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ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ 

(Λνπλ γηνπ
1
) 

 

Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηφ πάλσ 

ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη νπξαλνί, ε γε θαη ην ζχκπαλ. Πεξηθιείεη ηα πάληα, απφ ην απφιπηα 

κηθξνζθνπηθφ έσο ην απφιπηα θνινζζηαίν, θαη εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε έλα 

απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα χπαξμεο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ. Δληφο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ 

ζηα βάζε ηνπ κηθξφθνζκνπ, εθεί πνπ ην πην κηθξνζθνπηθφ ζσκαηίδην πξσηνεκθαλίδεηαη, 

ππάξρνπλ ζηξψκαηα επί ζηξσκάησλ ακέηξεησλ ζσκαηηδίσλ, πνπ θιηκαθψλνληαη ζε κέγεζνο 

απφ κηθξά ζε κεγάια, θηάλνληαο έσο θαη ηα εμσηεξηθά επίπεδα πνπ ε αλζξσπφηεηα γλσξίδεη – 

απηά ησλ αηφκσλ, κνξίσλ, πιαλεηψλ θαη γαιαμηψλ – θαη πην πέξα, ζε απηφ πνπ είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξν. σκαηίδηα δηαθφξσλ κεγεζψλ ζπλζέηνπλ φληα δηαθφξσλ κεγεζψλ, θαζψο θαη ηνπο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ θφζκνπο απφ άθξε ζε άθξε ζε νιφθιεξν ην Κνζκηθφ ψκα. Σα φληα ζε 

θάζε έλα απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ζσκαηηδίσλ αληηιακβάλνληαη ηα ζσκαηίδηα ηνχ ακέζσο 

κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ σο πιαλήηεο ζηνπο νπξαλνχο ηνπο, θαη απηφ είλαη έηζη ζε θάζε επίπεδν. 

Γηα ηα φληα ζε θάζε επίπεδν ηνπ ζχκπαληνο, απηφ θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ. Ήηαλ ν 

Νηάθα πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν, ην πιήζνο ησλ φλησλ, ησλ εηδψλ θαη φιε ηε 

δεκηνπξγία. Οηηδήπνηε ππάξρεη νθείιεηαη ζε Απηφλ, ρσξίο ηίπνηα έμσ απφ Απηφλ. ια απηά 

είλαη νη ρεηξνπηαζηέο εθδειψζεηο, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Νηάθα: Σδελ, αλ 

θαη Ρελ  – Αιήζεηα, Καινζχλε, Αλεθηηθφηεηα. 

 

ζν πξνεγκέλα θη αλ είλαη ηα αλζξψπηλα κέζα εμεξεχλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο 

δσήο, ε απνθηεκέλε γλψζε πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα κφλν κέξε απηήο ηεο κίαο δηάζηαζεο, 

φπνπ ηα αλζξψπηλα φληα δηακέλνπλ, ζε έλα ρακειφ επίπεδν ηνπ ζχκπαληνο. Τπήξμαλ πιαλήηεο 

πνπ εμεξεπλήζεθαλ παιαηφηεξα απφ αλζξψπνπο θαηά ηε δηάξθεηα πξντζηνξηθψλ πνιηηηζκψλ. 

Καη φκσο, παξ’ φια ηα χςε θαη ηηο απνζηάζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ, ε αλζξσπφηεηα δελ θαηάθεξε 

πνηέ λα απνκαθξπλζεί απφ ηε δηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη θαη ε αιεζηλή εηθφλα ηνπ 

ζχκπαληνο πάληα ζα ηεο δηαθεχγεη. Δάλ έλα αλζξψπηλν νλ ζειήζεη λα θαηαλνήζεη ηα κπζηήξηα 

ηνπ ζχκπαληνο, ηνπ ρσξνρξφλνπ θαη ην αλζξψπηλν ζψκα, πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ θαιιηέξγεηα 

ελφο αιεζηλνχ Σξφπνπ θαη λα επηηχρεη αιεζηλή θψηηζε, αλαβαζκίδνληαο ην επίπεδν ηεο χπαξμήο 

ηνπ. Μέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ν εζηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζα εμπςσζεί, θαη αθφηνπ κάζεη λα 

δηαθξίλεη ην πξαγκαηηθά θαιφ απφ ην θαθφ θαη ηελ αξεηή απφ ηελ θαθία θαη πάεη πέξα απφ ην 

αλζξψπηλν επίπεδν, ζα δεη θαη ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ ζχκπαληνο, 

θαζψο θαη ζε φληα άιισλ επηπέδσλ θαη δηαζηάζεσλ. 

 

Μνινλφηη νη άλζξσπνη ζπρλά ηζρπξίδνληαη φηη νη επηζηεκνληθέο επηδηψμεηο ηνπο έρνπλ 

ζθνπφ λα «βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο», είλαη ν ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο πνπ ηηο 

θαζνδεγεί. Καη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηέο έρνπλ πξνθχςεη κφλν αθφηνπ νη άλζξσπνη 

εμψζεζαλ ην ζείν θαη εγθαηέιεηςαλ ηνπο εζηθνχο θψδηθεο νη νπνίνη απέβιεπαλ ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο απηνζπγθξάηεζεο. Ήηαλ γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ πνιηηηζκνί ηνπ παξειζφληνο πνιιέο 

θνξέο θαηαζηξάθεθαλ. Οη εμεξεπλήζεηο ησλ αλζξψπσλ αλαγθαζηηθά πεξηνξίδνληαη ζε απηφλ 

ηνλ πιηθφ θφζκν, θαη νη κέζνδνη είλαη ηέηνηεο πνπ κφλν φ,ηη έρεη αλαγλσξηζηεί κειεηάηαη. Δλ ησ 

κεηαμχ, πξάγκαηα πνπ είλαη κε απηά ή αφξαηα ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε, αιιά ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά θαη απνθαιχπηνληαη κε πξαγκαηηθνχο ηξφπνπο ζε απηφλ ηνλ άκεζν θφζκν – φπσο 

πλεπκαηηθφηεηα, πίζηε, ζείνο ιφγνο θαη ζαχκαηα – αληηκεησπίδνληαη σο πξφιεςε, δηφηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ απνθεξχμεη ην ζείν. 

 

Αλ ε αλζξψπηλε θπιή είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ηνλ ραξαθηήξα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηε ζθέςε ηεο βαζίδνληάο ηα ζε εζηθέο αμίεο, ζα είλαη δπλαηφλ ν πνιηηηζκφο λα επηδήζεη θαη 

αθφκα θαη ζαχκαηα λα ζπκβνχλ μαλά ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν. Πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ, 

πνιηηηζκνί πνπ ήηαλ ηφζν ζετθνί φζν θαη αλζξψπηλνη εκθαλίζηεθαλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν, θαη 
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βνήζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα θηάζνπλ ζε κηα πην αιεζηλή θαηαλφεζε ηεο δσήο θαη ηνπ 

ζχκπαληνο. ηαλ νη άλζξσπνη δείρλνπλ ηνλ θαηάιιειν ζεβαζκφ θαη επιάβεηα πξνο ηνλ Νηάθα, 

φπσο Απηφο εθδειψλεηαη εδψ ζε απηφλ ηνλ θφζκν, απηνί, ε θπιή ηνπο ή ην έζλνο ηνπο ζα 

απνιακβάλνπλ επινγίεο ή δφμα. Ήηαλ ν Νηάθα – ν Μέγαο Σξφπνο ηνπ ζχκπαληνο – πνπ 

δεκηνχξγεζε ηα νπξάληα ζψκαηα, ην ζχκπαλ, ηε δσή θαη φιε ηε δεκηνπξγία. Κάζε νλ πνπ 

παξεθθιίλεη απφ Απηφλ είλαη πξαγκαηηθά δηεθζαξκέλν. Κάζε άηνκν πνπ κπνξεί λα 

επζπγξακκηζηεί κε ηνλ Νηάθα είλαη πξαγκαηηθά έλα θαιφ άηνκν θαη ζα αληακεηθζεί θαη 

επινγεζεί κε πγεία θαη επηπρία. Χο θαιιηεξγεηήο, αλ γίλεηε έλα κε ηνλ Νηάθα ζα θσηηζηείηε – 

ζα είζηε έλα ζείν νλ. 

 

Λη Υνλγθηδί, 

24 Μαΐνπ 2015 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΠΡΧΣΖ 

Γλήζηα Καζνδήγεζε ησλ Αλζξώπσλ πξνο Τςειά Δπίπεδα 

ε φιε ηελ πνξεία ησλ δηαιέμεψλ κνπ ζρεηηθά κε ηνλ Φα
1
 θαη ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

ππήξμα ππεχζπλνο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αζθνχκελνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ είρακε ήηαλ 

πνιχ θαιά θαη ε επίδξαζή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ήηαλ θη απηή πνιχ θαιή. Πξηλ κεξηθά 

ρξφληα ππήξραλ πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ
2
 πνπ δίδαζθαλ ηζηγθφλγθ. ια φζα δίδαζθαλ 

αλήθαλ ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο. Βέβαηα δελ ιέσ φηη νη κέζνδνί ηνπο δελ ήηαλ 

θαιέο. Απιά επηζεκαίλσ φηη δελ δίδαμαλ ηίπνηα ζε πςειφηεξν επίπεδν. Γλσξίδσ ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ηζηγθφλγθ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα θαη κπνξψ λα πσ πσο απηή ηε ζηηγκή είκαη ν κφλνο πνπ 

δηδάζθεη πξαγκαηηθά ηζηγθφλγθ πξνο ηα πςειά επίπεδα εδψ ζηελ Κίλα θαη ζην εμσηεξηθφ. Γηαηί 

φκσο δελ έρεη θάλεη θαλείο θάηη ηέηνην, δειαδή λα δηδάμεη ηζηγθφλγθ πξνο ηα πςειά επίπεδα; 

Γηφηη απηφ εκπεξηέρεη ηεξάζηηα δεηήκαηα, ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε ηζηνξηθά πάεη πνιχ βαζηά, 

εκπεξηέρεη έλα επξχ πεδίν πνιιψλ θαη πνιχ ζνβαξψλ ζεκάησλ θαη ηα εξσηήκαηα πνπ 

αλαδχνληαη είλαη εμαηξεηηθά δηαπεξαζηηθά. Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δηδάμεη ν νπνηνζδήπνηε, 

γηαηί εκπεξηέρεη πξάγκαηα απφ ηξφπνπο άζθεζεο πνιιψλ ζρνιψλ ηνπ ηζηγθφλγθ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πνιινί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο πνπ κειεηνχλ κηα κέζνδν άζθεζεο ζήκεξα 

θαη θάπνηα άιιε αχξην έρνπλ ήδε πξνθαιέζεη κεγάιε αθαηαζηαζία ζηα ζψκαηά ηνπο. Ζ 

θαιιηέξγεηά ηνπο είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Έηζη, ελψ άιινη πξννδεχνπλ παίξλνληαο ηνλ 

θχξην δξφκν θαιιηέξγεηαο, απηνί είλαη ζηνπο παξάπιεπξνπο δξφκνπο. ηαλ αζθνχληαη κε ηνλ 

έλαλ ηξφπν, επεκβαίλεη ν άιινο ηξφπνο. ηαλ αζθνχληαη κε ηνλ άιινλ, επεκβαίλεη ν πξψηνο. 

Έηζη φια ηνπο παξεκπνδίδνπλ θαη δελ κπνξνχλ πιένλ λα θαιιηεξγεζνχλ. 

 

Δίλαη αλάγθε λα ηα βάινπκε ζε ηάμε φια απηά γηα εζάο. Θα δηαηεξήζνπκε ηα θαιά 

ζηνηρεία, ζα αθαηξέζνπκε ηα άζρεκα θαη ζα δηαζθαιίζνπκε φηη ζην εμήο ζα είζηε ζε ζέζε λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Χζηφζν πξέπεη λα είζηε εδψ γηα λα κειεηήζεηε αιεζηλά απηφλ ηνλ 

Νηάθα
3

. Δάλ δηαηεξείηε δηάθνξεο πξνζθνιιήζεηο θαη έξρεζηε εδψ γηα λα απνθηήζεηε 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, λα ζεξαπεπζείηε απφ αξξψζηηεο, λα αθνχζεηε δηάθνξεο ζεσξίεο ή 

έξρεζηε κε δηάθνξεο θαθφβνπιεο ζθέςεηο, ηφηε δελ πξφθεηηαη ηίπνηα λα πεηχρεη. πσο έρσ 

αλαθέξεη, απηφ φιν γίλεηαη, δηφηη είκαη ν κφλνο πνπ θάλεη θάηη ηέηνην. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα θάηη ζαλ θη απηφ θαη δελ ζα δηδάζθσ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα πάληα. Ννκίδσ πσο 

φζνη κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηηο δηαιέμεηο κνπ πξνζσπηθά, ζα έιεγα εηιηθξηλά πσο είλαη... 

Μειινληηθά ζα θαηαιάβεηε φηη απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε. Φπζηθά 

πηζηεχνπκε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε. ινη θάζεζηε εδψ ιφγσ πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεο. 

 

θεθηείηε ην ν θαζέλαο: Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηζηγθφλγθ πξνο ηα πςειά 

επίπεδα; Γελ είλαη ε πξνζθνξά ζσηεξίαο ζηελ αλζξσπφηεηα; Πξνζθνξά ζσηεξίαο ζηελ 

αλζξσπφηεηα ζεκαίλεη φηη ζα αζθήζεηε αιεζηλά θαιιηέξγεηα θαη φρη κφλν γηα ζεξαπεία 

αξξψζηηαο θαη δηαηήξεζε πγείαο. Καηά ζπλέπεηα ε γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο απαηηεί απφ 

ηνπο αζθνχκελνπο έλα πςειφηεξν ζίλζηλγθ
4
. Ο θαζέλαο ζαο θάζεηαη εδψ γηα λα κάζεη απηφλ ηνλ 

Νηάθα, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε ζαλ αιεζηλνί αζθνχκελνη θαη λα εγθαηαιείςεηε 

ηηο πξνζθνιιήζεηο. Δάλ έξρεζηε λα κάζεηε ηε κέζνδν θαη ηνλ Νηάθα έρνληαο ζην κπαιφ ζαο 

δηάθνξεο επηδηψμεηο, δελ ζα κάζεηε ηίπνηα. Γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, νιφθιεξε ε δηαδηθαζία 

ηεο θαιιηέξγεηαο γηα έλαλ αζθνχκελν είλαη ε ζπλερήο εγθαηάιεηςε ησλ αλζξψπηλσλ 

πξνζθνιιήζεσλ. ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία νη άλζξσπνη αληαγσλίδνληαη, εμαπαηνχλ θαη 

βιάπηνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ γηα ην παξακηθξφ πξνζσπηθφ θέξδνο. ιεο απηέο νη λννηξνπίεο ζα 

πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ. Δηδηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ καζαίλνπλ ηε κέζνδν άζθεζεο 

ζήκεξα, απηέο νη λννηξνπίεο ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν. 

 

                                                 
1
 Φα : Νφκνο 

2
 Σζηγθφλγθ : είδνο παξαδνζηαθήο θηλέδηθεο άζθεζεο πνπ θαιιηεξγεί ηζη ή «δσηηθή ελέξγεηα». 

3
 Νηάθα : ν Μεγάινο Νφκνο, νη αξρέο ηνπ Μέγα Σξφπνπ. 

4
 ίλζηλγθ : ε θχζε ηεο θαξδηάο, ε θχζε ηνπ λνπ, εζηθφο ραξαθηήξαο. 
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Γελ κηιψ γηα ζεξαπεία αζζελεηψλ εδψ θαη νχηε θάλνπκε θάηη ηέηνην. Χζηφζν σο γλήζηνη 

αζθνχκελνη δελ κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα κε άξξσζην ζψκα. Θα θαζαξίζσ ην ζψκα 

ζαο. Απηφο ν θαζαξηζκφο ζα γίλεη κφλν γη’ απηνχο πνπ έξρνληαη αιεζηλά λα κάζνπλ ηε κέζνδν 

άζθεζεο θαη ηνλ Φα. Σνλίδνπκε έλα ζεκείν: Δάλ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηελ 

πξνζθφιιεζε ή ηελ έγλνηα ζαο γηα ηελ αξξψζηηα, ηφηε δελ ππάξρεη ηίπνηα λα θάλνπκε θαη νχηε 

κπνξνχκε λα ζαο βνεζήζνπκε. Γηαηί φκσο είλαη έηζη; Δίλαη έηζη γηαηί ππάξρεη ηέηνηα αξρή ζην 

ζχκπαλ. ιεο νη ζπλεζηζκέλεο αλζξψπηλεο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηε ρνιή ηνπ Φν 

πξνέξρνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεηο. Γη’ απηφ ε γέλλεζε, ηα γεξαηεηά, ε αξξψζηηα θαη ν 

ζάλαηνο ππάξρνπλ κ’ απηή ηε κνξθή γηα ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. Δίλαη ιφγσ ηνπ θάξκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ παιηφηεξεο αδηθίεο θαη θάπνηνο έρεη αξξψζηηεο ή βάζαλα. Τπνθέξνληαο ινηπφλ 

βάζαλα μεπιεξψλεη ην θαξκηθφ ηνπ ρξένο θαη θαλείο δελ κπνξεί έηζη επηπφιαηα απηφ λα ην 

αιιάμεη. Αιιάδνληάο ην ζεκαίλεη φηη θάπνηνο, αλ θαη ρξσζηάεη, δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη 

ην ρξένο ηνπ θη απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη έηζη απεξίζθεπηα. Κάλνληαο δηαθνξεηηθά ηζνδπλακεί 

κε αδηθία. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε πεξίζαιςε αζζελψλ, ε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ηνπο 

θαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαιέο πξάμεηο. Καηά ηελ άπνςή κνπ δελ έρνπλ ζεξαπεχζεη 

πξαγκαηηθά ηηο αζζέλεηεο. Αληί λα ηηο εμαιείςνπλ, είηε ηηο έρνπλ αλαβάιεη είηε ηηο έρνπλ 

κεηαζρεκαηίζεη. Γηα λα εμαιεηθζνχλ πξαγκαηηθά ηέηνηεο ζπκθνξέο, πξέπεη λα εμαιεηθζεί ην 

θάξκα. Δάλ φλησο κπνξεί θάπνηνο αιεζηλά λα ζεξαπεχζεη κηα αζζέλεηα θαη λα εμαιείςεη 

εληειψο ηέηνην θάξκα, ην επίπεδφ ηνπ ζα πξέπεη πξάγκαηη λα είλαη πνιχ πςειφ. Δπνκέλσο 

ζίγνπξα ζα έρεη ήδε αληηιεθζεί κηα αιήζεηα: ηη νη αξρέο ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο δελ 

κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ έηζη επηπφιαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο έλαο αζθνχκελνο 

κπνξεί απφ ηε ζπκπφληα ηνπ λα θάλεη κεξηθέο θαιέο πξάμεηο, βνεζψληαο ζηελ πεξίζαιςε 

αζζελψλ, ζηελ αλαθνχθηζε απφ ηηο αξξψζηηέο ηνπο ή ζηε ζπληήξεζε ηεο πγείαο ηνπο – απηφ 

επηηξέπεηαη. κσο δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηηο αξξψζηηεο άιισλ αλζξψπσλ νινθιεξσηηθά. 

Δάλ ε αηηία ηεο αξξψζηηαο ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ αθαηξεζεί, ηφηε έλαο κε αζθνχκελνο ζα θχγεη 

ρσξίο αξξψζηηα. Βγαίλνληαο απηφο ν άλζξσπνο έμσ απφ ηελ πφξηα ζα παξακείλεη θνηλφο 

άλζξσπνο. Θα ζπλερίζεη λα αληαγσλίδεηαη ηνπο άιινπο γηα πξνζσπηθφ θέξδνο φπσο νη 

ππφινηπνη θνηλνί άλζξσπνη. Πψο κπνξεί ην θάξκα ηνπ λα εμαιεηθζεί έηζη επηπφιαηα; Απηφ είλαη 

απνιχησο απαγνξεπκέλν. 

 

Γηαηί φκσο απηφ κπνξεί λα γίλεη γηα έλαλ αζθνχκελν; Γηφηη θαλέλαο δελ είλαη πην 

πνιχηηκνο απφ έλαλ αζθνχκελν. Θέιεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη απηφ είλαη φ,ηη πην πνιχηηκν 

ππάξρεη. ηνλ Βνπδηζκφ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα ηε «Φχζε ηνπ Φν». ηαλ ε «Φχζε ηνπ Φν» 

ελφο αλζξψπνπ αλαδπζεί, ηα Φσηηζκέλα ληα κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. Ση ζεκαίλεη απηφ; 

Δάλ ξσηάηε εκέλα –δεδνκέλνπ φηη εγψ δηδάζθσ ηε κέζνδν άζθεζεο ζε πςειά επίπεδα– ζα ζαο 

πσ φηη απηφ εκπεξηέρεη αξρέο ησλ πςειψλ επηπέδσλ, θαζψο θαη δεηήκαηα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο. 

Δκείο βιέπνπκε φηη ζ’ απηφ ην ζχκπαλ κηα αλζξψπηλε δσή δελ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ θνηλή 

αλζξψπηλε θνηλσλία – ε δεκηνπξγία ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ελφο αλζξψπνπ ζπκβαίλεη ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζχκπαληνο. Δπεηδή ππάξρνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο χιεο δηαθφξσλ εηδψλ κέζα ζ’ απηφ ην 

ζχκπαλ, απηή ε χιε κπνξεί κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ λα δεκηνπξγήζεη δσή. Με άιια ιφγηα, ε 

αξρηθή δσή ελφο αλζξψπνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζχκπαλ. Ο ρψξνο ηνπ ζχκπαληνο είλαη απφ ηε 

θχζε ηνπ θαινθάγαζνο θαη ζπληαπηίδεηαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ Σδελ-αλ-Ρελ (Αιήζεηα, 

Καινζχλε, Αλεθηηθφηεηα). Έηζη ν άλζξσπνο θαηά ηε γέλλεζε είλαη ηαπηηζκέλνο κ’ απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ. Χζηφζν, φπσο ν αξηζκφο ησλ δσψλ απμάλεηαη, κηα ζπιινγηθή κνξθή 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλαπηχζζεηαη, κέζα ζηελ νπνία κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα αλαπηχμνπλ 

εγσηζκφ θη έηζη βαζκηαία ην επίπεδφ ηνπο ζα πέζεη. Δάλ δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζ’ απηφ ην 

ρακειφηεξν επίπεδν, ζα πξέπεη λα πέζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Καη ζ’ απηφ ην επίπεδν φκσο 

κπνξεί θαη πάιη λα γίλνπλ ρεηξφηεξνη θαη λα κελ είλαη ηθαλνί νχηε εθεί λα κείλνπλ. Έηζη ζα 

ζπλερίζνπλ λα πέθηνπλ θη άιιν, κέρξη πνπ ζην ηέινο θηάλνπλ ζ’ απηφ ην επίπεδν ησλ αλζξψπσλ. 

 

Οιφθιεξε ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη ζην ίδην επίπεδν. Βιέπνληάο ην απφ ηε ζθνπηά ησλ 

ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ ή ησλ Μεγάισλ Φσηηζκέλσλ λησλ, απηέο νη δσέο κε ην πνπ πέζαλε 

ζ’ απηφ ην επίπεδν ζα έπξεπε λα είραλ θαηαζηξαθεί. κσο ιφγσ ηεο θαινθάγαζεο ζπκπφληαο 

ηνπο ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ηνχο έδσζαλ άιιε κηα επθαηξία θαη δεκηνχξγεζαλ απηφ ην 
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εηδηθφ πεξηβάιινλ θαη απηή ηε κνλαδηθή δηάζηαζε. ιεο νη δσέο ζ’ απηή ηε δηάζηαζε είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζχκπαληνο. Οη δσέο ζ’ απηή ηε δηάζηαζε 

δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηηο δσέο ζε άιιεο δηαζηάζεηο ή ηελ αιήζεηα ηνπ ζχκπαληνο. Έηζη απηά ηα 

αλζξψπηλα φληα έρνπλ νπζηαζηηθά πέζεη κέζα ζ’ έλαλ θφζκν ςεπδαίζζεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ζεξαπεπηνχλ νη αξξψζηηεο ηνπο ή λα εμαιεηθζνχλ ζπκθνξέο θαη θάξκα, απηνί νη άλζξσπνη 

πξέπεη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπο εαπηφ. ιεο νη 

δηαθνξεηηθέο ζρνιέο θαιιηέξγεηαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην βιέπνπλ. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα 

επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπ εαπηφ. Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηνχ λα είλαη 

θαλείο άλζξσπνο. Έηζη, φηαλ έλαο άλζξσπνο ζέιεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, ζεσξείηαη φηη έρεη 

μεπξνβάιεη ε «Φχζε ηνπ Φν» ηνπ. Απηή ε ζθέςε είλαη ε πιένλ πνιχηηκε, γηαηί απηφο ν 

άλζξσπνο ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπ εαπηφ θαη λα μεπεξάζεη ην ζπλεζηζκέλν 

αλζξψπηλν επίπεδν. 

 

Ίζσο φινη λα έρεηε αθνχζεη απηφ ην ξεηφ ζηνλ Βνπδηζκφ: «ηαλ ε "Φχζε ηνπ Φν" ελφο 

αλζξψπνπ εκθαλίδεηαη, ηξαληάδεη "ηνλ Κφζκν ησλ Γέθα Καηεπζχλζεσλ"
5
». πνηνο ην δεη απηφ 

ζα έξζεη λα βνεζήζεη απηφλ ηνλ άλζξσπν άλεπ φξσλ. ηελ παξνρή ζσηεξίαο ζηελ αλζξσπφηεηα, 

ε ρνιή ηνπ Φν δελ ζέηεη ζπλζήθεο νχηε αλαδεηά αληαιιάγκαηα θαη βνεζάεη άλεπ φξσλ. Έηζη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο αζθνχκελνπο. Αιιά γηα έλαλ ζπλεζηζκέλν 

άλζξσπν, πνπ απιά ζέιεη λα γηαηξέςεη ηηο αξξψζηηέο ηνπ θαη λα παξακείλεη ζπλεζηζκέλνο 

άλζξσπνο, φ,ηη θη αλ θάλνπκε δελ ζα πεηχρεη. Μεξηθνί κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Θα αζθήζσ 

θαιιηέξγεηα, αθνχ ζεξαπεπηεί ε αξξψζηηά κνπ». κσο γηα ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, δελ 

ππάξρνπλ θαζφινπ πξνυπνζέζεηο – αλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ηφηε απιά αζθήζηε 

θαιιηέξγεηα. Χζηφζν ηα ζψκαηα κεξηθψλ αλζξψπσλ έρνπλ αζζέλεηεο θαη άιινη θέξνπλ 

αθαηάζηαηα κελχκαηα ζηα ζψκαηά ηνπο. Μεξηθνί δελ έρνπλ αζθήζεη πνηέ ηζηγθφλγθ. Τπάξρνπλ 

επίζεο άλζξσπνη πνπ έρνπλ αζθήζεη γηα αξθεηέο δεθαεηίεο θαη αθφκα πεξηπιαληνχληαη ζην 

επίπεδν ηνπ ηζη
6
 ρσξίο λα έρνπλ πξννδεχζεη ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 

Ση ζα έπξεπε λα θάλνπκε γη’ απηφ; Θα θαζαξίζνπκε ηα ζψκαηά ηνπο θαη ζα ηνπο δψζνπκε 

ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα. Τπάξρεη κεηάβαζε απφ ην 

ρακειφηεξν επίπεδν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θη απηφ γηα λα θαζαξηζηεί ην ζψκα ζαο εληειψο. 

ια ηα άζρεκα πξάγκαηα ζηνλ λνπ ζαο, ην θαξκηθφ πεδίν πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ζαο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ην ζψκα ζαο λνζεξφ ζα θαζαξηζηνχλ. Δάλ δελ θαζαξηζηνχλ, ηφηε πψο 

κε έλα ηφζν βξψκηθν θαη καχξν ζψκα θαη κ’ έλαλ αθάζαξην λνπ ζα κπνξέζεηε λα 

θαιιηεξγεζείηε πξνο ηα πςειφηεξα επίπεδα; Γελ αζθνχκε ηζη εδψ. Γελ ρξεηάδεηαη λα αζθήζεηε 

ηέηνηα ρακεινχ επηπέδνπ πξάγκαηα – ζα ζαο ζπξψμνπκε πέξα απ’ απηφ, βνεζψληαο ην ζψκα 

ζαο λα θηάζεη ζε κηα θαηάζηαζε ειεχζεξε απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα. ην κεηαμχ ζα 

εγθαηαζηήζνπκε ζην ζψκα ζαο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα έηνηκσλ κεραληζκψλ, απαξαίηεησλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ζεκειίσλ ζην ρακειφ επίπεδν. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα 

ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. 

 

χκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ππάξρνπλ ηξία επίπεδα 

(πεξηιακβάλνληαο ην ηζη). ηε γλήζηα φκσο άζθεζε θαιιηέξγεηαο ππάξρνπλ ζπλνιηθά δχν θχξηα 

επίπεδα (απνθιείνληαο ηελ εμάζθεζε ηνπ ηζη). Σν έλα είλαη ε «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ 

Κφζκνπ» (η Σδηάλ Φα)
7
 θαιιηέξγεηα, ελψ ην άιιν είλαη ε «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ 

Κφζκνπ» (Σζνπ η Σδηάλ Φα) θαιιηέξγεηα. Οη «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαη 

«Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ην «πέξαλ ηνπ 

θφζκνπ» θαη ην «ελ κέζσ ηνπ θφζκνπ» πνπ αλαθέξνπλ ζηνπο λανχο θαη ηα νπνία είλαη 

ζεσξεηηθνί φξνη. Ζ δηθή καο είλαη ν γλήζηνο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κέζσ 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζε δχν θχξηα επίπεδα. Δπεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηήο «Δληφο ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηαο ην ζψκα ζα θαζαξίδεηαη ζπλερψο, φηαλ θάπνηνο θηάζεη 

                                                 
5
 Σξαληάδεη «ηνλ θφζκν ησλ δέθα θαηεπζχλζεσλ» : βνπδηζηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζχκπαληνο. Δίλαη νη 4 βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο, νη 4 ελδηάκεζεο, κία πάλσ θαη κία θάησ. 
6
 Σζη : ζηνλ θηλέδηθν πνιηηηζκφ, είλαη ε «δσηηθή ελέξγεηα», ζπγθξηλφκελν κε ην γθνλγθ είλαη ρακειφηεξε κνξθή 

ελέξγεηαο. 
7
 Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ (Σι-Τδιάν-Φα): ν Βνπδηζκφο ζεσξεί φηη έλαο άλζξσπνο πξέπεη λα πεξάζεη 

κέζα απφ ηε ζακζάξα (ηνλ θχθιν ηεο κεηελζάξθσζεο) εάλ δελ έρεη θηάζεη ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ(Φα) ηνπ 

Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα ή πέξα απφ ηα «Σξία Βαζίιεηα». 
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ζηελ πςειφηεξε κνξθή ηνπ «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ», ην ζψκα ηνπ ζα 

αληηθαηαζηαζεί νινθιεξσηηθά απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Ζ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ 

Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα είλαη βαζηθά ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ελφο Φν. Απηφ ην ζψκα 

απνηειείηαη απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο θαη φιεο νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα αλαπηπρζνχλ 

μαλά. Απηά είλαη ηα δχν θχξηα επίπεδα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε. 

 

Δκείο πηζηεχνπκε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε. Έηζη κπνξψ λα θάλσ απηά ηα πξάγκαηα 

γηα φινπο ζαο εδψ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ιίγν πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ρηιηάδεο αλζξψπνπο. 

Μπνξψ επίζεο λα ηα θάλσ γηα κεξηθέο ρηιηάδεο ή πεξηζζφηεξνπο, αθφκε θαη γηα πάλσ απφ δέθα 

ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Γειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα αζθεζείηε ζε ρακειφ επίπεδν. Αθνχ 

θαζαξίζνπκε ηα ζψκαηά ζαο, ζαο σζνχκε ςειφηεξα θαη εγθαζηζηνχκε ζην ζψκα ζαο έλα 

πιήξεο ζχζηεκα άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη απφ ηελ αξρή θηφιαο αζθείηε θαιιηέξγεηα ζε 

πςειά επίπεδα. Χζηφζν απηφ γίλεηαη κφλν γηα ηνπο αζθνχκελνπο πνπ έρνπλ έξζεη εηιηθξηλά λα 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Γελ ζεκαίλεη φηη απιά θαη κφλν επεηδή θάζεζηε εδψ πσο είζηε θαη 

αζθνχκελνο. Απηά ηα πξάγκαηα ζάο δίλνληαη εθφζνλ κπνξείηε λα αιιάμεηε ξηδηθά ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ζαο θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηά. Αξγφηεξα ζα θαηαιάβεηε ηη έρσ δψζεη ζηνλ 

θαζέλα ζαο. Οχηε κηιάκε απιά γηα ζεξαπεία αζζελεηψλ εδψ. Μηιάκε γηα ηελ νιηθή ξχζκηζε ησλ 

ζσκάησλ ησλ αζθνπκέλσλ, γηα λα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Με έλα άξξσζην ζψκα 

δελ κπνξείηε θαζφινπ λα αλαπηχμεηε γθνλγθ
8
. Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα έξρεζηε ζε κέλα γηα ηε 

ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ζαο θη νχηε εγψ πξφθεηηαη λα αζρνιεζψ κε θάηη ηέηνην. Ο βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο εκθάληζήο κνπ ζην θνηλφ είλαη λα θαζνδεγήζσ ηνπο αλζξψπνπο ζηα πςειά επίπεδα 

– γλήζηα θαζνδήγεζε ησλ αλζξψπσλ πξνο πςειά επίπεδα. 

