ΕΙΑΓΩΓΗ
Γεια ςου αγαπθτζ αναγνϊςτθ.
Είναι το βιβλίο για τισ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ – τθσ επιςτιμθσ
και κρθςκείασ. Στο βιβλίο αυτό κα προςπακιςουμε να ςασ διθγθκοφμε ότι ο άνκρωποσ ζχει τθν
δυνατότθτα να αλλάηει, ζχει τθν δυνατότθτα να επιδρά ςτον ζξω κόςμο και ςτον ίδιο του τον εαυτό.
Κζλουμε να αναλφςουμε το ερϊτθμα: τι ακριβϊσ είναι το «Εγϊ» μασ. Και να καταλιξουμε ςτο ότι ο
άνκρωποσ μπορεί τα πάντα!
Το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά μια ιςτορία για κάποιον ι για κάτι, είναι ο διάλογοσ με τον κακζνα από
μασ. Το βιβλίο για τισ ςκζψεισ μασ, τουσ φόβουσ, τισ επικυμίεσ, τα ςτερεότυπα τυποποιθμζνθσ
αντιμετϊπιςθσ του κόςμου και όλου αυτοφ που ςυνζχεια μπαίνει ςαν εμπόδιο, όταν τίκεται το
ηιτθμα τθσ πραγματοποίθςθσ των ςτόχων και των επικυμιϊν μασ. Το μοναδικό πράγμα που μασ
εμποδίηει ςτθν επίτευξθ κάκε ςτόχου και επικυμίασ ιμαςτε εμείσ οι ίδιοι.
Κζματα που αναλφονται ςτο βιβλίο:
1- Σϊμα.
2- Ζλεγχοσ των ςκζψεων και του ςϊματοσ.
3- Φλθ. Τι είναι αυτό και γιατί όλα είναι ζνα?
4- Ρρόκεςθ.
5- Συνείδθςθ (παρατθρθτισ). Ροιοσ ελζγχει το ςϊμα και τισ ςκζψεισ?
6- Σκζψεισ. Γιατί δεν είμαςτε ςκζψεισ?

ΑΙΝΙΓΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΓΩ ΜΑ
«Χαίρομαι που ςασ βλζπω. Σιμερα κα
φυτζψουμε τον ςπόρο τθσ Μζγα
Γνϊςθσ. Και τθν θμζρα αυτι κα τθν
κυμθκείτε πολλζσ φορζσ.
Ρροτείνω να ςυηθτιςουμε πάνω ςτθν
ερϊτθςθ που αιϊνια βαςανίηει τον
άνκρωπο... Ρου να πάει ο αναλϊςιμοσ
και πνευματικά χαμζνοσ άνκρωποσ
πάνω ςτθν αμαρτωλι Γθ?
Στθν Ατομικι μασ εποχι, κεωρείται ότι
οι άνκρωποι βρίςκονται ςτο τιμόνι του πλανιτθ, και τθν οδθγοφν ευκζωσ ςτθν κακολικι ευτυχία.
Ρροβλιματα με πετρζλαιο, τρομοκρατία, διαφκορά, εμπόριο όπλων, ανκρϊπων, ναρκωτικϊν...είναι
απλοφςτατα μικρά εμπόδια που βρίςκονται ςτθν πορεία.
Αλλά ςτθν ουςία... Ρου οδθγοφμαςτε και ποιοσ είναι ο ςτόχοσ?»

Στθν αρχι υπιρχε το Μεγάλο Τίποτα. Θ
μεγάλθ ζκρθξθ από ζνα ςθμείο,
δθμιοφργθςε όλα αυτά που ξζρουμε
και βλζπουμε, όπωσ επίςθσ αυτά που
δεν ξζρουμε και που δεν μποροφμε να
δοφμε. Το μεγάλο δομθμζνο χάοσ που
προζκυψε από αυτό το ςθμείο, είναι
δεμζνο και ενιαίο μζχρι και ςιμερα. Το
κάκε πλάςμα, άψυχο ι ηωντανό, είναι
ζνωςθ όλων ςε Ζνα.

Σε κάποιο χρονικό ςθμείο ςτο ςφμπαν, ςτον πλανιτθ Γθ, ζγινε καφμα. Εμφανίςτθκε όχι απλά ζνα
είδοσ ηϊου από τθν αλυςίδα τθσ εξζλιξθσ...εμφανίςτθκε ζνα πλάςμα που ζχει τθν δυνατότθτα να
κάνει καφματα. Ρλάςμα, που μπορεί να δθμιουργεί νζουσ κόςμουσ. Ρλάςμα που είναι ςε κζςθ να
αλλάηει τον ορατό κόςμο γφρω μασ και πζρα από τον ορατό κόςμο.
Θ ανκρωπότθτα άρχιςε να δαμάηει τον κόςμο ςτο οποίον υπιρχε. Γνϊριςε του νόμουσ τθσ
μακθματικισ, φυςικισ, χθμείασ. Και κάκε φορά που κατανοοφμε ζναν νζο νόμο, θ ανκρωπότθτα
φωνάηει: "Να! Τϊρα ξζρουμε για τον κόςμο μασ και πωσ λειτουργεί!". Αλλά μετά από λίγο, ςυμβαίνει
κάτι που μασ αναγκάηει να επανεξετάηουμε τουσ νόμουσ αυτοφσ.
Ρολλοί άγιοι, ζκαναν μεγάλα καφματα ενάντια ςε όλουσ τουσ φυςικοφσ νόμουσ, αναγκάηοντασ τα
μεγάλα μυαλά να αναρωτθκοφν τελικά ποιοι είμαςτε, ποια είναι θ κζςθ μασ ς'αυτόν τον κόςμο και
ποια είναι τα όρια των δυνατοτιτων μασ?

Ροιο είναι το κριτιριο τθσ φπαρξισ μασ? Θ ηωι? Θ γζννθςθ? Ο κάνατοσ? Θ ανυπαρξία?

Άραγε γνωρίηουμε τα πάντα για τουσ
εαυτοφσ μασ?
«Γνωρίηουμε αρκετζσ περιπτϊςεισ όταν
ο άνκρωποσ ζκανε πράξεισ που
αντιτίκενται ςτουσ νόμουσ τθσ φυςικισ,
αναγκάηοντασ
πολλά
μυαλά
να
ςκεφτοφν για άλλθ μια φορά: "Ρόςο
καλά γνωρίηουμε τουσ εαυτοφσ μασ?"
Ναι, είναι γνωςτζσ οι περιπτϊςεισ όταν
για παράδειγμα ο άνκρωποσ μπορεί να
ςπρϊξει ζνα αμάξι κολλθμζνο ςτθν
ςιδθροδρομικι διάβαςθ ι όταν
ξεφεφγει τρζχοντασ από ζνα άγριο
ςκφλο που κα μποροφςε να τον δαγκϊςει άςχθμα. Στουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ ενεργοποιοφνται τα
απαραίτθτα αποκζματα, για τα οποία δεν γνωρίηουμε.»
Από τθν άποψθ τθσ κβαντικισ φυςικισ ςτον κόςμο μασ είναι δυνατά αν όχι όλα τότε ςχεδόν όλα.
«Θ
κβαντικι
φυςικι
εξετάηει
διαδικαςίεσ των μθ-υλικϊν ιδιοτιτων.
Από τθν άποψθ τθσ κβαντικισ φυςικι θ
φλθ δεν υπάρχει. Για τι πράγμα μιλάω?
Μιλάω για το γεγονόσ ότι για μασ όλουσ
είναι ακόμα ςχεδόν ακατανόθτο, γιατί ο
άνκρωποσ που ςχεδόν ςτο 100%
αποτελείται από κενό, δεν μπορεί να
περάςει μζςα από τον τοίχο που και
αυτόσ ςχεδόν ςτο 100% αποτελείται από
κενό.

Μζςα μασ, τα ςωματίδια μασ, θ πυκνότθτα τουσ είναι ανάλογθ των αποςτάςεων μεταξφ των
πλανθτϊν και αςτζρων. Κάκε ςωματίδιο ςτο ςϊμα μασ ζχει ανάλογθ απόςταςθ από άλλο ςωματίδιο
όπωσ τα πλανθτικά αντικείμενα.»

