 
άνθρωπο, τον σαμποτάρει σ’ αυτήν τη 
διαδικασία και η διαδικασία ενημέρωσης 
και επαφής με το σύμπαν είναι ατελής. Αν 
όμως πετύχει, τότε αλλάζει εντελώς η 
συμπεριφορά του ανθρώπου. Φορτώθηκαν 
σωστά οι πληροφορίες. Καταλαβαίνεις την 
ευθύνη όσων παραμένουν κοντά σε μικρά 
παιδιά και πόσο σπουδαίο είναι αυτό. 
Δεν είναι λοιπόν η κλίση, το ταλέντο ή 
κάποια κληρονομική ιδιότητα που 
δημιουργούν την επιτυχία ενός απλού 
ανθρώπινου κυττάρου ούτε οι γνώσεις, τα 
σχολεία και η εμπειρία. Γι αυτό βλέπετε 
αγράμματους κι από άσημη γενιά 
ανθρώπους να δημιουργούν μεγαλειώδεις 
καταστάσεις κι άλλους με όλα τα μέσα στη 
διάθεσή τους να αποτυγχάνουν οικτρά. 
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Και στις δύο των περιπτώσεων 
φορτώθηκαν τα βασικά προγράμματα –
ανάπτυξη του σώματος, μάτια, μαλλιά, 
κίνηση άκρων- αλλά στην πρώτη 
περίπτωση η σύνδεση πήγε ακόμα πιο πέρα 
ενώ στη δεύτερη όλα εξαντλήθηκαν σε μια 
απλή ζωώδη–σωματική ανάπτυξη.» 

«Ναι, είναι γνωστά αυτά που λες. 
Κάποιοι, οι περισσότεροι, παραμένουν 
μόνον ως σώμα, μαμ, κακά και νάνι όπως 
σωστά επεσήμανες. Κι άλλοι, δυστυχώς 
οι λιγότεροι, κάνουν άλματα και δίνουν 
ουσία και ποιότητα ζωής πάνω στον 
πλανήτη. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαν 
να πετύχουν, ανεξαιρέτως όλοι, μια  καλή 
σύνδεση.»  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ; 

«Ο καθένας από εσάς είναι ένας 
κολυμβητής. Όλοι φοράτε μαγιό. Οι 
περισσότεροι δυστυχώς περιορίζεστε στις 
δραστηριότητες της επιφάνειας. 
Κάποιοι ρίχνουν πετονιά κι από αυτά που 
πιάνουν προσπαθούν να φανταστούν τι 
μπορεί να υπάρχει στα πιο βαθιά. 
Ελάχιστοι βουτούν κι από αυτούς πολύ 
λίγοι θέλουν να πάνε ακόμα πιο βαθιά. 
Εδώ υπάρχει ο παράγοντας ανθρώπινη 
θέληση. Σε κάποιους λειτουργεί ως μια 
ισχυρή παρότρυνση. Σε άλλους όμως 
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εκδηλώνεται ως πρόσκαιρη περιέργεια. Οι 
απλές και αφομοιώσιμες εξηγήσεις 
φαίνεται πως είναι αρκετές στους πολλούς. 
Οι αμφισβητίες, οι ερευνητές είναι οι 
πλέον δραστήριοι άνθρωποι. Δυστυχώς, 
αυτοί οι τελευταίοι ανακαλύπτουν 
πράγματα που ενοχλούν τους πολλούς, 
τους βολεμένους. Κάπως έτσι νιώθει η 
ανθρωπότητα και εμποδίζει αυτούς τους 
ελάχιστους που τολμούν. 
Οι πολλοί δεν επιθυμούν την ουσία, 
τρομάζουν με τις αλλαγές που 
υποψιάζονται πως θα συμβούν και τελικά 
αντιστέκονται σθεναρά σε κάθε ουσιαστικά 
πρωτοπόρα ή ερευνητική προσπάθεια. 
Είναι ο ανθρώπινος νους, που σαν 
βολεμένος τεμπέλης δεν θέλει να ακούσει, 
να δει, να καταλάβει.» 

«Και τι θα μπορούσε να γίνει γι’ αυτούς 
τους πολλούς και τεμπέληδες;» 

«Αν ο στόχος είναι μεγάλος κι αυτοί οι 
άνθρωποι δεν δείχνουν προθυμία να 
ασχοληθούν μαζί του, τότε ένα πράγμα 
μπορεί να βοηθήσει: ο κατακερματισμός 
του μεγάλου στόχου. 
Έτσι όμως κατακερματίζεται και η 
αντίστοιχη δυσκολία. Η δράση είναι ίδια 
όπως στα προβλήματα. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα βρεθούν πολύ περισσότεροι που 
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θα προσπαθήσουν για τα πιο πέρα από τα 
οφθαλμοφανή. 
Πρώτα λοιπόν μια καλή ανάλυση των 
εμποδίων. Να βρεθεί ο λόγος που τα 
περισσότερα παιδιά δεν θέλουν το σχολείο. 
Δεν είναι καθόλου χρήσιμο, νέοι άνθρωποι 
να αποστρέφονται τη γνώση. Προφανώς, 
κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα 
εκπαίδευσης. Κάτι το σημαντικό διαφεύγει 
στην όλη ιστορία. Φυσικά, κάποιοι άλλοι 
είναι ευχαριστημένοι με μια τέτοια 
κατάσταση γιατί έτσι μπορούν να  διοικούν 
ευκολότερα τους άσχετους.» 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ; 

«Και τι είναι αυτό που πρέπει να 
θεωρείται σημαντικό;» 