Γηαθνξεηηθά Δπίπεδα Έρνπλ Γηαθνξεηηθό Φα 

ην παξειζφλ πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ είπαλ φηη ην ηζηγθφλγθ έρεη αξρηθφ, 

ελδηάκεζν θαη αλψηεξν επίπεδν. Άιια φια απηά αθνξνχζαλ ην ηζη κφλν ζην επίπεδν εμάζθεζεο 

ηνπ ηζη, παξ’ φιν πνπ θη απηά ήηαλ θαηαηαγκέλα ζε επίπεδα – αξρηθφ, ελδηάκεζν θαη αλψηεξν. 

ζνλ αθνξά ηα γλήζηα δεηήκαηα πςειψλ επηπέδσλ, νη πεξηζζφηεξνη αζθνχκελνη ηνπ ηζηγθφλγθ 

δελ γλψξηδαλ ηίπνηα γηα απηά – ηίπνηα απνιχησο. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο φια φζα ζα 

αλαθέξνπκε ζα είλαη ν Φα ζηα πςειά επίπεδα. Δπηπιένλ ζα απνθαηαζηήζσ ηελ ππφιεςε ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. ηηο δηαιέμεηο κνπ ζα κηιήζσ γηα κεξηθά λνζεξά θαηλφκελα ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. Θα εμεηάζσ επίζεο ην πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε θαη λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηέηνηα θαηλφκελα. Ζ δηδαζθαιία ελφο ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ Φα 

ζε πςειά επίπεδα πεξηιακβάλεη πνιιέο φςεηο θαη πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα, απφ ηα νπνία 

νξηζκέλα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά. Θα ήζεια λα ηα αλαδείμσ θαη απηά. Οξηζκέλεο παξεκβάζεηο 

ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, εηδηθά ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ, πξνέξρνληαη απφ 

άιιεο δηαζηάζεηο. Θα ήζεια λα ηα γλσζηνπνηήζσ θαη απηά. Σαπηφρξνλα ζα ιχζσ απηά ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηνπο αζθνχκελνπο. Δάλ απηά ηα πξνβιήκαηα κείλνπλ άιπηα, ζα ζαο είλαη 

αδχλαηνλ λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Γηα λα ιπζνχλ ξηδηθά απηά ηα δεηήκαηα, πξέπεη λα ζαο 

θξνληίζνπκε φινπο ζαλ γλήζηνπο αζθνχκελνπο. Βεβαίσο δελ είλαη εχθνιν λα αιιάμεηε 

λννηξνπία ακέζσο. Θα αιιάμεηε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ζαο ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιέμεσλ πνπ αθνινπζνχλ. Δπίζεο ειπίδσ πσο ν θαζέλαο ζα δψζεη πξνζνρή ζ’ απηά πνπ 

αθνχεη. Ο ηξφπνο πνπ εγψ δηδάζθσ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηξφπν ησλ 

άιισλ. Μεξηθνί δηδάζθνπλ κηιψληαο ελ ζπληνκία γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο εμάζθεζήο 

ηνπο. Μεηά ζαο κεηαθέξνπλ ηα κελχκαηά ηνπο, ζαο δηδάζθνπλ κηα ζεηξά αζθήζεσλ θαη απηφ 

είλαη φιν. Ο θφζκνο είλαη ήδε ζπλεζηζκέλνο ζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

 

Ζ γλήζηα κεηάδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο απαηηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ Φα ή ηνπ 

Σάν. Μέζα ζε δέθα δηαιέμεηο ζα γλσζηνπνηήζσ φιεο ηηο πςεινχ επηπέδνπ αξρέο, έηζη ψζηε λα 

κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξέζεηε θαζφινπ λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα. ια φζα έρνπλ δηδάμεη νη άιινη είλαη πξάγκαηα ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο 

πγείαο. Δάλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα, δελ ζα πεηχρεηε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Φα ησλ πςειψλ επηπέδσλ. Απηφ κνηάδεη κε ηε θνίηεζε 

                                                 
8
 Γθνλγθ : 1. Δλέξγεηα θαιιηέξγεηαο, 2. Μέζνδνο ή ηξφπνο πνπ θαιιηεξγεί ηέηνηα ελέξγεηα. 
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ζην ζρνιείν – εάλ πεγαίλεηε ζην παλεπηζηήκην κε βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ, ζα είζηε αθφκε 

καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ. Μεξηθά άηνκα ζθέθηνληαη φηη έρνπλ κάζεη πνιιέο κεζφδνπο, φπσο απηή 

ή ηελ άιιε κέζνδν άζθεζεο θαη έρνπλ έλα ζσξφ πηπρία απνθνίηεζεο, αιιά παξ’ φια απηά ην 

γθνλγθ ηνπο δελ έρεη θάλεη θακία πξφνδν. Έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη απηή είλαη ε αιεζηλή νπζία 

ηνπ ηζηγθφλγθ θαη φηη απηά είλαη ην ηζηγθφλγθ φιν θη φιν. ρη, απηά είλαη κφλν έλα επηθαλεηαθφ 

θνκκάηη ηνπ ηζηγθφλγθ θαη κάιηζηα ζην ρακειφηεξν επίπεδν. Σν ηζηγθφλγθ είλαη θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ’ απηφ – είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη θάηη εμαηξεηηθά επξχ θαη βαζχ. Δπηπιένλ 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί Φα. Καηά ζπλέπεηα δηαθέξεη απφ ηηο κεζφδνπο 

άζθεζεο ηνπ ηζη πνπ μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή, νη νπνίεο ζα είλαη ην ίδην, φζεο θη αλ κάζεηε. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ θαη έρεηε κειεηήζεη αγγιηθά βηβιία δεκνηηθνχ, ακεξηθάληθα βηβιία δεκνηηθνχ, 

γηαπσλέδηθα βηβιία δεκνηηθνχ θαη θηλέδηθα βηβιία δεκνηηθνχ, παξακέλεηε καζεηήο ηνπ 

δεκνηηθνχ. ζα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ρακεινχ επηπέδνπ ηζηγθφλγθ θάλεηε θαη φζα 

πεξηζζφηεξα απ’ απηά έρεηε απνξξνθήζεη, ζε ηφζν κεγαιχηεξε δεκηά έρεηε ππνβάιιεη ηνλ 

εαπηφ ζαο – ην ζψκα ζαο είλαη ήδε άλσ θάησ. 

 

Πξέπεη λα ηνλίζσ έλα αθφκα δήηεκα: Ζ δηθή καο κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο απαηηεί 

ηε δηδαζθαιία θαη ηεο κεζφδνπ θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ Φα. Μεξηθνί κνλαρνί ζηνπο λανχο, εηδηθά 

εθείλνη ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ, κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Μφιηο καζαίλνπλ πσο 

πξφθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Φα, είλαη απξφζπκνη λα αθνχζνπλ. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Ο 

Βνπδηζκφο Εελ πηζηεχεη φηη ν Φα δελ πξέπεη λα δηδάζθεηαη, φηη ν Φα δελ είλαη Φα εάλ 

δηδάζθεηαη θαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο δηδάμηκνο Φα – θάπνηνο κπνξεί λα θαηαιάβεη θάηη κφλν 

κέζσ ηεο θαξδηάο θαη ηεο ςπρήο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα κέρξη ζήκεξα ν Βνπδηζκφο Εελ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα δηδάμεη νπνηνλδήπνηε Φα. Ο Παηξηάξρεο ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ, ν Μπνληηληάξκα, 

δίδαμε ηέηνηα πξάγκαηα βαζηζκέλα ζε κηα δήισζε ηνπ αθηακνχλη
9
, ν νπνίνο είπε: «Καλέλα 

Νηάξκα
10

 δελ είλαη νξηζηηθφ». Έηζη ίδξπζε ηνλ Βνπδηζκφ Εελ βαζηζκέλν ζ’ απηή ηε δήισζε ηνπ 

αθηακνχλη. Δκείο ζεσξνχκε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο λα είλαη ζαλ «θάβνληαο κέζα ζην 

Κέξαην ηνπ Σαχξνπ»
11

. Γηαηί ιέγεηαη φηη είλαη ζαλ λα ζθάβεηο κέζα ζην θέξαην ηνπ ηαχξνπ; 

ηαλ ν Μπνληηληάξκα άξρηζε λα ζθάβεη, ζεψξεζε φηη ήηαλ αξθεηά επξχρσξν. ηαλ ν 

Παηξηάξρεο ΗΗ έζθαςε, δηαπίζησζε φηη δελ ήηαλ θαη ηφζν. Ήηαλ αθφκα δηαβαηφ ηνλ θαηξφ ηνπ 

Παηξηάξρε ΗΗΗ, αιιά γηα ηνλ Παηξηάξρε ΗV ήηαλ ήδε πνιχ ζηελφ. Γελ ππήξρε ζρεδφλ θαζφινπ 

ρψξνο λα πξνρσξήζεη θάπνηνο πεξηζζφηεξν γηα ηνλ Παηξηάξρε V. Καη φηαλ έθηαζε ν θαηξφο ηνπ 

Υνπηλέλγθ ηνπ Παηξηάξρε VΗ, αθνινπζψληαο απηφλ ηνλ ίδην δξφκν, είραλ ήδε θζάζεη ζε 

αδηέμνδν θαη δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα πξνρσξήζνπλ. Δάλ ζήκεξα επηζθεθηείηε Βνπδηζηή ηνπ 

Εελ γηα λα κειεηήζεηε ην Νηάξκα, δελ ζα πξέπεη λα θάλεηε θαζφινπ εξσηήζεηο. Δάλ ηχρεη θαη 

ηνλ ξσηήζεηε, ζα γπξίζεη θαη ζα ζαο ρηππήζεη ζην θεθάιη κε κηα βέξγα, πνπ απνθαιείηαη 

«πξνεηδνπνίεζε βέξγαο». Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα ξσηάηε γηα λα κάζεηε θαη ζα πξέπεη 

λα θσηηζηείηε απφ κφλνη ζαο. Θα κπνξνχζαηε λα πείηε: «Ήξζα λα κειεηήζσ γηαηί δελ γλσξίδσ 

ηίπνηα. Να θσηηζηψ, πάλσ ζε ηη; Γηαηί κε ρηππάο κε ηε βέξγα;». Απηφ δείρλεη φηη ν Βνπδηζκφο 

Εελ έρεη θζάζεη ζην ηέξκα ηνπ θέξαηνο ηνπ ηαχξνπ θαη δελ ππάξρεη ηίπνηα πιένλ λα δηδάμεη. 

Αθφκε θαη ν Μπνληηληάξκα δήισζε φηη ε δηδαζθαιία ηνπ κπνξνχζε λα κεηαβηβαζηεί κφλν ζε 

έμη γεληέο θαη κεηά απ’ απηέο δελ ζα εμππεξεηνχζε ζε ηίπνηα. Αξθεηνί αηψλεο έρνπλ πεξάζεη. 

Καη φκσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αθφκα θαη ζήκεξα θξαηάλε ζηαζεξά ηα δφγκαηα ηνπ 

Βνπδηζκνχ Εελ. Πνην είλαη ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο δήισζεο ηνπ αθηακνχλη «Καλέλα 

Νηάξκα δελ είλαη νξηζηηθφ»; Σν επίπεδν ηνπ αθηακνχλη ήηαλ ην Σαζαγθάηα
12

. Πνιινί κνλαρνί, 

ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, δελ θαηάθεξαλ λα θσηηζηνχλ ζην επίπεδν ηνπ αθηακνχλη, ζην 

χςνο ηνπ δηθνχ ηνπ πεδίνπ αληίιεςεο, ζην αιεζηλφ λφεκα ηνπ Νηάξκα πνπ δίδαμε ή ζην 

πξαγκαηηθφ λφεκα απηνχ πνπ είπε. Έηζη νη άλζξσπνη αξγφηεξα ην εξκήλεπζαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 

άιινλ ηξφπν, κε απνηέιεζκα κεγάιε ζχγρπζε. Νφκηζαλ φηη ην «Καλέλα Νηάξκα δελ είλαη 

νξηζηηθφ» ζήκαηλε φηη θαλείο δελ ζα έπξεπε λα ην δηδάμεη θαη πσο δελ ζα ήηαλ Νηάξκα εάλ 

δηδάζθνληαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζεκαίλεη απηφ. ηαλ ν αθηακνχλη θσηίζηεθε θάησ απφ 

έλα Μπφληη δέλδξν, δελ έθηαζε ζην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα ακέζσο. ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                 
9
 αθηακνχλη: ηζηνξηθφο Βνχδαο, Γθνπαηάκα ηληάξηα. 

10
 Νηάξκα: ε δηδαζθαιία ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

11
 θάβνληαο κέζα ζην θέξαην ηνπ ηαχξνπ : θιαζηθή θηλέδηθε έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη, αθνινπζψληαο αδηέμνδν. 

12
 Σαζαγθάηα: θσηηζκέλν Ολ πνπ θαηέρεη Θέζε Καξπνχ, ε νπνία ζέζε είλαη αλψηεξε απφ ηα επίπεδα ησλ 

Μπνηηζάηβα θαη Άξραη. 
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ζαξαληαελληάρξνλεο δηδαζθαιίαο ηνπ Νηάξκα ηνπ βειηίσλε ζηαζεξά ηνλ εαπηφ ηνπ. πνηε 

αλαβάζκηδε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε αλψηεξν επίπεδν, θνίηαδε πίζσ θαη ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη ην 

Νηάξκα πνπ κφιηο είρε δηδάμεη ήηαλ φιν ιάζνο. ηαλ πάιη πξνφδεπε αλαθάιππηε φηη ην Νηάξκα 

πνπ κφιηο δίδαμε ήηαλ πάιη ιάζνο. Κάλνληαο αθφκε κεγαιχηεξε πξφνδν ζπλεηδεηνπνηνχζε θαη 

πάιη φηη ην Νηάξκα πνπ κφιηο δίδαμε ήηαλ ιαζεκέλν. ε φια απηά ηα ζαξάληα ελληά ρξφληα 

πξνφδεπε ζπλερψο. πνηε έθηαλε ζε αλψηεξν επίπεδν, αλαθάιππηε φηη ην Νηάξκα πνπ είρε 

δηδάμεη ζην παξειζφλ ήηαλ ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαηά ηελ αληίιεςή ηνπ. Δπίζεο αλαθάιπςε 

φηη ην Νηάξκα ζε θάζε επίπεδν είλαη πάληα ε εθδήισζε ηνπ Νηάξκα ζε εθείλν ην επίπεδν, φηη 

ππάξρεη Νηάξκα ζε θάζε επίπεδν θαη φηη θαλέλα απ’ απηά δελ είλαη ε απφιπηε αιήζεηα ηνπ 

ζχκπαληνο. Σν Νηάξκα ζηα πςειά επίπεδα είλαη πην θνληά ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο 

απ’ απηφ ησλ ρακεινηέξσλ επηπέδσλ. πλεπψο δήισζε: «Καλέλα Νηάξκα δελ είλαη νξηζηηθφ».  

 

ην ηέινο ν αθηακνχλη δήισζε επίζεο: «Γελ έρσ δηδάμεη θαλέλα Νηάξκα ζηε δσή κνπ». 

Ο Βνπδηζκφο Εελ θαη πάιη παξαλφεζε απηά ηα ιφγηα, ζεσξψληαο φηη ελλννχζε πσο δελ ππήξρε 

Νηάξκα λα δηδαρηεί. ηα ηειεπηαία ηνπ ρξφληα ν αθηακνχλη είρε ήδε θζάζεη ζην επίπεδν ηνπ 

Σαζαγθάηα. Γηαηί είπε φηη δελ είρε δηδάμεη θαλέλα Νηάξκα; Πνην δήηεκα πξαγκαηηθά πξνέβαιε; 

Γήισλε φηη: «Αθφκε θαη ζην επίπεδφ κνπ, ην Σαζαγθάηα, νχηε ηελ απφιπηε αιήζεηα ηνπ 

ζχκπαληνο έρσ δεη νχηε πνην είλαη ην απφιπην Νηάξκα». Καηά ζπλέπεηα δήηεζε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο αξγφηεξα λα κελ πάξνπλ ηα ιφγηα ηνπ ζαλ ηελ απφιπηε ή ακεηάβιεηε αιήζεηα. 

Γηαθνξεηηθά απηφ ζα ηνπο πεξηφξηδε ζην ίδην ή ζε ρακειφηεξν απφ ην Σαζαγθάηα επίπεδν θαη 

έηζη δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα. Οη άλζξσπνη αξγφηεξα δελ 

κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην πξαγκαηηθφ λφεκα απηήο ηεο πξφηαζεο θαη λφκηζαλ φηη ην Νηάξκα 

εάλ δηδαρηεί δελ είλαη Νηάξκα – έηζη ην θαηάιαβαλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αθηακνχλη έιεγε 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά Νηάξκα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη φηη ην Νηάξκα ζε θάζε επίπεδν 

δελ είλαη ε απφιπηε αιήζεηα ηνπ ζχκπαληνο. Χζηφζν ην Νηάξκα ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν 

αλαιακβάλεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζην επίπεδν απηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηνπ είδνπο 

αξρή εμέθξαδε. 

 

ην παξειζφλ πνιινί άλζξσπνη, εηδηθά απηνί ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ, δηαηεξνχζαλ κηα 

ηέηνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςε θαη κηα ηφζν ζηξεβισκέλε άπνςε. Πψο ζα κπνξνχζαηε λα 

αζθήζεηε θαη λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ρσξίο δηδαζθαιία θαη θαζνδήγεζε; Τπάξρνπλ 

πνιιέο ζρεηηθέο ηζηνξίεο ζηνλ Βνπδηζκφ. Μεξηθνί κπνξεί λα έρνπλ δηαβάζεη γηα θάπνηνλ πνπ 

πήγε ζηνλ παξάδεηζν. Φζάλνληαο ινηπφλ ζηνλ παξάδεηζν αλαθάιπςε φηη θάζε ιέμε ηεο 

Γηακαληέληαο νχηξαο
13

 εθεί πάλσ ήηαλ δηαθνξεηηθή απ’ απηήλ εδψ θάησ θαη ην λφεκα ήηαλ 

εληειψο δηαθνξεηηθφ. Πψο γηλφηαλ θαη απηή ε Γηακαληέληα νχηξα λα είλαη δηαθνξεηηθή απ’ 

απηήλ ζηνλ θνηλφ αλζξψπηλν θφζκν; Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ ηζρπξίδνληαη: «Ζ Ηεξή 

Βίβινο ζηνλ "Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο" είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απ’ απηήλ 

εδψ θάησ, δελ είλαη θαζφινπ ην ίδην πξάγκα. ρη κφλν ηα ιφγηα είλαη δηαθνξεηηθά, αιιά θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ην λφεκα είλαη φια δηαθνξεηηθά, ζαλ λα έρνπλ αιιάμεη». Πξαγκαηηθά έηζη 

είλαη, γηαηί ν ίδηνο Φα αιιάδεη ζε θάζε επίπεδν θαη εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη φζνλ 

αθνξά ηνπο αζθνχκελνπο κπνξεί λα αλαιάβεη δηαθνξεηηθνχο θαζνδεγεηηθνχο ξφινπο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνλ Βνπδηζκφ ππάξρεη έλα βηβιηαξάθη πνπ ιέγεηαη Ξελάγεζε ζηνλ 

Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο. Δθεί κέζα γξάθεη φηη θαζψο έλαο κνλαρφο θαζφηαλ 

ζε δηαινγηζκφ, ην Αξρέγνλν Πλεχκα
14

 ηνπ (Γηνπάλζελ) πήγε ζηνλ «Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο 

Μαθαξηφηεηαο» θαη είδε πψο ήηαλ. Έκεηλε γηα κηα κέξα. ηαλ επέζηξεςε ζηνλ αλζξψπηλν 

θφζκν είραλ πεξάζεη έμη ρξφληα. Σνλ είδε ηνλ Παξάδεηζν; Ναη, ηνλ είδε, αιιά απηφ πνπ είδε δελ 

ήηαλ ε αιεζηλή ηνπ θαηάζηαζε. Γηαηί; Γηφηη ην επίπεδφ ηνπ δελ ήηαλ αξθεηά πςειφ θαη απηφ 

πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ κφλν ε εθδήισζε ηνπ «Νφκνπ ηνπ Φν» ζην επίπεδφ ηνπ. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα δεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, επεηδή έλαο θφζκνο ζαλ θη απηφλ είλαη 

                                                 
13

 Γηακαληέληα νχηξα : αξραία ηεξά θείκελα ζηνλ Βνπδηζκφ. 
14

 Αξρέγνλν Πλεχκα : Τπνδηαηξείηαη ζην Κχξην Πλεχκα (Σδνπ Γηνπάλζελ) θαη ζην Βνεζεηηθφ Πλεχκα (Φνπ 

Γηνπάλζελ). Ζ παξαδνζηαθή θηλέδηθε ζθέςε ζεσξεί φηη κέζα ζην ζψκα ππάξρνπλ πνιιά πλεχκαηα πνπ ειέγρνπλ 

θαη θαηεπζχλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο (π.ρ. πνιινί πηζηεχνπλ φηη έλα πλεχκα δηακέλεη ζην 

ζπθψηη θαη ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ). 
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εθδήισζε ηεο ζχλζεζήο ηνπ απφ ηνλ Φα. Έηζη ζα έιεγα φηη απηφ είλαη ην λφεκα ηνχ «Καλέλα 

Νηάξκα δελ είλαη νξηζηηθφ». 

Σν Σδελ-αλ-Ρελ είλαη ην Μνλαδηθό Κξηηήξην γηα λα Γηαθξίλεηε Καινύο θαη 

Καθνύο αλζξώπνπο 

ηνλ Βνπδηζκφ πάληα ζπδεηνχζαλ γηα ην ηη είλαη ν «Νφκνο ηνπ Φν». Τπάξρνπλ επίζεο 

άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ην Νηάξκα πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ Βνπδηζκφ είλαη ν «Νφκνο ηνπ Φν» 

ζηελ νιφηεηά ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Σν Νηάξκα πνπ δίδαμε ν αθηακνχλη πξηλ 

δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα ρξφληα ήηαλ κφλν γηα ζπλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο ζε πνιχ ρακειφ 

επίπεδν – δηδάρζεθε ζ’ εθείλνπο πνπ κφιηο είραλ εμειηρζεί απφ κηα πξσηφγνλε θνηλσλία θαη 

αθφκα είραλ πνιχ απιντθά κπαιά. ήκεξα είλαη ε Σειηθή Πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα
15

 ζηελ νπνία 

αλαθέξζεθε. Σψξα νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ πιένλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα κ’ εθείλν ην 

Νηάξκα. ηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα αθφκα θαη νη κνλαρνί ζηνπο λανχο έρνπλ δπζθνιία 

λα ζψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πφζσ κάιινλ λα πξνζθέξνπλ ζσηεξία ζε άιινπο. ην Νηάξκα πνπ 

θήξπμε ν αθηακνχλη εθείλε ηελ πεξίνδν, παίξλνληαο ππφςε ηνπ εθείλε ηελ θαηάζηαζε, δελ 

δίδαμε φια φζα ν ίδηνο γλψξηδε ζην επίπεδφ ηνπ γηα ηνλ Νφκν ηνπ Φν. Δπίζεο είλαη αδχλαηνλ –

απηφ ην Νηάξκα– λα θξαηεζεί ακεηάβιεην γηα πάληα. 

 

πσο ε θνηλσλία αλαπηχζζεηαη, ν αλζξψπηλνο λνπο γίλεηαη πην πεξίπινθνο, θάλνληάο ην 

δχζθνιν πιένλ γηα ηνπο αλζξψπνπο λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Σν 

Νηάξκα ηνπ Βνπδηζκνχ δελ κπνξεί λα πεξηιάβεη νιφθιεξν ηνλ Νφκν ηνπ Φν – είλαη κνλάρα έλα 

πνιχ κηθξφ θνκκάηη απφ ηνλ Νφκν ηνπ Φν. Τπάξρνπλ πνιινί άιινη αθφκα κεγάινη ηξφπνη 

θαιιηέξγεηαο ζηε ρνιή ηνπ Φν, νη νπνίνη κεηαδίδνληαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Αλά ηνπο 

αηψλεο έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ Γάζθαιν ζε καζεηή. Γηαθνξεηηθά επίπεδα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

Φα θαη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθφ Φα. ια απηά είλαη νη δηάθνξεο εθδειψζεηο 

ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ο αθηακνχλη 

επίζεο αλέθεξε φηη ππήξραλ νγδφληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξφπνη θαιιηέξγεηαο γηα ηε Βνπδηζηηθή 

νινθιήξσζε. Ο Βνπδηζκφο σζηφζν πεξηιακβάλεη κφλν ιίγνπο πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο, φπσο Βνπδηζκφο Εελ, Αγλή Γε, Σηαληάη, Υνπαγηάλ θαη Σαληξηζκφο – απηά δελ 

κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχζνπλ νιφθιεξν ηνλ Νφκν ηνπ Φν. Καη εθηφο απηνχ νχηε ν ίδηνο ν 

αθηακνχλη θήξπμε φιν ην Νηάξκα ηνπ – δίδαμε κφλν ην θνκκάηη πνπ άξκνδε ζηε δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπσλ εθείλεο ηεο επνρήο. 

 

Ση είλαη ηφηε ν Νφκνο ηνπ Φν; Σν πιένλ ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζχκπαληνο, 

ην Σδελ-αλ-Ρελ (Αιήζεηα, Καινζχλε, Αλεθηηθφηεηα), είλαη ε πςειφηεξε εθδήισζε ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Φν. Απηφο είλαη ν ζεκειηψδεο Νφκνο ηνπ Φν. Ο Νφκνο ηνπ Φν εθδειψλεηαη κε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο θαζνδεγεηηθνχο 

ξφινπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. ζν ρακειφηεξν ην επίπεδν, ηφζν πην ζχλζεηνο. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην Σδελ-αλ-Ρελ, ππάξρεη ζηα κηθξνζθνπηθά κφξηα ηνπ αέξα, ηεο πέηξαο, ηνπ 

μχινπ, ηνπ ρψκαηνο, ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα, ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο – ζε φιε ηελ χιε. 

ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο πίζηεπαλ φηη ηα «Πέληε ηνηρεία»
16

 ζπλζέηνπλ φια ηα πξάγκαηα θαη 

ηελ χιε ζην ζχκπαλ. Κη απηά επίζεο θέξνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ Σδελ-αλ-Ρελ. Έλαο 

αζθνχκελνο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν κφλν ζην 

επίπεδν ζην νπνίν έρεη θηάζεη ε θαιιηέξγεηά ηνπ. Απηφ είλαη ην επίπεδν θαη ε «Θέζε Καξπνχ»
17

 

ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ. Μηιψληαο γεληθά ν Φα είλαη απέξαληνο. Απφ ηε ζθνπηά ηνχ πιένλ 

αλψηαηνπ επηπέδνπ είλαη πνιχ απιφο, δηφηη ν Φα κνηάδεη κε κηα ππξακίδα ζηε κνξθή. ην 

πςειφηεξν ζεκείν απηήο ν Φα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηξεηο ιέμεηο: Σδελ-αλ-Ρελ. Δίλαη 

εμαηξεηηθά ζχλζεηνο φηαλ εθδειψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Πάξηε έλαλ άλζξσπν γηα 

παξάδεηγκα. Ζ ρνιή ηνπ Σάν ζεσξεί ην αλζξψπηλν ζψκα έλα κηθξφ ζχκπαλ. Έλαο άλζξσπνο 

έρεη θπζηθφ ζψκα, φκσο έλαο άλζξσπνο δελ είλαη πιήξεο κφλν κε έλα πιηθφ ζψκα. Πξέπεη λα 

                                                 
15

 Σειηθή Πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα : ζχκθσλα κε ηνλ Βνχδα αθηακνχλη, ε «Σειηθή πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα» ζα άξρηδε 

πεληαθφζηα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ θαη ην Νηάξκα ηνπ δελ ζα κπνξνχζε πηα λα ζψδεη αλζξψπνπο. 
16

 Πέληε ζηνηρεία : κέηαιιν, μχιν, λεξφ, θσηηά θαη γε. 
17

 Θέζε Καξπνχ : ζηε ρνιή ηνπ Φν, είλαη ην επίπεδν επίηεπμεο θάπνηνπ, π.ρ. Άξραη, Μπνηηζάηβα, Σαζαγθάηα θιπ. 
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έρεη επίζεο αλζξψπηλε ηδηνζπγθξαζία, πξνζσπηθφηεηα, ραξαθηήξα θαη Αξρέγνλν Πλεχκα. Μφλν 

ηφηε κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ πιήξε θαη αλεμάξηεην άλζξσπν κε αηνκηθφηεηα. Σν ίδην 

πξάγκα ζπκβαίλεη κε ην ζχκπαλ καο: Έρεη ηνλ γαιαμία καο θαη άιινπο γαιαμίεο, θαζψο επίζεο 

δσή θαη λεξφ. ια απηά ηα κπξηάδεο πξάγκαηα απνηεινχλ φςεηο ηεο πιηθήο ηνπ χπαξμεο. Σελ 

ίδηα ζηηγκή φκσο έρεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ: Σδελ-αλ-Ρελ. ια ηα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα 

ηεο χιεο ελζσκαηψλνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ – αθφκε θαη ηα απνιχησο κηθξνζθνπηθά 

ζσκαηίδηα έρνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα. 

 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ην Σδελ-αλ-Ρελ, είλαη ην θξηηήξην πνπ πξνζδηνξίδεη ηη είλαη 

θαιφ θαη ηη θαθφ ζην ζχκπαλ. Ση είλαη θαιφ; Ση είλαη θαθφ; Κξίλεηαη απ’ απηφ. Σν ληε
18

 πνπ 

αλέθεξαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζφλ είλαη επίζεο ην ίδην. Βέβαηα ην εζηθφ πξφηππν ζηελ 

ζεκεξηλή θνηλσλία έρεη ήδε αιιάμεη θαη δηαζηξεβισζεί. Αλ ζήκεξα θάπνηνο έρεη σο πξφηππν 

ηνλ Λέη Φελγθ
19

, κπνξεί λα ζηηγκαηηζηεί σο δηαλνεηηθά άξξσζηνο. Αιιά πνηνο ζηε δεθαεηία ηνπ 

‘50 ή ηνπ ‘60 ζα έιεγε φηη απηφ ην άηνκν είλαη δηαλνεηηθά άξξσζην; Σν αλζξψπηλν εζηθφ 

πξφηππν μεπέθηεη ηξνκαρηηθά θαη νη αλζξψπηλεο εζηθέο αμίεο αιινηψλνληαη θαζεκεξηλά. Οη 

άλζξσπνη αθνινπζνχλ κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη δελ δηζηάδνπλ λα βιάςνπλ ηνπο άιινπο γηα 

ην παξακηθξφ πξνζσπηθφ θέξδνο. Αγσλίδνληαη θαη παιεχνπλ ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιινλ 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε κέζν. θεθηείηε ην φινη: Θα επηηξαπεί απηφ λα ζπλερηζηεί; ηαλ 

θάπνηνη θάλνπλ έλα ζθάικα θη εζείο ηνπο ην επηζεκαίλεηε, δελ ζαο ιακβάλνπλ θαλ ππφςε ηνπο 

– πξαγκαηηθά δελ κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ φηη θάλνπλ θάηη ιαζεκέλν. Μεξηθνί άλζξσπνη 

αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε βάζε ην μεπεζκέλν εζηθφ πξφηππν. Δπεηδή ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε έρνπλ αιιάμεη, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαιχηεξν απφ ηνπο άιινπο. Αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν αιιάδεη ην αλζξψπηλν εζηθφ πξφηππν, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο παξακέλεη 

ακεηάβιεην θαη είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην πνπ δηαθξίλεη ηνπο θαινχο αλζξψπνπο απφ ηνπο 

θαθνχο. Δπνκέλσο σο αζθνχκελνη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε αθνινπζψληαο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο θη φρη ηα πξφηππα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Δάλ ζέιεηε λα 

επηζηξέςεηε ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ζαο εαπηφ θαη λα πξνρσξήζεηε πξνο ηα πάλσ ζηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε ζχκθσλα κ’ απηφ ην θξηηήξην. Χο άλζξσπνο είζηε 

θαιφο κφλν εάλ κπνξείηε λα αθνινπζείηε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, ην Σδελ-αλ-

Ρελ. Ο άλζξσπνο πνπ πεγαίλεη ελάληηα ζ’ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πξαγκαηηθά θαθφο. 

ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ή ζηελ θνηλσλία κεξηθνί άλζξσπνη ίζσο πνπλ φηη είζηε θαθφο, αιιά 

κπνξεί λα κελ είζηε απαξαίηεηα θαθφο. Μεξηθνί κπνξεί λα πνπλ φηη είζηε θαιφο, αιιά ίζσο λα 

κελ είζηε πξαγκαηηθά θαιφο. Χο αζθνχκελνο, εάλ ζπληαπηηζηείηε κ’ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, 

είζηε έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη επηηχρεη ην Σάν – αθξηβψο ηφζν απιή είλαη ε αξρή. 

 

Καηά ηελ άζθεζε ηνπ Σδελ-αλ-Ρελ ε ρνιή ηνπ Σάν ηνλίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Σδελ. 

Δπνκέλσο ζηε ρνιή ηνπ Σάν πηζηεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Σδελ σο κέζν αλάπηπμεο ηεο 

θχζεο ηνπ αλζξψπνπ. Θα πξέπεη λα ιέεη ηελ αιήζεηα, λα θάλεη πξάγκαηα κε εηιηθξίλεηα, λα είλαη 

έληηκνο άλζξσπνο, λα επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπ εαπηφ θαη ζην ηέινο λα γίλεη έλαο 

Αιεζηλφο Άλζξσπνο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο. Πεξηιακβάλεη βέβαηα θαη Ρελ θαη αλ, αιιά κε 

έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Σδελ. Ζ ρνιή ηνπ Φν ηνλίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλ απφ ην 

Σδελ-αλ-Ρελ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αλ κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα θαξδηά πνιχ κεγάιεο 

επζπιαρλίαο θαη φηαλ απηή ε θαξδηά κεγάιεο επζπιαρλίαο εθδειψλεηαη, αλαθαιχπηεηε φηη φια 

ηα φληα ππνθέξνπλ θη έηζη πιεκκπξίδεζηε απφ κηα επηζπκία: Να ζψζεηε φια ηα φληα. Έρνπλ θαη 

Σδελ θαη Ρελ, αιιά κε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλ. Σν Φάινπλ Νηάθα καο, ν Μέγαο 

Γξφκνο ηνπ Σξνρνχ ηνπ Νφκνπ, είλαη βαζηζκέλν ζην πςειφηεξν πξφηππν ηνπ ζχκπαληνο, Σδελ, 

αλ θαη Ρελ, ηα νπνία θαη θαιιηεξγνχκε φια ηαπηφρξνλα. Έηζη απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη 

ηεξάζηην. 

Σν Σζηγθόλγθ είλαη Πξντζηνξηθόο Πνιηηηζκόο 

Ση είλαη ην ηζηγθφλγθ; Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ κηινχλ γη’ απηφ. Απηφ πνπ εγψ ιέσ 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ιέλε απηνί. Απηνί κηινχλ γηα ην ηζηγθφλγθ ζηα επίπεδα ηνπο, 
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 Νηε : αξεηή, Αμία, Ήζνο, κηα πνιχηηκε ιεχθε νπζία. 
19

 Λέη Φελγθ : εζηθφ ππφδεηγκα Κηλέδνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. 
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ελψ εγψ κηιψ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηγθφλγθ απφ πςειφηεξν επίπεδν θαη απηφ είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ απφ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε. Μεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ζηε ρψξα καο ην ηζηγθφλγθ έρεη ηζηνξία δχν ρηιηάδσλ ρξφλσλ. Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ 

ιέλε φηη έρεη ηζηνξία ηξηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ. Μεξηθνί αλαθέξνπλ φηη έρεη ηζηνξία πέληε 

ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη πξνζεγγίδεη απηήλ ηνπ θηλέδηθνπ πνιηηηζκνχ καο. Άιινη ιέλε αθφκα –κε 

βάζε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα– φηη έρεη κηα ηζηνξία επηά ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη έηζη ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ηελ ηζηνξία ηνπ θηλέδηθνπ πνιηηηζκνχ καο. Αιιά, κνιαηαχηα, ε ρξνλνινγία δελ 

κπνξεί λα μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ ηνπ Γαξβίλνπ νη άλζξσπνη εμειίρζεθαλ απφ πδξφβηα θπηά ζε 

πδξφβηα δψα. Καηφπηλ κεηαθφκηζαλ γηα λα δήζνπλ ζηε γε θαη κεηά ζηα δέληξα. ηε ζπλέρεηα 

επέζηξεςαλ πάιη ζηε γε, κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε πίζεθνπο θαη ηειηθά εμειίρζεθαλ ζηνπο 

ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο κε πνιηηηζκφ θαη λφεζε. Με βάζε απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ δελ έρνπλ 

πεξάζεη πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο ρξφληα απφ ηελ πξαγκαηηθή εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ. Κνηηάδνληαο αθφκε πην πίζσ ζηνλ ρξφλν δελ ππήξρε θαλ θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ 

κε θφκπνπο
20

. Δθείλνη νη άλζξσπνη ληχλνληαλ κε θχιια δέληξσλ θαη έηξσγαλ σκφ θξέαο. 

Πεγαίλνληαο αθφκε πην πίζσ, βξίζθνπκε πσο ήηαλ απνιχησο άγξηνη θαη πξσηφγνλνη άλζξσπνη. 

Μπνξεί λα κελ ήμεξαλ θαλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσηηά. 

 

κσο εδψ έρνπκε έλα πξφβιεκα. Πνιιά ππνιείκκαηα αξραίσλ πνιηηηζκψλ ζε πνιιά κέξε 

ηνπ θφζκνπ ρξνλνινγνχληαη πνιχ παιαηφηεξα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ καο. 

Απηά ηα αξραία ππνιείκκαηα παξνπζηάδνπλ έλα εμαηξεηηθά πξνεγκέλν επίπεδν ηέρλεο. Απφ 

άπνςε θαιιηηερληθήο αμίαο είλαη πξάγκαηη ζε πνιχ πξνρσξεκέλν επίπεδν. Ζ ζχγρξνλε 

αλζξσπφηεηα απιά κηκείηαη ηηο ηέρλεο ησλ αξραίσλ ιαψλ, ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ νπνίσλ είλαη 

πνιχ κεγάιεο θαιιηηερληθήο αμίαο. Παξ’ φια απηά, είλαη ππνιείκκαηα ειηθίαο άλσ ησλ εθαηφ 

ρηιηάδσλ ρξφλσλ, κεξηθψλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ, κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ ή αθφκα θαη 

άλσ ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. Γηα ζθεθηείηε ην ν θαζέλαο ζαο: Γελ θαζηζηνχλ πεξίγειε 

ηε ζεκεξηλή ηζηνξία; ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θαζφινπ αζηείν, δηφηη ε αλζξσπφηεηα 

ζπλερψο βειηηψλεηαη θαη αλαθαιχπηεηαη μαλά θαη μαλά. Έηζη αλαπηχζζεηαη ε θνηλσλία. Ζ 

αξρηθή ηεο θαηαλφεζε κπνξεί λα κελ είλαη απφιπηα ζσζηή. 

 

Πνιινί άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ αθνχζεη γηα ηνλ φξν «πξντζηνξηθή θνπιηνχξα» γλσζηή 

επίζεο θαη ζαλ «πξντζηνξηθφο πνιηηηζκφο». Θα κηιήζνπκε γηα ηνλ πξντζηνξηθφ πνιηηηζκφ. ηε 

γε ππάξρνπλ νη ήπεηξνη ηεο Αζίαο, ηεο Δπξψπεο, ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, 

ηεο Χθεαλίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αληαξθηηθήο. Οη γεσιφγνη ηηο νλνκάδνπλ επεηξσηηθέο 

πιάθεο. Απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ απηψλ ησλ επεηξσηηθψλ πιαθψλ θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη 

αξθεηέο δεθάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα. Γειαδή πνιιέο ήπεηξνη έρνπλ αλαδπζεί απφ ηνλ ππζκέλα 

ηνπ σθεαλνχ θαη πνιιέο ήπεηξνη έρνπλ βνπιηάμεη ζηνλ βπζφ ηνπ. Έρνπλ πεξάζεη δεθάδεο 

εθαηνκκχξηα ρξφληα απφ ηφηε πνπ ζηαζεξνπνηήζεθαλ φπσο είλαη ηψξα. Χζηφζν ζε πνιιά 

ζεκεία θάησ απφ ηα λεξά ησλ σθεαλψλ έρνπλ αλαθαιπθζεί θάπνηα ςειά θαη κεγάια αξραία 

αξρηηεθηνληθά έξγα. Απηά ηα θηίξηα είλαη πνιχ φκνξθα ηερλνπξγεκέλα θαη δελ είλαη πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηεο ζχγρξνλήο καο αλζξσπφηεηαο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα είραλ ρηηζηεί πξηλ 

βπζηζηνχλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ σθεαλνχ. Πνηνη φκσο δεκηνχξγεζαλ απηνχο ηνπο πνιηηηζκνχο 

δεθάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ; Δθείλε ηελ πεξίνδν ε αλζξψπηλε θπιή δελ ήηαλ θαλ πίζεθνη. 

Πψο ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη ηέηνηαο απαξάκηιιεο ζνθίαο; Αξραηνιφγνη απφ 

φιν ηνλ θφζκν έρνπλ αλαθαιχςεη έλαλ νξγαληζκφ πνπ ιέγεηαη ηξηινβίηεο θαη ππήξμε απφ 260 

έσο 600 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Απηφ ην είδνο νξγαληζκνχ εμαθαλίζηεθε πξηλ απφ 260 

εθαηνκκχξηα ρξφληα. Έλαο Ακεξηθαλφο επηζηήκνλαο αλαθάιπςε έλα απνιίζσκα ηξηινβίηε κε 

κηα αλζξψπηλε παηεκαζηά πάλσ ηνπ. Ζ παηεκαζηά ήηαλ απνηππσκέλε νινθάζαξα απφ θάπνηνλ 

κε παπνχηζηα. Απηφ δελ θαζηζηά πεξίγεινπο ηνπο ηζηνξηθνχο; Πψο ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ 

αλζξψπηλα πιάζκαηα 260 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, ζχκθσλα κε ηε Γαξβίλεηα Θεσξία ηεο 

Δμέιημεο ησλ Δηδψλ; 

 

ην κνπζείν ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεξνχ ππάξρεη έλαο βξάρνο πνπ έρεη 

                                                 
20

 ηελ αξραία Κίλα ε ρξήζε θφκπσλ ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε. Δίραλ ηφζν πνιχ εκβαζχλεη ψζηε αθφκα θαη έξγα 

ηέρλεο (πίλαθεο, θιπ.) δεκηνπξγνχζαλ κε ζπζηνηρίεο θφκπσλ. Μία απ’ ηηο πνιιέο ρξήζεηο ηνπο ήηαλ θαη ε 

θαηαγξαθή γεγνλφησλ. 
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ραξαγκέλε πάλσ ηνπ κηα αλζξψπηλε κνξθή. Μεηά απφ έξεπλα θαζνξίζηεθε φηη απηή ε 

αλζξψπηλε κνξθή ραξάρηεθε ηξηάληα ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ. Απηή ε αλζξψπηλε κνξθή σζηφζν 

είλαη ληπκέλε κε ξνχρα, θαπέιν θαη παπνχηζηα, κε έλα ηειεζθφπην ζην ρέξη θαη παξαθνινπζεί 

ηα νπξάληα ζψκαηα. Πψο κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη λα πθαίλνπλ χθαζκα θαη λα θνξάλε ξνχρα 

πξηλ ηξηάληα ρηιηάδεο ρξφληα; Πην απίζηεπην αθφκα είλαη φηη παξαηεξνχζε ηα νπξάληα ζψκαηα 

κε ηειεζθφπην θαη άξα θαηείρε έλα νξηζκέλν πνζφ αζηξνλνκηθήο γλψζεο. Αλέθαζελ 

ζεσξνχζακε φηη ήηαλ ν Γαιηιαίνο, έλαο Δπξσπαίνο, πνπ εθεχξε ην ηειεζθφπην θη απηφ ήηαλ 

εδψ θαη ιίγα πεξηζζφηεξα απφ ηξηαθφζηα ρξφληα. Πνηνο φκσο εθεχξε ην ηειεζθφπην ηξηάληα 

ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ; Τπάξρνπλ αθφκα πνιινί άιπηνη γξίθνη. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ 

λσπνγξαθίεο ραξαγκέλεο ζε πνιιέο ζπειηέο ηεο Γαιιίαο, ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θαη ησλ Άιπεσλ 

πνπ θαίλνληαη ξεαιηζηηθέο θαη αιεζνθαλείο. Οη ραξαγκέλεο κνξθέο εθεί κέζα θαίλνληαη 

εμαηξεηηθά εθιεπηπζκέλεο θαη είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε νξπθηή κπνγηά. Απηνί νη άλζξσπνη 

σζηφζν θνξνχλ ζχγρξνλα ξνχρα πνπ κνηάδνπλ κε δπηηθά θνπζηνχκηα θαη θνξνχλ ζηελά 

παληειφληα. Μεξηθνί αθφκα θξαηνχλ θάηη ζαλ πίπεο, ελψ άιινη θξαηάλε κπαζηνχληα θαη θνξνχλ 

θαπέια. Πψο ζα κπνξνχζαλ νη πίζεθνη πξηλ κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα λα θηάζνπλ ζε 

έλα ηέηνην πξνεγκέλν θαιιηηερληθφ επίπεδν; 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα, ελφο αθφκα πην καθξηλνχ θαηξνχ. ηελ 

Αθξηθή ππάξρεη ε Γεκνθξαηία ηεο Γθακπφλ, ε νπνία έρεη κεηάιιεπκα νπξαλίνπ. Απηή ε ρψξα 

είλαη ζρεηηθά ππναλάπηπθηε. Γελ κπνξεί λα παξάγεη νπξάλην κφλε ηεο θαη εμάγεη ην κεηάιιεπκα 

ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Σν 1972 έλαο Γάιινο βηνκήραλνο εηζήγαγε απηφ ην κεηάιιεπκα 

νπξαλίνπ. Μεηά απφ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο αλαθάιπςαλ φηη ην κεηάιιεπκα νπξαλίνπ είρε ήδε 

εμνξπρηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί. Απηφ ην βξήθαλ πνιχ πεξίεξγν θαη έζηεηιαλ επηζηήκνλεο λα ην 

κειεηήζνπλ. Δπηζηήκνλεο απφ πνιιέο ρψξεο πήγαλ εθεί λα εξεπλήζνπλ. Σειηθά επηβεβαηψζεθε 

πσο απηφ ην νξπρείν νπξαλίνπ ήηαλ έλαο κεγάιεο θιίκαθαο ππξεληθφο αληηδξαζηήξαο κε πνιχ 

ινγηθή δηάηαμε. Αθφκα θαη νη ζχγρξνλνί καο άλζξσπνη δελ ζα κπνξνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε 

λα θηηάμνπλ θάηη ηέηνην. Καη πφηε είρε ρηηζηεί; Δίρε θαηαζθεπαζηεί δχν δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα 

πξηλ θαη ήηαλ ζε ιεηηνπξγία γηα 500 ρηιηάδεο ρξφληα. Απηά ηα λνχκεξα είλαη απιψο αζηξνλνκηθά 

θαη δελ κπνξνχλ κε θαλέλα ηξφπν λα εμεγεζνχλ κε ηελ Θεσξία ηνπ Γαξβίλνπ. Τπάξρνπλ πνιιά 

ηέηνηα παξαδείγκαηα. Απηά πνπ ε ζεκεξηλή επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θνηλφηεηα έρεη ήδε 

αλαθαιχςεη είλαη αξθεηά γηα λα αιιάμνπλ ηα παξφληα δηδαθηηθά βηβιία. Αθνχ νη ζπκβαηηθνί 

ηξφπνη ζθέςεο ηεο αλζξσπφηεηαο κνξθνπνηήζνπλ έλα ζπζηεκαηνπνηεκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη ζθέςεο, είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο λα γίλνπλ απνδεθηέο. Αθφκα θη φηαλ ε 

αιήζεηα θαλεξψλεηαη, νη άλζξσπνη δελ ηνικνχλ λα ηελ δερηνχλ θαη ελζηηθησδψο ηελ 

απνξξίπηνπλ. Λφγσ ηεο επηξξνήο ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ ζθέςεο θαλείο κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη βάιεη ζπζηεκαηηθά ζε κηα ηάμε απηά ηα επξήκαηα. Καηά ζπλέπεηα νη αλζξψπηλεο 

λννηξνπίεο έξρνληαη πάληα θαζπζηεξεκέλα πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο. Μφιηο κηιήζεηε γη’ απηά ηα 

πξάγκαηα, ζα ππάξμνπλ άλζξσπνη πνπ ζα ηα νλνκάζνπλ πξνιήςεηο θαη ζα ηα απνξξίςνπλ, παξ’ 

φιν πνπ έρνπλ ήδε αλαθαιπθζεί. Απιά δελ θνηλνπνηήζεθαλ αθφκα επξέσο. 

 

Πνιινί ηνικεξνί επηζηήκνλεο ζην εμσηεξηθφ έρνπλ ήδε αλαγλσξίζεη δεκνζίσο πσο απηά 

ηα πξάγκαηα πξνέξρνληαη απφ πξντζηνξηθέο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο πνπ ππήξμαλ πξηλ απφ 

απηφλ ηεο δηθήο καο αλζξσπφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδνη 

πνιηηηζκνχ πξηλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ καο. Μέζα απφ μεζακκέλα εξείπηα βξήθακε αληηθείκελα πνπ 

δελ είλαη απφ κηα πεξίνδν πνιηηηζκνχ κφλν. Έηζη ζεσξείηαη φηη κεηά απφ θαζεκηά απφ ηηο πνιιέο 

θνξέο πνπ νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί αθαλίδνληαλ, κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο αλζξψπσλ 

επηβίσλε θαη δνχζε πξσηφγνλε δσή. Καηφπηλ πνιιαπιαζηάδνληαλ βαζκηαία γηα λα γίλνπλ ε 

θαηλνχξγηα αλζξψπηλε θπιή, μεθηλψληαο έλαλ θαηλνχξγην πνιηηηζκφ. Αξγφηεξα εμνινζξεχνληαλ 

θη απηνί θαη κεηά πάιη παξάγνληαλ κηα θαηλνχξηα αλζξψπηλε θπιή. Ζ αλζξσπφηεηα πεξλά 

αθξηβψο κέζα απφ ηέηνηεο πεξηνδηθέο αιιαγέο. Οη θπζηθνί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θίλεζε ηεο χιεο αθνινπζεί λφκνπο. Οη αιιαγέο νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληφο καο αθνινπζνχλ 

επίζεο λφκνπο. 

 

Δίλαη αδχλαηνλ ν πιαλήηεο καο, ε γε, κέζα ζ’ απηφ ην απέξαλην ζχκπαλ θαη ηνλ γαιαμία 

καο λα πεξηζηξέθεηαη πάληνηε νκαιά. Μπνξεί λα έρεη ζπγθξνπζηεί κε θάπνηνλ άιιν πιαλήηε 

θαηά ην παξειζφλ ή λα ζπλάληεζε άιια πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο. 
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Αλ ην δνχκε απφ ηε ζθνπηά ησλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ καο, ήηαλ απιψο θαλνληζκέλν λα 

γίλεη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Έθαλα πξνζεθηηθή έξεπλα θάπνηε θαη βξήθα φηη ε αλζξσπφηεηα έρεη 

ππνζηεί νινθιεξσηηθή εμφλησζε νγδφληα κία θνξέο. Με ιίγα ελαπνκείλαληα κέζα απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν πνιηηηζκφ, κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο αλζξψπσλ επηβίσλε θαη έκπαηλε ζηελ 

επφκελε πεξίνδν, δψληαο πάιη κηα πξσηφγνλε δσή. πσο ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο απμαλφηαλ, 

ηειηθά ν πνιηηηζκφο εκθαληδφηαλ θαη πάιη. Ζ αλζξσπφηεηα έρεη βηψζεη ηέηνηεο πεξηνδηθέο 

αιιαγέο νγδφληα κία θνξέο θαη αθφκε δελ ηηο έρσ εμαθξηβψζεη σο ην ηέινο. Οη Κηλέδνη κηινχλ 

γηα Κνζκηθφ ζπγρξνληζκφ, γηα επλντθέο γήηλεο ζπλζήθεο θαη ηελ αξκνλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Γηαθνξεηηθέο Κνζκηθέο αιιαγέο θαη δηαθνξεηηθνί Κνζκηθνί ζπγρξνληζκνί κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηε ζπλήζε αλζξψπηλε θνηλσλία. χκθσλα κε ηε θπζηθή ε 

θίλεζε ηεο χιεο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο – ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

ζχκπαληνο. 

 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ αλαθέξζεθα ζηνλ πξντζηνξηθφ πνιηηηζκφ ήηαλ γηα λα ηνλίζσ έλα 

ζεκείν: ηη ην ηζηγθφλγθ δελ είλαη θάηη πνπ εθεπξέζεθε απφ ηε ζεκεξηλή αλζξψπηλε θπιή καο. 

Κιεξνλνκήζεθε απφ θάπνηνλ πνιχ καθξηλφ θαηξφ θαη είλαη θνκκάηη πξντζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Απφ ηηο Βνπδηζηηθέο Γξαθέο κπνξνχκε επίζεο λα βξνχκε θάπνηεο ζρεηηθέο δειψζεηο. Ο 

αθηακνχλη είπε θάπνηε φηη πέηπρε ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο πξηλ πνιιέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα θάιπα
21

. Πφζα ρξφληα πεξηέρεη έλα θάιπα; Έλα θάιπα είλαη πνιιέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα ρξφληα. Σέηνηνο ηεξάζηηνο αξηζκφο είλαη απιά αζχιιεπηνο. Δάλ απηφ είλαη αιήζεηα, 

δελ ζπκθσλεί ηφηε κε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηηο αιιαγέο νιφθιεξεο ηεο γεο; 

Δπηπιένλ ν αθηακνχλη αλέθεξε επίζεο φηη ππήξραλ έμη πξσηφγνλνη Βνχδεο πξηλ απ’ απηφλ, φηη 

είρε δαζθάινπο θ.ιπ. ινη απηνί είραλ πεηχρεη ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο πξηλ απφ πνιιέο 

εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα θάιπα. Δάλ φια απηά είλαη αιεζηλά, ππάξρνπλ άξαγε ηέηνηνη ηξφπνη 

θαιιηέξγεηαο πνπ ήηαλ αλάκεζα ζ’ εθείλεο ηηο αιεζηλέο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηηο γλήζηεο 

δηδαζθαιίεο, νη νπνίνη λα δηδάζθνληαη ζηελ θνηλσλία καο ζήκεξα; Δάλ κε ξσηάηε, θαη βέβαηα 

ππάξρνπλ, αιιά ζπάληα βγαίλνπλ πξνο ηα έμσ. ήκεξα ην θάιπηθν ηζηγθφλγθ, ην ςεπην-

ηζηγθφλγθ θαη απηνί νη άλζξσπνη –νη θαηερφκελνη απφ πλεχκαηα– έρνπλ φινη παξαζθεπάζεη θάηη 

θαηά ην θέθη ηνπο γηα λα εμαπαηήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη θαηά 

πνιχ απηφλ ησλ γλήζησλ κεζφδσλ ηνπ ηζηγθφλγθ. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζην γλήζην θαη ην 

ςεχηηθν είλαη πνιχ δχζθνιε. Μηα γλήζηα κέζνδνο άζθεζεο ηζηγθφλγθ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη 

δηαθξηηή θαη νχηε εχθνιν λα βξεζεί. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κεηαβηβάζηεθε κφλν ην ηζηγθφλγθ απφ πνιχ καθξηλφ θαηξφ – ην 

Σατηδί
22

, ην Υεηνχ
23

, ην Λνπνζνχ, ην Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ
24

, ηα Οθηψ Σξηγξάκκαηα
25

 θ.ά. είλαη 

φια θιεξνλνκεκέλα απφ ηελ πξντζηνξία. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ηα κειεηήζνπκε θαη ηα 

θαηαιάβνπκε απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ ζήκεξα, δελ ζα κπνξέζνπκε λα ηα 

θαηαλνήζνπκε, φζν θη αλ πξνζπαζνχκε. ηαλ εμεηάδεηε ηα πξάγκαηα απφ ην επίπεδν, ηε ζθνπηά 

θαη ην λνεηηθφ πιαίζην ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαιάβεηε ηη 

είλαη αιεζηλφ. 

Σν Σζηγθόλγθ είλαη Άζθεζε Καιιηέξγεηαο 

Αθνχ ην ηζηγθφλγθ έρεη ηέηνηα καθξηλή ηζηνξία, γηα πνην ιφγν ππάξρεη; Δπηηξέςηε κνπ λα 

πσ ζηνλ θαζέλα φηη αθνχ είκαζηε απφ έλαλ Μεγάιν Σξφπν θαιιηέξγεηαο ηεο ρνιήο ηνπ Φν, 

θπζηθά θαιιηεξγνχκε ηνλ «Φν»26. ηε ρνιή ηνπ Σάν θπζηθά θαιιηεξγνχλ ην Σάν γηα λα 

επηηχρνπλ ην Σάν. Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ζηνλ θαζέλα φηη ν «Φν» δελ είλαη πξφιεςε. Δίλαη κηα 

                                                 
21

 Κάιπα : πεξίνδνο δηάξθεηαο δχν δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ, εδψ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αξηζκφο. 
22

 Σατηδί : ην ζχκβνιν απφ ηε ρνιή ηνπ Σάν, επξέσο γλσζηφ ζηε Γχζε θαη σο ζχκβνιν γηλ-γηαλγθ. 
23

 Υεηνχ, Λνπνζνχ : πξντζηνξηθά δηαγξάκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αξραία Κίλα θαη ζεσξείηαη φηη 

απνθαιχπηνπλ ηελ αιιαγή ηεο πνξείαο ηεο θχζεο. 
24

 Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ : Αξραίν Κηλέδηθν βηβιίν κε πξνθεηείεο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηε Γπλαζηεία ησλ Σδνπ : 

(1100 π.Υ. - 221 π.Υ.) 
25

 Οθηψ Σξηγξάκκαηα : απφ ην Βιβλίο των Αλλαγών έλα πξντζηνξηθφ δηάγξακκα πνπ ζεσξείηαη φηη απνθαιχπηεη ηηο 

αιιαγέο ηεο πνξείαο ηεο θχζεο. 
26

 Καιιηέξγεηα ηνπ «Φν» :θαιιηέξγεηα ηεο θχζεο ηνπ Φν. 
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ιέμε απφ ηα ζαλζθξηηηθά, κηα αξραία ηλδηθή γιψζζα. ηαλ εηζήρζε ζηελ Κίλα νλνκάζηεθε «Φν 

Σνχν»27. Τπήξραλ επίζεο άλζξσπνη πνπ ηνλ κεηέθξαζαλ σο «Φνπ Σνπ»28. ηαλ ε ιέμε απηή 

δηαδφζεθε, ν θηλέδηθνο ιαφο καο παξέιεηςε έλαλ ραξαθηήξα θαη ηνλ νλφκαζε «Φν». Ση ζεκαίλεη 

απηφ ζηα θηλέδηθα; εκαίλεη «θσηηζκέλνο άλζξσπνο». Κάπνηνο πνπ έρεη θσηηζηεί κέζσ 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Πνχ ππάξρεη πξφιεςε ζ’ απηφ; 

 

θεθηείηε ην ν θαζέλαο: Κάπνηνο κπνξεί λα αλαπηχμεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο κέζσ ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Έμη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θφζκν ζήκεξα, φκσο 

δελ είλαη κφλν απηέο. Θα έιεγα φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο γλήζηεο ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο. Τπνζέζηε π.ρ. έλαλ άλζξσπν πνπ φπσο θάζεηαη εθεί, ρσξίο λα θνπλά ηα ρέξηα ή ηα 

πφδηα ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ άιινη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ νχηε κε ηα ρέξηα 

ή ηα πφδηα ηνπο. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα θάζε δηάζηαζεο ηνπ 

ζχκπαληνο. Απηφο ν άλζξσπνο κπνξεί λα δεη ηελ αιήζεηα ηνπ ζχκπαληνο θαη λα θάλεη πξάγκαηα 

πνπ έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί. Απηφο ν άλζξσπνο δελ είλαη θάπνηνο πνπ έρεη πεηχρεη ην 

Σάν κέζσ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο; Γελ είλαη έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ; Πψο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ίδηνο κε έλαλ ζπλεζηζκέλν άλζξσπν; Γελ είλαη θάπνηνο πνπ Φσηίζηεθε κέζσ άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο; Γελ είλαη ζσζηφ λα ηνλ απνθαιέζνπκε «Φσηηζκέλν Άλζξσπν»; ηελ αξραία 

ηλδηθή γιψζζα απνθαιείηαη «Βνχδαο». Καη πξαγκαηηθά έηζη είλαη. Γη’ απηφ ππάξρεη ην 

ηζηγθφλγθ. 

 

Μηιψληαο γηα ην ηζηγθφλγθ, κεξηθνί άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ: «Υσξίο αζζέλεηα, 

πνηνο ζα αζθνχζε ηζηγθφλγθ;». Απηφ ππνλνεί φηη ην ηζηγθφλγθ είλαη κφλν γηα λα ζεξαπεχεη 

αζζέλεηεο. Απηή είλαη κηα πάξα πνιχ επηθαλεηαθή θαηαλφεζε. Γελ θηαίηε εζείο φκσο, επεηδή 

πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πξάγκαηη θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα, φπσο ζεξαπεία αζζελεηψλ 

θαη δηαηήξεζε πγείαο. ινη κηινχλ γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Καλείο δελ δηδάζθεη νηηδήπνηε πξνο 

ηα πςειά επίπεδα. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη νη κέζνδνί ηνπο δελ είλαη θαιέο. Απιά ε 

απνζηνιή ηνπο είλαη λα δηδάμνπλ πξάγκαηα ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο θαη λα 

πξνβάιινπλ ην ηζηγθφλγθ ζην επξχ θνηλφ. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ζα ήζειαλ λα 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα. Έρνπλ ηέηνηεο ζθέςεηο θαη επηζπκίεο, αιιά δελ 

έρνπλ ιάβεη ηηο ζσζηέο κεζφδνπο γηα θαιιηέξγεηα θαη έηζη ζπλαληνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη 

πνιιά πξνβιήκαηα. Βεβαίσο ε γλήζηα δηδαζθαιία ελφο ηξφπνπ άζθεζεο ζε πςειά επίπεδα 

πεξηιακβάλεη πνιχ βαζηά δεηήκαηα. Έηζη ζηαζήθακε ππεχζπλνη απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο θαη 

ζηελ θνηλσλία θαη ε ζπλνιηθή έθβαζε ηεο δηδαζθαιίαο απηήο ηεο κεζφδνπ άζθεζεο ήηαλ θαιή. 

Μεξηθά απφ ηα δεηήκαηα είλαη πξάγκαηη πάξα πνιχ βαζηά θαη φηαλ ζπδεηηνχληαη κπνξεί λα 

αθνχγνληαη ζαλ πξφιεςε. Παξ’ φια απηά, ζα πξνζπαζήζνπκε φζν θαιχηεξα κπνξνχκε λα ηα 

εμεγήζνπκε κε ηε ζχγρξνλε επηζηήκε. 

 

Μφιηο κηιήζνπκε γηα νξηζκέλα δεηήκαηα, κεξηθνί άλζξσπνη ζα ηα νλνκάζνπλ πξνιήςεηο. 

Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Σα θξηηήξηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη ηέηνηα, ψζηε είηε απηφ πνπ ε 

επηζηήκε αγλνεί ηελ χπαξμή ηνπ, είηε απηφ πνπ νη ίδηνη δελ έρνπλ αθφκα βηψζεη, είηε απηφ πνπ 

ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί ελδερνκέλσο λα ππάξρεη λα ην ζεσξήζνπλ ηδεαιηζηηθφ θαη πξφιεςε – 

απηή είλαη ε λννηξνπία ηνπο. Δίλαη φκσο ζσζηή απηή ε λννηξνπία; Θα έπξεπε νηηδήπνηε ε 

επηζηήκε αγλνεί ηελ χπαξμή ηνπ ή νηηδήπνηε είλαη πέξα απφ ηελ αλάπηπμή ηεο λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηδεαιηζηηθφ θαη πξφιεςε; Σφηε δελ είλαη νη ίδηνη απηνί νη άλζξσπνη 

πξνιεπηηθνί θαη ηδεαιηζηέο; Πψο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί θαη λα πξννδεχζεη ε επηζηήκε κ’ 

απηή ηε λννηξνπία; Οχηε θαλ ε αλζξψπηλε θνηλσλία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη. ια 

φζα ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή καο θνηλφηεηα έρεη εθεχξεη ήηαλ άγλσζηα ζηνπο 

αλζξψπνπο παιηφηεξα. Δάλ φια απηά ζεσξνχληαλ πξνιήςεηο, ηφηε βέβαηα δελ ζα είρε ππάξμεη 

θακία αλάγθε γηα αλάπηπμε. Σν ηζηγθφλγθ δελ είλαη θάηη ηδεαιηζηηθφ. Τπάξρνπλ πνιινί 

άλζξσπνη πνπ ην ζεσξνχλ ηδεαιηζηηθφ, γηαηί δελ ην θαηαιαβαίλνπλ. ήκεξα φκσο 

ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθέο ζπζθεπέο έρνπκε βξεη ζε ζψκα δαζθάινπ ηνπ ηζηγθφλγθ 

ππνερεηηθά θχκαηα, ππεξερεηηθά θχκαηα, ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, ππέξπζξεο αθηίλεο, 

ππεξηψδεηο αθηίλεο, αθηίλεο γάκα, λεηξφληα, άηνκα, ηρλνζηνηρεία κεηάιισλ θ.ιπ. Απηά δελ είλαη 

πιηθά αληηθείκελα; Δίλαη χιε. Γελ είλαη φια θηηαγκέλα απφ χιε; Οη άιινη ρσξφρξνλνη δελ 
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απνηεινχληαη επίζεο απφ χιε; Μπνξείηε λα ηνπο απνθαιέζεηε πξφιεςε; Δθφζνλ ην ηζηγθφλγθ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ «Φν», είλαη επφκελν φηη ζα πεξηιακβάλεη πνιιά βαζηά 

δεηήκαηα. Καη ζα ηα εμεγήζνπκε φια. 

 

Δθφζνλ ην ηζηγθφλγθ εμππεξεηεί απηφλ ηνλ ζθνπφ, γηαηί ην νλνκάδνπκε ηζηγθφλγθ; ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ νλνκάδεηαη «ηζηγθφλγθ». Πψο νλνκάδεηαη ηφηε; Ολνκάδεηαη «άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο», θαη πξαγκαηηθά είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Βέβαηα έρεη θαη άιιεο 

ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο, αιιά γεληθά κηιψληαο νλνκάδεηαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Σφηε γηαηί 

απνθαιείηαη ηζηγθφλγθ; Δίλαη γλσζηφ φηη ην ηζηγθφλγθ είλαη δεκνθηιέο ζηελ θνηλσλία εδψ θαη 

πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα κέζα ηεο «Μεγάιεο Πνιηηηζηηθήο 

Δπαλάζηαζεο»
29

 θαη πξνο ην ηέινο ηεο έθηαζε ζηελ αηρκή ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. θεθηείηε ην 

ν θαζέλαο: Ζ αθξναξηζηεξή ηδενινγία ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε εθείλε ηελ πεξίνδν. Γελ ζα 

αλαθέξνπκε ηη νλφκαηα είρε ην ηζηγθφλγθ ζηνπο πξντζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμήο ηνπ απηφο ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο πέξαζε απφ κηα θενπδαξρηθή πεξίνδν. Χο εθ 

ηνχηνπ νη νλνκαζίεο ηνπ αθνχγνληαη πνιχ κεζαησληθέο. Δθείλεο νη κέζνδνη, νη ζρεηηθέο κε 

ζξεζθείεο, έρνπλ ζπλήζσο νλφκαηα κε βαξηνχο ζξεζθεπηηθνχο ηφλνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

απνθαινχκελα «ν Μέγαο Σξφπνο Καιιηέξγεηαο ηνπ Σάν», «Νηηάλα ηνπ Βάηδξα», «ν Σξφπνο ηνπ 

Άξραη
30

», «ν Μέγαο Σξφπνο Καιιηέξγεηαο ηνπ Νηάξκα ηνπ Βνχδα», «Δλλεά-πηπρε Δζσηεξηθή 

Αιρεκεία» θ.ιπ., είλαη φια ηέηνηα πξάγκαηα. Δάλ απηά ηα νλφκαηα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο «Μεγάιεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο», ππήξρε πεξίπησζε λα κελ 

θαηαγγειζνχλ; ζν θαη αλ ε επηζπκία εθείλσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ ηζηγθφλγθ λα πξνσζήζνπλ ην 

ηζηγθφλγθ ήηαλ αγαζή θαη ζθφπεπαλ λα βνεζήζνπλ ην επξχ θνηλφ λα ζεξαπεχζεη ηηο αζζέλεηέο 

ηνπ, λα δηαηεξήζεη ηελ θαιή πγεία θαη λα βειηηψζεη ηηο θπζηθέο ηνπ ζπλζήθεο –πφζν 

θαηαπιεθηηθφ ζα ήηαλ απηφ– δελ ζα επηηξεπφηαλ. Οη άλζξσπνη απιά δελ ηνικνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηα νλφκαηα. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ην ηζηγθφλγθ, 

πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, πήξαλ δχν ιέμεηο απφ ηα θείκελα ηνπ Νηαλ Σδηλγθ θαη ηνπ Σάν 

Σδαλγθ
31

 θαη ην νλφκαζαλ «ηζηγθφλγθ». Μεξηθνί άλζξσπνη επηθεληξψλνπλ αθφκε θαη ηελ 

έξεπλά ηνπο ζηελ νξνινγία ηνπ ηζηγθφλγθ. Γελ ππάξρεη ηίπνηα εθεί λα εξεπλεζεί. ην παξειζφλ 

απιψο νλνκαδφηαλ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Σν «ηζηγθφλγθ» είλαη κνλαρά έλαο λενθηηαγκέλνο 

φξνο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε λννηξνπία ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. 

Γηαηί ην Γθνλγθ ζαο δελ Απμάλεηαη κε ηελ Δμάζθεζε; 

Γηαηί ην γθνλγθ ζαο δελ απμάλεηαη κε ηελ εμάζθεζε; Να ηη ζθέθηνληαη πνιινί άλζξσπνη: 

«Γελ έρσ ιάβεη γλήζηα δηδαζθαιία. Δάλ φκσο έλαο δάζθαινο κνπ δηδάμεη θάπνηεο 

ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο θαη κεξηθέο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο, ην γθνλγθ κνπ ζα απμεζεί». 

ήκεξα ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ ησλ αλζξψπσλ ζθέθηεηαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ην 

βξίζθσ πξαγκαηηθά γεινίν. Γηαηί είλαη γεινίν; Γηφηη ην ηζηγθφλγθ δελ είλαη κηα ηερληθή ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ. Δίλαη θάηη απνιχησο ππεξθπζηθφ. πλεπψο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεηε 

πςειψλ επηπέδσλ αξρέο γηα λα ην αμηνπνηήζεηε. Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ζηνλ θαζέλα φηη ε βαζηθή 

αηηία απνηπρίαο ελφο αηφκνπ λα απμήζεη ην γθνλγθ ηνπ είλαη ε εμήο: Απφ ηηο δχν ιέμεηο 

«άζθεζε» θαη «θαιιηέξγεηα» νη άλζξσπνη δίλνπλ πξνζνρή κφλν ζηελ άζθεζε θαη αγλννχλ ηελ 

θαιιηέξγεηα. Δάλ ςάρλεηε γηα θάηη έμσ απφ εζάο, δελ ζα ην ιάβεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Με 

ζψκα θνηλνχ αλζξψπνπ, ρέξηα θνηλνχ αλζξψπνπ θαη ζθέςε θνηλνχ αλζξψπνπ λνκίδεηε πσο 

κπνξείηε λα κεηακνξθψζεηε χιε πςειήο ελέξγεηαο ζε γθνλγθ ή λα απμήζεηε γθνλγθ; Πψο 

κπνξεί λα είλαη ηφζν εχθνιν; Καηά ηελ άπνςή κνπ απηφ είλαη αζηείν. Δίλαη ην ίδην κε ην λα 

ςάρλεηε θάηη εμσηεξηθά, λα αλαδεηάηε θάηη έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζαο. Γελ πξφθεηηαη λα ην βξείηε 

πνηέ. 

 

Γελ είλαη ζαλ κηα ηθαλφηεηα ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ πνπ κπνξείηε λα απνθηήζεηε 

πιεξψλνληαο θάπνηα ρξήκαηα ή καζαίλνληαο κεξηθέο ηερληθέο. Δίλαη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. 

                                                 
29
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Δίλαη θάηη πέξα απφ ην επίπεδν ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηε αλψηεξεο αξρέο. Καη ηη απαηηείηαη απφ εζάο λα θάλεηε; Πξέπεη λα θαιιηεξγείηε ηνλ 

εζσηεξηθφ ζαο εαπηφ θαη λα κελ ςάρλεηε γηα πξάγκαηα εμσηεξηθά – έμσ απφ ζαο. Πάξα πνιινί 

άλζξσπνη επηδηψθνπλ πξάγκαηα εμσηεξηθά. Δπηδηψθνπλ έλα πξάγκα ζήκεξα θαη θάηη άιιν 

αχξην. Δπηπιένλ είλαη κε κεγάιε εκκνλή πξνζθνιιεκέλνη ζηελ επηδίσμε ππεξθπζηθψλ 

ηθαλνηήησλ – θνπβαινχλ παληφο είδνπο πξνζέζεσλ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζέινπλ αθφκα θαη 

λα γίλνπλ δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θαη λα θάλνπλ πεξηνπζία ζεξαπεχνληαο αζζέλεηεο! Γηα λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα αιεζηλά, πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ λνπ ζαο. Απηφ νλνκάδεηαη 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα αληηπαξάζεζε πνπ κπνξεί λα έρεηε κε 

θάπνηνλ άιιν, ζα πξέπεη λα κε δίλεηε κεγάιε ζεκαζία γηα ηα δηάθνξα πξνζσπηθά ζαο 

αηζζήκαηα θαη επηζπκίεο. Δλψ αληαγσλίδεζηε γηα πξνζσπηθφ φθεινο, ζέιεηε λα βειηηψζεηε ην 

γθνλγθ ζαο. Πψο είλαη δπλαηφλ απηφ; Γελ είζηε ην ίδην κε έλαλ ζπλεζηζκέλν άλζξσπν; Πψο 

κπνξεί ην γθνλγθ ζαο λα απμεζεί; Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζείηε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζίλζηλγθ ζαο. Μφλνλ έηζη κπνξεί λα απμεζεί ην γθνλγθ ζαο, θαη ην επίπεδφ ζαο λα πςσζεί. 

 

Ση είλαη ην ζίλζηλγθ; Σν ζίλζηλγθ πεξηιακβάλεη ληε (αξεηή_ έλαο ηχπνο χιεο), 

αλεθηηθφηεηα, πνηφηεηα θψηηζεο, ζπζία, εγθαηάιεηςε ησλ δηαθφξσλ επηζπκηψλ θαη 

πξνζθνιιήζεσλ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, ηθαλφηεηα λα ππνκέλεηε δπζθνιίεο θαη άιια. 

Πεξηιακβάλεη δηάθνξα πξάγκαηα. Γηα λα ζεκεηψζεηε πξαγκαηηθή πξφνδν, ζα πξέπεη θάζε φςε 

ηνπ ζίλζηλγθ ζαο λα αλαβαζκηζηεί. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ ζαο (γθνλγθιί). 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Σν ζίλζηλγθ ζην νπνίν αλαθέξεζαη είλαη θάηη 

θηινζνθηθφ θαη έρεη λα θάλεη κε ην επίπεδν επίγλσζεο ελφο αλζξψπνπ. Δίλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ην γθνλγθ πνπ θαιιηεξγνχκε». Ση ελλνείηε «δηαθνξεηηθφ»; Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, ην 

δήηεκα ηνχ εάλ ε χιε είλαη ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ή ην πλεχκα έρεη επαλεηιεκκέλα ζπδεηεζεί 

θαη εμεηαζηεί ζηνλ θφζκν ηεο θηινζνθίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη, 

χιε θαη πλεχκα είλαη έλα θαη ην απηφ. ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο νη 

ζεκεξηλνί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζθέςε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν 

είλαη νπζία. Άξα, ελψ πθίζηαηαη ζαλ πιηθφ αληηθείκελν, δελ ππάξρεη θαη ζηνλ λνπ ησλ 

αλζξψπσλ ζαλ θάηη πλεπκαηηθφ; Γελ είλαη ην ίδην πξάγκα; Δίλαη αθξηβψο φπσο ην ζχκπαλ πνπ 

αλέθεξα πξνεγνπκέλσο – έρεη ηελ πιηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έρεη θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, ηνπ Σδελ-αλ-Ρελ, ζην ζχκπαλ, επεηδή νη θνηλνί άλζξσπνη είλαη φινη ζην ίδην 

επίπεδν. ηαλ πςσζείηε πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, ζα είζηε ηθαλνί λα ην 

λνηψζεηε. Πψο ην λνηψζεηε; ια ηα πξάγκαηα ζην ζχκπαλ –πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ χιε πνπ 

δηαπνηίδεη ην ζχκπαλ– είλαη δσληαλά φληα κε λφεζε θαη είλαη φια κνξθέο χπαξμεο ηνπ Φα ηνπ 

ζχκπαληνο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα. Απηά δελ ζαο αθήλνπλ λα αλεβείηε. Αλ θαη ζέιεηε λα 

αλεβείηε, δελ κπνξείηε. Απιψο δελ ζαο αθήλνπλ λα πξνρσξήζεηε πξνο ηα πάλσ. Γηαηί δελ ζαο 

αθήλνπλ λα πξνρσξήζεηε πξνο ηα πάλσ; Δίλαη δηφηη ην ζίλζηλγθ ζαο δελ έρεη βειηησζεί. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα γηα θάζε επίπεδν. Δάλ ζέιεηε λα θηάζεηε ζε έλα πςειφηεξν 

επίπεδν, πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηηο άζρεκεο ζθέςεηο ζαο θαη λα θαζαξίζεηε απφ κέζα ζαο ηηο 

βξσκηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαπηηζηείηε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ εθείλνπ ηνπ επηπέδνπ. 

Μφλν κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεηε λα αλέιζεηε. 

 

Μφιηο αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ην ζψκα ζαο πθίζηαηαη κεγάιε αιιαγή. Με ηε 

βειηίσζε ηνπ ζίλζηλγθ ζαο ε χιε κέζα ζην ζψκα ζαο εγγπεκέλα αιιάδεη. Καη πνηεο είλαη απηέο 

νη αιιαγέο; Θα εγθαηαιείςεηε εθείλα ηα άζρεκα πξάγκαηα ζηα νπνία είζαζηε πξνζθνιιεκέλνη. 

Γηα παξάδεηγκα, πάξηε έλα κπνπθάιη γεκάην σο πάλσ κε βξσκηέο, ζθξαγίζηε ην ζθηρηά θαη 

πεηάμηε ην ζην λεξφ – ζα πάεη κέρξη ηνλ πάην. Αξρίζηε θαηφπηλ λα αδεηάδεηε ιίγν-ιίγν απφ ην 

βξψκηθν πεξηερφκελφ ηνπ. ζν πεξηζζφηεξν αδεηάδεηε, ηφζν πην ςειά ζα επηπιέεη ην κπνπθάιη 

κέζα ζην λεξφ. Δάλ αδεηάζεη εληειψο, ζα επηπιέεη νιφθιεξν ζηελ επηθάλεηα. ηελ πνξεία ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηάο καο ζα πξέπεη λα απνβάιιεηε ηα θάζε είδνπο άζρεκα πξάγκαηα κέζα απφ 

ην ζψκα ζαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα πξνρσξήζεηε πξνο ηα πάλσ. Έηζη αθξηβψο ιεηηνπξγεί 

ην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Δάλ δελ θαιιηεξγήζεηε ην ζίλζηλγθ ή δελ 

αλαβαζκίζεηε ην εζηθφ ζαο πξφηππν ή αλ δελ έρεηε αθαηξέζεη ηηο άζρεκεο ζθέςεηο θαη ηηο 
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βξσκηέο ζαο, δελ ζα ζαο αθήζεη λα αλεβείηε. Δπνκέλσο πψο κπνξείηε λα πείηε φηη δελ είλαη ην 

ίδην πξάγκα; Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ θάηη αζηείν. Αο πνχκε φηη ζε έλαλ άλζξσπν, κε θάζε 

είδνπο ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, ηνπ επηηξαπεί λα αλέβεη θαη λα γίλεη 

Φν –γηα ζθεθηείηε ην– είλαη απηφ δπλαηφλ; Με ην πνπ βιέπεη κηα παλέκνξθε Μπνηηζάηβα
32

, 

πνλεξέο ζθέςεηο έξρνληαη ζηνλ λνπ ηνπ. Δπεηδή ε δήιηα ηνπ δελ έρεη εμαιεηθζεί, πνιχ πηζαλφλ 

λα αξρίζεη δηακάρε κε έλαλ Φν. Δίλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί λα ζπκβνχλ απηά ηα πξάγκαηα; Καη 

βέβαηα φρη. Ση πξέπεη λα γίλεη επνκέλσο γη’ απηφ; Πξέπεη λα απνβάιιεηε φιεο ηηο άζρεκεο 

ζθέςεηο ζαο κεηαμχ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ – κφλν ηφηε κπνξείηε λα αλεβείηε. 

 

Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα δίλεηε πξνζνρή ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ θαη λα 

αζθείηε θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, Σδελ-αλ-Ρελ. Πξέπεη λα 

μεθνξησζείηε εληειψο ηηο επηζπκίεο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, ηηο αλήζηθεο ζθέςεηο θαη θάζε 

πξφζεζε γηα αδηθία. ζν ην επίπεδν θαηαλφεζήο ζαο ζα αλεβαίλεη έζησ θαη ιίγν, κεξηθά απφ ηα 

άζρεκα πξάγκαηά ζαο ζα εμαιείθνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Παξάιιεια κ’ απηφ ζα πξέπεη λα 

ππνθέξεηε ιίγν θαη λα πεξάζεηε κεξηθέο δπζθνιίεο, γηα λα εμαιείςεηε έλα κέξνο απφ ην θάξκα 

ζαο. Σφηε κπνξείηε λα αλεβείηε ιίγν, πνπ ζεκαίλεη πσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο δελ 

ζα ζαο πεξηνξίδεη ηφζν πνιχ. Ζ θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηηο δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο, ελψ ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ γθνλγθ απφ ηνλ δάζθαιν. Ο δάζθαινο ζαο δίλεη έλαλ «κεραληζκφ 

γθνλγθ» πνπ αλαπηχζζεη ην γθνλγθ ζαο. Απηφο ν «κεραληζκφο γθνλγθ» ιεηηνπξγεί θαη κπνξεί 

λα πάξεη ηελ νπζία ηνπ ληε έμσ απφ ην ζψκα ζαο θαη λα ηε κεηαζρεκαηίζεη ζε γθνλγθ. Δθφζνλ 

αλαβαζκίδεζηε ζπλερψο θαη πξνρσξάηε πξνο ηα πάλσ ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, ε ζηήιε ηνπ 

γθνλγθ ζαο (γθνλγθηδνχ) ζα αλεβαίλεη θη απηή ζπλερψο πξνο ηα πςειά επίπεδα. Χο αζθνχκελνο 

πξέπεη λα θαιιηεξγείηε θαη λα δηαηεξείηε ήξεκν ηνλ εαπηφ ζαο ζην πεξηβάιινλ ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ εμαιείθνληαο βαζκηαία πξνζθνιιήζεηο θαη δηάθνξεο επηζπκίεο. Πνιχ ζπρλά απηφ 

πνπ ε αλζξσπφηεηά καο ζεσξεί θαιφ είλαη ζπλήζσο θαθφ απφ ηε ζθνπηά ησλ πςειψλ επηπέδσλ. 

Καηά ζπλέπεηα απηφ πνπ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ θαιφ γηα έλαλ άλζξσπν είλαη λα ηθαλνπνηήζεη 

φζν πην πνιχ κπνξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ κεηαμχ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, δψληαο κ’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν κηα θαιχηεξε δσή. Γηα ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα απηφ ην πξφζσπν είλαη ζε 

ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. Πνχ είλαη ην θαθφ ζε απηφ; ζν πεξηζζφηεξα θεξδίδεη θάπνηνο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν δεκηψλεη ηνπο άιινπο. Θα πάξεη πξάγκαηα πνπ δελ δηθαηνχηαη. Απηφο ν άλζξσπνο 

ζα πξνζθνιιεζεί ζηε θήκε θαη ζην θέξδνο, ράλνληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ληε. Δάλ ζέιεηε λα 

απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο ρσξίο λα δίλεηε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ, ην γθνλγθ ζαο 

δελ ζα απμεζεί θαζφινπ. 

 

ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππνζηεξίδνπκε φηη ην Αξρέγνλν Πλεχκα ελφο 

αλζξψπνπ δελ εμαιείθεηαη. ην παξειζφλ νη άλζξσπνη κπνξεί λα ζεσξνχζαλ πξφιεςε ην λα 

ζπδεηάο γηα ην Αξρέγνλν Πλεχκα. Δίλαη γλσζηφ φηη ε έξεπλα γηα ην αλζξψπηλν ζψκα ζηε 

θπζηθή έρεη βξεη κφξηα, πξσηφληα, ειεθηξφληα, θαη πξνρσξψληαο αθφκε πην θάησ, θνπάξθο, 

λεηξίλν θ.ιπ. Απφ εθείλν ην ζεκείν έλα κηθξνζθφπην δελ κπνξεί πιένλ λα ηα αληρλεχζεη. Καη 

φκσο είλαη αθφκα πνιχ καθξηά απφ ηελ πξνέιεπζε ηεο δσήο θαη ηελ πεγή ηεο χιεο. ινη 

μέξνπκε φηη γηα ηελ ππξεληθή δηάζπαζε απαηηείηαη έλα ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο γηα λα γίλεη ε 

ζχγθξνπζε θαη έλα ηεξάζηην πνζφ ζεξκφηεηαο, γηα λα κπνξέζεη ε ππξεληθή ζχληεμε ή ε 

ππξεληθή δηάζπαζε λα ζπκβεί. Πψο κπνξνχλ επνκέλσο νη ππξήλεο ζην ζψκα ελφο αλζξψπνπ, 

έηζη εχθνια λα εμαιεηθζνχλ φηαλ απηφο πεζαίλεη; Έηζη έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη φηαλ έλαο 

άλζξσπνο πεζάλεη, κφλν ηα κεγαιχηεξα κνξηαθά ζηνηρεία ζ’ απηή ηε δηθή καο δηάζηαζε 

απνβάιινληαη, ελψ ηα ζψκαηα ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο δελ θαηαζηξέθνληαη. θεθηείηε ην ν 

θαζέλαο: Πψο κνηάδεη έλα αλζξψπηλν ζψκα ζην κηθξνζθφπην; Οιφθιεξν ην αλζξψπηλν ζψκα 

είλαη ζε θίλεζε. Σε ζηηγκή πνπ θάζεζηε εθεί αθίλεηνη, νιφθιεξν ην ζψκα είλαη παξ’ φια απηά 

ζε θίλεζε. Μφξηα θπηηάξσλ θηλνχληαη θαη νιφθιεξν ην ζψκα είλαη ραιαξφ ζαλ απφ άκκν. 

Αθξηβψο έηζη θαίλεηαη έλα αλζξψπηλν ζψκα ζην κηθξνζθφπην θη απηφ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ 

απφ φ,ηη βιέπνπκε κε γπκλφ κάηη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απηά ηα αλζξψπηλα κάηηα ζάο 

δεκηνπξγνχλ κηα ςεπδή εληχπσζε θαη ζαο εκπνδίδνπλ λα δείηε απηά ηα πξάγκαηα. ηαλ φκσο 

ην Σξίην Μάηη
33

 ζαο είλαη αλνηρηφ, κπνξείηε λα δείηε πξάγκαηα κεγεζχλνληάο ηα. Απηφ ζηελ 

                                                 
32

 Μπνηηζάηβα : θσηηζκέλν Ολ κε Θέζε Καξπνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν. Δίλαη αλψηεξν απφ έλαλ Άξραη αιιά 

θαηψηεξν απφ έλαλ Σαζαγθάηα. 
33

 Σξίην Μάηη (ηηελκνχ) : ή αιιηψο Οπξάλην Μάηη. 
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πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα εγγελήο αλζξψπηλε δπλαηφηεηα πνπ ηψξα νλνκάδεηαη ππεξθπζηθή 

ηθαλφηεηα. Δάλ ζέιεηε λα αλαπηχμεηε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, πξέπεη λα επηζηξέςεηε ζηνλ 

αξρηθφ, αιεζηλφ ζαο εαπηφ θαη απηφ γίλεηαη κφλν κέζσ θαιιηέξγεηαο. 

 

Αο κηιήζνπκε γηα ην ληε. Πψο αθξηβψο ζρεηίδεηαη κ’ απηά; Θα ην αλαιχζνπκε κε 

ιεπηνκέξεηα. Χο αλζξψπηλα φληα έρνπκε απφ έλα ζψκα ζε θάζε κία απφ ηηο πνιπάξηζκεο 

δηαζηάζεηο. Σα κεγαιχηεξα ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε βάζε ηε ζεκεξηλή αληίιεςε 

ησλ αλζξψπσλ, είλαη ηα θχηηαξα – απηά απνηεινχλ ην θπζηθφ αλζξψπηλν ζψκα. Δάλ φκσο 

κπείηε ζηνλ ρψξν κεηαμχ θπηηάξσλ θαη κνξίσλ ή ζηνπο ρψξνπο κεηαμχ ησλ κνξίσλ, ζα βηψζεηε 

ην ηη ζεκαίλεη λα κπείηε ζε άιιε δηάζηαζε. Ση κνξθή παίξλεη απηφ ην ζψκα; Φπζηθά δελ 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αξρέο απηήο εδψ ηεο δηάζηαζεο γηα λα ην θαηαιάβεηε. Σν 

ζψκα ζαο πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ κνξθψλ χπαξμεο πνπ πθίζηαληαη ζ’ εθείλε ηε 

δηάζηαζε. Σν ζψκα ζαο ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο κπνξεί λα κεγαιψλεη ή λα κηθξαίλεη. Δθείλε ηε 

ζηηγκή ζα δηαπηζηψζεηε φηη θη απηή ε δηάζηαζε είλαη απεξηφξηζηε πέξα απφ θάζε ζχγθξηζε. 

Απηφ γηα ην νπνίν κηιψ εδψ είλαη κηα απιή κνξθή, ζηελ νπνία δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην ρψξν. Ο θαζέλαο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζψκα ζε θάζε κία 

απφ ηηο πνιιέο άιιεο δηαζηάζεηο. ε κία νξηζκέλε δηάζηαζε ππάξρεη έλα πεδίν πνπ πεξηβάιιεη 

ην αλζξψπηλν ζψκα. Ση είδνπο πεδίν είλαη απηφ; Απηφ ην πεδίν είλαη ην ληε πνπ έρνπκε αλαθέξεη. 

Σν ληε είλαη κηα ιεπθή νπζία θαη φρη φπσο πηζηεχακε ζην παξειζφλ θάηη πλεπκαηηθφ ή 

ηδενινγηθφ – είλαη πέξα γηα πέξα έλα είδνο πιηθήο χπαξμεο. Έηζη ζην παξειζφλ, φηαλ νη πην 

ειηθησκέλνη κηινχζαλ γηα ζπζζψξεπζε ή απψιεηα ληε, κηινχζαλ πνιχ ινγηθά. Απηφ ην ληε 

ζρεκαηίδεη έλα πεδίν πνπ πεξηβάιιεη ην αλζξψπηλν ζψκα. ην παξειζφλ ε ρνιή ηνπ Σάν 

ππνζηήξηδε φηη ν δάζθαινο δηαιέγεη ηνλ καζεηή θη φρη ν καζεηήο ηνλ δάζθαιν. Ση ζεκαίλεη απηφ; 

Ο δάζθαινο έβιεπε εάλ ην ζψκα απηνχ ηνπ καζεηή έθεξε κεγάιν πνζφ απφ ληε. Δάλ απηφο ν 

καζεηήο είρε πνιχ ληε, ζα ήηαλ εχθνιν γη’ απηφλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Γηαθνξεηηθά δελ ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα ηα θαηαθέξεη εχθνια θαη ζα δνθίκαδε κεγάιε δπζθνιία λα αλαπηχμεη γθνλγθ 

πξνο ηα πςειά επίπεδα. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρεη εθεί έλα είδνο καχξεο νπζίαο πνπ ηελ απνθαινχκε «θάξκα». Ο 

Βνπδηζκφο ηελ νλνκάδεη «θαθφ θάξκα». Απηέο νη νπζίεο –ιεπθή θαη καχξε– ζπλππάξρνπλ 

ηαπηφρξνλα. Ση είδνπο ζπγγέλεηα έρνπλ απηέο νη δχν νπζίεο; Σν ληε ην απνθηάκε κέζσ βαζάλσλ, 

ππνκέλνληαο ηαιαηπσξίεο θαη θάλνληαο θαιέο πξάμεηο. Ζ καχξε νπζία πξνζηίζεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο φηαλ δηαπξάηηνπλ αδηθίεο, θάλνπλ θαθέο πξάμεηο ή άιια άζρεκα πξάγκαηα, φπσο ην 

λα εθκεηαιιεχνληαη άιινπο αλζξψπνπο. ήκεξα κεξηθνί άλζξσπνη δελ θαηεπζχλνληαη κφλν απφ 

ηελ επηζπκία γηα θέξδνο, αιιά θηάλνπλ ηφζν καθξηά, ψζηε δελ ζηακαηνχλ ζε θαλέλα θαθφ. 

Γηαπξάηηνπλ παληφο είδνπο θαθψλ πξαγκάησλ γηα ηα ρξήκαηα – ζθνηψλνπλ, πιεξψλνπλ 

θάπνηνλ λα ζθνηψζεη, αζθνχλ νκνθπινθηιία, αζρνινχληαη κε λαξθσηηθά. Κάλνπλ θάζε είδνπο 

πξάγκα. ηαλ θάπνηνο δηαπξάηηεη αδηθίεο, ράλεη ληε. Με πνηνλ ηξφπν αθξηβψο ράλεη θαλείο ληε; 

ηαλ έλαο άλζξσπνο βξίδεη θάπνηνλ άιιν, λνκίδεη φηη έρεη θεξδίζεη ην πάλσ ρέξη θαη αηζζάλεηαη 

θαιά. Τπάξρεη κηα αξρή ζ’ απηφ ην ζχκπαλ πνπ νλνκάδεηαη «ρσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο». 

Γηα λα θεξδίζεη θαλείο, πξέπεη λα ράζεη. Κη αλ δελ ζέιεηε λα ράζεηε, ζα εμαλαγθαζηείηε λα 

ράζεηε. Πνηνο παίδεη έλαλ ηέηνην ξφιν; Δίλαη αθξηβψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο πνπ 

αλαιακβάλεη απηφλ ηνλ ξφιν. Καηά ζπλέπεηα είλαη αδχλαηνλ λα ζέιεηε κφλν λα θεξδίδεηε. Ση ζα 

ζπκβεί ηφηε; Σελ ψξα πνπ θάπνηνο βξίδεη ή απεηιεί ηνλ άιινλ ηνπ πεηάεη ληε. Δθφζνλ ν άιινο 

άλζξσπνο είλαη ην εκπιεθφκελν κέξνο πνπ αηζζάλεηαη αδηθεκέλν θαη έρεη ράζεη θάηη θαη έρεη 

ππνθέξεη, ζα απνδεκησζεί αλάινγα. Σελ ψξα πνπ ν πξψηνο είλαη εδψ θαη ηνλ βξίδεη, κε ην πνπ 

βξίδεη έλα θνκκάηη ληε απφ ην δηθφ ηνπ πεδίν δηάζηαζεο θεχγεη θαη πάεη ζηνλ δεχηεξν. ζν πην 

πνιχ ηνλ βξίδεη, ηφζν πην πνιχ ληε ηνπ δίλεη. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ δέξλεη ή απεηιεί ηνλ άιινλ. 

Καζψο θάπνηνο ρηππάεη ή θισηζάεη έλαλ άιινλ, δίλεη ην ληε ηνπ αλάινγα κε ην πφζν άζρεκα 

ρηππάεη ηνλ άιινλ. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δεη απηή ηελ αξρή ζ’ απηφ ην επίπεδν. 

Ννηψζνληαο ηαπείλσζε δελ κπνξεί λα ην αλερηεί θαη ζθέθηεηαη: «Αθνχ κε ρηχπεζεο, πξέπεη λα 

ζνπ αληαπνδψζσ ην ίδην». «Μπακ» ξίρλεη ηε γξνζηά πίζσ ζηνλ πξψην θαη ηνπ επηζηξέθεη ην ληε. 