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΟ
Ρεριςςότεροι από μασ φαντάηονται το
θλεκτρόνιο ωσ μια περιςτρεφόμενθ
ςφαίρα ι μπάλα. Αλλά αυτι θ ςκζψθ είναι
πολφ μακριά από τθν πραγματικότθτα.
Ραρά το γεγονόσ ότι το θλεκτρόνιο μπορεί
να ςυμπεριφζρεται ωσ ζνα ςυγκεντρωμζνο
ςωματίδιο, οι φυςικοί ανακάλυψαν ότι το
θλεκτρόνιο
κυριολεκτικά
δεν
ζχει
διάςταςθ. Για τουσ περιςςότερουσ είναι
δφςκολο να το φανταςτοφν διότι όλα ςτο
επίπεδο τθσ φπαρξισ μασ ζχουν
διαςτάςεισ. Και όμωσ, αν προςπακιςετε να μετριςετε το πλάτοσ του θλεκτρονίου, κα βρεκείτε ςε
αδιζξοδο.
Απλοφςτατα, το θλεκτρόνιο δεν είναι αντικείμενο. Αλλά από τθν εν λόγω ουςία αποτελοφνται τα
πάντα ςτον κόςμο μασ.
«Στθν κβαντικι φυςικι αναφζρεται ότι οι διαδικαςίεσ τισ οποίεσ μελετά θ κβαντικι φυςικι είναι οι
διαδικαςίεσ ςτον μικρόκοςμο, για παράδειγμα θ κίνθςθ των ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων, θ κίνθςθ του
κφματοσ του φωτόσ, θ κίνθςθ του ςωματιδίου του φωτόσ, του φωτονίου, εξαρτάται από τον
παρατθρθτι.»
ΝΕΡΟ
«Πλοι ζχουμε ακοφςει ότι το νερό είναι
ζνα από τα πιο αςυνικιςτα υλικά, που ζχει
τθν δυνατότθτα να αλλάηει τθν ιδιότθτά
του με τθν επίδραςθ του ανκρϊπου πάνω
του. Το νερό δεν είναι άμορφθ μίξθ, ζχει
τθν δικι του δομι. Τα μόρια του
αποτελοφν ςυμπλζξεισ. Κροκαλοπαγι
ςωματίδια που αλλάηουν τθν γεωμετρία
τουσ ςφμφωνα με τθν εξωτερικι επίδραςθ.
Γι'αυτό το νερό μπορεί να καταγράψει
πλθροφορίεσ, όπωσ θ μαγνθτικι ταινία. Ι
μπορείσ να "μιλιςεισ" ςτο νερό.
Ραραδόξωσ για τα ςυμπλζγματα αυτά, οι επιςτιμονεσ ζμακαν πολφ αργότερα από τα πρϊτα
διαςτθμικά μασ βιματα. Οι γιαγιάδεσ όμωσ το γνϊριηαν αυτό ιδθ από παλιά και με επιτυχία το
εφάρμοηαν ςτθν πρακτικι.»
«...το ότι υπάρχουν οι γιαγιάδεσ που "ψικυρίηουν τισ ευχζσ", αλλάηουν τθν δομι. Αφοφ όλοι αυτοί οι
ιχοι ζχουν τθν βακειά φφςθ τουσ και επιδροφν πάνω ςτον οργανιςμό του ανκρϊπου. Δεν είναι
κακόλου τυχαίο που ςτο 90% ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από νερό. Και ο εγκζφαλόσ μασ ςτο 98%.

Ωσ εκ τοφτου, ο ρόλοσ του νεροφ για τισ διαδικαςίεσ τθσ ςκζψθσ, είναι απολφτωσ μοναδικόσ. Είναι θ
ςθμαντικότερθ ουςία του εγκεφάλου.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλζσ απόψεισ πάνω ςτο κζμα αυτό. Γνωρίηετε τθν
εντυπωςιακι δουλειά ενόσ ιάπωνα Μαςάρου Εμότο πάνω ςε νιφάδεσ χιονιοφ. Αλλά υπάρχει και
βακιά κεμελιϊδθσ δουλειά των ρϊςων επιςτθμόνων: θ κεωρία τθσ "Υδρο επικοινωνίασ" επιςτθμόνων
από τθν Αγ. Ρετροφπολθ των Σλζςαρεφ και Σαμπρϊφ.
Από αυτι τθν άποψθ θ αςκζνεια του ανκρϊπου ςε κάποιο βακμό είναι θ διαταραχι του νεροφ...με
άλλα λόγια αλλαγι ςτθν δομι του νεροφ. Και πωσ να μθν κυμθκοφμε τα λόγια του μεγάλου
Λεονάρντο Ντα Βίντςι, ότι θ ηωι διαπνζεται από το νερό.»
ΚΕΨΕΙ
"Ρετάμε" λζξεισ και ευχζσ, χωρίσ να
καταλαβαίνουμε τθν πραγματικι δφναμθ
επικεντρωμζνθσ
ςκζψθσ.
Σκζψθ
περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, που μπορεί να
δθμιουργεί ηωι.
«Ακριβϊσ θ ανκρϊπινθ ςκζψθ είναι αυτι
που άλλαξε τον κόςμο και όχι μόνο ο
άνκρωποσ. Και ς'αυτό το γεγονόσ υπάρχει
μεγάλο όφελοσ όπωσ και μεγάλοσ
κίνδυνοσ. Ππωσ βελτιϊνουμε τουσ εαυτοφσ
μασ, με το ίδιο τρόπο ςχετιηόμαςτε με τον κόςμο μασ. Θ ενζργεια που πθγάηει από μζςα μασ, μπορεί
ςτοχευόμενα και δραςτικά να αλλάξει τα πάντα και γι'αυτό εμείσ οι ίδιοι ζχουμε τθν τεράςτια ευκφνθ.
Κοιτάξτε τον κόςμο γφρω ςασ, όλα ζχουν δθμιουργθκεί με τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ. Είναι το προϊόν τθσ
ανκρϊπινθσ ςκζψθσ, τθσ ροισ τθσ ενζργειάσ τθσ. Και μόλισ χειροτερεφουν οι ςκζψεισ, χειροτερεφει θ
αντιμετϊπιςθ, θ ςτάςθ του απζναντι ςτον κόςμο αμζςωσ επιδεινϊνεται και ο κόςμοσ γφρω.
Γι'αυτό και ξανατονίηω, θ τεράςτια ευκφνθ πζφτει πάνω μασ. Μόνο εμείσ βλάπτουμε τον κόςμο μασ
και ο κόςμοσ μασ ανταποδίδει. Γι'αυτο και κα πω ότι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ καταςτρζφει τον εαυτό του
με τισ δικζσ του ςκζψεισ.»
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ
Ρολλοί φυςικοί κεωροφν ότι τα ςτοιχειϊδθ
ςωματίδια δεν ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ
ανεξάρτθτθσ πραγματικότθτασ μζχρι εκείνθ
τθν ςτιγμι που εμφανίηεται ο παρατθρθτισ
που κα τα παρατθριςει.
«Θ κίνθςθ του κφματοσ του φωτόσ, θ
κίνθςθ του ςωματιδίου του φωτόσ, του
φωτονίου, εξαρτάται από τον παρατθρθτι.

Το αποτζλεςμα εξαρτάται από το πωσ ο παρατθρθτισ κα διεξάγει το πείραμα. Το κλαςικό εφζ του
αποτελζςματοσ είναι ότι από τον τρόπο που κα γίνει το πείραμα, ο παρατθρθτισ κα αποδείξει ότι το
φϊσ είναι ςωματίδιο - φωτόνιο. Αν ο ίδιοσ παρατθρθτισ, αλλάξει τον τρόπο του πειράματοσ μπορεί
να φτάςει ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςωματίδιο του φωτόσ είναι κφμα.»
Αποδεικνφεται ότι μποροφμε και
επθρεάηουμε ό,τι μασ περιβάλλει. Και
πόςο ιςχυρι μπορεί να είναι αυτι θ
επιρροι. Ράντα υπιρχαν άνκρωποι που
κατείχαν διαφορετικζσ δυνατότθτεσ.
Σιμερα, όλο και πιο ςυχνά ακοφμε για
τισ μοναδικζσ ικανότθτεσ διαφορετικϊν
ανκρϊπων. Τθλεπάκεια, τθλεκίνθςθ,
ζξω-αιςκθτικι, οράματα ςε απόςταςθ
και ςε χρόνο. Τζτοιεσ δυνατότθτεσ ζχει ο
κακζνασ μασ. Αλλά μζχρι ο άνκρωποσ να
καταλάβει ποιοσ είναι και να πιςτζψει
ςτισ δυνάμεισ του, τα καφματα κα τα
κάνουν οι άλλοι.

«Στθν πραγματικότθτα, μπορείτε να δθμιουργιςετε για τον εαυτό ςασ όποιο κόςμο κζλετε. Πταν θ
προςοχι ςασ εςτιαςτεί ςε οριςμζνθ νοθτικι εικόνα, θ περιβάλλουςα πραγματικότθτα κα αρχίςει να
μεταμορφϊνεται. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα, ς'αυτό που εςτιάηετε, αρχίηει και γεμίηει
κυριολεκτικά τον κόςμο ςασ και αρχίηει ςυνζχεια το μάτι ςασ να πιάνεται απ'αυτό. Και τα υπόλοιπα,
που ζπαψαν να ςασ κυριαρχοφν, αντικζτωσ κάπου χάνονται χωρίσ ίχνοσ. Ρωσ μπορεί να ςυμβαίνει
αυτό? Αφοφ θ πραγματικότθτα είναι για όλουσ ίδια? Αλλά αυτό δεν είναι απολφτωσ αλθκζσ.
Θ πραγματικότθτα είναι μία. Αλλά ο κακζνασ ζχει το δικό του επίπεδο πραγματικότθτασ. Δεν αλλάηει
θ ςυνολικι πραγματικότθτα, αλλάηει θ διαμόρφωςθ του επιπζδου του κόςμου ςασ. Ακριβϊσ δίπλα
ςασ, άλλο άτομο μπορεί να υπάρχει ςε εντελϊσ διαφορετικι πραγματικότθτα. Αυτό μπορεί να ςασ
φαντάηει απίςτευτο, αλλά είναι όμωσ αλικεια.»
Οπότε τι είναι αυτό που χαρακτθρίηει ζναν άνκρωπο? Γιατί τα καφματα τα κάνει κάποιοσ άλλοσ, γιατί
εγϊ βρίςκομαι ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ και γιατί δεν είναι όλα ζτςι όπωσ τα κζλω?
ΩΜΑ
Στον άνκρωπο υπάρχουν δφο αρχζσ. Θ
πνευματικι και θ ηωϊδθσ.
Οι επικυμίεσ, οι αντιδράςεισ, τα
ςυναιςκιματα, κυμόσ, μίςοσ, αγάπθ,
πάκοσ, πόκοσ, επικυμία κυριαρχίασ.
Αυτά όλα είναι οι ςωματικζσ, χθμικζσ,
ψυχολογικζσ μασ ανάγκεσ. Το ζνα
προκφπτει από το άλλο.