«Ο εαυτός μου, όπως συνηθίζετε να λέτε οι 
άνθρωποι. Σημαντικός είναι ο κάθε 
άνθρωπος ως μονάδα και όχι η παρέα, η 
ομάδα, ο σύλλογος, η κλίκα, το κόμμα. 
Όλοι οι πόλεμοι απαιτούν επιτελικά σχέδια 
δηλαδή προϋποθέτουν άξιους και σε 
κατάλληλα σημεία τοποθετημένους 
αξιωματικούς, Αλλά ποιο είναι το πλέον 
σημαντικό κομμάτι σε μια πολεμική 
προσπάθεια; Ο στρατιώτης! 
Αυτός πρέπει να είναι έτοιμος, κατάλληλος 
και προπαντός διαθέσιμος. Χωρίς αυτό το 
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βασικό και ουσιώδες κομμάτι δεν υπάρχει 
καν στρατός. 
Ο σωστός αξιωματικός φροντίζει πρώτα 
από όλα για την ικανοποίηση των αναγκών 
των στρατιωτών του. 
Ο σωστός άνθρωπος φροντίζει πρώτα από 
όλα τη φυσική του υπόσταση, το σώμα του. 
Ο σωστός αξιωματικός σχεδιάζει, διατάζει 
και επιβλέπει χρήσιμες ασκήσεις, όχι 
άσκοπες και εξαντλητικές. 
Ο σωστός άνθρωπος τρέφεται αλλά δεν 
αποκτά κοιλιές, γυμνάζεται αλλά αυτό δεν 
έχει στόχο την επίδειξη ούτε βέβαια τον 

πρωταθλητισμό. 
Σε έπεισα φαντάζομαι.» 

«Ναι, είσαι σαφέστατος.» 

«Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τα μη 
υλικά. Πρέπει να αναρωτιέστε πώς πρέπει 
να ζείτε και να μην εφαρμόζετε μόνο 
τυπικά τους νόμους. Στόχος είναι να βρείτε 
τον σωστό νόμο και να μην εγκαταλείπετε 
αυτήν την προσπάθεια σε άλλους.» 

«Νομίζω πως αναφέρεσαι στο αρχαίο 
ελληνικό πνεύμα.» 

«Παρακαλώ; Μόνο αυτό βοήθησε τους 
ανθρώπους τότε; Διαχρονικά υπάρχουν 
σοφοί άνθρωποι παντού.» 
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«Χμ, λάθος μου, το αναγνωρίζω. 
Παρασύρθηκα ως Έλληνας.» 

«Να λοιπόν, αυτή η ευκαιρία σού δίνει  
έναν πρώτο στόχο, να ασχοληθείς εσύ 
προσωπικά. Ξέχνα την προέλευσή σου, 
άφησε στην άκρη τα δικά σου τυπικά 
χαρακτηριστικά, να δράσεις ως  
παγκόσμιος πολίτης, ως οντότητα του 
σύμπαντος. 
Μην καθυστερείς στα επιμέρους, δες την 
ολότητα, γίνε συνειδητοποιημένο μέλος 

της. 
Μην ταυτίζεσαι με όσους σε θέλουν 
αποκομμένο από τους άλλους. 
Μην σε παρασύρουν χρώματα και 
συνθήματα. 
Όπως κι αν ακούγεται η λέξη ‘ψωμί’ στις 
διάφορες γλώσσες του κόσμου σας πάντα 
δηλώνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 
‘πείνα’.» 

ΤΟ ΕΓΩ ΜΟΥ 

«Ναι, είμαστε αποκομμένοι αλλά γιατί 
συμβαίνει αυτό;» 

«Επειδή εσείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
καλλιεργείτε στους μικρότερους τις 
διακρίσεις, τη βαθμολογία, τον έπαινο, το 
βραβείο, την ατομική προβολή, το ΕΓΩ. 
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Μόλις δημιουργηθεί ένα ισχυρό ΕΓΩ σε 
κάποιον τομέα δραστηριοτήτων, αμέσως 
κάποιοι άλλοι ασχολούνται με έναν άλλον 
άνθρωπο και τον προτρέπουν να ξεπεράσει 
τον προηγούμενο. Αναζητάτε συνεχώς 
ολοένα και μεγαλύτερο ΣΚΟΡ και ΡΕΚΟΡ. 

ΓΗΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Αναρωτηθήκατε αν κάτι τέτοιο συμβαίνει 
στις αντιλόπες; Είναι δυνατόν μια 
αντιλόπη να προτρέπει μια άλλη να τρέξει 
πιο γρήγορα; Μη το ψάξεις. Είναι σίγουρο 
πως μόνο εσείς οι άνθρωποι κάνετε 
τέτοιες ανοησίες. Αποδείξεις σ’ αυτό είναι 
οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, οι 
συγκρούσεις, οι καταστροφές σε μια 
αδιάκοπη διαδικασία γι αυτό που 
εσφαλμένα θεωρείτε καλύτερο. 
Να λοιπόν στόχοι πολλοί, για να 
ασχοληθείτε όλοι σας» 

«Με μεγάλη λύπη παραδέχομαι πως 
τέτοιοι στόχοι είναι ανέφικτο» 

«Πολύ καλά! Να ασχοληθείς τότε μόνο με 
τον προσωπικό σου στόχο.» 

«Μου προτείνεις να δουλέψω το ΕΓΩ 
μου. Ωραία! Και πώς γίνεται αυτό;» 

«Είναι ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι;» 

«Αυτό λέω κι εγώ.» 
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«Ανάλυση λοιπόν. Τι είναι τελικά αυτό το 
ΕΓΩ; 
Από τι μπορεί να αποτελείται; 
Τι το προσδιορίζει; 
Ποιες είναι οι ρίζες του;» 

«Περιμένω να ολοκληρώσεις την 
πρότασή σου.» 