Καλείο απφ ηνπο δχν δελ θέξδηζε ή έραζε ηίπνηα. Μπνξεί αθφκα λα ζθεθηεί: «Με ρηχπεζεο κηα 

θνξά, ζα ζε ρηππήζσ δπν θνξέο. Αιιηψο δελ ζα αηζζαλζψ πσο έρσ εθδηθεζεί». Θα ηνλ ρηππήζεη 

μαλά θη έηζη άιιν έλα θνκκάηη απφ ην ληε ηνπ ζα δνζεί ζηνλ άιινλ. 
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Γηαηί ην ληε εθηηκάηαη ηφζν πνιχ; Ση είδνπο ζρέζε ππάξρεη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ληε; 

Οη ζξεζθείεο δειψλνπλ: «Με ην ληε θάπνηνο ζα θεξδίζεη θάηη ζηελ επφκελε δσή ηνπ αλ φρη ζ’ 

απηήλ». Ση ζα θεξδίζεη; Με πνιχ ληε κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ή λα 

θάλεη κεγάιε πεξηνπζία. Μπνξεί λα απνθηήζεη νηηδήπνηε ζειήζεη θη απηφ αληαιιάζζεηαη κε ην 

αληίζηνηρν ληε. Οη ζξεζθείεο επίζεο αλαθέξνπλ φηη εάλ θάπνηνο δελ έρεη θαζφινπ ληε, θαη ην 

ζψκα θαη ε ςπρή ηνπ ζα εμαιεηθζνχλ. Σν Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ ζα εμνινζξεπηεί θαη κε ηνλ 

ζάλαην ζα είλαη νινθιεξσηηθά λεθξφο. Γελ ζα απνκείλεη ηίπνηα απ’ απηφλ. ηελ θνηλφηεηά καο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ σζηφζν ππνζηεξίδνπκε φηη ην ληε κπνξεί απεπζείαο λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

γθνλγθ. 

 

Θα εμεηάζνπκε πψο ην ληε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γθνλγθ. Ζ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ 

έρεη έλα ξεηφ: «Ζ θαιιηέξγεηα ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ίδηνπ, ελψ ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ζε γθνλγθ γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ». Μεξηθνί άλζξσπνη φκσο κηινχλ γηα 

«αλέγεξζε ζσκαηηθήο ρνάλεο θαη θνχξλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ληαλ
34

 ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπιιεγκέλα ζεξαπεπηηθά βφηαλα»
35

 θαη γηα λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα – απηά ηα ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθά. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθά θαη είλαη πξνζθφιιεζε 

αλ ζθέθηεζηε πάξα πνιχ γη’ απηά. Γελ είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζε κηα επηδίσμε εάλ ζθέθηεζηε 

πάξα πνιχ γη’ απηήλ; Ζ θαιιηέξγεηα ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ίδηνπ, 

ελψ ν κεηαζρεκαηηζκφο ζε γθνλγθ γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν. Δίλαη θαιφ θαη αξθεί εάλ έρεηε 

απηή ηελ επηζπκία. Δίλαη ν δάζθαινο πνπ πξαγκαηηθά ην θάλεη απηφ, δηφηη εζείο απιά δελ έρεηε 

ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλεηε. Με έλα ζψκα θνηλνχ αλζξψπνπ, φπσο ην δηθφ ζαο, πψο κπνξείηε –

απηφ ην ζψκα– λα ην κεηαζρεκαηίζεηε ζε κηαο πςειφηεξεο δσήο ζψκα, θηηαγκέλν απφ χιε 

πςειήο ελέξγεηαο; Δίλαη απνιχησο αδχλαηνλ θαη αθνχγεηαη αζηείν. Ζ δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζε άιιεο δηαζηάζεηο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε 

θαη ζχλζεηε. Δζείο δελ κπνξείηε θαζφινπ λα θάλεηε ηέηνηα πξάγκαηα. 

 

Ση ζαο δίλεη ν δάζθαινο; αο δίλεη ηνλ «κεραληζκφ γθνλγθ» πνπ αλαπηχζζεη ην γθνλγθ 

ζαο. Δθφζνλ ην ληε ππάξρεη έμσ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, ην πξαγκαηηθφ γθνλγθ παξάγεηαη απφ 

ην ληε. Έηζη θαη ην χςνο ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαη ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ληε. Ο δάζθαινο κεηαζρεκαηίδεη ην ληε ζαο ζε γθνλγθ πνπ απμάλεηαη πξνο ηα πάλσ ζπεηξνεηδψο. 

Σν γθνλγθ πνπ πξαγκαηηθά θαζνξίδεη ην επίπεδν ελφο αλζξψπνπ παξάγεηαη έμσ απφ ην ζψκα 

ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη ζπεηξνεηδψο. Αθνχ θηάζεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, ζρεκαηίδεη 

ηειηθά κηα ζηήιε γθνλγθ. Με κηα κφλν καηηά ζην χςνο ηεο ζηήιεο γθνλγθ απηνχ ηνπ αλζξψπνπ 

κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ην επίπεδν ηνπ γθνλγθ ηνπ. Απηφ είλαη ην επίπεδν θαη ε «Θέζε 

Καξπνχ» ηνπ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ Βνπδηζκφ. Δλψ θάζνληαη ζε δηαινγηζκφ, ηα 

Αξρέγνλα Πλεχκαηα κεξηθψλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηα ζψκαηά ηνπο θαη λα θηάζνπλ 

ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν. Αθφκε θη αλ πξνζπαζήζεη, ην Αξρέγνλν Πλεχκα απηνχ ηνπ αλζξψπνπ 

δελ κπνξεί λα αλέβεη πεξηζζφηεξν, αιιά νχηε θαη ηνικά λα πξνρσξήζεη πην πάλσ. Γεδνκέλνπ 

φηη πξνρσξά πξνο ηα πάλσ θαζηζκέλν ζηε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ηνπ, κφλν κέρξη εθείλν ην επίπεδν 

κπνξεί λα θζάζεη. Δπεηδή ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ηνπ είλαη αθξηβψο ηφζν πςειή, δελ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη παξαπάλσ. Απηφ είλαη ε «Θέζε Καξπνχ» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Βνπδηζκφ. 

 

Τπάξρεη επίζεο έλα κέηξν πνπ κεηξά ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ. Σν θξηηήξην θαη ε ζηήιε 

ηνπ γθνλγθ δελ ππάξρνπλ ζηελ ίδηα δηάζηαζε, αιιά ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζίλζηλγθ ζαο έρεη ήδε ζεκεηψζεη κεγάιε πξφνδν, εάλ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζαο βξίδεη θάπνηνο 

κεηαμχ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, εζείο δελ ιέηε θνπβέληα θαη αηζζάλεζηε πνιχ ήξεκα ή, φηαλ 

θάπνηνο ζαο ξίρλεη γξνζηά, εζείο δελ ιέηε θνπβέληα θαη ην αθήλεηε λα πεξάζεη κ’ έλα ρακφγειν. 

Σν επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ζαο είλαη ήδε πνιχ πςειφ. Έηζη ινηπφλ ζαλ αζθνχκελνο ηη ζα έπξεπε 

λα πάξεηε; Γελ ζα πάξεηε γθνλγθ; ηαλ ην ζίλζηλγθ ζαο αλαβαζκίδεηαη, ην γθνλγθ ζαο ζα 

απμεζεί. Σν επίπεδν ηνπ γθνλγθ ζαο είλαη ηφζν πςειφ, φζν θαη ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ζαο – 

απηφ είλαη κηα απφιπηε αιήζεηα. ην παξειζφλ, φηαλ νη άλζξσπνη αζθνχζαλ ηζηγθφλγθ ζε 

πάξθα ή ζε ζπίηηα, ην έθαλαλ κε κεγάιε πξνζπάζεηα θαη αθνζίσζε θαη αζθνχληαλ πνιχ θαιά. 

Με ην πνπ έβγαηλαλ φκσο απφ ηελ πφξηα, ζα ελεξγνχζαλ δηαθνξεηηθά θαη ζα ζπλέρηδαλ θαηά 

                                                 
34

 Νηαλ : ειημίξην, ζπζηάδα ελέξγεηαο κέζα ζην ζψκα ηνπ θαιιηεξγεηή, ζπγθεληξσκέλε απφ άιιεο δηαζηάζεηο. 
35

 Αλέγεξζε ζσκαηηθήο ρνάλεο θαη θνχξλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ληαλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπιιεγκέλα ζεξαπεπηηθά : 

Σαντζηηθή κεηαθνξά γηα ηελ εζσηεξηθή αιρεκεία. 
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ηνλ ηξφπν ηνπο λα αληαγσλίδνληαη θαη λα παιεχνπλ κε άιινπο γηα θήκε θαη θέξδνο κεηαμχ ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Πψο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ην γθνλγθ ηνπο; Γελ ζα κπνξνχζε 

θαζφινπ λα απμεζεί θαη γηα ηνλ ίδην ιφγν νχηε νη αξξψζηηεο ηνπο ζα ζεξαπεχνληαλ. Γηαηί δελ 

κπνξνχλ κεξηθνί άλζξσπνη λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αζζέλεηέο ηνπο αθφκε θαη κεηά απφ κηα κεγάιε 

πεξίνδν εμάζθεζεο; Σν ηζηγθφλγθ είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη θάηη ην ππεξθπζηθφ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Γη’ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζεξαπεπζείηε ή λα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο, πξέπεη λα επηθεληξσζείηε ζην ζίλζηλγθ. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ ζηελ αλέγεξζε ζσκαηηθήο ρνάλεο θαη θνχξλνπ, γηα λα 

θηηάμνπλ ληαλ απφ ηα ζπιιεγκέλα ζεξαπεπηηθά βφηαλα, θαη λνκίδνπλ φηη απηφ ην ληαλ είλαη 

γθνλγθ. Γελ είλαη. Απηφ ην ληαλ ζπζζσξεχεη κφλν έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο θαη δελ πεξηιακβάλεη 

φιε ηελ ελέξγεηα. Ση είδνπο χιε είλαη ην ληαλ; Δίλαη γλσζηφ φηη θη εκείο έρνπκε κεξηθά 

πξάγκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δσήο θαη φηη ηα ζψκαηά καο ζα αλαπηχμνπλ ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο ηθαλφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο είλαη θιεηδσκέλεο θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ. Τπάξρνπλ πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, θηάλνπλ ηηο δέθα 

ρηιηάδεο. Μφιηο αλαπηπρζεί κία, θιεηδψλεηαη. Γηαηί δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα εθδεισζνχλ; Ο 

ιφγνο είλαη γηα λα κε ζαο επηηξαπεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε επηπφιαηα θαη θάλεηε πξάγκαηα 

ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Γελ ζαο επηηξέπεηαη λα παξελνριήζεηε έηζη απεξίζθεπηα ηελ 

θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία νχηε ζαο επηηξέπεηαη επηπφιαηα λα επηδεηθλχεηε ηηο ηθαλφηεηέο ζαο 

ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Κη απηφ δηφηη θάλνληαο έηζη ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηελ 

θαηάζηαζή ηεο. Πνιινί άλζξσπνη πξέπεη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα αθνχ αθππληζηνχλ. Δάλ 

πάηε θαη ηνπο δείμεηε φιεο ηηο ηθαλφηεηέο ζαο, ζα δνπλ φηη φια απηά είλαη πξαγκαηηθά θαη ζα 

έξζνπλ φινη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη αζπγρψξεηεο αδηθίεο ζα 

έξζνπλ θη απηνί λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη. Γελ ζαο επηηξέπεηαη λα 

επηδεηθλχεζηε κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Μπνξεί επίζεο εχθνια λα θάλεηε ζθάικαηα, αθνχ δελ 

κπνξείηε λα δείηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε θαη ηελ αιεζηλή θχζε ησλ πξαγκάησλ. Ννκίδεηε 

φηη θάλεηε κηα θαιή πξάμε, αιιά κπνξεί λα είλαη κηα θαθή πξάμε. Δπνκέλσο δελ ζαο 

επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζεηε, δηφηη κφιηο θάλεηε θαθφ, ην επίπεδφ ζαο ζα πέζεη θαη ε 

θαιιηέξγεηά ζαο ζα είλαη κάηαηε. Καηά ζπλέπεηα πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη 

θιεηδσκέλεο. Ση ζα ζπκβεί; Σε ζηηγκή πνπ θάπνηνο θηάλεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ «Ξεθιεηδψκαηνο 

ηνπ Γθνλγθ» (θάηγθνλγθ) θαη θσηίδεηαη, απηφ ην ληαλ εθξήγλπηαη ζαλ βφκβα θαη αλνίγεη φιεο 

ηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, φιεο ηηο θιεηδαξηέο ζην ζψκα θαη εθαηνληάδεο ελεξγεηαθά 

πεξάζκαηα. «Μπακ» θη φια ηξαληάδνληαη θαη αλνίγνπλ. Γη’ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην ληαλ. 

Αθφηνπ απνηεθξψλεηαη έλαο κνλαρφο κεηά ηνλ ζάλαην, απνκέλεη ζαξίξα. Μεξηθνί άλζξσπνη 

ηζρπξίδνληαη φηη απηά είλαη θφθαια θαη δφληηα. Πψο γίλεηαη ηφηε θαη νη θνηλνί άλζξσπνη δελ 

έρνπλ ζαξίξα; Απηά είλαη αθξηβψο ην ληαλ πνπ έρεη εθξαγεί θαη ε ελέξγεηά ηνπ πνπ έρεη 

απειεπζεξσζεί. Πεξηέρνπλ κέζα ηνπο πνιιέο νπζίεο απφ άιιεο δηαζηάζεηο. ην θάησ-θάησ είλαη 

θη απηά θάηη πιηθφ, αιιά κε κηθξή ρξεζηκφηεηα. Οη άλζξσπνη ζήκεξα ηα ζεσξνχλ πσο είλαη θάηη 

ηδηαηηέξσο πνιχηηκν. Πεξηέρνπλ ελέξγεηα, είλαη ιακπεξά θαη πνιχ ζθιεξά. Απηφ είλαη φιν. 

 

Τπάξρεη θη άιινο έλαο ιφγνο γηα ηελ απνηπρία ηεο αχμεζεο ηνπ γθνλγθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δελ κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε πξνο ηα πάλσ ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, ρσξίο λα γλσξίδεηε ηνλ 

Φα ησλ πςειψλ επηπέδσλ. Ση ζεκαίλεη απηφ; πσο κφιηο αλέθεξα, κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ 

εμαζθήζεη πνιιέο κεζφδνπο άζθεζεο ηζηγθφλγθ. Δπηηξέςηε κνπ φκσο λα ζαο πσ φηη αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζεο πεξηζζφηεξεο κειεηάηε, απηφ εμαθνινπζεί λα είλαη άρξεζην. Πάληα παξακέλεηε 

καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ, έλαο καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, δηφηη φια απηά 

είλαη αξρέο ζε ρακειφ επίπεδν. Σέηνηεο ρακεινχ επηπέδνπ αξρέο δελ κπνξνχλ λα παίμνπλ 

θαλέλα ξφιν ζηελ θαζνδήγεζε ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ζαο πξνο ηα πςειά επίπεδα. Δάλ 

κειεηάηε βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζην παλεπηζηήκην, ζα παξακέλεηε καζεηήο ηνπ δεκνηηθνχ. 

Άζρεηα απφ ην πφζα δηαβάζεηε, ζα είλαη άρξεζηα. Αληηζέησο, ζα είζηε ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. 

Γηαθνξεηηθά επίπεδα έρνπλ δηαθνξεηηθφ Φα θαη ν Φα αλαιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο 

θαζνδεγεηηθνχο ξφινπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα ρακειψλ επηπέδσλ αξρέο δελ 

κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηά ζαο πξνο ηα πςειά επίπεδα. Απηά γηα ηα νπνία ζα 

κηιήζνπκε αξγφηεξα είλαη φια αξρέο γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζε πςειά επίπεδα. Δλζσκαηψλσ 

πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηε δηδαζθαιία. πλεπψο πάληα ζα παίδνπλ θαζνδεγεηηθφ 

ξφιν ζηε κειινληηθή ζαο θαιιηέξγεηα. Έρσ κεξηθά βηβιία, θαζέηεο ήρνπ θαη βηληενθαζέηεο. Θα 
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δηαπηζηψζεηε φηη, αθνχ ηα δείηε θαη ηα αθνχζεηε κηα θνξά, απηά ζα εμαθνινπζνχλ λα ζαο 

θαζνδεγνχλ, φηαλ θαη πάιη ζα ηα βιέπεηε θαη ζα ηα αθνχηε κεηά απφ ιίγν θαηξφ. ζν εζείο ζα 

εμαθνινπζείηε λα βειηηψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο, θαη απηά ζα ζπλερίδνπλ αδηάθνπα λα ζαο 

θαζνδεγνχλ – απηφο είλαη ν Φα. Σα παξαπάλσ είλαη νη δχν ιφγνη πνπ δελ κπνξείηε λα απμήζεηε 

ην γθνλγθ ζαο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ρσξίο λα γλσξίδεηε 

ηνλ Φα ζηα πςειά επίπεδα θαη δελ κπνξείηε λα απμήζεηε γθνλγθ ρσξίο λα θαιιηεξγείηε ηνλ 

εζσηεξηθφ ζαο εαπηφ θαη ην ζίλζηλγθ ζαο. Απηνί είλαη νη δχν ιφγνη. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Φάινπλ Νηάθα 

Σν Φάινπλ Νηάθα καο είλαη έλαο απφ ηνπο νγδφληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο ζηε ρνιή ηνπ Φν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ απηνχ ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ δελ έρεη δεκνζηνπνηεζεί πνηέ. ε κηα πξντζηνξηθή πεξίνδν σζηφζν 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θνξά επξέσο, γηα λα πξνζθέξεη ζσηεξία ζηελ αλζξσπφηεηα. ’ απηή ηελ 

ηειηθή πεξίνδν ηεο Σειεπηαίαο Καηαζηξνθήο
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 ην δεκνζηνπνηψ μαλά. Δπνκέλσο είλαη 

εμαηξεηηθά πνιχηηκν. Έρσ κηιήζεη γηα ηε κνξθή ηνπ άκεζνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ληε ζε 

γθνλγθ. Σν γθνλγθ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απνθηηέηαη κέζσ εμάζθεζεο. Απνθηηέηαη κέζσ 

θαιιηέξγεηαο. Πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνχλ ζα απμήζνπλ ην γθνλγθ ηνπο θαη δίλνπλ πξνζνρή 

κφλν ζην πψο λα εμαζθεζνχλ, ρσξίο λα λνηάδνληαη γηα ην πψο ζα θαιιηεξγεζνχλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην γθνλγθ απνθηηέηαη εμ νινθιήξνπ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζίλζηλγθ. Σφηε 

γηαηί δηδάζθνπκε θαη ηηο αζθήζεηο εδψ; Αξρηθά επηηξέςηε κνπ λα κηιήζσ γηα ηνλ ιφγν πνπ έλαο 

κνλαρφο δελ εθηειεί θαζφινπ αζθήζεηο. Απηφο βαζηθά, θάζεηαη κφλν ζε δηαινγηζκφ, ςέιλεη ηηο 

γξαθέο, θαιιηεξγεί ην ζίλζηλγθ ηνπ θαη θαηφπηλ ην γθνλγθ ηνπ απμάλεηαη. Απμάλεηαη ην γθνλγθ 

πνπ αλαβαζκίδεη ην επίπεδφ ηνπ. Δθφζνλ ν αθηακνχλη δίδαμε ηνπο αλζξψπνπο λα 

εγθαηαιείπνπλ ην θαζεηί ζηνλ θφζκν –πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζσκάησλ ηνπο– νη ζσκαηηθέο 

αζθήζεηο έγηλαλ πεξηηηέο. Ζ ρνιή ηνπ Σάν δελ πξνζθέξεη ζσηεξία ζε φια ηα φληα. Απηνί 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη δελ είλαη φια ηα είδε αλζξψπσλ κε ηηο δηάθνξεο λννηξνπίεο θαη ηα 

επίπεδα, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αηνκηζηέο. Δπηιέγεη ηνπο 

καζεηέο ηεο. Δάλ επηιεγνχλ ηξεηο καζεηέο, κφλν ν έλαο απ’ απηνχο ζα ιάβεη ηελ πξαγκαηηθή 

δηδαζθαιία. Πξέπεη λα ζηγνπξεπηεί φηη απηφο ν καζεηήο έρεη πνιχ ληε, είλαη πνιχ θαιφο θαη δελ 

ζα ινμνδξνκήζεη. Έηζη δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηερληθψλ πξαγκάησλ, γηα λα θαιιηεξγήζεη 

ηε δσή θαη γηα λα θαιιηεξγήζεη πξάγκαηα φπσο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, επηδεμηφηεηεο θ.ιπ. 

 

Σν Φάινπλ Νηάθα είλαη θη απηή κηα κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο γηα ηνλ λνπ θαη ην 

ζψκα θαη απαηηεί αζθήζεηο. Αθελφο νη αζθήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ελδπλακψζνπλ ηηο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Ση ζεκαίλεη «ελδπλάκσζε»; Δίλαη ε ελίζρπζε ησλ ππεξθπζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζαο απφ ην ηζρπξφ δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο, θάλνληάο ηεο έηζη πξννδεπηηθά 

ηζρπξφηεξεο. Αθεηέξνπ ζην ζψκα ζαο ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ πνιιά έκβηα φληα. ηελ 

πςεινχ επηπέδνπ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ε ρνιή ηνπ Σάν απαηηεί ηε γέλλεζε ηνπ Αζάλαηνπ 

Βξέθνπο (Γηνπαλγίλγθ), ελψ ε ρνιή ηνπ Φν απαηηεί ην άθζαξην ζψκα ηνπ Βάηδξα. Δπηπιένλ 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Απηά ηα πξάγκαηα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ κέζσ ζσκαηηθψλ αζθήζεσλ θαη απηά είλαη πνπ νη αζθήζεηο καο θαιιηεξγνχλ. Μηα 

νινθιεξσκέλε κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο απαηηεί θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηηο αζθήζεηο. Ννκίδσ φηη ηψξα ν θαζέλαο ζαο θαηαιαβαίλεη πψο δεκηνπξγείηαη 

ην γθνλγθ. Σν γθνλγθ πνπ πξαγκαηηθά πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν επίηεπμήο ζαο δελ αλαπηχζζεηαη 

θαζφινπ κέζσ ησλ αζθήζεσλ, αιιά κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο. Με ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζίλζηλγθ 

ζαο θαη ηελ ηαχηηζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο θαηά ηελ θαιιηέξγεηά ζαο κεηαμχ ησλ 

θνηλψλ αλζξψπσλ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο δελ ζα ζαο πεξηνξίδεη πιένλ. Σφηε ζαο 

επηηξέπεηαη λα αλεβείηε. Σν ληε ζαο ζα αξρίζεη ηφηε λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γθνλγθ. ζν ην 

επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ζαο βειηηψλεηαη, ηφζν ζα απμάλεηαη θαη ην γθνλγθ ζαο. Απηή αθξηβψο 

είλαη ε ζρέζε. 
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 Ζ Σειεπηαία Καηαζηξνθή : ε θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ην ζχκπαλ έρεη ηξεηο θάζεηο εμέιημεο 

(Αξρηθή Καηαζηξνθή, Μέζε Καηαζηξνθή θαη Σειεπηαία Καηαζηξνθή) θαη φηη ηψξα δηαλχνπκε ηελ ηειηθή πεξίνδν 

ηεο Σειεπηαίαο Καηαζηξνθήο. 
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Ζ δηθηά καο είλαη κηα γλήζηα κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. 

Σν γθνλγθ πνπ θαιιηεξγνχκε απνζεθεχεηαη ζε θάζε θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο – ην γθνλγθ, απηή ε 

χιε πςειήο ελέξγεηαο, απνζεθεχεηαη αθφκε θαη ζηα πξσηαξρηθά κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ηεο 

χιεο ζε εμαηξεηηθά κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. Καζψο ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο γίλεηαη 

κεγαιχηεξν, ε ππθλφηεηα θαη ε δχλακε ηνπ γθνλγθ ζαο επίζεο απμάλνληαη. Σέηνηα πςειήο 

ελέξγεηαο χιε έρεη λνεκνζχλε. Δπεηδή είλαη απνζεθεπκέλε ζε θάζε θχηηαξν ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο ζε φιε ηελ θιίκαθα κέρξη ηελ αξρή ηεο δσήο, ζα πάξεη βαζκηαία ηελ ίδηα κνξθή κε ηε 

κνξθή ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηφο ζαο, πξνζιακβάλνληαο ηνπο ίδηνπο κνξηαθνχο ζπλδπαζκνχο 

θαη ηε κνξθή ηνπ ππξήλα. Χζηφζν ε νπζία ηνπ έρεη αιιάμεη, δηφηη απηφ ην ζψκα δελ 

απνηειείηαη πιένλ απφ ηα αξρηθά θπζηθά θχηηαξα. Σφηε δελ ζα είζηε πέξα απφ ηα «πέληε 

ζηνηρεία»; Φπζηθά ε θαιιηέξγεηά ζαο δελ έρεη αθφκε ηειεηψζεη θαη αθφκα ρξεηάδεηαη λα αζθείηε 

θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θνηλνχο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο επηθαλεηαθά κνηάδεηε αθφκα ζαλ έλαο 

θνηλφο άλζξσπνο. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη θαίλεζηε λεφηεξνη απ’ απηνχο ηεο ειηθίαο ζαο. 

Βέβαηα πξψηα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηα άζρεκα πξάγκαηα ζην ζψκα ζαο, πεξηιακβάλνληαο θαη 

ηηο αζζέλεηεο. Δκείο φκσο εδψ δελ ζεξαπεχνπκε αζζέλεηεο. Δκείο θαζαξίδνπκε ην ζψκα ζαο θαη 

ν φξνο δελ είλαη «ζεξαπεία αζζέλεηαο», έηζη θη αιιηψο. Απιψο ην νλνκάδνπκε «θαζαξηζκφ ηνπ 

ζψκαηνο» θαη θαζαξίδνπκε ηα ζψκαηα ησλ πξαγκαηηθψλ αζθνπκέλσλ. Μεξηθνί άλζξσπνη 

έξρνληαη εδψ κφλν γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αζζέλεηέο ηνπο. ζνλ αθνξά ηνπο ζνβαξά 

άξξσζηνπο αζζελείο, δελ ηνπο αθήλνπκε λα παξεπξεζνχλ ζηα καζήκαηα, αθνχ δελ κπνξνχλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζθφιιεζε ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελεηψλ ηνπο ή ηελ ηδέα φηη είλαη 

άξξσζηνη. Δάλ θάπνηνο έρεη ζνβαξή αξξψζηηα θαη ληψζεη πνιχ αλήζπρνο, κπνξεί λα ηελ 

εγθαηαιείςεη; Απηφο ν άλζξσπνο είλαη αλήκπνξνο λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Έρνπκε ηνλίζεη 

θαηά δηαζηήκαηα φηη δελ δερφκαζηε αλζξψπνπο κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Απηφ εδψ είλαη άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο θαη απέρεη πάξα πνιχ απφ εθείλν πνπ νη ίδηνη ζθέθηνληαη. Μπνξνχλ λα βξνπλ 

άιινπο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ γηα λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Φπζηθά πνιινί αζθνχκελνη 

έρνπλ αζζέλεηεο. Δπεηδή φκσο είζηε αιεζηλνί αζθνχκελνη, ζα θξνληίζνπκε απηά ηα πξάγκαηα 

γηα εζάο. 

 

Μεηά απφ κηα πεξίνδν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο νη αζθνχκελνη ζην Φάινπλ Νηάθα καο 

κνηάδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθνί ζηελ εκθάληζε. Σν δέξκα ηνπο γίλεηαη απαιφ θαη ξνδαιφ. ζνλ 

αθνξά ηνπο πην ειηθησκέλνπο, νη ξπηίδεο γίλνληαη ιηγφηεξεο ή αθφκα θαη εμαηξεηηθά ιίγεο, ην 

νπνίν είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Γελ κηιψ γηα θάηη αδηαλφεην, αθνχ πνιινί βεηεξάλνη 

αζθνχκελνί καο πνπ θάζνληαη εδψ γλσξίδνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Δπηπιένλ νη ειηθησκέλεο 

γπλαίθεο ζα επαλαθηήζνπλ ηελ εκκελνξξντθή πεξίνδφ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη κηα κέζνδνο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο απαηηεί ηελ εκκελφξξνηα γηα λα θαιιηεξγήζεη 

ην ζψκα. Ζ πεξίνδνο ζα έξζεη, αιιά ε εκκελνξξντθή ξνή δελ ζα είλαη κεγάιε. Γηα ηελ ψξα απηφ 

ην ιίγν ζα επαξθεί. Κη απηφ επίζεο είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Αιιηψο πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηα ζψκαηα ηνπο ρσξίο απηφ; Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο άληξεο: ινη νη ειηθησκέλνη 

θαη νη λεαξνί ζα αηζζαλζνχλ νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο αλάιαθξν. ζνλ αθνξά ηνπο αιεζηλνχο 

αζθνχκελνπο, ζα βηψζνπλ απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. 

 

Απηή ε κέζνδνο άζθεζεο –ε δηθηά καο– θαιιηεξγεί θάηη πξαγκαηηθά ηεξάζηην, αληίζεηα κε 

πνιιέο άιιεο πξαθηηθέο πνπ κηκνχληαη δψα ζηηο αζθήζεηο ηνπο. Απηή ε κέζνδνο άζθεζεο 

θαιιηεξγεί θάηη εμαηξεηηθά ηεξάζηην. ιεο νη αξρέο πνπ ν αθηακνχλη θαη ν Λάν Σδη δίδαμαλ 

ζηνλ θαηξφ ηνπο ήηαλ αξρέο πεξηνξηζκέλεο εληφο ηνπ γαιαμία καο. Ση θαιιηεξγεί ην Φάινπλ 

Νηάθα καο; Ζ κέζνδνο θαιιηέξγεηάο καο είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζηηο αξρέο ηεο εμέιημεο ηνπ 

ζχκπαληνο θαη θαζνδεγείηαη απφ ην πξφηππν ηνπ πςειφηεξνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ζχκπαληνο, 

ηνπ Σδελ-αλ-Ρελ. Καιιηεξγνχκε θάηη ηφζν ηεξάζηην πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζχκπαληνο. 

 

Σν Φάινπλ Νηάθα καο έρεη έλα αθφκε εμαηξεηηθά κνλαδηθφ θαη πην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ θάζε άιιε κέζνδν άζθεζεο. Απηή ηε ζηηγκή φιεο νη κέζνδνη 

ηζηγθφλγθ, νη δεκνθηιείο ζηελ θνηλσλία, αθνινπζνχλ ην κνλνπάηη ηεο θαιιηέξγεηαο ληαλ ή ηεο 

εμάζθεζεο ληαλ. ηηο κεζφδνπο ηζηγθφλγθ πνπ θαιιηεξγνχλ ληαλ είλαη πνιχ δχζθνιν γηα 

θάπνηνλ λα πεηχρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ «Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ» θαη ηε θψηηζε κεηαμχ ησλ 

θνηλψλ αλζξψπσλ. Σν Φάινπλ Νηάθα καο δελ θαιιηεξγεί ληαλ. Ζ κέζνδνο άζθεζήο καο 
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θαιιηεξγεί ην Φάινπλ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. Δγψ πξνζσπηθά ην εγθαζηζηψ κέζα ζηνπο 

αζθνχκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ. Δλψ δηδάζθσ Φάινπλ Νηάθα ην εγθαζηζηνχκε 

ζε φινπο δηαδνρηθά. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα ην αηζζαλζνχλ, ελψ κεξηθνί άιινη δελ 

κπνξνχλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα ην αηζζαλζεί. Απηφ είλαη επεηδή νη άλζξσπνη 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. Δκείο θαιιηεξγνχκε Φάινπλ αληί γηα ληαλ. Σν 

Φάινπλ είλαη κηα κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο πνπ θαηέρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζχκπαληνο 

θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα πεξηζηξέθεηαη απηφκαηα. Θα πεξηζηξέθεηαη γηα πάληα ζηελ 

θάησ θνηιηαθή ζαο ρψξα. Μφιηο εγθαηαζηαζεί ζην ζψκα ζαο, ρξφλνο κπαίλεη ρξφλνο βγαίλεη, 

δελ ζα ζηακαηά θαη ζα πεξηζηξέθεηαη παληνηηλά κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. ηαλ πεξηζηξέθεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ, κπνξεί απηφκαηα λα απνξξνθά ελέξγεηα απφ ην ζχκπαλ. 

Δπηπιένλ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα κεηαζρεκαηίζεη ελέξγεηα, ψζηε λα παξάζρεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θάζε κέξνπο ηνπ ζψκαηφο ζαο. ηαλ πεξηζηξέθεηαη αληίζεηα 

απφ ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ εθπέκπεη ελέξγεηα, απνβάιινληαο αλεπηζχκεηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζθνξπίδνληαη γχξσ απφ ην ζψκα ζαο. ηαλ εθπέκπεη ελέξγεηα, ηελ εθηνμεχεη ζε πνιχ κεγάιε 

απφζηαζε θαη εηζθνκίδεη πάιη λέα ελέξγεηα. Ζ εθπεκπφκελε ελέξγεηα κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο γχξσ ζαο. Ζ ρνιή ηνπ Φν δηδάζθεη ηε ζσηεξία ηνπ εαπηνχ θαη ηε ζσηεξία φισλ 

ησλ αηζζαλφκελσλ φλησλ. Δπνκέλσο δελ θαιιηεξγείηε κφλν ηνλ εαπηφ ζαο, αιιά πξνζθέξεηε 

ζσηεξία ζε φια ηα αηζζαλφκελα φληα. Έηζη θαη νη άιινη κπνξνχλ λα σθειεζνχλ, αιιά κπνξείηε 

επίζεο αθνχζηα λα απνθαηαζηήζεηε ηα ζψκαηα άιισλ αλζξψπσλ, λα ζεξαπεχζεηε ηηο αζζέλεηέο 

ηνπο θ.ιπ. Φπζηθά ε ελέξγεηα δελ ράλεηαη. ηαλ ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα 

(ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ), κπνξεί θαη καδεχεη ηελ ελέξγεηα πίζσ αθνχ 

πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα απνξνχλ: «Γηαηί απηφ ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο;». 

Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ κε ξσηνχλ: «Γηαηί λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη; Πνηνο είλαη ν 

ιφγνο;». Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαιάβνπλ φηη ην ληαλ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί 

φηαλ ζπζζσξεπηεί πνιιή ελέξγεηα, αιιά ηνπο είλαη αδηαλφεην πψο ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη. 

Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Σν ζχκπαλ είλαη ζε θίλεζε θαη φινη νη γαιαμίεο ηνπ ζχκπαληνο –

καδί θαη ν δηθφο καο– είλαη επίζεο ζε θίλεζε. Οη ελληά πιαλήηεο πεξηζηξέθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ 

απφ ηνλ ήιην θαη ε γε πεξηζηξέθεηαη επίζεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. θεθηείηε ην ν θαζέλαο: 

Πνηνο ηα ζπξψρλεη; Πνηνο ηνπο έρεη δψζεη ηε δχλακε; Απηφ δελ κπνξείηε λα ην θαηαιάβεηε κε 

ηε λννηξνπία ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. Απιά έρνπλ έλα είδνο πεξηζηξεθφκελνπ κεραληζκνχ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Φάινπλ καο απιά πεξηζηξέθεηαη. Με ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εμάζθεζεο 

έρεη ιχζεη γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ην πξφβιεκα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο κέζα ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο δσήο. Πψο απμάλεηαη ν ρξφλνο εμάζθεζεο; Δθφζνλ πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο, 

ζπλερψο απνξξνθά θαη κεηαζρεκαηίδεη ελέξγεηα απφ ην ζχκπαλ. ηαλ πεγαίλεηε ζηε δνπιεηά, 

ζαο θαιιηεξγεί. Βέβαηα, εθηφο ηνπ Φάινπλ, ζα εγθαηαζηήζνπκε επίζεο ζην ζψκα ζαο πνιιά 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο πνπ καδί κε ην Φάινπλ ζα πεξηζηξέθνληαη θαη ζα ζαο 

κεηαζρεκαηίδνπλ απηφκαηα. Δπνκέλσο απηφ ην γθνλγθ κεηαζρεκαηίδεη ηνπο αλζξψπνπο εληειψο 

απηφκαηα. Καηά ζπλέπεηα πξαγκαηνπνηείηαη απηφ θαηά ην νπνίν «ην γθνλγθ θαιιηεξγεί ηνπο 

αζθνχκελνπο» πνπ επίζεο απνθαιείηαη θαη «ν Φα θαιιηεξγεί ηνπο αζθνχκελνπο». Σν γθνλγθ 

ζάο θαιιηεξγεί φηαλ δελ αζθείζηε, φπσο αθξηβψο ζαο θαιιηεξγεί φηαλ αζθείζηε. Δλψ ηξψηε, 

θνηκφζαζηε ή δνπιεχεηε, ην γθνλγθ ζάο κεηακνξθψλεη ζπλερψο. Σφηε γηαηί αζθείζηε; Κάλεηε 

ηηο αζθήζεηο γηα λα δπλακψζεηε ην Φάινπλ θαη λα εληζρχζεηε φινπο απηνχο ηνπο ελεξγεηαθνχο 

κεραληζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζαο έρσ δψζεη. ηαλ θάπνηνο αζθεί θαιιηέξγεηα ζε πςειά 

επίπεδα, πξέπεη λα είλαη εληειψο ζε θαηάζηαζε Γνπγνπέη
37

 θαη νη θηλήζεηο ησλ αζθήζεσλ λα 

αθνινπζνχλ ηνπο κεραληζκνχο. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε λνεηηθή θαζνδήγεζε, νχηε ρξήζε 

κεζφδσλ αλαπλνήο θ.ιπ. 

 

Αζθνχκαζηε ρσξίο λα καο απαζρνιεί ε ψξα ή ε ηνπνζεζία. Μεξηθνί ξσηνχλ: «Πνηα είλαη 

ε θαιχηεξε ψξα γηα εμάζθεζε; Μεζάλπρηα, μεκέξσκα ή κεζεκέξη;». Γελ έρνπκε νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε φζνλ αθνξά ηελ ψξα εμάζθεζεο. ηαλ δελ αζθείζηε ηα κεζάλπρηα, ην γθνλγθ ζάο 

θαιιηεξγεί. ηαλ δελ αζθείζηε ην μεκέξσκα, ην γθνλγθ επίζεο ζαο θαιιηεξγεί. ηαλ 

θνηκφζαζηε, ην γθνλγθ θαη πάιη ζαο θαιιηεξγεί. ηαλ πεξπαηάηε, ην γθνλγθ αθφκε ζαο 

θαιιηεξγεί. Σν γθνλγθ επίζεο ζαο θαιιηεξγεί φηαλ είζηε ζηε δνπιεηά. Γελ κεηψλεη απηφ θαηά 
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πνιχ ηνλ ρξφλν εμάζθεζήο ζαο; Πνιινί απφ ζαο έρνπλ αιεζηλά ηελ θαξδηά λα επηηχρνπλ ην Σάν, 

ην νπνίν θπζηθά είλαη ν ζηφρνο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο είλαη ε επίηεπμε ηνπ Σάν θαη ε νινθιήξσζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Χζηφζν ν 

ππνιεηπφκελνο ρξφλνο δσήο κεξηθψλ αλζξψπσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Σα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο 

είλαη κεηξεκέλα θαη κπνξεί λα κε θηάλνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Σν Φάινπλ Νηάθα καο 

κπνξεί λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα θαη λα ζπληνκεχζεη ηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο. Δίλαη 

ηελ ίδηα ζηηγκή κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Έηζη φηαλ αζθείηε 

θαιιηέξγεηα ζπλερψο, ζπλερψο ζα παξαηείλεηε ηε δσή ζαο. Με ζπλεπή εμάζθεζε ε δσή ζαο ζα 

παξαηείλεηαη ζηαζεξά. Απηνί νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη κε ηελ πςειή εγγελή πνηφηεηα ζα έρνπλ 

επαξθή ρξφλν γηα εμάζθεζε. Τπάξρεη σζηφζν έλαο φξνο: Ζ δσή πνπ παξαηείλεηαη πέξα απφ ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν δηάξθεηάο ηεο είλαη πξνθξαηεκέλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. Δάλ ν λνπο ζαο ιίγν ινμνδξνκήζεη, ε δσή ζαο ζα είλαη ζε θίλδπλν, γηαηί ν ρξφλνο 

δσήο ζαο ζα έπξεπε πξν πνιινχ λα έρεη ηειεηψζεη. Γελ ζα έρεηε απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, φηαλ 

θζάζεηε ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα. Φηάλνληαο εθεί ζα 

βξίζθεζηε ζε άιιε θαηάζηαζε. 

 

Γελ απαηηνχκε λα πξνζαλαηνιίδεζηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο φηαλ θάλεηε ηηο 

αζθήζεηο, νχηε απαηηνχκε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα λα ηηο ηειεηψλεηε, επεηδή ην Φάινπλ 

πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο θαη δελ κπνξεί λα ζηακαηεζεί. Δάλ ππάξμεη ηειεθψλεκα ή θάπνηνο 

ρηππήζεη ηελ πφξηα, κπνξείηε λα πάηε ακέζσο λα ην θξνληίζεηε ρσξίο λα πξέπεη λα ηειεηψζεηε 

ηελ άζθεζε. ηαλ ζηακαηήζεηε γηα λα θάλεηε θάηη, ην Φάινπλ ακέζσο ζα πεξηζηξαθεί 

δεμηφζηξνθα θαη ζα πάξεη πίζσ ηελ εθπεκπφκελε ελέξγεηα γχξσ απφ ην ζψκα ζαο. ζν γη’ 

απηνχο πνπ ζθφπηκα θξαηάλε ηζη θαη ην ρχλνπλ κέζα ζην θεθάιη ηνπο: απηφ ην ηζη ζα ραζεί, φζν 

θαη λα ην θξαηάηε. Σν Φάινπλ έρεη λνεκνζχλε θαη γλσξίδεη απφ κφλν ηνπ πψο λα θάλεη απηά ηα 

πξάγκαηα. Γελ απαηηνχκε θαηεπζχλζεηο, γηαηί νιφθιεξν ην ζχκπαλ είλαη ζε θίλεζε. Ο γαιαμίαο 

είλαη ζε θίλεζε θαη νη ελληά πιαλήηεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ ήιην. Ζ γε επίζεο απην-

πεξηζηξέθεηαη. Δκείο αζθνχκαζηε ζχκθσλα κ’ απηή ηε κεγάιε αξρή ηνπ ζχκπαληνο. Πνχ είλαη 

ε αλαηνιή, ν λφηνο, ε δχζε ή ν βνξξάο; Γελ ππάξρνπλ. Ζ άζθεζε ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε 

είλαη άζθεζε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ε άζθεζε ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε είλαη ην 

ίδην κε ην λα αζθείζηε πξνο ηελ αλαηνιή, ηνλ λφην, ηε δχζε θαη ηνλ βνξξά ηαπηφρξνλα. Σν 

Φάινπλ Νηάθα καο ζα πξνζηαηέςεη ηνπο αζθνχκελνπο απφ παξαζηξαηήκαηα. Πψο ζαο 

πξνζηαηεχεη; Δάλ είζηε αιεζηλφο αζθνχκελνο, ην Φάινπλ καο ζα ζαο πξνθπιάζζεη. Δίκαη 

ξηδσκέλνο κέζα ζην ζχκπαλ. Δάλ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ζαο βιάςεη, ηφηε ζα κπνξεί λα 

βιάςεη θαη κέλα. Θέηνληάο ην απιά, απηφ ην άηνκν ζα κπνξνχζε λα βιάςεη απηφ ην ζχκπαλ. 

Απηφ πνπ είπα κπνξεί λα αθνχγεηαη εληειψο αζχιιεπην. Θα ην θαηαιάβεηε αξγφηεξα θαζψο ζα 

κειεηάηε πεξαηηέξσ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιια πξάγκαηα πνπ φκσο είλαη πάξα πνιχ εκβξηζή 

γηα λα ηα θάλσ γλσζηά. Θα αλαπηχμνπκε ζπζηεκαηηθά ηνλ Φα ησλ πςειψλ επηπέδσλ απφ ην 

απιφ ζην εκβξηζέο. Γελ ζα ιεηηνπξγήζεη, εάλ ην ζίλζηλγθ ζαο δελ είλαη νξζφ. Δάλ επηδηψθεηε 

θάηη κπνξεί λα κπείηε ζε κπειάδεο. Έρσ βξεη φηη ηα Φάινπλ πνιιψλ βεηεξάλσλ αζθνπκέλσλ 

έρνπλ παξακνξθσζεί. Γηαηί; Έρεηε αλακίμεη άιια πξάγκαηα ζηελ εμάζθεζή ζαο θαη έρεηε δερηεί 

άιισλ αλζξψπσλ πξάγκαηα. Γηαηί ην Φάινπλ δελ ζαο πξνζηάηεςε ηφηε; Αθνχ έρεη δνζεί ζ’ 

εζάο είλαη δηθφ ζαο θαη θαζνδεγείηαη απφ ηνλ λνπ ζαο. Δίλαη αξρή απηνχ ηνπ ζχκπαληνο φηη 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα ζαο ζηακαηήζεη απ’ απηφ πνπ επηδηψθεηε. Δάλ δελ ζέιεηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ζαο αλαγθάζεη – απηφ ζα ήηαλ ην ίδην κε ην λα έθαλε θαθή 

πξάμε. Πνηνο κπνξεί λα ζαο αλαγθάζεη λα αιιάμεηε ηελ θαξδηά ζαο; Δζείο νη ίδηνη πξέπεη λα 

πεηζαξρήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, κφλνη ζαο. Παίξλνληαο ηα θαιχηεξα απφ θάζε ζρνιή είλαη ην λα 

δέρεζηε πξάγκαηα απφ φινπο. Δάλ εμαζθείηε κηα κέζνδν ηζηγθφλγθ ζήκεξα θαη κηα άιιε αχξην 

γηα λα ζεξαπεχζεηε ηελ αζζέλεηά ζαο, ε αζζέλεηά ζαο ζεξαπεχεηαη; ρη. Μφλν λα ηελ 

αλαβάιιεηε κπνξείηε. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζε πςειά επίπεδα απαηηεί απφ θάπνηνλ λα 

επηθεληξσζεί ζε κία κφλν ζρνιή θαη λα κείλεη κ’ απηήλ. Δάλ αθνινπζείηε κηα κέζνδν άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα δψζεηε φιε ζαο ηελ θαξδηά ζ’ απηήλ, ψζπνπ λα θσηηζηείηε εληειψο ζ’ 

απηή ηε ζρνιή. Μφλν ηφηε κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζε θάπνηα άιιε ζρνιή θαη απηφ 

ζα είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα. Δπεηδή έλα ζχζηεκα γλήζησλ δηδαζθαιηψλ κεηαβηβάδεηαη 

απφ πνιχ καθξηλή επνρή, ζα έρεη πεξάζεη κέζα απφ κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Μεξηθνί άλζξσπνη αθνινπζνχλ ην πψο αηζζάλνληαη φηαλ εμαζθνχλ θάηη. Ση 

αμία έρεη απηφ πνπ αηζζάλεζηε; Κακία. Ζ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο θαη είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη πεξίπινθε. Γελ κπνξεί 

λα ππάξμεη νχηε ην παξακηθξφ ιάζνο. Δίλαη ζαλ έλα φξγαλν εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο πνπ κφιηο ηνπ 

πξνζζέζεηε έλα μέλν θνκκάηη ζα πάςεη λα ιεηηνπξγεί. Σν ζψκα ζαο ζε θάζε δηάζηαζε αιιάδεη – 

απηφ είλαη εμαηξεηηθά ιεπηφ θαη επαίζζεην θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ιάζνο νχηε ζην ειάρηζην. αο 

έρσ ήδε πεη φηη ε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηηο δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο, ελψ ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηνπ γθνλγθ γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν. Έηζη, εάλ επηπφιαηα παίξλεηε άιισλ αλζξψπσλ πξάγκαηα 

θαη ηα πξνζζέηεηε ζηελ άζθεζή ζαο, ηα μέλα κελχκαηα ζα αλαθαηεπηνχλ κε ηα πξάγκαηα απηήο 

ηεο ζρνιήο θαη ζα ινμνδξνκήζεηε. Δπηπιένλ απηφ ζα έρεη αληαλάθιαζε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο 

δσή θαη ζα επηθέξεη πξνβιήκαηα ίδηα κε απηά ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Απηφ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

επηδίσμή ζαο θαη δελ κπνξνχλ νη άιινη λα παξέκβνπλ. Δίλαη δήηεκα ηεο πνηφηεηαο θψηηζήο ζαο. 

Σαπηφρξνλα απηφ πνπ πξνζζέηεηε ζα αλαθαηέςεη ην γθνλγθ ζαο θαη δελ ζα κπνξείηε πιένλ λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Απηφ ην πξφβιεκα ζα ζπκβεί. Γελ ιέσ φηη ν θαζέλαο πξέπεη λα 

κειεηήζεη Φάινπλ Νηάθα. Δάλ δελ κειεηάηε Φάινπλ Νηάθα θαη έρεηε ιάβεη αιεζηλέο 

δηδαζθαιίεο απφ άιιεο κεζφδνπο ηζηγθφλγθ, ζα ην επηδνθηκάζσ θαη απηφ. Δπηηξέςηε κνπ φκσο 

λα ζαο πσ φηη γηα λα αζθήζεηε πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα, ζα πξέπεη λα 

είζηε πξνζεισκέλνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κία κέζνδν άζθεζεο. Τπάξρεη έλα αθφκε 

πξάγκα πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνλίζσ: Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο πνπ 

πξαγκαηηθά λα κεηαδίδεη ζηνπο αλζξψπνπο κηα κέζνδν άζθεζεο πξνο ηα πςειά επίπεδα φπσο 

εγψ. ην κέιινλ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηη έρσ θάλεη γηα εζάο. πλεπψο ειπίδσ πσο δελ έρεηε 

πνιχ θησρή πνηφηεηα θψηηζεο. Πνιινί άλζξσπνη ζέινπλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα πξνο ηα 

πςειά επίπεδα. Απηφ δίλεηαη ηψξα, αθξηβψο εδψ κπξνζηά ζαο, θαη κπνξεί αθφκα λα κελ ην 

ζπλεηδεηνπνηείηε. Έρεηε πάεη παληνχ ςάρλνληαο γηα δάζθαιν, μνδέςαηε κηα πεξηνπζία θαη 

αθφκα δελ έρεηε βξεη ηίπνηα. ήκεξα ζαο πξνζθέξεηαη ζην θαηψθιη ζαο θαη ίζσο αθφκα λα κελ 

ην έρεηε θαηαιάβεη! Απηφ είλαη δήηεκα ηνπ θαηά πφζν κπνξείηε λα θσηηζηείηε ζ’ απηφ θαη θαηά 

πφζν κπνξείηε λα ζσζείηε. 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΓΔΤΣΔΡΖ 

Σν Εήηεκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνύ 

Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ ήδε κηιήζεη γηα ην Σξίην Μάηη. Ο Φα σζηφζν 

εθδειψλεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Έλαο αζθνχκελνο ηνπ νπνίνπ ε 

θαιιηέξγεηα έρεη θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν κπνξεί λα δεη κφλν απηνχ ηνπ επηπέδνπ ηηο 

εθδειψζεηο. Γελ κπνξεί λα δεη ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ πέξα απ’ απηφ ην επίπεδν νχηε θαη 

ηελ πηζηεχεη. Δπνκέλσο ζεσξεί ζσζηφ κφλν φ,ηη βιέπεη ζην επίπεδφ ηνπ. Μέρξη λα θζάζεη ε 

θαιιηέξγεηά ηνπ ζε έλα πην πςειφ επίπεδν, ζεσξεί φηη απηά ηα πξάγκαηα δελ ππάξρνπλ θαη δελ 

ηα πηζηεχεη – απηφ είλαη ιφγσ ηνπ επηπέδνπ ηνπ θαη ε ζθέςε ηνπ δελ κπνξεί λα πςσζεί. Με άιια 

ιφγηα, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ, κεξηθνί άλζξσπνη κηινχλ γη’ απηφ κε έλαλ 

ηξφπν, ελψ άιινη κε άιινλ. Χο απνηέιεζκα ην έρνπλ κπεξδέςεη θαη ζην ηέινο θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα ην εμεγήζεη κε ζαθήλεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην Σξίην Μάηη είλαη θάηη πνπ ζην 

ρακειφ επίπεδν δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ζαθήλεηα. ην παξειζφλ ε δνκή ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ 

αλήθε ζηα κπζηηθά ησλ κπζηηθψλ θαη νη θνηλνί άλζξσπνη απαγνξεπφηαλ λα ην γλσξίδνπλ. Γη’ 

απηφ θαλείο πνηέ σο ηψξα δελ ην έρεη απνθαιχςεη. Δκείο φκσο εδψ δελ ζα ην εμεηάζνπκε 

βαζηζκέλνη ζε ζεσξίεο απφ ην παξειζφλ. Θα ην εμεηάζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε 

επηζηήκε θαη ηελ απινχζηεξε ζχγρξνλε γιψζζα θαη ζα εμεγήζνπκε ηη πξαγκαηηθά είλαη. 

 

Σν Σξίην Μάηη ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ιίγν πην πάλσ 

απφ ην κέζν ησλ θξπδηψλ ζαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επίθπζε
1
. Απηφ ηνπιάρηζηνλ είλαη ην θχξην 

θαλάιη. Σν αλζξψπηλν ζψκα έρεη πάξα πνιιά επηπιένλ κάηηα. Ζ ρνιή ηνπ Σάν ιέεη φηη θάζε 

«άλνηγκα»2 είλαη έλα κάηη. Ζ ρνιή ηνπ Σάν νλνκάδεη «άλνηγκα» θάζε ζεκείν βεινληζκνχ ζην 

ζψκα, ελψ ε θηλέδηθε ηαηξηθή ην νλνκάδεη ζεκείν βεινληζκνχ. Ζ ρνιή ηνπ Φν ππνζηεξίδεη φηη 

θάζε πφξνο ζην ζψκα είλαη θαη έλα κάηη. Γη’ απηφ κεξηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κε 

ηα απηηά, κεξηθνί κπνξνχλ λα δνπλ κε ηα ρέξηα ή κε ην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπο θαη άιινη 

κπνξνχλ λα δνπλ κε ηα πφδηα ή ην ζηνκάρη. Δίλαη φια δπλαηά. 

 

Μηιψληαο γηα ην Σξίην Μάηη, ζα αλαθεξζνχκε πξψηα ζ’ απηά ηα δχν θπζηθά αλζξψπηλα 

κάηηα. ήκεξα κεξηθνί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη απηφ ην δεπγάξη καηηψλ κπνξεί λα δεη 

νπνηαδήπνηε πιηθή κνξθή ή αληηθείκελν ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν. Έηζη έρνπλ ζρεκαηίζεη ηελ 

άθακπηε αληίιεςε φηη κφλν φζα κπνξνχλ λα δνπλ κε ηα κάηηα ηνπο είλαη πξαγκαηηθά θαη 

ρεηξνπηαζηά θαη δελ πηζηεχνπλ απηφ πνπ δελ βιέπνπλ. ην παξειζφλ ηέηνηνη άλζξσπνη 

ζεσξνχληαλ πσο έρνπλ ρακειή πνηφηεηα θψηηζεο. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ γηαηί ε πνηφηεηα θψηηζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη ρακειή. «Γελ ην βιέπσ, δελ ην 

πηζηεχσ». Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη απνιχησο ινγηθφ. Αιιά αθφκα θαη απφ ηε ζθνπηά ελφο 

ειάρηζηα αλψηεξνπ επηπέδνπ δελ είλαη θαζφινπ ινγηθφ. Ο θάζε ρσξφρξνλνο απνηειείηαη απφ 

χιε θαη θπζηθά δηαθνξεηηθνί ρσξφρξνλνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπζηθέο δνκέο, θαζψο επίζεο θαη 

δηαθνξεηηθά φληα πνπ πξνζιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. ηνλ Βνπδηζκφ ιέλε πσο θάζε θαηλφκελν 

ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη απαηειφ. Δίλαη ςεπδαίζζεζε. Μα πψο κπνξεί λα είλαη 

ςεπδαίζζεζε; Πνηνο ζα ηζρπξηδφηαλ φηη απηά ηα πξαγκαηηθά θαη ρεηξνπηαζηά θπζηθά 

αληηθείκελα πνπ είλαη αθξηβψο εδψ κπξνζηά ζαο είλαη ςεχηηθα; Κη φκσο ε κνξθή κε ηελ νπνία 

ηα θπζηθά αληηθείκελα εθδειψλνληαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε κνξθή κε ηελ νπνία ππάξρνπλ. 

Χζηφζν ηα κάηηα καο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζηαζεξνπνηνχλ ηα θπζηθά αληηθείκελα ζ’ απηήλ 

εδψ ηε θπζηθή καο δηάζηαζε, ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ εκείο κπνξνχκε ηψξα 

λα ηα δνχκε. Σα αληηθείκελα φκσο δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη 

δελ είλαη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε νχηε ζηε δηθή καο δηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, πψο κνηάδεη ν 

άλζξσπνο θάησ απφ έλα κηθξνζθφπην; Οιφθιεξν ην ζψκα ηνπ είλαη αζχλδεην θαη απνηειείηαη 

απφ κηθξνζθνπηθά κφξηα, αθξηβψο ζαλ θφθθνη άκκνπ ζε θίλεζε. Ζιεθηξφληα πεξηζηξέθνληαη 
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γχξσ απφ ππξήλεο θαη νιφθιεξν ην ζψκα ζπζηξέθεηαη θαη θηλείηαη. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο 

δελ είλαη νχηε ιεία νχηε νκαιή. Σν ίδην ζπκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ ζην ζχκπαλ, είηε απηφ 

είλαη αηζάιη, ζίδεξνο, πέηξα είηε νηηδήπνηε άιιν – ζην εζσηεξηθφ φια ηα κνξηαθά ηνπο ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Γελ κπνξείηε λα δείηε πξαγκαηηθά ηε ζπλνιηθή κνξθή ηνπο – ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ζηαζεξά. Απηφ ην ηξαπέδη επίζεο ζπζηξέθεηαη, αιιά ηα κάηηα ζαο δελ 

κπνξνχλ λα δνπλ ηελ αιήζεηα. Έηζη απηφ ην δεπγάξη κάηηα κπνξεί λα ζαο δψζεη κηα ςεχηηθε 

εληχπσζε ζαλ θη απηήλ. 

 

Γελ είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα δνχκε πξάγκαηα ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ή φηη νη 

άλζξσπνη δελ έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα. Οη άλζξσπνη είλαη γελλεκέλνη κ’ απηή ηελ ηθαλφηεηα 

θαη κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα ζε έλα νξηζκέλν κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. κσο, κφιηο εκείο νη 

άλζξσπνη απνθηνχκε απηφ ην δεπγάξη κάηηα ζ’ απηή ηελ θπζηθή δηάζηαζε, αθξηβψο γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν, πξνζιακβάλνπκε ςεπδή εληχπσζε. Δκπνδίδνπλ ηελ φξαζε ησλ αλζξψπσλ. Γη’ απηφ 

ζην παξειζφλ ιεγφηαλ πσο απηνί νη άλζξσπνη, πνπ δελ πίζηεπαλ απηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

δνπλ, έρνπλ ρακειή πνηφηεηα θψηηζεο θαη ζεσξνχληαλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ θαιιηεξγεηψλ πσο 

είλαη πιαλεκέλνη απφ ηηο ςεχηηθεο εηθφλεο ησλ πξαγκάησλ θαη ρακέλνη αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ηζηνξηθά έρεη δηδαρηεί απφ ζξεζθείεο θαη 

πξάγκαηη θη εκείο ην ζεσξνχκε θάηη πνιχ ινγηθφ. 

 

Απηφ ην δεπγάξη κάηηα, ινηπφλ, ζ’ απηή ηε θπζηθή καο δηάζηαζε κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεί 

ηα πξάγκαηα, ψζηε λα είλαη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Πέξα απ’ απηφ δελ έρεη θάπνηα άιιε 

ζεκαληηθή ηθαλφηεηα. ηαλ θνηηάδνπκε θάηη, ε εηθφλα δελ ζρεκαηίδεηαη θαηεπζείαλ ζηα κάηηα 

καο. Σα κάηηα καο είλαη ζαλ ην θαθφ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ρξεζηκεχνπλ κφλν ζαλ 

εξγαιείν. Γηα λα εζηηάζεη ζε κηα απφζηαζε, ν θαθφο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο επεθηείλεηαη – 

θάηη ηέηνην θάλνπλ θαη ηα κάηηα καο. ηαλ θνηηάκε ζην ζθνηάδη, νη θφξεο κεγεζχλνληαη. ηαλ ε 

θσηνγξαθηθή κεραλή βγάδεη θσηνγξαθία ζην ζθνηάδη, ην δηάθξαγκά ηεο πξέπεη λα κεγεζπλζεί. 

Γηαθνξεηηθά ε θσηνγξαθία ζα είλαη ζθνηεηλή θαη κε αλεπαξθή θσηηζκφ. ηαλ πεξπαηάηε ζε κηα 

πνιχ θσηεηλή εμσηεξηθή ηνπνζεζία, νη θφξεο ζαο ζπζηέιινληαη ακέζσο. Αιιηψο ηα κάηηα ζαο 

ζα ηπθιψλνληαλ απφ ην θσο θαη δελ ζα κπνξνχζαηε λα δείηε ηα πξάγκαηα θαζαξά. Ζ 

θσηνγξαθηθή κεραλή ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν – ην δηάθξαγκά ηεο πξέπεη λα ζπζηαιεί. Σν 

κφλν πνπ ηα κάηηα καο κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα ζπιιάβνπλ ηελ εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ – 

είλαη απιά έλα εξγαιείν. ηαλ βιέπνπκε κηα κνξθή, είηε ελφο αλζξψπνπ είηε ελφο αληηθεηκέλνπ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηθφλα ηνπο ζρεκαηίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν. Γειαδή απηφ πνπ βιέπνπκε 

κέζσ ησλ καηηψλ καο ζηέιλεηαη ζηελ επίθπζε, ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ δηά ηνπ νπηηθνχ 

λεχξνπ, θαη κεηά αλαθιάηαη ζαλ εηθφλα ζ’ απηή ηελ πεξηνρή. Γειαδή νη πξαγκαηηθέο 

αλαθιψκελεο εηθφλεο απνηππψλνληαη ζηελ επίθπζε ηνπ εγθεθάινπ θαη εκείο απφ εθεί ηηο 

«βιέπνπκε». Απηφ είλαη θάηη πνπ θαη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή πιένλ αλαγλσξίδεη. 

 

Σν «άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ», ην νπνίν αλαθέξνπκε, παξαθάκπηεη ηα νπηηθά ζαο 

λεχξα θαη αλνίγεη έλα πέξαζκα κεηαμχ ησλ θξπδηψλ ζαο, έηζη ψζηε ε επίθπζε λα κπνξεί ε ίδηα 

λα δεη θαηεπζείαλ έμσ. Απηφ είλαη πνπ νλνκάδεηαη «άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ». Μπνξεί 

θάπνηνη λα ζθεθηνχλ: «Απηφ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ. ην θάησ-θάησ απηά ηα δχν κάηηα κπνξνχλ 

αθφκε λα ρξεζηκεχζνπλ σο εξγαιείν, κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ εηθφλεο αληηθεηκέλσλ. Πψο ζα ηα 

θαηαθέξλακε ρσξίο απηά;». χγρξνλεο ηαηξηθέο κειέηεο ζηελ αλαηνκία έρνπλ ήδε αλαθαιχςεη 

φηη ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο επίθπζεο είλαη εμνπιηζκέλν κε ηελ πιήξε δνκή ελφο αλζξψπηλνπ 

καηηνχ. Δπεηδή κεγαιψλεη κέζα ζην θξαλίν, ζεσξείηαη σο ππνηππψδεο3 κάηη. Γηα ην αλ πξάγκαηη 

είλαη ππνηππψδεο ή φρη, ε θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ καο έρεη επηθπιάμεηο. Έηζη θη αιιηψο 

φκσο, ε ζχγρξνλε ηαηξηθή έρεη ήδε αλαγλσξίζεη φηη ππάξρεη έλα κάηη ζην κέζν ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ. Σν πέξαζκα πνπ αλνίγνπκε ζηνρεχεη αθξηβψο απηή ηελ ηνπνζεζία θαη απηφ είλαη ζε 

πιήξε ζπκθσλία κε ηελ αληίιεςε ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο. Απηφ ην κάηη δελ δεκηνπξγεί 

ςεχηηθεο εηθφλεο φπσο ηα δχν θπζηθά καο κάηηα, δηφηη κπνξεί λα βιέπεη θαη ην είδνο ηεο χιεο, 

αιιά θαη ηελ νπζία ηνπ θάζε πξάγκαηνο. Έηζη άλζξσπνη κε πςεινχ επηπέδνπ Σξίην Μάηη 

κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηε δηθή καο δηάζηαζε θαη λα δνπλ κέζα ζε άιινπο ρσξνρξφλνπο – 

κπνξνχλ λα δνπλ ζθελέο πνπ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δνπλ. Άλζξσπνη κε 

ρακεινχ επηπέδνπ Σξίην Μάηη κπνξεί λα έρνπλ ηε δηαπεξαζηηθή φξαζε, λα βιέπνπλ δειαδή 
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πξάγκαηα κέζα απφ ηνίρνπο ή κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα. Έρεη απηή ηελ ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα. 

 

Ζ ρνιή ηνπ Φν κηιά γηα ηα πέληε επίπεδα ηεο φξαζεο: αξθηθή ξαζε, Οπξάληα ξαζε, 

ξαζε ηεο νθίαο, ξαζε ηνπ Φα θαη ξαζε ηνπ Φν. Απηά είλαη ηα πέληε θχξηα επίπεδα ηνπ 

Σξίηνπ Μαηηνχ θαη ην θαζέλα απ’ απηά δηαηξείηαη ζε αλψηεξα, κεζαία θαη ρακειφηεξα επίπεδα. 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν κηιά γηα ελληά επί ελληά ή νγδφληα έλα επίπεδα ηεο ξαζεο ηνπ Φα. Δκείο 

αλνίγνπκε ην Σξίην Μάηη γηα ηνλ θαζέλα εδψ, αιιά δελ ην αλνίγνπκε ζην –ή ρακειφηεξα απφ 

ην– επίπεδν ηεο Οπξάληαο ξαζεο. Γηαηί; Αλ θαη θάζεζηε εδψ θαη έρεηε αξρίζεη λα αζθείηε 

θαιιηέξγεηα, νπζηαζηηθά κφιηο μεθηλήζαηε απφ ην επίπεδν ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ κε πάξα 

πνιιέο απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρεηε αθφκα εγθαηαιείςεη. 