«Ο άνκρωποσ ωσ ηϊο, βεβαίωσ, εξαρτάται από το φυςικό του ςϊμα, όπωσ και κάκε άλλο ηϊο. Γι'αυτό
και οι απλζσ παράμετροι του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, που για παράδειγμα χαρακτθρίηουν το
επίπεδο του ςακχάρου ςτο αίμα, αν ανεβαίνουν τα επίπεδα, ο άνκρωποσ αιςκάνεται ικανοποίθςθ, αν
μειϊνεται τθν ανθςυχία.»
Στθν ουςία δεν υπάρχουμε. Είμαςτε απλά θ αντίδραςθ ςτα εξωτερικά ερεκίςματα. Πλα τα
προβλιματα μασ, όπωσ θ κατάκλιψθ και θ αποτυχία οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι αντιδράμε με το
ςυγκεκριμζνο τρόπο ςτα ερεκίςματα αυτά.
Το κζμα δεν είναι μια κατάςταςθ, το κζμα είναι θ αντίδραςι ςασ, κακϊσ και ωσ ςυνζπεια
ενεργοποιείται μια ςειρά από διαδικαςίεσ μζςα ςτον οργανιςμό ςασ, που αυξάνουν τθν ζνταςθ των
ςυναιςκθμάτων. Θ παραγωγι αδρεναλίνθσ, δθμιουργεί αίςκθςθ ανθςυχίασ και το ςϊμα αντιδρά
ανάλογα με τθν αντίδραςι ςασ και ςτθν ςυνζχεια πάλι ανακατεφει τθν ςυναιςκθματικι ςασ
κατάςταςθ. Ωσ αποτζλεςμα, ο άνκρωποσ μπαίνει ςε ζνα φαφλο κφκλο. Συνεχϊσ αντιμετωπίηοντασ τθν
ίδια κλιβερι κατάςταςθ κατάκλιψθσ, αυτολφπθςθσ, μίςουσ ι κάποιασ άλλθσ, που οδθγεί ςτθν
ςυναιςκθματικι και φυςιολογικι ςασ εξάντλθςθ και ωσ εκ τοφτου, είςτε εκεί που βρίςκεςτε.
Οι ςκζψεισ και το ςϊμα ςασ είναι ζνα.
Αναλόγωσ όπωσ αντιδράτε παίρνεται το
αντίςτοιχο
αποτζλεςμα
και
αντιςτρόφωσ. Άςχθμθ κατάςταςθ - εςείσ
αντιδράτε και παίρνεται άςχθμο
ςυναίςκθμα.
«Κεωρϊ ότι οι ςκζψεισ μασ μποροφν να
επθρεάηουν τθν υγεία μασ και το ςϊμα
μασ. Για παράδειγμα, αν οι ςκζψεισ μασ
είναι μαφρεσ, τότε και το ςϊμα μασ κα
αρχίςει να αιςκάνεται αντίςτοιχα με τισ
ςκζψεισ μασ. Κα γίνουμε τεμπζλθδεσ και
ςτο τζλοσ κα ςπρϊξουμε τον εαυτό μασ
ςτθν κατάκλιψθ.»

Και ωσ ςυμπζραςμα για τα προβλιματά
μασ: Ρροβλιματα δεν υπάρχουν.
Το να αιςκάνεςτε πόνο θ νευρικότθτα
δεν είναι θ επιλογι ςασ. Είναι θ
αντίδραςθ του οργανιςμοφ ςασ. Αν ςασ
δείξουμε μια επικετικι κατάςταςθ, όπωσ
είναι ςτθν πραγματικότθτα, κα είναι
κάπωσ ζτςι...
Πλον τον χρωματιςμό τθσ αρνθτικότθτασ
ςασ, τον δθμιουργείτε αποκλειςτικά
μόνοι ςασ. Στθν πραγματικότθτα θ
ςυνζχεια μπορεί να είναι οποιαδιποτε.

«Αγαπθτοί μου. Πςο είμαι ακόμα ηωντανόσ και το παγόβουνο είναι μπροςτά μασ, μποροφμε να
ςτρίψουμε τον Τιτανικό μασ. Και θ θρωικι πράξθ κα είναι θ αλλαγι τθσ πορείασ.
Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω?
Αλλά...ξζρουμε άραγε εμείσ αυτιν τθν πορεία? Ναι ξζρουμε. Πλεσ οι κρθςκείεσ οφτωσ ι άλλωσ
μιλοφςαν γι'αυτό. Πλεσ οι μυςτικζσ διδαςκαλίεσ από τθν αρχαία Αίγυπτο μζχρι τισ ςφγχρονεσ
πρακτικζσ παγκόςμιασ κυβζρνθςθσ κατευκφνονταν προσ τα'κει. Κάκε άνκρωποσ ςτισ αγωνιϊδεισ
ςκζψεισ, δθμιουργϊντασ τθν δικι του
ςτοιχειϊδθ φιλοςοφία, ζβριςκε τθν
πορεία αυτι.
Κα ςασ πω τθν πορεία ςωτθρίασ για
όλουσ μασ... Και τϊρα πρζπει να είςτε
ιδιαίτερα προςεκτικοί. Γιατί ςιμερα
είμαι ζτοιμοσ να ςασ αποκαλφψω το
μυςτικό τθσ Μζγα Γνϊςθσ.
Η Πορεία είναι....το Εγώ»

«Ρικανόν να ζχετε ακοφςει τζτοια
φράςθ, ότι ο κόςμοσ είναι κακρζπτθσ.
Ρωσ πρζπει να το αντιλαμβανόμαςτε
αυτό? Ρρζπει να αντιλαμβανόμαςτε
κυριολεκτικά. Πλθ θ περιβάλλουςα
πραγματικότθτα είναι θ αντανάκλαςθ
των ςκζψεϊν ςασ.
Φανταςτείτε ζνα γατί που παίηει με τθν
αντανάκλαςι του ςτο κακρζπτθ. Το γατί
δεν αντιλαμβάνεται ότι το είδωλο του
είναι ο ίδιοσ.»
Τθν ςχετικότθτα τθσ κατάςταςθσ δθμιουργείτε εςείσ και όχι θ πραγματικότθτα. Εμείσ μποροφμε να
είμαςτε αφεντικά τθσ ευτυχίασ μασ και των αντιδράςεων μασ ςτα γεγονότα. Για να ηεισ ευτυχιςμζνα
πρζπει να ρυκμίηεισ ςωςτά και να κατανοείσ ότι από τθν αντίδραςθ ςε κάκε περίπτωςθ ι ςε
οτιδιποτε άλλο, αλλάηει όχι μόνο θ ψυχολογικι αλλά και θ βιολογικι ιδιότθτα του οργανιςμοφ.
«Ο άνκρωποσ ζχει πζντε πάκθ: Ανοθςία,
Απλθςτία,
Ράκοσ,
Κυμόσ
και
Υπερθφάνεια. Αν αυτά τα πάκθ
κερδίηουν, τότε ο άνκρωποσ αρχίηει και
ςυμπεριφζρεται όπωσ ζνα ηϊο.»