«Αυτό κάνω. Συγκεντρώσου στα επόμενα: 

Τι έχεις πάρει από το περιβάλλον; Όνομα, 

περιουσία, εκπαίδευση; 

Τι κάνεις μ’ αυτά που έχεις; 
Πόσο σε βοηθούν αυτά που κάνεις να 
ξεπεράσεις ανόητους ανταγωνισμούς; 
Τι περιμένουν οι άλλοι να κάνεις εσύ; 
Αν κάνεις πράξη τις προσδοκίες τους 
μήπως εμπλέκεσαι σε ανταγωνισμούς 
χωρίς ουσία; 
Κάνε μια λίστα και προσδιόρισε τι 
πραγματικά σε κρατά αποκομμένο από 
τους άλλους. Είναι φόβος, ανταγωνισμός, 
τι; 
Μήπως κάποιες χωρίς ουσία επιθυμίες σου 
προκαλούν εντάσεις; 
Νομίζω αυτά είναι αρκετά και τα 
αποτελέσματα τους θα είναι επαρκή για τις 
πρώτες αποφάσεις σου.» 
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«Ναι, είναι τελικά απλό το θέμα. Η ουσία 
είναι να παραμείνω ενωμένος όχι με τις 
επιθυμίες μου αλλά με τον στόχο μου. 
Τώρα όμως έχω μια ερώτηση: Μπορεί 
κάποιος να επιβληθεί στον εγωισμό του;» 

«Πρακτικά ο εγωισμός είναι μια άγκυρα. 
Ασφαλώς θα κρατήσει το σκάφος σου εκεί 
που θα την ρίξεις. Αν αγκυρώσεις σε 
βούρκο, είσαι ενωμένος με το βούρκο. Αν 
αγκυρώσεις σε βραχώδη βυθό, είσαι 
ενωμένος με τα βράχια.» 

«Καλό το παράδειγμα αλλά δεν απαντάς 
στην ουσία της ερώτησης. Μη μιλάς σε 
παρακαλώ κι εσύ με παραβολές. Φτάνει 
πια η παιδική όψη των πραγμάτων.» 

«Τότε πες μου με τι θέλεις να είσαι 
αγκυρωμένος;» 

«Πριν από αυτό, πες μου ποια είναι η 
άγκυρα μου.» 

«Για να με καταλάβεις ας αφήσουμε για 
λίγο την άγκυρα του εαυτού σου κι ας 
πούμε κάτι για μια δυνατή σύνδεση όπως 
μια άγκυρα. Μπορείς να το δεις ως 
ομφάλιο λώρο. Η μητέρα και το έμβρυο 
έτσι είναι ενωμένα. Δεν μπορείς να πεις 
ξεκάθαρα ποιο από τα δύο αγκύρωσε στο 
άλλο.» 

«Ωραία. Δεν μιλάμε για άγκυρα.  Υπάρχει 
όμως κάτι άλλο που ενώνει. Ποιο είναι 
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λοιπόν αυτό το σχοινί ή σωληνάκι τέλος 
πάντων.» 

«Ήρεμα, θα σου πω. Σωληνάκι δεν θα το 
έλεγα. Μάλλον σαν ένα δίχτυ θέλω να το 
δεις. Δίχτυ με πολύ πυκνή ύφανση, τόσο 
πυκνή που μπορεί να το πεις και κάλυμμα. 
Είναι όμως τόσο ελαφρύ που κανείς στο 
σύμπαν δεν το αισθάνεται πάνω του. Οι 
ανώτερες οντότητες όμως γνωρίζουν πως 
υπάρχει.» 

«Έστω, ένα δίχτυ λοιπόν που δεν το 
αισθάνομαι. Δέχομαι πως έτσι είναι. Τι 
κάνει λοιπόν αυτό το δίχτυ;» 

«Δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο εκτός από το 
να ακουμπάει πάνω σε όλα τα πλάσματα 
της δημιουργίας. Να φανταστείς πως σε 
κάποιο σημείο ακουμπά και ο δημιουργός. 
Επομένως, όλα μπορούν να έχουν επαφή 
με το δημιουργό τους. Αυτό είναι το μέσο 
που μεταφέρει συνεχώς και ακούραστα 
πληροφορίες σε υλικές και άυλες 
υποστάσεις. Πάνω του κυκλοφορούν 
σκέψεις και έργα. Όλοι μπορούν να έχουν 
ενημέρωση για όλα.» 

«Κάτι από you tube θυμίζει αυτό.» 

«Δίκιο έχεις. Όλοι μπορούν να βάλουν στο 
you tube τα έργα τους ή να εκφράσουν τις 
σκέψεις τους. Φυσικά, μπορούν να πάρουν 
στοιχεία από σκέψεις και έργα άλλων. 
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Για πες μου κάτι τώρα. Αν αυτό που 
σκέπτεσαι ή κάνεις δεν το ανεβάσεις στο 
you tube, μπορεί να το δει κάποιος 
άλλος;» 

«Όχι, δεν μπορεί.» 

«Άρα, το κρατάς μέσα σου!» 

«Ναι.» 

 «Θα λέγαμε τότε πως εσύ κρατώντας τα 
δικά σου μυστικά από άλλους είναι σαν να 
έχεις ρίξει άγκυρα σε ένα ύφαλο. Εκεί 
είσαι μόνος σου. Έχεις αγκυρώσει σε έναν 
εντελώς δικό σου και απομονωμένο 
βράχο.» 

«Χμ! Δεν καταλαβαίνω πού το πας. 
Προχώρα όμως.» 

«Κάπως έτσι νομίζω πως πρέπει να 
αντιληφτείς τον εγωισμό σου. Υπάρχεις 
εσύ, με ό,τι αυτό σημαίνει, και ο ατομικός 
βυθός σου. Παραμένεις ηθελημένα 
αγκυρωμένος εκεί. Δεν έχεις την πρόθεση 
να δεχτείς μεταβολές στην κατάσταση που 
έχεις δημιουργήσει. 
Ασφαλώς αναπτύσσεις δικαιολογίες και 
προτάσεις με επιχειρήματα και μ’ αυτά 
προσπαθείς να πείσεις πρώτα εσένα πως 
έχεις δίκιο. Κοίτα όμως τι γίνεται. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις κάθε επαφή, 
δεν επικοινωνείς, είσαι εκτός. 
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Αν μάλιστα χάσεις την ελπίδα πως μπορείς 
κάποτε να καταργήσεις αυτήν την λάθος 
κατάσταση, τότε είσαι ακόμα πιο γερά 
αγκυρωμένος με τον εγωισμό σου κι εκεί 
προσπαθείς να βρεις κουράγιο κι 
απανέμι.» 

«Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις;» 

«Πάμπολλες. Μεταξύ των άλλων αυτό 
θέλουν να πουν τα αρχαία κείμενα για τον 
άγγελο που έστρεψε  τα νώτα του στο 
δημιουργό.» 