Δάλ ην Σξίην Μάηη ζαο αλνηρηεί ζην επίπεδν ηεο Οπξάληαο ξαζεο ή ρακειφηεξα, ζα έρεηε απηφ 

πνπ νη θνηλνί άλζξσπνη ζεσξνχλ ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα, δηφηη ζα κπνξείηε λα βιέπεηε πξάγκαηα 

κέζα απφ ηνίρνπο θαη κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα. Δάλ παξείρακε απηή ηελ ππεξθπζηθή 

ηθαλφηεηα ζε κεγάιε θιίκαθα θαη εάλ ην Σξίην Μάηη φισλ αλνηγφηαλ ζε απηφ ην επίπεδν, ζα 

αλαζηάησλε ζνβαξά ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Κξαηηθά κπζηηθά ζα δηαθηλδχλεπαλ, είηε 

θνξνχζαλ νη άλζξσπνη ξνχρα είηε φρη ζα ήηαλ ην ίδην θαη ζα κπνξνχζαηε λα βιέπεηε ηνπο 

αλζξψπνπο κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο απφ έμσ. Δλψ θάλαηε βφιηα ζα κπνξνχζαηε λα καδέςεηε φια 

ηα ιαρεία πνπ θεξδίδνπλ. Απηφ ζα ήηαλ θξηρηφ! θεθηείηε ην ν θαζέλαο: Θα ήηαλ απηή αθφκε 

αλζξψπηλε θνηλσλία εάλ ην Σξίην Μάηη φισλ ήηαλ αλνηγκέλν ζην επίπεδν ηεο Οπξάληαο ξαζεο; 

Ζ ζνβαξή αλαζηάησζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο είλαη απφιπηα απαγνξεπκέλε. Δάλ πξάγκαηη 

ζαο άλνηγα ην Σξίην Μάηη ζ’ απηφ ην επίπεδν, ζα κπνξνχζαηε ακέζσο λα γίλεηε δάζθαινο ηνπ 

ηζηγθφλγθ. Μεξηθνί έρνπλ ήδε νλεηξεπηεί λα γίλνπλ δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ. Δάλ ην Σξίην Μάηη 

ηνπο αλνηγφηαλ εληειψο αλαπάληερα, ζα κπνξνχζαλ λα γηαηξέςνπλ αζζελείο. Δπνκέλσο δελ ζα 

ζαο νδεγνχζα ζε θαθφ κνλνπάηη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε; 

 

Σφηε ζε πνην επίπεδν ζα ζαο αλνίμσ ην Σξίην Μάηη; Θα αλνίμσ ην Σξίην Μάηη ζαο 

απεπζείαο ζην επίπεδν ηεο ξαζεο ηεο νθίαο. Δάλ ην άλνηγα ζε αλψηεξν επίπεδν, ην ζίλζηλγθ 

ζαο δελ ζα επαξθνχζε. Δάλ ην άλνηγα ζε ρακειφηεξν επίπεδν, ζα αλαζηάησλε ζνβαξά ηελ ηάμε 

ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Με ηελ ξαζε ηεο νθίαο δελ έρεηε βέβαηα ηελ ηθαλφηεηα λα 

βιέπεηε κέζα απφ ηνίρνπο ή κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα, αιιά κπνξείηε λα βιέπεηε ζθελέο πνπ 

πθίζηαληαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο. ε ηη σθειεί απηφ; Απηφ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ζαο ζηελ εμάζθεζε. ηαλ πξάγκαηη βιέπεηε πξάγκαηα πνπ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη δελ 

κπνξνχλ, ζα έρεηε ηελ αίζζεζε φηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ. Άζρεηα κε ην αλ κπνξείηε λα δείηε 

θαζαξά ή φρη πξνο ην παξφλ, ην Σξίην Μάηη ζαο ζα αλνηρηεί ζ’ απηφ ην επίπεδν θαη απηφ είλαη 

θαιφ γηα ηελ εμάζθεζή ζαο. Έλαο πξαγκαηηθφο αζθνχκελνο ηνπ Νηάθα –εθφζνλ είλαη απζηεξφο 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ– κπνξεί λα ιάβεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα δηαβάδνληαο απηφ ην βηβιίν. 

 

Ση θαζνξίδεη ην επίπεδν ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ ελφο αλζξψπνπ; Γελ είλαη φηη κφιηο ην Σξίην 

Μάηη ζαο αλνηρηεί, ζα κπνξείηε λα δείηε ηα πάληα – φρη, δελ είλαη έηζη. Αθφκα θη εθεί ππάξρεη 

κηα δηαβάζκηζε επηπέδσλ. Ση φκσο θαζνξίδεη ην επίπεδν; Τπάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο. Ο πξψηνο 

είλαη φηη ζην Σξίην Μάηη ελφο αλζξψπνπ πξέπεη λα ππάξρεη έλα πεδίν κε θαηεχζπλζε απφ κέζα 

πξνο ηα έμσ θαη απηφ ην απνθαινχκε «δσηηθή νπζία»
4
. ε ηη ρξεζηκεχεη απηφ; Δίλαη ζαλ ηελ 

νζφλε ηεο ηειεφξαζεο: αθφκα θη αλ αλάςεη ε ηειεφξαζε, ρσξίο ηελ εηδηθή επίζηξσζε 

θσζθφξνπ ζα παξακέλεη απιά κηα ιάκπα. Θα έρεη θσο, αιιά φρη εηθφλεο. Δίλαη ν θψζθνξνο πνπ 

ηεο επηηξέπεη λα εκθαλίδεη εηθφλεο. Βέβαηα απηφ ην παξάδεηγκα δελ είλαη απφιπηα αθξηβέο, γηαηί 

εκείο βιέπνπκε ηα πξάγκαηα άκεζα, ελψ ε ηειεφξαζε παξνπζηάδεη ηηο  

εηθφλεο κέζσ ηεο νζφλεο. κσο θαηά πξνζέγγηζε απηή είλαη ε ηδέα. Απηή ε κηθξή πνζφηεηα 

«δσηηθήο νπζίαο» είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε θαη απνηειείηαη απφ κηα ηδηαίηεξα εθιεπηπζκέλε 

νπζία πνπ απνζηάρζεθε απφ ην ληε (Αξεηή). Καηά θαλφλα ε «δσηηθή νπζία» ηνπ θάζε 

αλζξψπνπ είλαη δηαθνξεηηθή. Ίζσο κφλν δχν ζηνπο δέθα ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα βξίζθνληαη ζην 

ίδην επίπεδν. 

 

Σν επίπεδν ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ είλαη άκεζε εθδήισζε ηνπ Φα ηνπ ζχκπαληφο καο. Δίλαη 

θάηη ην ππεξθπζηθφ θαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ζίλζηλγθ ηνπ αλζξψπνπ. Δάλ ην επίπεδν ηνπ 

                                                 
4
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ζίλζηλγθ ελφο αλζξψπνπ είλαη ρακειφ, ην επίπεδφ ηνπ είλαη ρακειφ. Λφγσ ηνπ ρακεινχ 

επηπέδνπ ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ κεγάιν κέξνο ηεο «δσηηθήο ηνπ νπζίαο» έρεη ραζεί. Δάλ φκσο ην 

επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ θάπνηνπ είλαη πςειφ θαη ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζε δελ έρεη πνιπλνηαζηεί γηα θήκε, θέξδνο, δηακάρεο κε άιινπο 

αλζξψπνπο, πξνζσπηθφ φθεινο θαη δηάθνξα ηδηνηειή αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο, 

ηφηε ε «δσηηθή ηνπ νπζία» κπνξεί λα έρεη δηαηεξεζεί ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. Δπνκέλσο, αθνχ ην 

Σξίην Μάηη ηνπ αλνηρηεί, κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα πην θαζαξά. Έλα παηδί θάησ ησλ έμη εηψλ 

κπνξεί λα δεη πξάγκαηα πνιχ θαζαξά κφιηο αλνηρηεί ην Σξίην Μάηη ηνπ. Δίλαη επίζεο θαη πνιχ 

εχθνιν λα αλνίμεη – κηα ιέμε λα πσ θαη ζα αλνίμεη. 

 

Λφγσ ηεο επηξξνήο απφ ηνλ πνιχ ηζρπξφ ρείκαξξν ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηεξάζηην ρξσζηηθφ ηεο θάδν, πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ νη άλζξσπνη 

ζεσξνχλ ζσζηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιάζνο. Γελ ζέινπλ φινη λα δήζνπλ κηα θαιή δσή; 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη φκσο θάπνηνο ηελ επηζπκία ηνπ γηα θαιή δσή, κπνξεί λα θαηαπαηήζεη 

δηθαηψκαηα άιισλ, λα δηεγείξεη ηηο εγσηζηηθέο ηνπ επηζπκίεο, λα επηδηψμεη λα θεξδίζεη ζε βάξνο 

άιισλ ή αθφκα λα εθβηάζεη θαη λα βιάςεη άιινπο αλζξψπνπο. Θα αληαγσληζηεί άιινπο θαη ζα 

παιέςεη γηα πξνζσπηθφ θέξδνο αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. Απηφ φκσο δελ πεγαίλεη 

θφληξα ζην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο; Έηζη, απηφ πνπ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ 

ζσζηφ, κπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηφ. Γαζθαιεχνληαο ην παηδί ηνπο πνιινί ελήιηθνη 

ζπρλά ην ζπκβνπιεχνπλ: «Πξέπεη λα κάζεηο λα είζαη έμππλνο», ψζηε ζην κέιινλ λα κπνξεί λα 

ζηαζεί ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Αιιά βιέπνληάο ην απφ ηε δηθή καο ζθνπηά, ηε ζθνπηά 

ηνπ ζχκπαληνο, ε άπνςε «λα είζαη έμππλνο» είλαη ήδε ιάζνο, δηφηη εκείο ζαο δεηνχκε λα 

αθνινπζείηε ηελ πνξεία ηεο θχζεο θαη λα λνηαδφζαζηε ειάρηζηα γηα πξνζσπηθφ θέξδνο. ληαο 

ινηπφλ απηφο ηφζν έμππλνο, ζα επηδηψμεη λα ηθαλνπνηήζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ. «πνηνο ζε 

θνβεξίζεη, πήγαηλε ζηνλ δάζθαιφ ηνπ θαη βξεο ηνπο γνλείο ηνπ», «Άκα δεηο ιεθηά θάησ, ζθχςε 

θαη πάξηα». Σν παηδί δηδάζθεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Απφ ηελ παηδηθή ειηθία σο ηελ 

ελειηθίσζε θαη θαζψο ζα πξνζιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηέηνηα πξάγκαηα, ζα γίλεηαη νινέλα θαη 

πην αηνκηζηήο ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Θα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο άιινπο θαη ζα ράλεη ληε. 

 

Απηή ε χιε, ην ληε, δελ εμαθαλίδεηαη φηαλ ηε ράζεη θάπνηνο, αιιά κεηαβηβάδεηαη ζε άιινλ 

άλζξσπν. Ζ «δσηηθή νπζία» φκσο κπνξεί λα εμαθαληζηεί. Δάλ θάπνηνο είλαη πνιχ πνλεξφο απφ 

ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζε, δηαηεξψληαο κηα δπλαηή επηζπκία γηα ηδηνηέιεηα 

θαη επηδηψθνληαο κφλν ην πψο ζα θεξδίζεη, ηφηε ην Σξίην Μάηη απηνχ ηνπ αλζξψπνπ, φηαλ 

αλνίμεη, ζπλήζσο δελ ζα ιεηηνπξγεί ή δελ ζα βιέπεη ηα πξάγκαηα θαζαξά. Απηφ φκσο δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ ζα κπνξέζεη λα δεη πνηέ. Γηαηί; Γηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο πξνζπαζνχκε λα επηζηξέςνπκε ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ καο εαπηφ θαη κέζσ 

επίκνλεο εμάζθεζεο λα κπνξνχκε αδηάθνπα λα αλαπιεξψλνπκε απηή ηε «δσηηθή νπζία» θαη λα 

ηελ επαλαθηνχκε. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δίλνπκε πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζην ζίλζηλγθ. Σνλίδνπκε 

ηε ζπλνιηθή βειηίσζε θαη ηε ζπλνιηθή αλχςσζε. Δάλ ην ζίλζηλγθ αλπςσζεί, φια ηα άιια ζα 

αθνινπζήζνπλ. Δάλ ην ζίλζηλγθ δελ αλπςσζεί, ηφηε νχηε θαη απηφ ην θνκκαηάθη «δσηηθήο 

νπζίαο» ζα αλαθηεζεί. Απηή είλαη ε αξρή. 

 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη πσο φηαλ έλαο άλζξσπνο εμαζθεί ηζηγθφλγθ κφλνο ηνπ, ην 

Σξίην Μάηη ηνπ κπνξεί επίζεο λα αλνίμεη, εάλ ε εγγελήο ηνπ πνηφηεηα είλαη θαιή. Πνιχ ζπρλά 

κεξηθνί άλζξσπνη ηξνκάδνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην Σξίην Μάηη ηνπο αλνίγεη. Γηαηί ηξνκάδνπλ; Γηφηη 

ζπλήζσο νη άλζξσπνη αζθνχλ ηζηγθφλγθ θαηά ηα κεζάλπρηα, φηαλ ε λχρηα είλαη ζθνηεηλή θαη 

ήζπρε. Έηζη ινηπφλ φπσο αζθνχληαη, κπνξεί μάθλνπ λα δνπλ κπξνζηά ηνπο έλα ηεξάζηην κάηη 

θαη ηξνκνθξαηνχληαη. Απηφο ν θφβνο είλαη αζπλήζηζηα κεγάινο θαη δελ ζα ηνικήζνπλ λα 

αζθήζνπλ μαλά ηζηγθφλγθ κεηά απ’ απηφ. Πφζν ηξνκαθηηθφ είλαη! Έλα ηεξάζηην κάηη ηνχο θνηηά, 

πνπ κηα αλνίγεη κηα θιείλεη, είλαη ηφζν κεγάιν θαη ηφζν αιεζηλφ θαη δσληαλφ. Γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν θάπνηνη ην απνθαινχλ «δαηκνληθφ κάηη», ελψ θάπνηνη άιινη ην απνθαινχλ «κάηη ηνπ Φν» 

θαη νχησ θαζεμήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην δηθφ ζαο κάηη. Βέβαηα ε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη 

απφ εζάο, ελψ ην γθνλγθ εμαξηάηαη απφ ηνλ δάζθαιν. Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ γθνλγθ ελφο θαιιηεξγεηή είλαη πνιχ πεξίπινθε θαη ζπκβαίλεη ζε άιιε 

δηάζηαζε. Καη φρη κφλν ζε κία δηάζηαζε – ην ζψκα ζαο αιιάδεη ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο, ζε θάζε δηάζηαζε. Μπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ κφλνη ζαο; Γελ κπνξείηε. Απηά ηα 
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πξάγκαηα είλαη θαλνληζκέλα απφ ηνλ δάζθαιν θαη είλαη ν δάζθαινο πνπ ηα θάλεη. Γη’ απηφ 

ιέγεηαη φηη «ε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ εζάο, ελψ ην γθνλγθ εμαξηάηαη απφ ηνλ δάζθαιν». 

Απηφ πνπ κπνξείηε λα έρεηε εζείο κφλν είλαη απηή ηελ επηζπκία, απηή ηε ζθέςε – ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη ν δάζθαινο πνπ θξνληίδεη απηά ηα πξάγκαηα. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη αλνίγνπλ ην Σξίην Μάηη ηνπο κφλνη ηνπο κεηά απφ εμάζθεζε. Δκείο 

ζεσξνχκε απηφ ην κάηη σο δηθφ ζαο, αιιά δελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λα ην αλαπηχμεηε κφλνη 

ζαο. Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ δάζθαιν πνπ κφιηο αληηιεθζεί φηη ην Σξίην ηνπο Μάηη είλαη 

αλνηρηφ ζα δηακνξθψζνπλ έλα κάηη γη’ απηνχο. Απηφ απνθαιείηαη Αιεζηλφ Μάηη. Κάπνηνη άιινη 

βέβαηα δελ έρνπλ δάζθαιν, αιιά κπνξεί λα ππάξμεη πεξαζηηθφο δάζθαινο. Ζ ρνιή ηνπ Φν 

δειψλεη: «Οη Φν είλαη παληαρνχ παξφληεο», πνπ ζεκαίλεη πσο είλαη ηφζνη πνιινί, ψζηε 

βξίζθνληαη παληνχ. Καη θάπνηνη άιινη ιέλε: «Έλα κέηξν πάλσ απφ ην θεθάιη ζαο ππάξρνπλ 

πλεπκαηηθά φληα», ελλνψληαο φηη είλαη απιά ακέηξεηα. Έηζη ινηπφλ, εάλ έλαο πεξαζηηθφο 

δάζθαινο δεη φηη έρεηε αζθεζεί πνιχ θαιά, ην Σξίην Μάηη ζαο είλαη αλνηρηφ θαη ρξεηάδεζηε έλα 

Μάηη, ηφηε ζα δηακνξθψζεη έλα γηα εζάο θη απηφ ζα κεηξήζεη σο απνηέιεζκα ηεο δηθήο ζαο 

θαιιηέξγεηαο. Ο ιφγνο είλαη φηη θαηά ηελ πξνζθνξά ζσηεξίαο ζηνπο αλζξψπνπο –απηνί νη 

δάζθαινη– δελ ζέηνπλ θακία πξνυπφζεζε, νχηε ινγαξηάδνπλ θφζηνο, νχηε θαλ ζθέθηνληαη γηα 

αληακνηβή ή αλαγλψξηζε. Έηζη είλαη θαηά πνιχ αλψηεξνη θη απφ ηνπο ήξσεο ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ. Σν θάλνπλ νινθιεξσηηθά απφ ηελ θαινζχλε θαη ηε ζπκπφληα ηνπο. 

 

Μεηά ην άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ ζα εκθαληζηεί ε εμήο θαηάζηαζε: Σα κάηηα ζαο ζα 

ζακπψλνληαη ζνβαξά απφ ην θσο θαη ζα ηα ληψζεηε εξεζηζκέλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ηα κάηηα ζαο πνπ ζακπψλνληαη. Δίλαη ε επίθπζε πνπ ζακπψλεηαη, αιιά εζείο ληψζεηε φηη ηα 

κάηηα ζαο είλαη ζακπσκέλα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρεηε απνθηήζεη αθφκα απηφ ην Μάηη. 

Δθφζνλ εθνδηαζηείηε κ’ απηφ ην Μάηη ηα θπζηθά ζαο κάηηα δελ ζα ζακπψλνληαη πηα. Αξθεηνί 

αζθνχκελνί καο ζα κπνξνχλ λα ληψζνπλ ή λα δνπλ απηφ ην Μάηη. Δπεηδή έρεη ηελ ίδηα θχζε κε 

ην ζχκπαλ, είλαη πνιχ αγαζφ θαη πεξίεξγν. Κνηηά κέζα γηα λα εμεηάζεη αλ ην Σξίην Μάηη ζαο 

είλαη αλνηρηφ θαη αλ κπνξείηε λα δείηε πξάγκαηα. Δπίζεο θνηηάδεη κέζα γηα λα δεη εζάο. ην 

ζεκείν απηφ ην Σξίην Μάηη ζαο είλαη αλνηρηφ, θη έηζη ζα ηξνκάμεηε φηαλ ην δείηε μαθληθά λα 

ζαο θνηηάεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη ην δηθφ ζαο Μάηη. Απφ εδψ θαη ζην εμήο, φηαλ 

θνηηάηε πξάγκαηα, ζα ηα βιέπεηε κέζσ απηνχ ηνπ Μαηηνχ. Αθφκε θη αλ ην Σξίην Μάηη ζαο είλαη 

αλνηρηφ, ρσξίο απηφ ην Μάηη δελ ζα κπνξείηε θαζφινπ λα δείηε πξάγκαηα. 

 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαθνξέο πνπ εθδειψλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο, φηαλ θάπνηνο μεπεξλά έλα επίπεδν ζηελ θαιιηέξγεηα. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

πξαγκαηηθά θαζνξίδεη ην επίπεδφ ηνπ. Έλαο άλζξσπνο βιέπεη πξάγκαηα φρη κφλν κέζα απφ ην 

θχξην θαλάιη, αιιά θαη κέζα απφ πνιιά ππνθαλάιηα. Ζ ρνιή ηνπ Φν ππνζηεξίδεη φηη θάζε 

πφξνο ηδξψηα είλαη κάηη, ελψ ε ρνιή ηνπ Σάν ηζρπξίδεηαη φηη θάζε «άλνηγκα» ηνπ ζψκαηνο 

είλαη κάηη. Γειαδή φια ηα ζεκεία βεινληζκνχ είλαη κάηηα. Βέβαηα απηφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

είλαη απιψο αθφκα κηα κνξθή κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Φα ζην ζψκα, φπνπ δειαδή κπνξείηε λα 

δείηε πξάγκαηα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. 

 

Σν επίπεδν ζην νπνίν εκείο αλαθεξφκαζηε είλαη δηαθνξεηηθφ απ’ απηφ. Δθηφο απφ ην 

θχξην θαλάιη, ππάξρνπλ επίζεο δηάθνξα ζεκαληηθά ππνθαλάιηα πνπ βξίζθνληαη ζηα δχν θξχδηα, 

επάλσ θαη θάησ απφ ηα βιέθαξα θαη ζην ζεκείν άλγθελ
5

 ζηε βάζε ηεο κχηεο. Απηά 

θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν ζα πεξάζεηε. Φπζηθά, εάλ έλαο κέζνο αζθνχκελνο κπνξεί λα 

δεη πξάγκαηα απφ απηά ηα ζεκεία, ηφηε έρεη ήδε θηάζεη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Μεξηθνί 

άλζξσπνη κπνξνχλ αθφκα λα βιέπνπλ πξάγκαηα κε ηα θπζηθά ηνπο κάηηα. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή έρνπλ θαιιηεξγήζεη πιήξσο απηά ηα κάηηα θαη έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ππεξθπζηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Δάλ φκσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κάηηα ηνπο ζσζηά, πάληα φηαλ ζα 

βιέπνπλ έλα αληηθείκελν, ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ζα κπνξνχλ λα δνπλ θάηη άιιν, νπφηε νχηε θη απηφ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θάηη ζπνπδαίν. Γη’ απηφ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζπρλά βιέπνπλ ηε κηα 

πιεπξά κε ην έλα κάηη θαη ηελ άιιε κε ην άιιν. κσο θάησ απ’ απηφ ην κάηη (ην δεμί) δελ 

ππάξρεη ππνθαλάιη θαη απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ Φα. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δεμί κάηη φηαλ θάλνπλ θάπνηα άδηθε πξάμε θη έηζη δελ ππάξρεη θαλέλα 

                                                 
5
 άλγθελ : εκείν βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θξχδηα, θαη πάλσ ζηε γέθπξα ηεο κχηεο. 
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ππνθαλάιη θάησ απφ ην δεμί κάηη. Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά ππνθαλάιηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα. 

 

ηαλ έλαο άλζξσπνο θηάζεη ζε εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν θαη ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα, ζα εκθαληζηεί έλα κάηη πνπ ζα κνηάδεη κε ζχλζεην κάηη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε νιφθιεξν ην πάλσ κέξνο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζα ζρεκαηηζηεί έλα κεγάιν κάηη 

κε πάξα πνιιά κηθξά κάηηα εληφο απηνχ. Μεξηθά Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ζε πάξα πνιχ 

πςειά επίπεδα έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηφζα πνιιά κάηηα πνπ θαιχπηνπλ φιν ην πξφζσπφ ηνπο. 

ια απηά ηα κάηηα βιέπνπλ πξάγκαηα κέζα απφ απηφ ην κεγάιν κάηη θαη κπνξνχλ λα δνπλ 

νηηδήπνηε ζέινπλ. Με κηα καηηά κπνξνχλ λα δνπλ φια ηα επίπεδα. ήκεξα δσνιφγνη θαη 

εληνκνιφγνη δηεμάγνπλ έξεπλεο ζε κχγεο. Σν κάηη ηεο κχγαο είλαη πνιχ κεγάιν θαη θνηηάδνληάο 

ην κέζα απφ ην κηθξνζθφπην είλαη πιένλ γλσζηφ πσο έρεη πάξα πνιιά κηθξά κάηηα εληφο ηνπ. 

Απηφ νλνκάδεηαη ζχλζεην κάηη. Αθφηνπ νη αζθνχκελνη θηάζνπλ ζε έλα εμαηξεηηθά πςειφ 

επίπεδν, κπνξεί λα εκθαληζηεί απηή ε θαηάζηαζε. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ ζα πξέπεη λα είζηε 

πνιιέο θνξέο πςειφηεξα απφ ην επίπεδν ελφο Σαζαγθάηα. Χζηφζν έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα ην δεη. Άλζξσπνη ζε έλα κέζν επίπεδν επίζεο δελ κπνξνχλ λα ην δνπλ θαη, επεηδή 

απηφ πθίζηαηαη ζε άιιε δηάζηαζε, απηφ πνπ ζα βιέπνπλ είλαη έλαο θαλνληθφο άλζξσπνο. Απηφ 

αθνξά ηα πεξάζκαηα ζηα επίπεδα ή, γηα λα ην πνχκε κε άιια ιφγηα, αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

θάπνηνπ λα πεξλάεη ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. 

 

αο έρσ νπζηαζηηθά απνθαιχςεη ηε δνκή ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ. Αλνίγνπκε ην Σξίην Μάηη 

ζαο κε εμσηεξηθή δχλακε θαη έηζη είλαη ζρεηηθά πην γξήγνξα θαη πην εχθνια. ηαλ κηινχζα γηα 

ην Σξίην Μάηη, ν θαζέλαο ζαο κπνξνχζε λα λνηψζεη πσο ην κέησπφ ηνπ ήηαλ ζθηγκέλν, κε ηνπο 

κπο λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε πσο ζπκπηέδνληαη θαη ηξππηνχληαη πξνο ηα κέζα. Έηζη δελ είλαη; 

Έηζη είλαη. ινη ζα ην λνηψζεηε εθφζνλ πξαγκαηηθά αθήλεηε ζηελ άθξε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο 

θαη έξρεζηε εδψ λα κάζεηε ην Φάινπλ Νηάθα – ε εμσηεξηθή δχλακε έξρεηαη πνιχ δπλαηά 

ηξππψληαο πξνο ηα κέζα. αο αλνίγνπκε ην Σξίην Μάηη εθηνμεχνληαο γθνλγθ πνπ είλαη εηδηθά 

γηα ην άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ. ην κεηαμχ, παξάιιεια κ’ απηφ, ζηέιλνπκε Φάινπλ λα ζαο 

ην επηζθεπάζεη. Δλψ κηινχζακε γηα ην Σξίην Μάηη, ην αλνίγακε γηα φινπο ζαο ππφ κία 

πξνυπφζεζε: ηη αζθείηε θαιιηέξγεηα ζην Φάινπλ Νηάθα. κσο δελ είλαη εγγπεκέλν φηη ν 

θαζέλαο ζα κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα θαζαξά νχηε αθφκα πσο ζα κπνξεί λα δεη. Απηφ έρεη λα 

θάλεη άκεζα κ’ εζάο, κε ηνλ ίδην ζαο ηνλ εαπηφ. Μελ αλεζπρείηε φκσο, δηφηη δελ έρεη ζεκαζία 

εάλ δελ κπνξείηε λα δείηε πξάγκαηα – απιά ζπλερίζηε ζηαζεξά ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Καζψο ζα 

αλαβαζκίδεηε ζπλερψο ην επίπεδφ ζαο, ζηαδηαθά ζα είζηε ηθαλνί λα δείηε πξάγκαηα θαη ε 

ζνισκέλε ζαο φξαζε ζα γίλεηαη φιν θαη πην θαζαξή. ζν αζθείηε θαιιηέξγεηα θαη έρεηε 

απνθαζίζεη λα ζπλερίζεηε λα αζθείηε θαιιηέξγεηα, ζα επαλαθηήζεηε φ,ηη έρεηε ράζεη. 

 

Δίλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα αλνίμεηε ην Σξίην Μάηη κφλνη ζαο. Δπηηξέςηε κνπ λα κηιήζσ 

γηα ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη αλνίγνπλ ην Σξίην Μάηη απφ κφλνη 

ηνπο. Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Κάπνηνη άλζξσπνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζηζηνχ 

δηαινγηζκνχ παξαηεξνχλ ην κέησπφ ηνπο ζην Σξίην ηνπο Μάηη, αλαθαιχπηνληαο φηη είλαη 

ζθνηεηλά κέζα ζην κέησπφ ηνπο θαη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα εθεί. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

δηαπηζηψλνπλ φηη ζηγά-ζηγά αξρίδεη λα ιεπθαίλεη ζην κέησπφ ηνπο. Μεηά απφ κηα ρξνληθή 

πεξίνδν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο αλαθαιχπηνπλ φηη ζηαδηαθά αξρίδεη λα θσηίδεη ζην κέησπφ ηνπο 

θαη κεηά λα γίλεηαη θφθθηλν. Σφηε αλζίδεη ζαλ έλα κπνπκπνχθη πνπ ζηε ζηηγκή αλνίγεη ηα 

πέηαιά ηνπ, φπσο ηα ινπινχδηα ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πνπ ηα βιέπνπκε λα 

αλζίδνπλ κέζα ζε έλα δεπηεξφιεπην. Απηή ε ζθελή ζα εκθαληζηεί. Σν θφθθηλν ρξψκα πνπ ζηελ 

αξρή ήηαλ επίπεδν, μαθληθά δηνγθψλεηαη ζην θέληξν θαη κεηά αλζίδεη ζπλερψο θαη αζηακάηεηα. 

Δάλ ζέιεηε λα ην θάλεηε λα αλζίζεη εληειψο κέρξη ην ηέινο, αθφκα θαη νθηψ ή δέθα ρξφληα 

κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά, αθνχ ην Σξίην Μάηη ζαο είλαη εμ νινθιήξνπ θξαγκέλν. 

 

Σν Σξίην Μάηη κεξηθψλ αλζξψπσλ δελ είλαη θξαγκέλν θαη δηαζέηεη πέξαζκα. Αιιά δελ 

έρεη θαζφινπ ελέξγεηα εθεί, επεηδή δελ αζθνχλ ηζηγθφλγθ. Έηζη, φηαλ μεθηλήζνπλ λα αζθνχλ 

ηζηγθφλγθ, κηα κπάια καχξεο χιεο ζα εκθαληζηεί μαθληθά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Αθνχ 

αζθεζνχλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηαδηαθά απηή ζα αξρίζεη λα ιεπθαίλεη θαη θαηφπηλ ζα 

γίλεηαη φιν θαη πην θσηεηλή. ην ηέινο ζα ιάκπεη ηφζν, ψζηε ηα κάηηα ζα ζακπσζνχλ απφ ηε 
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ιάκςε ηεο. Γη’ απηφ κεξηθνί άλζξσπνη ιέλε «είδα ηνλ ήιην» ή «είδα ην θεγγάξη». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είδαλ νχηε ηνλ ήιην νχηε ην θεγγάξη. Ση ήηαλ ηφηε απηφ πνπ είδαλ; Ήηαλ ην 

πεξάζκά ηνπο. Μεξηθνί άλζξσπνη δηαπεξλνχλ πνιχ γξήγνξα ηα επίπεδα. Με ην πνπ 

εγθαζίζηαηαη ην Μάηη, κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα ακέζσο. Γηα άιινπο είλαη πνιχ δχζθνιν. Σελ 

ψξα πνπ αζθνχλ ηζηγθφλγθ ληψζνπλ φηη ηξέρνπλ πξνο ηα έμσ, θαηά κήθνο απηνχ ηνπ 

πεξάζκαηνο πνπ κνηάδεη κε ζήξαγγα ή πεγάδη. Αθφκε θαη ζηνλ χπλν ηνπο ληψζνπλ ζαλ λα 

ηξέρνπλ πξνο ηα έμσ. Μεξηθνί κπνξεί λα ληψζνπλ ζαλ λα θαιπάδνπλ κε άινγν, άιινη κπνξεί λα 

ληψζνπλ φηη πεηνχλ, κεξηθνί ληψζνπλ ζαλ λα ηξέρνπλ θαη κεξηθνί ζαλ λα θηλνχληαη πξνο ηα έμσ 

κε απηνθίλεην. Δπεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα αλνίμεη θάπνηνο ην Σξίην Μάηη ηνπ κφλνο ηνπ, 

δηαξθψο ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ σο ην ηέινο. Ζ ρνιή ηνπ Σάν ζεσξεί ην 

αλζξψπηλν ζψκα έλα κηθξφ ζχκπαλ. Δθφζνλ είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ, γηα ζθεθηείηε ην. Ζ 

απφζηαζε απφ ην κέησπν σο ηελ επίθπζε είλαη πάλσ απφ 108 ρηιηάδεο ιη
6
. Δπνκέλσο, ελψ 

θάπνηνο δηαξθψο ληψζεη λα νξκά πξνο ηα έμσ, δελ κπνξεί λα θηάζεη σο ην ηέινο. 