Θ αλλαγι των ςυνθκειϊν ι αναδιάρκρωςθ τθσ φυςιολογίασ μασ είναι θ επιλογι μασ. Ο ανκρϊπινοσ
οργανιςμόσ είναι ικανόσ για οτιδιποτε.
«Εμείσ απλά δεν κζλουμε να καταλάβουμε ότι κοιμόμαςτε. Αλλά να κυμίςω ότι και ο Γκαίτε ζγραφε
ότι θ ηωι είναι όνειρο.
Είμαι αυτό που ςκζφτομαι. Βλζπω αυτό που ςκζφτομαι. Είμαι ότι βλζπω.
Αυτό δείχνει το πόςο εξαρτόμαςτε απ'αυτό που μασ περιβάλλει. Κάκε κατάςταςθ του ατόμου είναι
ςυνζπεια των ςκζψεϊν του για τισ μελλοντικζσ δράςεισ που ςχεδιάηει, ι του τι ζχει ιδθ ςυμβεί.
Για παράδειγμα, είςαι λυπθμζνοσ. Είναι θ ςυνζπεια κάποιων ςκζψεων για τα πρόςφατα ι παλιότερα
γεγονότα. Το πρόβλθμα του ανκρϊπου είναι ότι δεν βρίςκεται ςτον πραγματικό κόςμο. Οι ςκζψεισ
του είναι πάντα αποτζλεςμα του παρελκόντοσ και μζλλοντοσ. Ο άνκρωποσ κάβει τον εαυτό του εκεί,
όπου κανείσ δεν είναι ςε κζςθ να τον κάψει. Με κάκε φράςθ, «νιϊκω άςχθμα" ο άνκρωποσ
επιβεβαιϊνει τθ κζςθ του, δθμιουργϊντασ περαιτζρω ηθμία, αντί να αρχίςει να αλλάηει τον εαυτό
του. Μόνοι μασ δθμιουργοφμε προχποκζςεισ που μασ καταςτρζφουν εκ των ζςω. Ασ είναι τότε
προχποκζςεισ που κα δθμιουργοφν «κίνθςθ» του ςϊματόσ μασ και όχι τθν καταςτροφι του.»
«Πλοι ονειρεφονται και ηουν με τα όνειρα. Ο κόςμοσ μασ δεν είναι πραγματικόσ. Ο κόςμοσ μασ είναι
προϊόν των επικυμιϊν μασ και των ςκζψεϊν μασ.»
«Θ ιδζα είναι απλι. Το ςφςτθμα ςασ
ελζγχει όςο είςαςτε όλοι ίδιοι. Αλλά
όταν ο κακζνασ αρχίηει και ςκζφτεται
ζξω από τα πρότυπα...τότε το ςφςτθμα
δεν κα ζχει τα απαραίτθτα χζρια και
μεκόδουσ να ςασ χαςτουκίςει όλουσ.
Εςείσ
διχάηεςτε
μεταξφ
του
ρομαντιςμοφ τθσ αντίςταςθσ και τθσ
ανάγκθσ
προςαρμογισ
για
τθν
επιβίωςθ. Και εδϊ ςου ςπάω τα δόντια.
Κάτςε ςτο τζλοσ είςαι το τελευταίο γράμμα! Αλλά προςοχι.
Θ πιο ανϊτερθ και αςφλλθπτθ εξζγερςθ, είναι θ δεξιότθτα ςε κάκε περίπτωςθ...να μζνεισ...ο εαυτόσ
ςου. Και με υπερθφάνεια να φζρεισ το "ΕΓΩ" ςου, ςαν ςθμαία...Και το κζμα δεν είναι κακόλου περί
τθσ προςωπικισ ςθμαςίασ. Μεγάλοσ μπορείσ να είςαι και αφοφ είςαι μικρόσ. Δεν κυμάμαι ποιοσ το
είπε...»

Η ΑΡΧΗ ΣΗ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ.
Θ ελευκερία του ανκρϊπου και θ αρχι
μιασ νζασ ηωισ ςτθν οποία κα μπορεί να
κάνει
καφματα,
βρίςκεται
ςτθν
ελευκερία από τον κόςμο των ηϊων.
Στθν ελευκερία από τθν προςωπικι
ηομποποίθςθ.
Τι
ςυμβαίνει?
Ο
εγκζφαλόσ μασ είναι δθμιουργικό
ςφςτθμα.
Ξζρετε, είναι ςυγκρίςιμο με το
φαινόμενο τθσ πεταλοφδασ, όταν το
φτεροφγιςμα πεταλοφδασ μπορεί να
οδθγιςει ςε ςοβαρζσ αλλαγζσ ςτον
κόςμο. Και ςτθν περίπτωςθ μασ, κάκε
παραμικρό αρνθτικό ςυναίςκθμα που
ζρχεται ςε μασ, μπορεί να φζρει τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτο ςϊμα μασ και ςτισ ςκζψεισ μασ. Και
ζνα άλλο παράδειγμα εκδιλωςθσ του φαινομζνου τθσ πεταλοφδασ, αν ποφμε ότι δεν κα
ακολουκιςουμε τα αρνθτικά ςυναιςκιματα... "δεν κζλω να αιςκάνομαι φόβο, δεν κζλω να ηθλεφω",
"δεν κζλω να αιςκάνομαι κυμό, κζλω να αιςκάνομαι μόνο κετικά ςυναιςκιματα" και θ επιλογι αυτι
κα οδθγιςει ςε μια δθμιουργικι ηωτικι δφναμθ και ςτο τζλοσ εμείσ οι ίδιοι κα δθμιουργιςουμε τον
εγκζφαλο μασ, που κα διαφζρει ςε ςτακερότθτα.
Θ βάςθ τθσ φπαρξθσ και το κφριο κακικον του ανκρϊπου βρίςκεται ςτθν απεξάρτθςι του από τισ
αντιδράςεισ του ςϊματοσ του. Στο να μπορεί να δθμιουργεί και όχι να εξαρτάται. Να δθμιουργεί τθν
διάκεςι του, να δθμιουργεί ςωςτζσ ςκζψεισ ςυνειδθτά και με γνϊςθ τθσ φπαρξισ του και όχι για να
υπάρχει ωσ αντίδραςθ.
«Σίγουρα ζνα άτομο μπορεί να
επθρεάηει και να αλλάηει τον κόςμο,
αλλά και ο κόςμοσ να αλλάηει αυτόν.
Πλα εξαρτϊνται από το πόςο υγιισ και
ειρθνικι είναι θ κατάςταςθ του νου και
του ςϊματοσ του ανκρϊπου. Πταν ο
άνκρωποσ είναι ιρεμοσ, χαροφμενοσ,
όταν αντιμετωπίηει με καλοςφνθ τον
κόςμο, μπορεί να ανυψϊςει τον κόςμο.
Ο κόςμοσ ενεργειακά αλλάηει τα πάντα
γφρω του, αλλάηουν οι άνκρωποι και
όλοι αυτοί που επικοινωνοφν μαηί του.»

«Ρϊσ μπορεί θ ςκζψθ να αλλάξει τθ
δομι του ιςτοφ? Ναι, κα μποροφςε. Αν θ
ςκζψθ αλλάξει τθ δομι του νεροφ, κα
αλλάξει και τθ δομι του ιςτοφ.»
Δεν ζχει ςθμαςία ςε ποια κατάςταςθ
είναι το ςϊμα ςασ. Θ κατάςταςι ςασ
είναι ι υλικι ι πνευματικι. Ρρζπει να
ξζρετε ότι θ ςκζψθ ςασ και θ διανόθςθ
ςασ είναι ιςχυρότερεσ οποιουδιποτε
εμποδίου. Και ζχετε τθν δυνατότθτα να
αλλάξετε τα πάντα, ανά πάςα ςτιγμι,
ανεξαρτιτωσ τθσ κατάςταςθσ. Μπορείτε όχι μόνο να αλλάξετε τθν ηωι ςασ, αλλά και να δϊςετε
νόθμα και ηωι ςτουσ άλλουσ. Είςτε ςε κζςθ να αλλάξετε ριηικά τα πάντα ανεξαρτιτωσ τθσ
προςωπικισ ςασ κατάςταςθσ.
«Ναι, ναι ... ξζρω, ξζρω ... Το
μεγαλφτερο ζγκλθμα είναι να καλείσ
τουσ ανκρϊπουσ για τθν ανεξαρτθςία
και τθν ελευκερ... Στθν απευκείασ
πορεία προσ το χάοσ και τθν
αλλθλοεξόντωςθ... Απλά δεν ιξερα τι
ζκανα... Τϊρα όμωσ καταλαβαίνω... Αν
μου επιτρζπετε κα ςθκωκϊ και κα τουσ
το πω...
Τι πάκατε?! Τι νομίηατε ότι θ αποςτολι
μου είναι να ξυπνιςω μζςα ςασ τθν
ανεξαρτθςία ςασ? Τι, είςτε εντελϊσ θλίκιοι?!
Θ μοίρα των μαηϊν είναι να είναι υποχωρθτικι, να τρζφεται με αυταπάτεσ και φόβουσ. Με
απρόςεκτουσ χειριςμοφσ θ ελευκερία κα ςασ τινάξει! Να φοβάςτε τθν ελευκερία!!! Να φοβάςτε.....
Τα είπα όλα ςωςτά? Ε?»
ΕΛΕΓΧΟ
«Αυτό που ονομάηεται πνευματικότθτα
ςυχνά ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν
βιολογία.
Κεωρείται
ότι
θ
πνευματικότθτα είναι το κάτι ανϊτερο
και ωσ εκ τοφτου μπορεί να αγνοθκεί
αυτό που μασ δίνει το λεγόμενο
χαμθλότερο
επίπεδο.
Στθν
πραγματικότθτα δεν μποροφμε να
χωρίςουμε τον άνκρωπο ςε πνευματικό
και ςωματικό. Ρνευματικό ςτθν
ερμθνεία αυτι, είναι θ ζναρξθ τθσ