«Κι ο Θεός; Μήπως θα ΄πρεπε να κάνει 
κάτι, να του εξηγήσει, να τον μεταπείσει, 
να του αλλάξει γνώμη ίσως;» 

«Μήπως αυτό είναι εξαναγκασμός, 
επέμβαση στην ελευθερία για επιλογή; 
Μήπως έτσι αρχίζει μια στυγνή δικτατορία 
του ενός με απαγορευτικούς κανόνες; 
Πόσο θα μπορούσε να κρατήσει μια τέτοια 
κατάσταση; Ποια η ανωτερότητα της;» 

«Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε, η καλή πρόθεση 
και μόνον αυτή έχει την πρώτη, μοναδική 
και κύρια αξία.» 

«Ακριβώς. Η πρόθεση και μόνον αυτή 
μπορεί να δώσει την διαφορά. Γι αυτό η 
μητέρα χαίρεται με το λουλουδάκι που της 
προσφέρει το παιδί της από το δικό της 
κήπο. Απέχει πολύ από το να 
χαρακτηρισθεί ανθοδέσμη αλλά μετράει 
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μόνον η πρόθεση του παιδιού της έστω κι 
αν υλοποιείται αδέξια και πρόχειρα.» 

«Μάλιστα. Αυτό κι αν είναι δυνατό 
παράδειγμα.» 

«Όποιος αποφάσισε να τραβήξει την 
άγκυρα από τον εαυτό του είδε με έκπληξη 
να τον συντρέχουν ανέλπιστες δυνάμεις και 
να κατακλύζεται από ιδέες για πάρα 
πολλές καταστάσεις και σχέδια. Ξαφνικά 
ανακαλύπτει πως οι άλλοι γύρω του 
αλλάζουν συμπεριφορά και τον θεωρούν 
σημαντικό. 
Το ίδιο συμβαίνει σε όποιον αποφασίσει να 
ξεκόψει από κάτι το άσχημο. Διαπιστώνει 
τότε να συμβαίνει ένας σωρός από 
καταστάσεις που τον βοηθούν να μην 
επιστρέψει σε παλιές ατυχείς συνήθειες. 
Φυσικά, όλα αυτά δεν είναι καθόλου 
τυχαία ή ανεξήγητα θαύματα. Απλά η 
πρόθεση κοινοποιήθηκε στο σύμπαν και 
άρχισαν να ρέουν στοιχεία βοήθειας και 
συνδρομής δηλαδή σκέψεις και έργα 
άλλων οντοτήτων που κι αυτά έχουν 
εκδηλώσει την απαραίτητη πρόθεση. Είναι 
λοιπόν σημαντικό να παραμένει κανείς σε 
επαφή, σε σύνδεση με το σύμπαν. Είναι 
καταστρεπτικό να επιμένει κάποιος στον 
εγωισμό του. 
Η επαφή τον κάνει να συνειδητοποιήσει 
πως είναι πλέον ικανός να χαράζει 
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χρήσιμους δρόμους που μέσα από τον ίδιο 
συνδετικό ιστό φτάνουν ιδέες και 
αποφάσεις στους υπολοίπους που 
χρησιμεύουν ως πληροφορίες. 
Η πρόθεση ενισχύει την προσωπικότητά 
του κι αυτή με τη σειρά της δημιουργεί μια 
σωστή και ισχυρή θέση στη φυσική 
υπόσταση του ανθρώπου. Το δημιούργημα 
μπορεί να τελειοποιείται από μόνο του. 
Έτσι, ένας κόμβος του συμπαντικού ιστού 
γίνεται πιο ισχυρός. Τι ίδιο θα γίνει και με 
άλλους κόμβους, σε άλλα σημεία, με την 
ίδια ακριβώς διαδικασία.» 

«Νιώθω πολύ όμορφα! Με όσα είπες με 
ανέβασες τόσο πολύ και κατέστησες 
άχρηστα τουλάχιστον δέκα βιβλία περί 
εγωισμού.» 

«Χαίρομαι που η δική μου πρόθεση έγινε 
αιτία να θυμηθείς χρήσιμα πράγματα.» 

«Επιμένεις πως όλα αυτά τα έχω ζήσει και 
τα γνωρίζω αλλά δεν τα θυμάμαι;» 

«Μα φυσικά. Πάντα υπάρχεις. Με άλλες 
μορφές, ναι συμφωνώ. Σημασία έχει πως 
γίνεσαι όλο και πιο ανώτερος. Αυτό 
μετράει.» 

«Τι γίνεται όμως αν οι άλλοι είναι 
απρόθυμοι σε κάτι τέτοιο;» 

«Τότε αυτοί οι άλλοι είναι το σημαντικό 
σου πρόβλημα. Εσύ, ως άνθρωπος, 
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μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σου, να 
απομακρυνθείς από αυτούς. Σκέψου πως 
ένας βράχος, ένα δένδρο δεν μπορεί να 
κάνει κάτι αντίστοιχο. Εσύ είσαι κάτι 
άλλο; Είσαι κάτι ανώτερο από αυτά; 
Είσαι! Έχεις καλύτερη σύνδεση με το 
σύμπαν, αυτή είναι η ανωτερότητά σου. 
Κάποτε έλαβες πληροφορίες και ανέπτυξες 
πόδια και κίνηση. Τώρα τι θα κάνεις; Θα 
συμπεριφερθείς τελικά σαν βράχος; 
Εκτίμησε λοιπόν τον τρόπο που πρέπει να 
κινηθείς.» 

«Πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά και κυρίως 
πολύ πρακτικά. Σκέπτομαι πως εσύ 
πρέπει να είσαι πολύ καλά συνδεδεμένος 
με το σύμπαν, πάρα πολύ καλύτερα από 
οποιονδήποτε άνθρωπο.» 

«Εκεί που είσαι, ήμουνα – εδώ που είμαι, 
θα’ ρθεις.» 

«Ω! Σε ευχαριστώ! Είσαι ένα υπέροχο 
ζελέ!» 