κεντρικισ αναςτολισ, θ οποία ανακαλφφκθκε από τον Λβάν Σζτςενεβ ςτθν πρϊτθ μελζτθ για τα
αντανακλαςτικά του εγκεφάλου. Μποροφμε να ελζγξουμε τα ςυναιςκιματά μασ. Αλλά τι είδουσ
ζλεγχοσ είναι αυτόσ? Ο ζλεγχοσ αυτόσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι παρατθροφμε αυτζσ τισ καταςτάςεισ.
Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν βριςκόμαςτε ςτθν κατάςταςθ αυτι αλλά τθν παρατθροφμε απ'
ζξω.»
Σ'αυτι τθν κατάςταςθ αρχίηεισ να καταλαβαίνεισ και να αιςκάνεςαι ότι δεν είςαι μόνο το ςϊμα ςου
αλλά κάτι παραπάνω...
«Αυτι θ βαςικι κατάςταςθ ευφορίασ ςτθν οποία μπαίνει ζνασ άνκρωποσ όταν είναι απλά ζνασ
κεατισ ς'ζνα κζατρο, όταν βλζπει μια τραγωδία και αιςκάνεται άςχθμα και ςτθν ζξοδο από τθν
παράςταςθ ζχει τθν αίςκθςθ κάκαρςθσ, αίςκθςθ τθν οποία δεν καταλαβαίνει τι τθν προκάλεςε είναι
θ κατάςταςθ πνευματικότθτασ, που προκλικθκε απ'όταν τον ζβαλαν ςτθν κζςθ του απ'ζξω
παρατθρθτι.
Αυτόσ ο παρατθρθτισ είναι αυτό που ςυνικωσ ονομάηουμε πνεφμα. Ι το ονομάηουμε πνευματικι
αρχι θ κατάςταςθ του ανκρϊπου, που είναι αντίκετθ τθσ εγωκεντρικισ κζςθσ.»
Δεν είςαι απλά ζνα κομμάτι κρζασ με
βιολογικζσ ιδιότθτεσ και ψυχολογικά
κλιςζ, που προζκυψαν από διεργαςίεσ
των εμπειριϊν και δογμάτων που
ςφθνϊκθκαν μζςα ςου από τθν παιδικι
θλικία. Είςαι ζνα με όλα. Θ ςκζψθ ςου
και οι πράξεισ τθσ το αλλάηουν.
«Ακριβϊσ θ ςυνείδθςι μασ, μασ
επιτρζπει να διεξάγουμε πειράματα
πάνω μασ. Διάφορεσ επιπτϊςεισ πάνω
μασ. Θ ςυνείδθςθ μασ επιτρζπει θ
απαγορεφει να κάνουμε κάτι. Και
απ'αυτό προκφπτουν πολφ ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ. Ρολφ ςυχνά ςυμβαίνει το γεγονόσ ότι δεν
επιτρζπουμε ςτον εαυτό μασ πολλά, διότι υπάρχει ςφςτθμα ςυμφωνίασ.»
Οι ςκζψεισ ςασ, το ςϊμα ςασ, εγϊ, είμαςτε όλοι ζνα.
«Υπάρχει μια πτυχι του ηθτιματοσ, θ
οποία είναι πολφ ενδιαφζρουςα. Και
ακριβϊσ, το πϊσ αντιλαμβανόμαςτε τα
αντικείμενα. Ρωσ θ ςυνείδθςι μασ τα
αντιλαμβάνεται? Τα αντιλαμβάνεται
ξεχωριςτά. Ενϊ θ ίδια θ ςυνείδθςθ
βρίςκεται ςε ρόλο παρατθρθτι. Δθλαδι,
υπάρχει αντικείμενο, κζμα και ο
παρατθρθτισ. Θ κβαντικι φυςικι το
δζχεται ζτςι, διότι άλλεσ εξθγιςεισ για
τισ διαδικαςίεσ αυτζσ δεν υπάρχουν.»

Ροιοσ είναι εκείνοσ ο παρατθρθτισ που είναι ςε κζςθ να δϊςει τθν ϊκθςθ για να αλλάξει θ φυςικι
πραγματικότθτα? Δεν νομίηω ότι το κζμα αφορά ςτα μάτια μασ και οφτε ακόμα ςτισ ςκζψεισ μασ. Το
κζμα είναι ότι το ςϊμα δεν είναι παρατθρθτισ. Δεν είναι ο άνκρωποσ που αλλάξει το αποτζλεςμα του
πειράματοσ. Ο άνκρωποσ είναι απλά θ αντίδραςθ ςτα ερεκίςματα. Αλλάηει και επθρεάηει ο
παρατθρθτισ. Ο παρατθρθτισ ζχει τθν δυνατότθτα να αλλάηει το ςϊμα του και τον χϊρο του. Αφοφ
ακόμα και θ ςκζψθ είναι ςυνζπεια κάποιου παλμοφ. Αυτόσ ο παλμόσ είναι θ ουςία μασ, εκείνο που
δίνει τθν κίνθςθ, το κλάμα του μωροφ που γεννιζται και ότι απομζνει μετά το κάνατο του ςϊματόσ
μασ.
«Και εμείσ προτείνουμε τθν ιδζα ότι θ ςυνείδθςθ είναι θ βάςθ των πάντων. Αλλά τότε τίκεται το
ερϊτθμα, ποιοσ είναι ο ρόλοσ του παρατθρθτι?
Γιατί θ κατανόθςθ των αντικειμζνων και του κόςμου περνάει μζςα από τθν ςυνείδθςι μασ.»
«Συνζχεια ακοφω: ¨Φρίμαν, τι να
κάνουμε", "Δϊςε μασ ζνα ςθμάδι".
"Κάνε επανάςταςθ", "Εμείσ κα ςε
ακολουκιςουμε!".
Εςείσ,
ζχετε
απαντιςεισ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ ςασ.
Αλλά ςασ αρζςει τόςο πολφ να
προςποιιςτε τισ γεμάτεσ αφζλειασ
κοριτςάκια. Καλϊσ. Κα εξάγω τθν
απάντθςθ από τα απελπιςμζνα βάκθ
των "κουτιϊν" ςασ. Και αυτοί που ζχουν
αφτιά, ασ τθν δουν.
Τϊρα κλείςτε τα μάτια ςασ και μθν τα ανοίγετε μζχρι να ςασ το πω. Ελάτε, κλείςτε τα... ΕΛΡΑ ΚΛΕΛΣΤΕ
ΤΑ ΜΑΤΛΑ ΣΑΣ!!! Α, βλζπω ςυμφωνιςαμε... Και ςωςτά. Το να χαηεφεισ τθν οκόνθ δεν ζχει νόθμα.
Σιμερα το ςθμαντικό δεν κα ςυμβεί εδϊ. Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν.
Φανταςτείτε ότι βρίςκεςτε ςτθν κορυφι ενόσ υψϊματοσ. Γφρω από τθν πανζμορφθ βλάςτθςθ,
λουλουδιϊν, δζντρων... Αναπνζετε ςτακερά......ζνα......δφο......τρία... Και καταδφεςτε ςτα βάκθ του
διαλογιςμοφ… ςτο διάςτθμα τθσ ατελείωτθσ ςυνείδθςισ ςασ. Και ότι ςασ ανθςυχοφςε πριν άρχιςε να
διαλφεται... και πλζει αργά μακριά, εκεί που και ο χρόνοσ εξαφανίηεται ςτθν απεραντοςφνθ του τϊρα.
Και τϊρα επιςτρζφετε ςτθν φυςιολογικι ςασ κατάςταςθ. Κοιτάτε τα....χζρια ςασ....τα πόδια.... Τι
ςυνζβθ? Το πραγματικό ςασ ςϊμα αποςυντίκεται... Εςείσ...μεταμορφωκικατε ςε... ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ! Και
με τθν πρϊτθ αχτίδα ιλιου διαλφεςτε ςε
ςκόνθ! Και μζνει μόνο θ κακαρι ςασ
ςυνείδθςθ. ΑΡΟΛΥΤΘ...ΕΛΕΥΚΕΛΑ!
Δεν υπάρχει πια φκόνοσ, παλιζσ
μνθςικακίεσ, απλθςτία, φόβοσ!!! Πλθ
αυτι θ ςαβοφρα που ςασ ζςπρωχνε
ςτθν βρϊμα όλου του κόςμου και
παραμόνευε ςτισ αποκικεσ τθσ φπαρξισ
ςασ!
Και
τϊρα
ο
δρόμοσ
είναι....ελεφκεροσ. Και αυτό ςασ δίνει
τθν ευφορία και κζλετε να εκφράηετε
τθν αγάπθ ςε όλο το κόςμο.»