«Αναγνωρίζω πως έφτασες σε ένα επίπεδο 
που επιτρέπει να επιδιώξεις μια ακόμα 
καλύτερη σύνδεση. Στο σύμπαν υπάρχουν 
τόσες πολλές και χρήσιμες πληροφορίες 
που μόλις το συνειδητοποιήσεις δεν θα 
θελήσεις να γυρίσεις σε παλιές ανόητες 
συνήθειες. Είναι κάτι σαν το ποδήλατο που 
ανακαλύπτει ένα παιδί και στη συνέχεια 
γίνεται ένα μ’ αυτό.» 
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«Μιλάμε για έναν ευεργετικό εθισμό 
λοιπόν;» 

«Μιλάμε για την ένωση με τη δύναμη των 
πάντων, το σύμπαν.» 

«Μα, μου έλεγες πως σαν υλικός 
άνθρωπος ποτέ δεν θα συναντηθώ μ’ 
αυτήν τη δύναμη. Μήπως κάπου τα 
θαλάσσωσες; Τι ισχύει τελικά;» 

«Σου είπα πως εσύ δεν μπορείς να φτάσεις 
γιατί είσαι αποκομμένος. Γι αυτό είναι 
χρήσιμο να μάθεις αυτό που πραγματικά 
είσαι. Σου είπα επίσης πως αυτή η πηγή σε 
συναντά. 
Εύκολα ξεχνάς, χρησιμοποιείς φτηνά 
κόλπα για να εντυπωσιάσεις κι ακόμα πιο 
εύκολα προτιμάς να υποβιβάσεις τον 
άλλον παρά να προσπαθήσεις να ανέβεις 
εσύ. Ποιος είσαι τελικά;» 

«Εντάξει, θεώρησέ το κι αυτό κατάλοιπο 
της υποανάπτυκτης ύπαρξής  μου. Για πες 
μου όμως, ποιοι είναι οι κανόνες για μια 
ποιοτική άνοδο;» 

«Αν νομίζεις πως υπάρχουν κανόνες, είσαι 
γελασμένος. Η δύναμη της πρόθεσης και 
μόνο είναι αρκετή. 
Το να θέλεις να πάρεις πληροφορίες, να 
ανταμώσεις έναν στόχο, αυτό είναι το παν. 
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη γιατί 
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πρέπει κάποιος να σου υποδείξει έναν από 
αυτούς;» 

«Σε ρωτώ γιατί κατά καιρούς 
κυκλοφορούν διάφορα περί εσωτερικής 
πειθαρχίας, αυτογνωσίας, ανώτερου 
εαυτού και άλλα τέτοια.» 

«Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Εσείς τα 
δημιουργήσατε και εσείς πάλι τα 
καταστρατηγείτε και αλλοιώνετε σε συχνά 
διαστήματα το προηγούμενο νόημά τους. 
Οφείλεις να απέχεις απ’ όλα αυτά που σου 
ζητούν μέτρα σύγκρισης. Προέρχονται από 
την ανάγκη σου να έχεις ποσοτική 
εκτίμηση αφού ποιοτικά υστερείς. Έτσι το 
‘πόσο μ΄ αγαπάς’¸ ‘πόσο με σέβεσαι’ δεν 
έχουν νόημα. Αν απασχολείσαι με 
μετρήσεις, χάνεσαι τελικά στα μέτρα και 
στα σταθμά ατελών όντων. Αυτά δεν 
οδηγούν κάπου. Δεν βοηθούν.» 

«Δηλαδή η ΑΓΑΠΗ είναι προϊόν 
ανταγωνισμού;» 