Για να γνωρίςουμε τον παρατθρθτι, είχαν δθμιουργθκεί πολλζσ πρακτικζσ του διαλογιςμοφ που κα
επζτρεπαν να αιςκανκείσ τον εαυτό ςου χωρίσ τισ επιρροζσ των ςυναιςκθμάτων και άλλων
αιςκθμάτων, ςυνθκειϊν και εξαρτιςεων του ςϊματόσ μασ, που κρφβουν τισ αρχζσ μασ. Τισ αρχζσ τθσ
φπαρξισ μασ - εκείνο τον κεό, ικανό να κάνει καφματα - εκείνο που ιταν πάντα και όλα τα χρόνια.
«Το ςϊμα μασ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν
ανάπτυξθ
τθσ
πνευματικισ
μασ
κατάςταςθσ. Το ςϊμα είναι εργαλείο,
αλλά όχι μόνο εργαλείο. Το ςϊμα ζχει
αρκετά
επίπεδα
και
εμείσ
αναπτφςςουμε όχι μόνο το εξωτερικό
του επίπεδο. Εκτόσ αυτοφ μζςα ςτο
ςϊμα υπάρχουν και όργανα. Τα όργανα
και θ κατάςταςι τουσ επθρεάηει κατά
κάποιο τρόπο τθν κατάςταςθ του
εγκεφάλου μασ και τθν κατάςταςθ τθσ
ςυνείδθςισ μασ.
Για παράδειγμα θ αναπνοι. Χωρίσ πνεφμονεσ δεν κα μποροφςαμε να αναπνζουμε. Και ο ζλεγχοσ τθσ
αναπνοισ είναι ζνασ από τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ του εςωτερικοφ μασ ΤΣΛ. Και με τον τρόπο αυτό,
όταν απλά ςτακεροποιοφμε τθν αναπνοι μασ, χάρθ ςτα εςωτερικά μασ όργανα, εμείσ ρυκμίηουμε και
τθν κατάςταςθ τθσ ςυνείδθςισ μασ. Αρκεί μόνο να ςτακεροποιιςουμε και να θρεμίςουμε τθν
αναπνοι μασ, τθν ίδια ςτιγμι θ ςυνείδθςι μασ κα αρχίςει να κακαρίηει. Και γι'αυτό το ςϊμα ζχει
άμεςθ ςχζςθ με τθν κατάςταςθ τθσ πνευματικισ μασ ανάπτυξθσ. Και θ προπόνθςι τουσ κα πρζπει να
γίνεται ταυτοχρόνωσ.»
Ο εγκζφαλόσ μασ ζχει τθν ικανότθτα να
κζτει αςκιςεισ όπωσ ο υπολογιςτισ.
Πλοι μασ γνωρίηουμε το πόςο ςυχνά
λζμε ςτον εαυτό μασ "Μπορϊ, κα τα
καταφζρω". Αλλά ςυνικωσ όταν
εκφραηόμαςτε
ζτςι
δεν
αντιλαμβανόμαςτε τθν δφναμθ των
φράςεων αυτϊν. Γιατί εάν δεν τισ
προφζρεισ χωρίσ να πείκεισ τον εαυτό
ςου, απλά επιβεβαιϊνοντασ τον φόβο
ςου, αλλά το λεσ με απόλυτθ
εμπιςτοςφνθ και προςιλωςθ ακόμα και
ςε κάκε γράμμα τθσ πρόταςθσ, τότε το αποτζλεςμα κα είναι απίςτευτο.
«Μπορεί να ςασ φαίνεται ότι τα όνειρά ςασ είναι δφςκολο να επιτευχκοφν. Συνικωσ οι άνκρωποι
εγκαταλείπουν τισ επικυμίεσ τουσ...γιατί δεν μποροφν να πιςτζψουν λζγοντασ "μα είναι δυνατόν να
επιτευχκεί αυτό?", "Δεν ζχω τισ ικανότθτεσ", "Θ εμφάνιςι μου δεν είναι του μοντζλου", "Δεν ζχω
ταλζντο", "Εγϊ δεν ζχω τίποτα, οι άλλοι όμωσ τα ζχουν. Και ζτςι το καταφζρνουν". "Ρρακτικά δεν
μπορϊ να καταλάβω ότι κα το καταφζρω". "Ρωσ δθλαδι να το πιςτζψω αυτό?". Ζτςι, το να το
πιςτζψεισ δεν είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ. Από ςασ απαιτείται να κάνετε ςυγκεκριμζνθ
ςυςτθματικι δουλειά, δουλειά με διαφανι ςτόχο. Εάν κα το κάνετε ςυςτθματικά, τότε κάποια

χρονικι ςτιγμι κα ανοίξουν οι πόρτεσ. Δθλαδι κα ανοίξουν οι δυνατότθτεσ, για τισ οποίεσ το μυαλό
ςασ δεν γνϊριηε ακόμα.»
«Θ βαςικι ιδζα είναι, ότι ο κόςμοσ μασ
αποτελείται από τισ δυνατότθτεσ τισ
επιλογισ μασ. Μόνοι μασ μποροφμε να
επιλζγουμε και να δθμιουργοφμε τον
κόςμο ςφμφωνα με τθν κρίςθ μασ.
Μποροφμε να επιλζγουμε αυτό που
κζλουμε να μασ ςυμβεί. Μποροφμε να
επιλζγουμε τθν αρρϊςτια ι τθν υγεία
του ςϊματόσ μασ, Ι για παράδειγμα
μποροφμε να μθν εξαρτόμαςτε από τισ
αρνθτικζσ ανθςυχίεσ ι ςυναιςκιματα.»

«Και τϊρα ανοίξτε τα μάτια ςασ και
δείτε πωσ τα καταφζραμε... Κοιτάξτε
προςεκτικά. Φαίνεται λεσ και δεν
άλλαξε τίποτα… Λοιπόν, ακοφςατε? Θ
καταιγίδα ιδθ χτφπθςε τα τφμπανα του
κεραυνοφ. Και με αςτραπζσ κάνει ςκίτςα
καινοφργιου πίνακα του κόςμου. Και
ςφντομα ακόμα και ζνα βρζφοσ κα
ξεχωρίηει τουσ δζκα ακρογωνιαίουσ
λίκουσ των διαφορϊν.
Εςείσ μπορείτε να ξεχωρίηεται το νζο?
Κοιτάξτε προςεκτικά... Γιατί ο δρόμοσ απορρζει κάτω από κάκε μασ βιμα.»
«Γφρω ςτα 500 χρόνια πριν, ιταν
προφανζσ ότι ο Ιλιοσ γυρνάει γφρω από
τθν Γθ. Κάκε άνκρωποσ βγαίνοντασ
κάπου ςε ανοικτό ςθμείο μποροφςε να
πει "να ο ιλιοσ, εκεί, εκεί, εκεί και
κρφφτθκε πίςω από τον ορίηοντα". "Ο
Ιλιοσ γυρνάει γφρω από τθν Γθ, είναι
προφανζσ!" Ρόςο ανοιχτό μυαλό και
κάρροσ ζπρεπε να ζχει κάποιοσ ϊςτε να
πει "Πχι θ Γθ γυρνάει γφρω από τον
Ιλιο»

Στο παρελκόν, οι άνκρωποι προχϊρθςαν περιςςότερο και ανζπτυξαν χιλιάδεσ χρόνια πριν, τθ Γιόγκα.
Θ τεχνικι που επιτρζπει να ελζγχεισ το ςϊμα ςου. Πταν κάποιοσ ακοφει τθν λζξθ "Γιόγκα" φαντάηεται
ζναν διπλωμζνο άνκρωπο. Αλλά αυτό είναι μοναχά 2% τθσ πραγματικισ Γιόγκα. Θ Γιόγκα επιτρζπει να
μεταβείσ ςε ζνα νζο ποιοτικό επίπεδο τθσ φπαρξθσ του ανκρϊπου. Ππου ο άνκρωποσ είναι ικανόσ να

χειρίηεται και να κατανοεί το ςϊμα του, και όχι μόνο να το γνωρίηει αλλά να είναι αυτό, το να
αιςκάνεται κάκε όργανο και κάκε μζροσ του ςϊματόσ του.
Ζνα είδοσ τθσ Γιόγκα είναι θ Γιόγκα
Τουμμό, θ οποία είναι μια από τισ 6
Γιόγκα του Ναρϊπα, που ςφμφωνα με
τθν μυκολογία του Κιβζτ, επιτρζπει να
επιτευχκεί θ πλιρθσ διαφϊτιςθ ςε
διάρκεια μια ηωισ.
Ζπρεπε μζςα ςτο κρφο, εντελϊσ γυμνόσ,
τυλιγμζνοσ
μζςα
ςτα
βρεγμζνα
ςεντόνια, να ςτεγνϊςεισ τα ςεντόνια
πάνω ςου. Και μερικζσ φορζσ να το
κάνεισ μζςα ςε μια νφχτα. Ο μζςοσ
άνκρωποσ που δεν ζχει προετοιμαςτεί
μζςα ςε 5 λεπτά, όντασ ςε τζτοιεσ
ςυνκικεσ, αρχίηει να παρουςιάηει ρίγθ λόγω του κρφου ρίγθ που καταρχάσ ςυνοδεφονται με
εξαιρετικά άςχθμθ αίςκθςθ και το πείραμα αυτό μετατρζπεται ςε βαςανιςτιριο.
Το γεγονόσ ότι οι άνκρωποι μποροφςαν να αντζχουν ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ, μασ ανάγκαςε να
υποκζςουμε ότι εκεί πρζπει να υπάρχει πρόςκετθ πθγι κερμότθτασ. Στθν ουςία ο όροσ «πρόςκετθ
πθγι κερμότθτασ» υπάρχει και θ Κιβετιανι πρακτικι Τουμμό χρθςιμοποιεί, κα ζλεγε κανείσ, ςχεδόν
κεία αποκζματα, που δίνουν τθν δυνατότθτα να μπορζςει να αντζξει αρκετι ϊρα ο άνκρωποσ ςτο
κρφο και εκτόσ αυτοφ να γεφεται ακόμα και κετικά ςυναιςκιματα.»
Γιόγκα Τουμμό ι όπωσ τθν αποκαλοφν
γιόγκα κερμότθτασ, επιτρζπει ςτον
άνκρωπο να κερμαίνει το ςϊμα του και
να
βρίςκεται
ςτισ
μθδενικζσ
κερμοκραςίεσ ςτο βουνό, φορϊντασ
ςχεδόν τίποτα.
Μπροςτά μασ είναι θ ερϊτθςθ: από που
πθγάηει αυτι θ κερμότθτα?
«Δθλαδι εμείσ με το ίδιο τρόπο
τυλιχτικαμε με βρεγμζνα ςεντόνια και θ
διευκφντρια του ςτοφντιο τθσ ιςτορικισ
ταινίασ "Φαραϊ" θ Ειρινθ Αρχίπποβα,
για πρϊτθ φορά κατζγραψε το πείραμά
μασ ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ όπωσ
περιγράφονται από τον Νταβίντ Νιζλ. Δθλαδι ζτςι ακριβϊσ ςτο κρφο ςτθν κερμοκραςία -20 βακμοί
Κελςίου, κακόμαςταν γυμνοί και ςτεγνϊναμε πάνω μασ βρεγμζνα ςεντόνια μζχρι να ςτεγνϊςουν
τελείωσ και μζχρι οι κάμερεσ να ςταματιςουν να γράφουν, διότι ςτο κρφο δεν λειτουργοφν ςωςτά.
Και όταν καταλάβαμε ότι εκεί ενεργοποιείται κάποια πθγι κερμότθτασ, αρχίςαμε να το ψάχνουμε.»