«Μάλλον πρέπει να πούμε λίγα πράγματα 
για την αγάπη, για να καταλαβαίνουμε για 
τι μιλάμε. 
Αυτό που εσείς ονομάζεται ‘αγάπη’ 
πηγάζει από κάτι ανώτερο, κάτι πάνω από 
σώματα, αισθήσεις, λογική, σκέψεις και 
αποφάσεις. Οι άνθρωποι δίνουν ονόματα, 
γιατί μόνον έτσι μπορούν να 
προσδιορίζουν τα πράγματα. 
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Περιβάλλονται μόνο από ύλη και δεν τα 
πάνε καλά με αφηρημένες έννοιες. Αυτό το 
κάτι δεν έχει όνομα, όπως όνομα δεν έχει 
και ο δημιουργός. Όπως και για τον 
δημιουργό, δεν γνωρίζουν την προέλευση 
της αγάπης ούτε το μονοπάτι που 
ακολουθεί μέχρι να φτάσει στη ΓΗ. 
Επομένως, δύσκολο πράγμα να την 
συναντήσει κανείς ή να πει κάτι 
χειροπιαστό γι’ αυτήν. 
Οι άνθρωποι γενικά αναζητούν τον 
δημιουργό αλλά και την αγάπη. Συχνά 
παραπονιούνται πως προδόθηκαν από 
κάποια αγάπη. Στην πραγματικότητα 
δίνουν στην αγάπη ανθρώπινη μορφή και 
με τις ανάλογες ιδιότητες. Αυτό κάνουν 
όλοι οι άνθρωποι, προσωποποιούν τα 
πάντα. Στα παραμύθια σας ακόμα και τα 
ζώα μιλάνε και έχουν ανθρώπινες 
αδυναμίες και ικανότητες.  
Η ουσία όμως είναι αλλού και το μυστήριο 
παραμένει. Οπότε με κάποιον άλλον τρόπο 
πρέπει να δράσει όποιος αναζητά την πηγή 
της αγάπης. Αν συνδυάσεις τις γνώμες των 
σοφών της ανθρωπότητας, μάλλον θα 
καταλήξεις στα γνωστά: ΓΝΩΣΗ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΛΟΣΥΝΗ 
– ΑΓΑΠΗ. 
Η καλοσύνη έχει κι άλλα ονόματα: 
συμπάθεια, συμπόνια. Αυτές οι λέξεις 
εκφράζουν  και εμπεριέχουν την έννοια 
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‘μαζί’. Δηλώνουν κάτι το ‘κοινό’ και 
αφαιρούν δύναμη από το ‘ΕΓΩ’. 
Η ανθρώπινη λέξη ΑΓΑΠΗ έχει έναν 
σκοπό: την φροντίδα. 
Από εδώ ξεκινάει η έρευνα για το τι μπορεί 
να είναι και από πού δεν μπορεί να 
πηγάζει η αγάπη. 
Μπορεί ο αμαθής να αγαπά; 
Μπορεί ο άδικος να αγαπά; 
Μπορεί ο ψεύτης να αγαπά; 
Μάλλον θα συμφωνήσεις πως όλοι αυτοί 
οι τύποι απέχουν πολύ από την αγάπη. 
Αυτός λοιπόν που δεν ανέχεται το καλό τι 
είδους αγάπη μπορεί να προσφέρει; Άρα, 
το ‘σ΄ αγαπώ’ έχει την έννοια ‘θέλω να σε 
φροντίσω’. 
Μέχρις εδώ ήταν τα πολύ εύκολα. 
Ακολουθούν τα πιο δυσνόητα. Σε μια 
ποιοτικά ανώτερη κοινωνία η αγάπη έχει 
ήδη κάνει το έργο της και παραδίνει την 
θέση της στον σεβασμό. Αυτό συμβαίνει 
μόνο στην ποιοτικά ανώτερη κοινωνία. Τα 
μέλη φρόντισαν το ένα το άλλο και όλοι 
μπορούν πια να συνεχίσουν το ταξίδι προς 
την τελείωση χωρίς άλλες καθυστερήσεις. 
Επομένως, η αγάπη είναι ένα εργαλείο της 
εξέλιξης και δεν αποτελεί σκοπό ζωής.  
Αυτό που εσείς λέτε ΑΓΑΠΗ είναι δήλωση 
εξάρτισης, αδυναμίας και εκμετάλλευσης, 
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στις περισσότερες περιπτώσεις. Ως τέτοιο 
ανθρώπινο προϊόν έχει συνώνυμα και 
αντίθετα. Δέχεται σκληρούς επιθετικούς 
προσδιορισμούς αλλά και ρομαντικές 
διευκρινίσεις. Λάμπει αρχικά στο 
ανθρώπινο στερέωμα, ξεθωριάζει στη 
συνεχεία και στο τέλος εξαντλείται και 
χάνεται. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις που 
οδηγεί ακόμα και σε επικίνδυνο μίσος. 
Είναι ένα ακόμα αντικείμενο για 
συναλλαγή. Απέχει πολύ από το ‘η αγάπη 
ου ζητεί τα εαυτής’. Οπότε, ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά της αγάπης σας; Πόσο 
μπορεί κάποιος να στηριχθεί σε τέτοια 
πράγματα;» 

«Να υποθέσω πως κάτι τέτοιο μπορεί να 
συμβαίνει και με τις  υπόλοιπες αρετές;» 

«Πάψε να υποθέτεις και κοίτα γύρω σου. 
Η απάντηση είναι στη φύση. Ένστικτα 
επιβίωσης και κοπάδια είναι το βασικό 
χαρακτηριστικό στη φύση. Κι εσύ είσαι 
μέρος της ίδιας φύσης στα πολύ βασικά 
χαρακτηριστικά σου. Φέρε στο νου σου το  
χαριτωμένο μικρό μιας ελαφίνας ή μια 
πεινασμένη μεγαλόσωμη αρκούδα. Και τα 
δύο αυτά ζώα ελάχιστα επιδρούν και 
μεταβάλλουν το περιβάλλον τους. Το 
αποδέχονται και προσπαθούν να 
επιβιώσουν μέσα σε αυτό. Από πουθενά 
δεν φαίνεται να ανησυχούν για κάποια 
εξέλιξη. 
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Εσύ όμως θέλεις να ανέβεις αλλά επιμένεις 
να επεμβαίνεις στο περιβάλλον. Σκορπάς 
ασυλλόγιστα τα χημικά σου και 
επεμβαίνεις στη δομή της φύσης. 
Προσπαθείς να αλλάξεις τα πάντα ενώ 
παραμένεις εγκλωβισμένος στις βασικές 
ζωώδεις επιταγές.» 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

«Σίγουρα μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό 
με περισσότερες από μία απαντήσεις. 
Επιλέγω όμως να απαντήσω μέσα από μια 
ερώτηση: υπάρχει τελικά ελεύθερη 
βούληση; Μπορεί κάποιος να προσπαθεί 
για το καλύτερο κι αξίζει αυτή η 
προσπάθεια ή όλα τελικά κάποτε θα 
πάρουν αυτόματα κατεύθυνση προς το 
στόχο τους;» 

«Τι κρίμα!» 

«Γιατί αυτό;» 

«Γιατί περίμενα, ως Έλληνας που 
διατυμπανίζεις πως είσαι, να έχεις 
καταλάβει τον Πυθαγόρα.» 

«Σε τι αναφέρεσαι; Τι σχέση έχει εδώ ο 
Πυθαγόρας;» 

«Αναφέρομαι στο ορθογώνιο τρίγωνο του 
Πυθαγόρα ή στην επίδραση της πρόνοιας, 
στην ανθρώπινη επίδραση και στην 
Ειμαρμένη.» 
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«Είπε τέτοια πράγματα ο Πυθαγόρας;» 

«Ο Πυθαγόρας είναι ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ εξ 
ορισμού. Ένας φιλόσοφος δεν θα έκανε 
μια απλή γεωμετρική αναφορά και μάλιστα 
μόνο για τα ορθογώνια τρίγωνα. Δεν το 
νομίζεις κι εσύ;» 

«Εγώ … εκεί έχω μείνει.» 

«Τότε δες προσεκτικά στην πάνω όψη 
μου.» 