Στο Κιβζτ υπιρξαν και διαγωνιςμοί μεταξφ των μακθτϊν, για το ποιοσ κα ςτεγνϊςει πιο γριγορα το
ςεντόνι πάνω του. Να μθν ξεχνάμε ότι αυτό ςυμβαίνει ςτα βουνά και με τθν κερμοκραςία κάτω από
το μθδζν. Και εδϊ φτάνουμε ςε κάτι πολφ ενδιαφζρον. Στο κζμα ότι το ςϊμα είναι απλά ζνα
εργαλείο. Εμείσ δεν είμαςτε το ςϊμα. Απλά ζχουμε ςυνδεκεί πάρα πολφ με τα ςυναιςκιματα, με τισ
αιςκιςεισ, τον πόνο, με τα ψυχολογικά προβλιματα και άλλα. Και με δυςκολία αναγνωρίηουμε τον
εαυτό μασ, για το ποιοσ πραγματικά ελζγχει και επθρεάηει το ςϊμα μασ. Για το ποιοσ δθμιουργεί τθν
δυναμικι κίνθςθσ του ςϊματοσ και τθσ ςκζψθσ. Ωσ βαςικό ςυμπζραςμα, καταλαβαίνουμε ότι το
ςϊμα είναι μόνο ζνα εργαλείο που μποροφμε να διαχειριςτοφμε.
«Φανταςτείτε, βριςκόμαςτε κοντά ο
ζνασ ςτον άλλον, είμαςτε ςτα ςϊματά
μασ. Μπορεί να ζχουμε τθν εντφπωςθ
ότι βριςκόμαςτε μζςα ςτο ςϊμα μασ.
Στθν πραγματικότθτα δεν είναι ζτςι. Ο
άνκρωποσ ζχει τθν ςυνείδθςθ, που
κατ'αναλογία μποροφμε να ποφμε ότι
είναι θ διάνοια. Ο άνκρωποσ επίςθσ ζχει
και το υποςυνείδθτο. Το υποςυνείδθτο
είναι υπεφκυνο για τισ διαδικαςίεσ όπωσ
θ αναπνοι, για τθν καρδιά μασ, τθν
πζψθ
και
άλλα
αυτόνομα
αντανακλαςτικά. Και υπάρχει και θ υπερ-ςυνείδθςθ, θ οποία είναι πιο κοντά ςτο Εγϊ μασ. Τι είναι
αυτό το Εγϊ.
«Οι ςκζψεισ μασ ςυνδζονται με το ςϊμα μασ, αλλά θ ςυνείδθςθ δεν ςυνδζεται με αυτό. Δεν πρζπει
να ςυγχζεται θ ςυνείδθςθ με τισ ςκζψεισ.»
«Θ υπερ-ςυνείδθςθ δεν βρίςκεται ςτο ςϊμα μασ, αλλά ςτο μεταφυςικό χϊρο των επιλογϊν. Γιατί
εμείσ ςτθν πραγματικότθτα είμαςτε διπλισ φφςθσ όντα. Από τθν μια πλευρά ζχουμε το φυςικό μασ
ςϊμα, από τθν άλλθ...από τθν άλλθ ηοφμε ςτο ίδιο λεπτό μεταφυςικό κόςμο.»
Σιμερα υπάρχουν όλεσ οι εξελίξεισ που κα διδάξουν ςχεδόν όλουσ να μποροφν να δουν με κλειςτά τα
μάτια.
«Στουσ φοιτθτζσ μου λζω: Γιατί ο
εγκζφαλόσ μασ αντιςτζκεται τόςο
ενεργά ς'αυτό το νζο. Πχι επειδι είναι
κακόσ, απλά ςου λζει: "Αγαπθτζ μου
ιδιοκτιτθ, τι κζλεισ να πιςτζψω ότι
μπορϊ να δω με κλειςτά μάτια?". "Και
αν πιςτζψω ς'αυτό, τότε μπορϊ και να
πετάξω και να περάςω μζςα από τον
τοίχο.". "Μα καταλαβαίνεισ ότι, τότε ο
κόςμοσ ςτον οποίο ηοφμε, αν τα
πιςτζψω αυτά, κα καταρρεφςει!"

Το γεγονόσ είναι ότι τα αιςκθτιρια μασ
όργανα δεν είναι τζλεια. Είςτε
ορειβάτθσ και ανεβικατε ςτο βουνό, τα
μάτια ςασ δεν κα δουν ςχιςμι
ςκεπαςμζνθ με χιόνι. Τα αυτιά δεν κα
ακοφςουν τον λθςτι που ζρχεται από
πίςω με λοςτό ςτο χζρι του. Θ μφτθ ςασ
δεν κα καταλάβει τθν μυρωδιά του
μονοξειδίου του άνκρακα. Πλα αυτά κα
ςασ αποβοφν κανατθφόρα. Και το
ςφάλμα βρίςκεται ςτο ότι οι
πλθροφορίεσ
που
λαμβάνει
ο
εγκζφαλοσ δεν είναι ακριβείσ, δεν είναι θ αλικεια. Και εγϊ υποςτθρίηω ότι εκτόσ από τα 5 γνωςτά
αιςκθτιρια όργανα, ζχουμε κι'άλλο ζνα, το ζκτο. Ρου μπορεί να λαμβάνει πλθροφορίεσ από το
περιβάλλον απευκείασ, χωρίσ παρεμβολι των αιςκθτιριων οργάνων.
Πταν κάποιοσ ζρχεται πρϊτθ φορά ςτθν παρουςίαςι μου, το μυαλό του απόλυτα γνωρίηει ότι μπορεί
να περπατιςει ςτο πάτωμα και όχι ςτο ταβάνι. Πτι δεν μπορείσ να περάςεισ μζςα από τον τοίχο. Και
πίςω απ'αυτι τθ πεποίκθςθ του, δεν κρφβονται μόνο τα προςωπικά του βιϊματα, αλλά και
εκατοντάδεσ εκατομμφρια χρόνια εξζλιξθσ τθσ ηωισ ςτθν Γθ. Αλλά όταν ο άνκρωποσ καταφζρει να
ξεπεράςει τισ απολφτωσ νομοταγείσ προκαταλιψεισ του εγκεφάλου μασ, τότε μόνο, οι φοιτθτζσ μου
αρχίςουν να κάνουν πραγματικά καφματα. Γι'αυτό και το να λζμε ότι κάτι δεν είναι ςωςτό, ότι το
μυαλό μασ δεν το δζχεται, εκεί ακριβϊσ βρίςκεται το λάκοσ. Είναι οι προχποκζςεισ τθσ επιβίωςθσ, ο
εγκζφαλόσ μασ πρζπει να γνωρίηει τι είναι πραγματικό, τι δεν είναι, τι είναι ςτθν πραγματικότθτα.
Το κζντρο ομιλίασ ςτον εγκζφαλο υπάρχει αλλά μόνο του δεν κα δουλζψει. Χρειάηεται τθν
ενεργοποίθςθ, τθν παρεμβολι από το εξωτερικό περιβάλλον. Αφοφ εάν δεν μιλιςει κανείσ ποτζ ςε
ζναν άνκρωπο, τότε ο άνκρωποσ αυτόσ κα πεκάνει άλαλοσ. Και οι γονείσ από τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ ηωισ
ενόσ βρζφουσ, του ενεργοποιοφν αυτό το κζντρο. Συνζχεια του μιλάνε, το ενκαρρφνουν να
κατανοιςει να απαντάει, του κάνουν ερωτιςεισ και το βρζφοσ μετά από κάποια θλικία προςπακεί να
απαντάει, προςπακεί να μιλιςει.
Το ίδιο ςυμβαίνει με το κζντρο τθσ αντίλθψθσ τθσ πλθροφορίασ. Ρρζπει να ωκιςεισ τον άνκρωπο να
χρθςιμοποιιςει αυτό το κζντρο, το οποίο δεν χρθςιμοποίθςε ποτζ.»
ΝΕΟ ΚΟΜΟ - ΠΡΟΘΕΗ
«Για μζνα είναι πολφ ςθμαντικό αυτι θ επίγνωςθ τθσ ςθμαντικότθτασ, τθσ αναγκαιότθτασ όςο πιο
ςφντομα να φτάςει ςτουσ ανκρϊπουσ,
δεν ξζρω...μζχρι τθν κυβζρνθςθ, μζχρι
τουσ υποςτθρικτζσ τθσ εξουςίασ. Αφοφ
όςο πιο ςφντομα κα μπει ςτθν ηωι μασ,
τόςο πιο γριγορα κα ζρκει νζοσ
κόςμοσ. Και ο νζοσ κόςμοσ αυτόσ κα
διαφζρει πάρα πολφ από το δικό μασ,
διότι κα φφγει αρκετι βρωμιά, κα φφγει
ο φκόνοσ, εξαπάτθςθ, το ψζμα, κα
φφγει θ εγκλθματικότθτα. Δεν κα
μπορείσ να ςκεφτείσ κάτι κακό.