 

«Βλέπω κάποια τρίγωνα αλλά δεν 
καταλαβαίνω τι σχέση μπορεί να έχουν 
αυτά με όσα συζητάμε τώρα;» 

«Ναι και τα τρία σχήματα είναι ορθογώνια 
τρίγωνα. Το Ε υποδηλώνει την Ειμαρμένη 
που είναι η συμμετοχή του καθενός στο 
όλο. Είναι σχετική με το Π που εδώ 
απεικονίζει την Πρόνοια δηλαδή το έργο 
του σύμπαντος, την πηγή των 
πληροφοριών προς όλα τα μέλη του 
σύμπαντος. Είναι όμως σχετική και με το 
Α, την ανθρώπινη επίδραση γιατί ο 
άνθρωπος είναι αυτός που θα αποφασίσει 
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τελικά ποιες πληροφορίες θα δεχτεί και 
ποιες θα απορρίψει. Τίποτα δεν είναι 
προκαθορισμένο. 
Στο πρώτο σχήμα ο άνθρωπος είναι 
αδύναμος αλλά –ευτυχώς γι αυτόν- 

εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες του 
σύμπαντος και η ειμαρμένη του είναι 
σημαντική. Έχει λοιπόν μια καλή 
συμμετοχή στο σύμπαν.  
Στο δεύτερο σχήμα ο άνθρωπος έχει 
δυνατή θέληση στην πραγματοποίηση του 
στόχου του. Σ’ αυτήν την περίπτωση 
δημιουργείται μια επίσης σημαντική 
ειμαρμένη. Εδώ το χαρακτηριστικό είναι η 
θέληση του ανθρώπου. Η θεία πρόνοια, οι 
πληροφορίες από το σύμπαν, είναι αισθητά 
μειωμένη. Αυτό σημαίνει πως αυτός ο 
συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ήδη 
ενημερωμένος από άλλες φάσεις ζωής. 
Εσείς κάτι τέτοιο το θεωρείτε τύχη, εύνοια, 
παρέμβαση αγίων και άλλα τέτοια νόστιμα. 
Στο τρίτο σχήμα έχουμε μια εντελώς 
ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό το σχήμα 
δείχνει πως η ειμαρμένη είναι αποτέλεσμα 
της ισοδύναμης συμμετοχής τόσο από το 
σύμπαν όσο και από την ανθρώπινη 
θέληση. Αυτό που βλέπεις είναι το μισό 
ενός τέλειου τετραγώνου. Κατά τον 
Πυθαγόρα ο αριθμός τέσσερα είναι ένα 
από τα σύμβολα της τετρακτύδας και  έχει 
σχέση με τη δικαιοσύνη στο σύμπαν. Οι 
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πυθαγόρειοι αριθμοί έχουν, εκτός από την 
υλιστική τους αξία, και την αντίστοιχη 
νοητική.» 

«Τι σημαίνει αυτό;» 

«Προσπάθησε να φανταστείς την 
περίπτωση ενός αδύναμου ανθρώπου που, 
επιπλέον, δεν είναι ικανός να λαμβάνει ή 
να υλοποιεί τις πληροφορίες που το 
σύμπαν δίνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει 
χαμηλή συμμετοχή στο σύμπαν. Για τέτοιες 
περιπτώσεις υπάρχει η επανάληψη δηλαδή 
εκείνη η απαραίτητη διαδικασία που θα 
οδηγήσει κάποτε τον άνθρωπο στην 
ευκαιρία να συνειδητοποιήσει την αξία 
ενός στόχου. Το σύμπαν είναι δίκαιο προς 
όλους γι αυτό στην εμβρυακή και βρεφική 
ηλικία των ανθρώπων δίνει πολλές 
πληροφορίες χωρίς καμιά απολύτως 
διάκριση. 
Για τους ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών 
το σύμπαν αναμένει να πάρει ο κάθε 
άνθρωπος τη θέση του μέσα σε αυτό. Αν 
δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ο άνθρωπος θα 
έχει και πάλι την ίδια ευκαιρία, σε μια 
επόμενη ζωή. 
Ουδείς αδικείται κι αυτό επαναλαμβάνεται 
μέχρις ότου όλα να μπορούν να 
συνυπάρχουν αρμονικά και σε ισορροπία 
μεταξύ τους. Γι αυτό η σχέση Π=Α 
δηλώνει ισορροπία. Τότε η συνολική 
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ειμαρμένη είναι μια ισομοιρασμένη σχέση 
ανάμεσα στον Δημιουργό και τα πλάσματα 
της δημιουργίας. 
Μετά από αυτό νομίζω δεν πιστεύεις πως ο 
άνθρωπος, ως ένα ακόμα ον, είναι μια 
προγραμματισμένη μηχανή. 
Όλοι μας μπορούμε να διαμορφώσουμε 
πραγματικότητες. Στο χέρι μας είναι να 
συμμετέχουμε θετικά για ισορροπία, να 
εναντιωθούμε ή να παραμείνουμε 
αμέτοχοι. Το σύμπαν από μόνο του μπορεί 
να υπάρχει. Άραγε ένα πλάσμα μπορεί να 
υπάρξει από μόνο του; 
Η συνολική ανθρώπινη πραγματικότητα 
φαίνεται πως δεν είναι ισορροπημένη και 
υποθέτω πως τώρα πια καταλαβαίνεις το 
γιατί.» 

«Έτσι είναι, το αναγνωρίζω αλλά αυτήν 
την Πυθαγόρεια άποψη δεν την ήξερα.» 

«Όπως και πάρα πολλοί άλλοι άσχετοι. Γι 
αυτό ο Πυθαγόρας δεν δεχόταν τον 
καθένα, οπωσδήποτε όχι τους άσχετους. 
Ούτε φανέρωνε τα πάντα σε όσους έκανε 
δεκτούς. Περίμενε για τη δική τους 
συμμετοχή και συμβολή.» 

«Και πολύ καλά έκανε. Άλλωστε τον 
κατηγόρησαν και τον κυνήγησαν για τις 
απόψεις του.» 
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«Ο πυθαγορισμός όμως εξακολουθεί να 
εμπνέει πολλούς ανθρώπους. Ακόμα και 
σήμερα έχετε τέτοιες μυστικές σχολές.» 

«Μη μου πεις! Δεν πιστεύω να εννοείς 
τους μασόνους;» 

«Σημασία έχει τι πραγματικά γνωρίζεις 
εσύ για όλα αυτά.» 

«Δυστυχώς, τίποτα το ουσιαστικό. 
Διαδόσεις και φήμες που σχεδόν όλες 
καταλήγουν σε αόριστες κατηγορίες. 
Όμως, δεν βγήκε ένας απ’ αυτούς να 
υπερασπιστεί το δικό τους σύστημα. 
Άραγε, γιατί;» 

«Ίσως για τον ίδιο λόγο που εξηγήσεις δεν 
έδινε ο Πυθαγόρας σε όσους απέρριπτε, 
τους πολλούς.» 

«Μάλλον. Τι να πω τώρα εγώ;» 

«Εγώ πάντως θα πρότεινα να αφήσεις όλα 
αυτά τα ιδιαίτερα των άλλων στην άκρη 
και να ασχοληθείς με το δικό σου στόχο.» 

«Απόλυτα σωστό αυτό και σε ευχαριστώ 
για όλα καλό, δροσερό, χαμηλών λιπαρών 
ζελαδάκι μου! Θα σε τιμήσω δεόντως 
όπως το σκέφτηκε η Μοίρα μου. Έχει 
δίκιο τελικά.» 

 

Πάντα μπροστά μου αυτή η γυναίκα. 
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Λες να έχει φωτιστεί η Μοίρα; 
Λες να έχω τώρα μαζί της μια ακόμα … 
επανάληψη; 
Άραγε, αυτό είναι μια νέα συνάντηση; 
Κι αν είναι έτσι, ποιος από τους δύο μας είναι 
αυτός που ζήτησε την επανάληψη; 
Ποιος ήλθε να διορθώσει τα κακώς κείμενα της 
προηγούμενης φοράς; 
Ωχ! Κάτι μου λέει, πως εγώ είμαι ο επανελθών. 
Σκασμός λοιπόν Μίμη! Μην την αποπαίρνεις, μη 
δυσανασχετείς, μην κοροϊδεύεις. Οι ενδείξεις 
είναι μάλλον εναντίον σου. Εσύ είσαι ένα ακόμα 
απολωλός πρόβατο, για να μην πω ένα σκέτο ζώο 
που όλα τα άλλα φταίνε, όλοι είναι εναντίον σου, 
είσαι ο αδικημένος, κανείς δεν σε καταλαβαίνει 
και άλλα τέτοια που σου αρέσει να αμολάς. 
 Επιτέλους ξύπνα! Όχι, όχι! Κοιμήσου τώρα, 
άλλωστε το παράκανες αυτή την φορά. 
Κοιμήσου εσύ κι η Μοίρα σου δουλεύει, 
τυχεράκια! 
Μα τι λέω τώρα; Πάλι σκέπτομαι σε χαμηλό 
επίπεδο. Νυστάζω και δεν έχω επίγνωση της 
φυσικής μου κατάστασης. 
Πρέπει να φορτώσω πληροφορίες, είμαι 
εξαντλημένος, χρειάζομαι εφόδια αλλιώς … το 
βλέπω … θα παραμείνω κολλημένος σε 
εγωιστικές ανοησίες. 
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Αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που τόσο 
υπομονετικά  παρακολουθήσατε αυτή τη 
συζήτηση, σας ευχαριστούμε θερμά για την 
προσοχή σας. 

Στον κύριο ρόλο ήταν ο Άνθρωπος, αυτός ο 
άνω θρώσκων που αναζητά το ανώτερο. 

Μπορεί πάλι να ήταν ο ανδρωπός, αυτός που 
διαφέρει στη μορφή από τα υπόλοιπα 
πλάσματα. 

Δεν αποκλείεται να ήταν ο σωκρατικός 
ανωθρών α όπωπε. 

Πάντως, σύμφωνα με τον Μίμη και μετά από 
όσα αναγκάστηκε να θυμηθεί, άνθρωπος είναι 
αυτός που μπορεί με τον τρόπο του να βγάλει 
στην επιφάνεια το καλό ενός άλλου ανθρώπου. 
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή 
ανθρώπινη σχέση και δεν έχει ανάγκη από 
κουφέτα, λουλούδια, ευχές και τραπεζώματα. 

 

Στο ρόλο του Ζελέ, όλοι οι σοφοί του γήινου 
τούτου κόσμου όπως κι οι απλοί άνθρωποι, 
αυτοί που κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν 
ένα τουλάχιστον σημείο επαφής με τον κόσμο 
του χρόνου. 
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Σχεδόν ακατανόητα τα περισσότερα που είπε 
το Ζελέ, αλλά η φίλη Ελένη Λίντζου με τις 
εύστοχες απορίες της ανάγκασε το Ζελέ να 
εξηγήσει μερικά πράγματα κάπως καλύτερα. 
Στο ίδιο συνετέλεσε η Σ.Κ. (συνάδελφος που 
επέμενε στην ανωνυμία) που πλησίασε 
διακριτικά, κρυφάκουσε τις συνομιλίες του 
Μίμη με το Ζελέ και με τις δικές της πολύ 
βαθιές ερωτήσεις βοήθησε σημαντικά σε αυτό 
το έργο. 

Τα λάθη, που πάντοτε ξεφεύγουν, συμμάζεψε 
ο Μίλτος Μόσχος. 

Ευχαριστώ όλους! 
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Έργα του συγγραφέα 

Τα χρώματα έφεραν τη σιωπή (2012) 

Η ανάλυση και η σύνθεση για μια άξια και 
δυναμική νέα γυναίκα που συνεχώς 
σκοντάφτει στην ερωτική της ζωή. 

Καθώς η αγάπη ξεμακραίνει (2014) 

Ο εαυτός μας ως ταίρι στα ζευγάρια που 
υποφέρουν. 

Προσωπικός αγγελιοφόρος (2015) 

Μια ιστορία δύο ανήλικων παιδιών κάπου 
στον παγωμένο Βορά, με τα πρώτα άδολα 
σκιρτήματα της καρδιάς τους μέσα σε ένα 
στρατιωτικό περιβάλλον μεσαιωνικής 
αντίληψης. 
e-mail συγγραφέα: matmosh@gmail.com 
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