Θ ςκζψθ ζχει δομι, είναι πλθροφορία. Και ο άνκρωποσ ςτον οποίο λειτουργεί αυτό το κζντρο
αντίλθψθσ πλθροφοριϊν, αμζςωσ κα πιάςει αυτι τθ ςκζψθ.»
Βλζπουμε ότι θ πραγματικότθτα δεν
περιορίηεται από τισ ςκζψεισ μζςα ςτο
μυαλό μασ. Θ δράςθ και θ απόςταςθ
του Εγϊ, δεν ζχουν όρια. Το κρυμμζνο
Εγϊ μασ, όςο και να το αγνοοφμε,
υπάρχει πζρα από τον χϊρο και
ουςιαςτικά εκτόσ χρόνου.
«Πταν εμείσ ςυςτθματικά κακορίηουμε
τθν προςοχι μασ ςε κάποια μορφι τθσ
ςκζψθσ και όταν ηοφμε εικονικά ςτον
κόςμο που εμείσ δθμιουργιςαμε για
τουσ εαυτοφσ μασ. Άλλοι το ονομάηουν κόςμοσ ονείρων, ενϊ εγϊ το ονομάηω ςυγκεκριμζνθ εργαςία
με διαφανι ςτόχο, εάν το κάνεισ ςυςτθματικά και ςκόπιμα. Ζτςι όταν κακορίηεισ τθν προςοχι ςου ςε
μια ςυγκεκριμζνθ φόρμα ςκζψθσ, θ οποία αντανακλά τθν πορεία ςτθν οποία ο ςτόχοσ που
προςβλζπετε, ζχει ιδθ επιτευχκεί. Εςείσ λεσ και φωτίηετε με φακό τθσ προςοχισ ςασ, τον αντίςτοιχο
τομζα ςτο πεδίο των επιλογϊν.»
Ξζρετε, τι είναι το πιο περίεργο?
Πλθ θ πραγματικότθτα αποτελείται από ενζργεια που δεν ζχει όρια και μορφι. Θ ςκζψθ ςασ, εςείσ
και εγϊ, αυτι θ πόλθ, αυτόσ ο πλανιτθσ, το ςφμπαν - είναι όλα ζνα και αδιαίρετο. Πλθ μασ θ
πραγματικότθτα μασ είναι κάτι που αντιλαμβανόμαςτε-αντιδράμε, και πϊσ ενεργοφμε μετά. Και το τι
κα ςυμβεί μετά εξαρτάται από τθν επιλογι μασ, απ'αυτό που κζλουμε.
«Συνοψίηοντασ τα παραπάνω, το κφριο
κακικον είναι να πάρεισ τον ζλεγχο για
να ζχεισ τθν εξουςία πάνω ςτα
γεγονότα,
εξουςία
πάνω
ςτθν
διαδικαςία. Ρολλοί το αποκαλοφν
πρόκεςθ, δθλαδι, ακολουκείσ το
δθμιουργικό των ςκζψεϊν ςου. Μια
βαςικι αρχι τθσ πρόκεςθσ, να
δθμιουργείσ και να κάνεισ τα πάντα για
χάρθ τθσ διαδικαςίασ. Θ φπαρξι μασ,
μασ δίνει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να
επιλζγουμε το δρόμο μασ. Και αυτό το
ευρφ φάςμα των επιλογϊν μασ, μασ επιτρζπει να είμαςτε δθμιουργοί τθσ ηωισ μασ.»
Ππου είναι θ ςκζψθ είναι και θ ςυνζπεια. Αλλά μόνο εάν αυτι θ ςκζψθ είναι επικεντρωμζνθ και ο
παρατθρθτισ δεν κρφβεται μ'αυτι από τουσ φόβουσ. Θ πραγματικότθτά μασ είναι αυτό που είμαςτε
τϊρα. Αυτό που κα γίνουμε ςτθν ςυνζχεια, εμείσ οι ίδιοι επιλζγουμε κάκε ςτιγμι.

«Δθλαδι, πρζπει να παρακολουκείτε
τθν πορεία των ςκζψεϊν ςασ. Εάν
παρακολουκείτε τθν πορεία των
ςκζψεϊν ςασ, να ξζρετε ότι εςείσ
ελζγχετε τθν πραγματικότθτα.»
Το να είςαι ευτυχιςμζνοσ, να μπορείσ να
κάνεισ καφματα, να κάνεισ απίςτευτα
πράγματα, να δθμιουργείσ και να
πλάκεισ
ζτςι
ϊςτε
όλοι
να
αναρωτιοφνται για το πωσ ηείσ... Αλλά
τϊρα ξζρετε…το μόνο που χρειάηεται
είναι να πάψετε να φοβάςτε τισ ςκζψεισ ςασ και τισ επικυμίεσ ςασ. Το να ξζρετε ότι όλα όςα κζτετε
ωσ ςτόχο είναι δυνατόν να επιτευχκοφν.
Ζτςι πθγαίνετε και καταπλιξτε τον εαυτό ςασ και τουσ πάντεσ. Γνωρίηοντασ τϊρα ότι θ ηωι ςασ δεν
είναι τυχαίο γεγονόσ, δεν είναι αντίδραςθ, αλλά θ επικυμία ςασ.
ΕΠΙΛΟΓΟ
Αρχίηοντασ τθν πορεία προσ τθν επίγνωςθ του εαυτοφ μασ, περάςαμε πολλά εμπόδια, όμωσ,
καταφζραμε να πλθςιάςουμε το άγνωςτο. Δεν προςπακοφμε να ςασ επιβάλουμε ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ ι να ςασ ποφμε τθν Αλικεια. Ο κακζνασ ζχει τθν δικι του πορεία και τισ γνϊςεισ του για τον
κόςμο. Εμείσ ςασ διθγθκικαμε ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφζροντα και αςυνικιςτα ςτον δρόμο προσ
τθν επίγνωςθ του εαυτοφ μασ και ςασ διαβεβαιϊνουμε ότι οι ανκρϊπινεσ δυνατότθτεσ είναι ςχεδόν
απεριόριςτεσ. Το ίδιο αυτό το ζργο μασ αποτελεί παράδειγμα ςτθν επίτευξθ, με τθν πρϊτθ ματιά,
ςχεδόν αδφνατου ςτόχου. Κατά τθν αρχι τθσ προετοιμαςίασ για τθν δθμιουργία τθσ ταινίασ, δεν
ιμαςταν ςίγουροι εάν κα τα καταφζρουμε, αλλά ςυςπειρωκικαμε και χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ
τεχνικζσ και όλθ μασ τθν ενζργεια και γνϊςεισ, καταφζραμε τον ςτόχο μασ. Οι κφριοι δθμιουργοί τθσ
ταινίασ είναι δφο και το κάναμε με ζναν ελάχιςτο προχπολογιςμό, ο οποίοσ ςυνικωσ δεν φτάνει για
να γυριςτεί ταινία. Πμωσ καταφζραμε το ακατόρκωτο. Κεωροφμε ότι ο κακζνασ μπορεί να επιτφχει
απίςτευτα αποτελζςματα ςτθν ηωι του, εξαρτάται από τθν επικυμία του κακενόσ και ςωςτισ ςτάςθσ.
Μθν φοβάςτε να επικυμείτε, να δθμιουργείτε. Χρθςιμοποιείςτε όλο το δυναμιςμό ςασ κάκε μζρα και
να είςτε ευτυχιςμζνθ ςτθν κατάκτθςθ νζων οριηόντων, πνευματικϊν και υλιςτικϊν.
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