 

ηε ρνιή ηνπ Σάν ζεσξνχλ ην αλζξψπηλν ζψκα έλα κηθξφ ζχκπαλ θη απηφ είλαη 

απνιχησο ινγηθφ. Γελ ιέλε βέβαηα φηη ε ζχλζεζε θαη ε δνκή ηνπ κνηάδεη κ’ απηέο ηνπ 

ζχκπαληνο, νχηε αλαθέξνληαη ζηελ ππάξρνπζα κνξθή ηνπ ζψκαηνο ζηε θπζηθή καο δηάζηαζε. 

Δκείο ξσηνχκε: «Σν θπζηθφ ζψκα απνηειείηαη απφ θχηηαξα. Πνηα είλαη –ζχκθσλα κε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο– ε θαηάζηαζή ηνπ ζε έλα πην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν;». 

Τπάξρνπλ παληφο είδνπο κνξηαθά ζσκαηίδηα. Πην θάησ απφ ηα κφξηα είλαη ηα άηνκα θαη θαηφπηλ 

ηα πξσηφληα, νη ππξήλεο, ηα ειεθηξφληα θαη ηα θνπάξθο. Σα πην κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα πνπ 

κειεηνχληαη ηψξα είλαη ηα λεηξίλν. Πνην είλαη φκσο ην απνιχησο κηθξνζθνπηθφηεξν ζσκαηίδην; 

Δίλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιν λα κειεηεζεί. ηα ηειεπηαία ηνπ ρξφληα ν αθηακνχλη έθαλε απηή 

ηε δήισζε: «Δίλαη ηφζν απέξαλην πνπ δελ έρεη εμσηεξηθφ θαη ηφζν κηθξνζθνπηθφ πνπ δελ έρεη 

εζσηεξηθφ». Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ζην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα, ην ζχκπαλ είλαη ηφζν κεγάιν 

πνπ ην ζχλνξφ ηνπ είλαη αφξαην θαη παξάιιεια ηφζν κηθξφ πνπ νχηε ηα πιένλ κηθξνζθνπηθά 

ζσκαηίδηα ηεο χιεο ηνπ είλαη αληηιεπηά. Γη’ απηφ δήισζε: «Δίλαη ηφζν απέξαλην πνπ δελ έρεη 

εμσηεξηθφ θαη ηφζν κηθξνζθνπηθφ πνπ δελ έρεη εζσηεξηθφ». 

 

Ο αθηακνχλη κίιεζε επίζεο γηα ηε ζεσξία ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ Κφζκσλ. Γήισζε φηη κέζα 

ζηνλ Κφζκν καο θαη ζηνλ γαιαμία καο ππάξρνπλ ηξεηο ρηιηάδεο πιαλήηεο κε έκβηα φληα πνπ 

έρνπλ θπζηθά ζψκαηα, φπσο απηά ηεο αλζξψπηλεο θπιήο καο. Δπίζεο δήισζε φηη ππάξρνπλ 

ηξεηο ρηιηάδεο ηέηνηνη Κφζκνη κέζα ζε έλαλ θφθθν άκκνπ. Δπνκέλσο έλαο θφθθνο άκκνπ είλαη 

ζαλ έλα ζχκπαλ, κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζνθία ζαλ ηε δηθή καο, πιαλήηεο, βνπλά θαη πνηάκηα. 

Απηφ αθνχγεηαη παληειψο αζχιιεπην! Δάλ είλαη έηζη, γηα ζθεθηείηε ην ν θαζέλαο: Γελ ππάξρεη 

άκκνο ζ’ απηνχο ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο Κφζκνπο; Δπνκέλσο δελ ππάξρνπλ άιιεο ηξεηο ρηιηάδεο 

Κφζκνη ζε θαζέλαλ απ’ απηνχο ηνπο θφθθνπο άκκνπ; Σφηε ππάξρεη άκκνο θαη ζ’ εθείλνπο ηνπο 

ηξεηο ρηιηάδεο Κφζκνπο. Καη ηφηε, δελ ππάξρνπλ αθφκα ηξεηο ρηιηάδεο Κφζκνη ζε θαζέλαλ απφ 

εθείλνπο ηνπο θφθθνπο άκκνπ; πλεπψο ζην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα είζηε αλίθαλνη λα δείηε ην 

ηέινο. 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αλζξψπηλα κνξηαθά θχηηαξα. Οη άλζξσπνη ξσηνχλ πφζν κεγάιν 

είλαη ην ζχκπαλ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη θη απηφ ην ζχκπαλ έρεη ηα φξηά ηνπ. Χζηφζν, 

αθφκε θαη ζην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα, θάπνηνο ζα ην ζεσξήζεη απεξηφξηζην θαη αηειείσην. Καη 

φκσο ην εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, πεγαίλνληαο απφ ηα κφξηα έσο ηα πην 

κηθξνζθνπηθά ηνπ ζσκαηίδηα ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, είλαη ηφζν κεγάιν φζν είλαη θη απηφ ην 

ζχκπαλ. Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη εληειψο αδηαλφεην. ηαλ φκσο έλα αλζξψπηλν ή έλα άιιν 

νλ δεκηνπξγείηαη, ηα κνλαδηθά ζηνηρεία ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ε ζεκειηψδεο πνηφηεηά ηνπ είλαη 

ήδε δεκηνπξγεκέλα ζην απψηαην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα ζηε κειέηε απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο ε ζχγρξνλε επηζηήκε καο έρεη κείλεη πάξα πνιχ πίζσ. ε ζχγθξηζε κε ην επίπεδν 

εθείλσλ ησλ φλησλ πςειφηεξεο ζνθίαο πνπ θαηνηθνχλ ζε άιινπο πιαλήηεο ζε φιν ην ζχκπαλ, 

ην επηζηεκνληθφ επίπεδν ηεο δηθήο καο αλζξψπηλεο θπιήο είλαη πάξα πνιχ ρακειφ. Γελ 

κπνξνχκε θαλ λα πεξάζνπκε ζε άιιεο δηαζηάζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ εδψ απηή ηε ζηηγκή ζηνλ 

ίδην ρψξν καδί καο, ελψ ηπηάκελνη δίζθνη απφ άιινπο πιαλήηεο κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ 
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 Λη : θηλέδηθε κνλάδα γηα απφζηαζε (= 0,5ρικ.). ηα θηλέδηθα «108 ρηιηάδεο Λη» είλαη θνηλή έθθξαζε πνπ 

πεξηγξάθεη κηα πνιχ καθξηλή απφζηαζε. 
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θαηεπζείαλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ έλλνηα εθείλνπ ηνπ ρσξνρξφλνπ
7
είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. 

Καηά ζπλέπεηα απηνί κπνξνχλ λα πεγαηλνέξρνληαη θαηά βνχιεζε θαη κε ηφζν γξήγνξε 

ηαρχηεηα πνπ είλαη αζχιιεπηε γηα ηνλ αλζξψπηλν λνπ. 

 

Απηφ ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα αλαθέξνπκε, κηιψληαο γηα ην Σξίην Μάηη, δηφηη φηαλ 

ληψζεηε λα ηξέρεηε πξνο ηα έμσ, κέζα ζην πέξαζκά ζαο, έρεηε ηελ αίζζεζε φηη είλαη 

απεξηφξηζην θαη αηειείσην. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα αληηιεθζνχλ κηα άιιε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία δελ ληψζνπλ ζαλ λα ηξέρνπλ θαηά κήθνο κηαο ζήξαγγαο, αιιά ζαλ λα ηξέρνπλ 

θαηά κήθνο ελφο θαξδηνχ θαη αηέιεησηνπ δξφκνπ. Δλψ ηξέρνπλ πξνο ηα έμσ, αξηζηεξά θαη δεμηά 

ηνπο ππάξρνπλ βνπλά, πνηάκηα θαη πφιεηο. Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη αθφκα πην αδηαλφεην! 

Θπκάκαη φηη έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ είρε πεη: «ε θάζε πφξν ηδξψηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο ππάξρεη κηα πφιε θαη εθεί κέζα ηνπ ηξέλα θαη απηνθίλεηα ηαμηδεχνπλ». Αθνχγνληάο ην 

απηφ, νη άλζξσπνη εθπιήζζνληαη θαη ην βξίζθνπλ αδηαλφεην. ινη γλσξίδνπκε φηη ηα πιηθά 

αληηθείκελα ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν απνηεινχληαη απφ κφξηα, άηνκα θαη πξσηφληα θαη ζα 

κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε πεγαίλνληαο βαζχηεξα. Αλ ζε θάζε επίπεδν κπνξνχζαηε λα δείηε 

ηνλ ρψξν θάζε επηπέδνπ αληί γηα έλα ζεκείν, δειαδή λα δείηε ηνλ ρψξν ηνπ επηπέδνπ ησλ 

κνξίσλ, ηνλ ρψξν ηνπ επηπέδνπ ησλ αηφκσλ, ηνλ ρψξν ηνπ επηπέδνπ ησλ πξσηνλίσλ θαη ηνλ 

ρψξν ηνπ επηπέδνπ ησλ ππξήλσλ, ηφηε ζα βιέπαηε ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο νη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ππάξρνπλ. ια ηα πιηθά αληηθείκελα, πεξηιακβάλνληαο θαη ην αλζξψπηλν ζψκα, 

ππάξρνπλ φια ηαπηφρξνλα θαη ζπλδένληαη κε ηα επίπεδα δηάζηαζεο ηνπ Κνζκηθνχ ρψξνπ. ηαλ 

ε ζχγρξνλή καο θπζηθή κειεηά ηα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ηεο χιεο, κειεηά κφλν έλα 

κηθξνζθνπηθφ ζσκαηίδην ηε θνξά θη αθνχ ην δηαρσξίζεη κεηά απφ δηάζπαζε. Θα κειεηήζεη ηα 

ζηνηρεία ηεο δηάζπαζεο κεηά ηελ ππξεληθή δηάζπαζε. Σψξα, εάλ ππήξρε έλα φξγαλν πνπ κέζα 

απ’ απηφ ζα κπνξνχζακε λα κεγεζχλνπκε θαη λα δνχκε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν φια ηα αηνκηθά ή 

κνξηαθά ζηνηρεία εθδειψλνληαλ ζηελ νιφηεηά ηνπο, αλ κπνξνχζαηε λα βιέπαηε απηή ηε ζθελή, 

ηφηε ζα κπνξνχζαηε λα δηαπεξάζεηε απηή ηε δηάζηαζε θαη ζα βιέπαηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο 

άιιεο δηάζηαζεο. Σα αλζξψπηλα ζψκαηα αληηζηνηρνχλ ζε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη φια έρνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κνξθέο χπαξμεο. 

 

Τπάξρνπλ θαη κεξηθέο άιιεο αθφκα θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ 

Μαηηνχ, πνπ θάπνηνο θάλεη απφ κφλνο ηνπ. Βαζηθά έρνπκε κηιήζεη γηα κεξηθά απφ ηα πην θνηλά 

θαηλφκελα. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ αλαθαιχπηνπλ πσο ην Σξίην Μάηη 

ηνπο πεξηζηξέθεηαη. Δθείλνη πνπ αζθνχληαη ζηε ρνιή ηνπ Σάν ζπρλά βιέπνπλ θάηη λα 

πεξηζηξέθεηαη κέζα ζην Σξίην Μάηη ηνπο. Αθνχ ε πιάθα ηνπ Σατηδί ξαγίζεη θαη αλνίμεη κε 

θξφην, ηφηε βιέπνπλ εηθφλεο – σζηφζν δελ είλαη φηη ππάξρεη έλα Σατηδί κέζα ζην θεθάιη ζαο. 

Ήηαλ ν δάζθαινο πνπ εγθαηέζηεζε κηα ζεηξά πξαγκάησλ γηα εζάο απφ ηελ αξρή, έλα απφ ηα 

νπνία ήηαλ ην Σατηδί. θξάγηζε ην Σξίην ζαο Μάηη, αιιά φηαλ πιεζηάδεη ε ψξα γηα ην Σξίην ζαο 

Μάηη λα αλνίμεη, απηφ ην Σατηδί ζπάεη αλνίγνληάο ην. πλεπψο απηφ είλαη θάηη πνπ ν δάζθαινο 

ζθφπηκα ην νξγάλσζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη δελ ήηαλ θάηη πνπ πξνήιζε απφ ην θεθάιη ζαο. 

 

Τπάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη πνπ ζέινπλ πάξα πνιχ λα αλνίμνπλ ην Σξίην Μάηη ηνπο. ζν 

πην πνιχ φκσο εμαζθνχληαη γη’ απηφ, ηφζν πεξηζζφηεξν απηφ δελ πξφθεηηαη λα αλνίμεη. Πνηνο 

είλαη ν ιφγνο; Οη ίδηνη δελ ην μέξνπλ θαζφινπ. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ην Σξίην Μάηη δελ 

κπνξεί λα επηδησρζεί. ζν πεξηζζφηεξν ην επηζπκείηε, ηφζν ιηγφηεξν ζα ην έρεηε. ηαλ έλαο 

άλζξσπνο ην ζέιεη απεγλσζκέλα, φρη κφλν δελ ζα αλνίμεη, αιιά αθφκα ρεηξφηεξα, θάηη –πνπ 

νχηε καχξν νχηε άζπξν κπνξείο λα ην πεηο– ζα εθξεχζεη απφ ην Σξίην Μάηη ηνπ θαη ζα ην 

θαιχςεη. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα ζρεκαηίζεη έλα πνιχ κεγάιν πεδίν. ζν πην πνιχ απηφ 

ξέεη πξνο ηα έμσ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπζζσξεχεηαη. ζν πην πνιχ ην Σξίην Μάηη ηνπ δελ αλνίγεη, 

ηφζν πεξηζζφηεξν απηφο ζα ην επηδηψθεη θαη ηφζν πεξηζζφηεξν απηή ε νπζία ζα εθξέεη. Χο 

απνηέιεζκα ζα θαιχςεη νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ θαη κπνξεί κάιηζηα λα έρεη κεγάιε ππθλφηεηα 

θαη πνιχ κεγάιν πεδίν. Αθφκε θαη αλ ην Σξίην Μάηη απηνχ ηνπ αλζξψπνπ είλαη φλησο αλνηρηφ, 

δελ κπνξεί λα δεη ηίπνηα επεηδή είλαη ζθξαγηζκέλν απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξνζθφιιεζε. Μφλν αλ 

πάςεη λα ην ζθέθηεηαη ζην κέιινλ θαη εγθαηαιείςεη εληειψο απηή ηνπ ηελ πξνζθφιιεζε, ηφηε 

ζηαδηαθά απηφ ζα εμαθαληζηεί. Θα ρξεηαζηεί σζηφζν κηα πνιχ επψδπλε θαη καθξά πεξίνδν 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο γηα λα ην αθαηξέζεη. ιν απηφ είλαη πξαγκαηηθά πεξηηηφ. Μεξηθνί 
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 Ζ έλλνηα εθείλνπ ηνπ ρσξνρξφλνπ : νη έλλνηεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ εθεί. 
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άλζξσπνη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ. Παξ’ φιν πνπ ν δάζθαιφο ηνπο ηνπο ιέεη λα κελ ην επηδεηνχλ 

θαη λα κελ ην επηδηψθνπλ, απηνί δελ ην πηζηεχνπλ. Δμαθνινπζνχλ πεηζκαηηθά λα ην επηδηψθνπλ 

θαη ζην ηέινο ην απνηέιεζκα είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. 

Ζ Τπεξθπζηθή Ηθαλόηεηα ηεο Γηόξαζεο 

Μηα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Σξίην Μάηη θαιείηαη Γηφξαζε. 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηζρπξίδνληαη: «Δλψ θάζνκαη εδψ, κπνξψ λα δσ πξάγκαηα ζην Πεθίλν, 

ζηελ Ακεξηθή ή αθφκα θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηεο γεο». Μεξηθνί δελ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ 

απηφ, αιιά νχηε θαη ε επηζηήκε ην έρεη εμεγήζεη. Πψο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ; Μεξηθνί 

άλζξσπνη ην αηηηνινγνχλ έηζη ή αιιηψο, αιιά απηά πνπ ιέλε δελ έρνπλ θακηά ινγηθή. Αθφκα 

πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ πψο έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη κηα ηφζν ζπνπδαία ηθαλφηεηα. 

κσο δελ είλαη έηζη. Απηνί πνπ θαιιηεξγνχληαη «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» δελ 

έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα. ηαλ βιέπνπλ πξάγκαηα, είηε κε ηελ Γηφξαζε είηε κε πνιιέο άιιεο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, απηφ ιεηηνπξγεί κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε θαη ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε δελ μεπεξλά ηα φξηα απηήο ηεο θπζηθήο δηάζηαζεο, φπνπ εκείο νη άλζξσπνη 

ππάξρνπκε, θαη ζπλήζσο δελ πάεη θαλ πέξα απφ ην πεδίν δηάζηαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

θαηέρεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

 

Μέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη έλα πεδίν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην πεδίν ηνπ ληε. Γελ είλαη ζηελ ίδηα δηάζηαζε, αιιά έρεη ηα ίδηα φξηα. Απηφ ην 

πεδίν αληηζηνηρεί ζην ζχκπαλ θη έηζη νηηδήπνηε θαη αλ ππάξρεη εθεί έμσ ζην ζχκπαλ 

θαζξεθηίδεηαη αληίζηνηρα ζ’ απηφ εδψ ην πεδίν. Σα πάληα κπνξνχλ λα θαζξεθηηζηνχλ εδψ. Δίλαη 

αλαθιψκελεο εηθφλεο θαη φρη θάηη πξαγκαηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζ’ απηή ηε γε ππάξρνπλ ε 

Ακεξηθή θαη ε Οπάζηλγθηνλ. Έηζη εληφο ηνπ πεδίνπ ηνπ αλζξψπνπ θαζξεθηίδνληαη ε Ακεξηθή 

θαη ε Οπάζηλγθηνλ, αιιά είλαη αλαθιψκελεο εηθφλεο. Χζηφζν αθφκα θαη νη αλαθιψκελεο
8
 

εηθφλεο είλαη κνξθέο πιηθήο χπαξμεο. Αληαλαθιψληαη θαη’ αληηζηνηρία θη έηζη κεηαβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο εθεί αιιαγέο. Καηά ζπλέπεηα ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γηφξαζεο, ζηελ 

νπνία κεξηθνί άλζξσπνη αλαθέξνληαη, είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα βιέπεη πξάγκαηα 

κέζα ζην δηθφ ηνπ πεδίν δηάζηαζεο. ηαλ απηφο ν άλζξσπνο πεξάζεη ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα, δελ ζα θνηηάδεη πιένλ ηα πξάγκαηα κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Θα 

θνηηάδεη ηα πξάγκαηα άκεζα – απηφ νλνκάδεηαη «ε Θετθή Γχλακε ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν». Γελ 

ππάξρεη θάηη πην δπλαηφ. 

 

Πνηα είλαη επνκέλσο ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γηφξαζεο θαηά ηελ «Δληφο ηνπ Νφκνπ 

ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα; Θα ζαο ην εμεγήζσ αλαιπηηθά. Μέζα ζηε δηάζηαζε απηνχ 

ηνπ πεδίνπ ηνπ αλζξψπνπ ππάξρεη έλαο θαζξέθηεο ζην κέησπφ ηνπ. ηνπο κε αζθνχκελνπο ν 

θαζξέθηεο απηφο είλαη ζηξακκέλνο αληίζεηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ ζηνπο αζθνχκελνπο ν 

θαζξέθηεο είλαη ζηξακκέλνο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο. ηαλ ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γηφξαζεο 

ελφο αλζξψπνπ είλαη λα εκθαληζηεί, ν θαζξέθηεο απηφο ζα αξρίζεη λα πεξηζηξέθεηαη κπξνο θαη 

πίζσ. Δίλαη γλσζηφ φηη κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πξνβάιεη είθνζη ηέζζεξα θαξέ ην 

δεπηεξφιεπην, πξνθεηκέλνπ λα θαίλνληαη νη εηθφλεο κε ζπλερή θίλεζε. Δάλ είλαη ιηγφηεξα απφ 

είθνζη ηέζζεξα θαξέ ην δεπηεξφιεπην, νη εηθφλεο ζα αξρίζνπλ λα ράλνπλ ηε ζπλέρεηά ηνπο, ζα 

αλαπεδνχλ. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο απηνχ ηνπ θαζξέθηε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα είθνζη 

ηέζζεξα θαξέ ην δεπηεξφιεπην θαη, θαζψο απεηθνλίδεη φ,ηη ιακβάλεη απφ έμσ, αλαπνδνγπξίδεη 

γηα λα ζαο αθήζεη λα ην δείηε. Με ην πνπ γπξίδεη μαλά, νη εηθφλεο ζβήλνληαη. Σφηε απεηθνλίδεη 

μαλά ηηο εηθφλεο, αλαπνδνγπξίδεη θαη κεηά –μαλαγπξίδνληαο– ζβήλεη ηηο εηθφλεο. Ζ πεξηζηξνθή 

ζπλερίδεηαη αθαηάπαπζηα. Καηά ζπλέπεηα φ,ηη βιέπεηε είλαη ζε θίλεζε. αο αθήλεη λα δείηε 

απηά πνπ απεηθνλίδνληαη κέζα ζην πεδίν δηάζηαζήο ζαο θαη ηα πξάγκαηα ζην πεδίν δηάζηαζήο 

ζαο αληηζηνηρνχλ ζ’ απηά πνπ πθίζηαληαη ζην κεγάιν ζχκπαλ. 

 

Σφηε πψο κπνξεί λα δεη θαλείο πίζσ απφ ην ζψκα ηνπ; Πψο κπνξεί αιήζεηα έλαο ηφζν 

κηθξφο θαζξέθηεο λα απεηθνλίζεη ηα πάληα γχξσ απφ ην ζψκα ζαο; Γλσξίδνπκε φηη φηαλ ην 

Σξίην Μάηη ελφο αλζξψπνπ αλνίγεη πέξα απφ ηελ Οπξάληα ξαζε θαη είλαη έηνηκν λα επηηχρεη 

                                                 
8
 Αλαθιψκελεο : θαηνπηξηζκνί, είδσια. 
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ηελ ξαζε ηεο νθίαο, ηφηε πιεζηάδεη ζην λα πεξάζεη πέξα απφ ηε δηθή καο δηάζηαζε. ’ απηφ 

αθξηβψο ην ζεκείν, φηαλ είλαη επηθείκελν απηφ ην πέξαζκα αιιά δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί, 

ην Σξίην Μάηη ζα ππνζηεί αιιαγή. Θα θνηηάδεηε ηα θπζηθά αληηθείκελα, αιιά δελ ζα κπνξείηε 

λα ηα δείηε – ζα έρνπλ φια εμαθαληζηεί. Οη άλζξσπνη θαη νη ηνίρνη ζα έρνπλ εμαθαληζηεί – ηα 

πάληα ζα έρνπλ εμαθαληζηεί. Οπνηαδήπνηε πιηθή χπαξμε ζα έρεη ραζεί. Με άιια ιφγηα, ζ’ απηή 

ηελ ηδηαίηεξε δηάζηαζε, θνηηάδνληαο πην πξνζεθηηθά, ζα δηαπηζηψζεηε φηη νη άλζξσπνη δελ 

ππάξρνπλ πιένλ θαη ην κφλν πξάγκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ πεδίνπ δηάζηαζήο ζαο 

είλαη έλαο θαζξέθηεο. Απηφο ν θαζξέθηεο είλαη ηφζν κεγάινο φζν θαη ην πεδίν δηάζηαζήο ζαο. 

πλεπψο, θαηά ηελ κπξνο πίζσ πεξηζηξνθή ηνπ δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα κελ κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη. Μέζα ζην πεδίν δηάζηαζήο ζαο κπνξεί λα απεηθνλίζεη νηηδήπνηε, εθφζνλ απηφ 

είλαη θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχκπαλ. Απηφ είλαη πνπ νλνκάδνπκε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Γηφξαζεο. 

 

ηαλ απηνί πνπ κειεηνχλ ηελ επηζηήκε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο εμεηάδνπλ απηή ηελ 

ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα, ζπλήζσο εχθνια ηελ απνξξίπηνπλ. Ο ιφγνο γηα ηελ απφξξηςε απηή είλαη 

ν εμήο: Αο πνχκε πσο θάπνηνο ξσηά έλαλ άλζξσπν πνπ θαηέρεη απηή ηελ ηθαλφηεηα, γηα έλαλ 

ζπγγελή ηνπ πνπ δεη ζην Πεθίλν. Αθνχ ηνπ πνπλ ην φλνκα ηνπ ζπγγελή θαη ηνπ δψζνπλ θάπνηεο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο, ν άλζξσπνο κπνξεί λα ηνλ δεη. Θα πεξηγξάςεη πψο κνηάδεη ην θηίξην πνπ 

θαηνηθεί, πνχ είλαη ε πφξηα θαη πψο είλαη επηπισκέλν ην δσκάηην πνπ κέλεη. Απηά πνπ είπε είλαη 

φια ζσζηά. Μεηά ηνλ ξσηνχλ: «Ση θάλεη ν ζπγγελήο;» θαη απαληά: «Απηή ηε ζηηγκή θάηη 

γξάθεη». Πξνθεηκέλνπ λα ην εμαθξηβψζνπλ, ηειεθσλνχλ ζηνλ ζπγγελή θαη ξσηνχλ: «Ση θάλεηο 

απηή ηε ζηηγκή;» «Σξψσ». Γελ δηαθέξεη απ’ απηφ πνπ καο είπε ν άλζξσπνο; ην παξειζφλ 

απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ δελ αλαγλσξηδφηαλ απηή ε ηθαλφηεηα. Χζηφζν, φζα αθνξνχζαλ ην 

πεξηβάιινλ πνπ είδε απηφο, ήηαλ φια ζσζηά. Δπεηδή ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο καο, πνπ νλνκάδνπκε 

«ρσξφρξνλν», έρνπλ κηα ρξνληθή δηαθνξά απφ ηνλ ρσξφρξνλν ηεο δηάζηαζεο φπνπ ππάξρεη απηή 

ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα, νη έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ είλαη δηαθνξεηηθέο ζηα δχν κέξε. Έγξαθε θάηη 

πξηλ θαη ηψξα ηξψεη – ππάξρεη απηή ε δηαθνξά ρξφλνπ. Καηά ζπλέπεηα, φζν απηνί πνπ κειεηνχλ 

ην αλζξψπηλν ζψκα δηεμάγνπλ έξεπλεο θαη βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλα ζηηο ζπκβαηηθέο 

ζεσξίεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, αθφκα θαη κεηά απφ δέθα ρηιηάδεο ρξφληα νη πξνζπάζεηέο 

ηνπο ζα παξακέλνπλ άθαξπεο, γηαηί απηά ηα πξάγκαηα είλαη πξψηα απ’ φια θάηη πέξα απφ ηελ 

αληίιεςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Έηζη νη άλζξσπνη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ην ζθεπηηθφ 

ηνπο θαη λα πάςνπλ λα θαηαλννχλ απηά ηα πξάγκαηα κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Ζ Τπεξθπζηθή Ηθαλόηεηα ηεο Γλώζεο Παξειζόληνο θαη Μέιινληνο 

Μηα άιιε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην Σξίην Μάηη είλαη ε 

Ηθαλφηεηα Γλψζεο Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο. ήκεξα έμη ηχπνη ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ 

αλαγλσξίδνληαη δεκνζίσο ζηνλ θφζκν θαη ζ’ απηέο πεξηιακβάλνληαη ην Σξίην Μάηη, ε Γηφξαζε 

θαη ε ηθαλφηεηα Γλψζεο Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο. Ση είλαη φκσο απηή ε ηθαλφηεηα Γλψζεο 

Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο; Δίλαη φηαλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα δεη ην παξειζφλ θαη ην 

κέιινλ ελφο άιινπ αλζξψπνπ. ηαλ απηή ε ηθαλφηεηα είλαη πνιχ ηζρπξή, κπνξεί λα δεη ηελ 

άλνδν θαη ηελ πηψζε κηαο θνηλσλίαο. Με αθφκε ηζρπξφηεξε απηή ηελ ηθαλφηεηα κπνξεί λα δεη 

ηνλ λφκν φισλ ησλ Κνζκηθψλ αιιαγψλ. Απηή είλαη ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γλψζεο 

Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο. Δπεηδή ε θίλεζε ηεο χιεο αθνινπζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν λφκν, 

θάζε αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα εηδηθή δηάζηαζε έρεη ηε κνξθή χπαξμήο ηνπ θαη ζε 

πνιιέο άιιεο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην ζψκα ελφο αλζξψπνπ θηλείηαη, ηα θχηηαξα 

ζην ζψκα ζα θηλεζνχλ θη απηά – φια, ηα κφξηα, ηα πξσηφληα, ηα ειεθηξφληα, έσο θαη ηα πην 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα –φια ηα ζηνηρεία κέρξη ην πην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν– ζα θηλεζνχλ θη 

απηά καδί ηνπ. Δληνχηνηο έρνπλ θη απηά ηηο δηθέο ηνπο αλεμάξηεηεο κνξθέο χπαξμεο. Καη νη 

κνξθέο ηνπ ζψκαηνο πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο αιιάδνπλ θαη απηέο. 

 

Γελ έρνπκε πεη φηη ή χιε δελ ράλεηαη; ε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, φηαλ νη άλζξσπνη 

θάλνπλ θάηη, αθφκα θαη κε κηα θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπο απηφ ππάξρεη ζαλ πιηθή χπαξμε θαη 

νηηδήπνηε θάλνπλ αθήλεη κηα εηθφλα θαη έλα κήλπκα. Απηά ηα πξάγκαηα δελ εμαιείθνληαη ζε 

άιιεο δηαζηάζεηο θαη παξακέλνπλ εθεί γηα πάληα. Έηζη έλαο άλζξσπνο κε ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζα γλσξίδεη ηη ζπλέβε θνηηάδνληαο ηηο εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ απφ ην παξειζφλ. ηαλ 
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κειινληηθά απνθηήζεηε ηελ ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γλψζεο Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο, 

αλ θνηηάμεηε ηε κνξθή ηεο δηάιεμήο κνπ ζήκεξα, ζα δηαπηζηψζεηε πσο είλαη αθφκα εθεί. Ήδε 

ππάξρεη εθεί απηή ηε ζηηγκή. Μέζα ζε κηα εηδηθή δηάζηαζε φπνπ δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ, φηαλ έλαο άλζξσπνο γελληέηαη, ππάξρεη ήδε εθεί ηαπηφρξνλα νιφθιεξε ε δσή ηνπ. Γηα 

κεξηθνχο αλζξψπνπο ππάξρνπλ εθεί αθφκα θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία δσέο. 

 

Μεξηθνί κπνξεί λα αλαξσηεζνχλ: «Μήπσο φκσο έηζη νη πξνζσπηθέο καο πξνζπάζεηεο γηα 

λα αιιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο γίλνληαη άζθνπεο;». Γελ κπνξνχλ λα ην απνδερηνχλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη πξνζσπηθέο πξνζπάζεηεο ελφο αλζξψπνπ ειάρηζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ζηε δσή ηνπ. Μεξηθά κηθξνπξάγκαηα κπνξεί λα αιιάμνπλ ειαθξψο κέζσ 

πξνζσπηθψλ πξνζπαζεηψλ, αιιά απφ ηελ άιιε είλαη αθξηβψο ιφγσ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο 

γηα αιιαγή πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεηε θάξκα. Γηαθνξεηηθά ην δήηεκα ηεο επηβάξπλζεο κε 

θάξκα δελ ζα ππήξρε θαη νχηε ζα είρε ζεκαζία ην αλ θάλαηε θαιέο ή θαθέο πξάμεηο. ηαλ 

θάπνηνο εκκέλεη ζην λα θάλεη πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, ζα θεξδίζεη ζε βάξνο άιισλ θαη 

ζα θάλεη αδηθίεο. πλεπψο, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ιέκε θαη μαλαιέκε πσο ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

απαηηεί απφ εζάο λα αθνινπζείηε ηε θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα βιάςεηε 

άιινπο κε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο. Δάλ ε δσή ζαο δελ πεξηέρεη θάηη εμαξρήο θαη απνθηήζεηε απηφ 

πνπ θαλνληθά έπξεπε λα αλήθεη ζε άιινλ άλζξσπν ζηελ θνηλσλία, ηφηε ζα νθείιεηε ρξένο ζ’ 

απηφλ ηνλ άλζξσπν. 

 

ζν γηα ηα θχξηα γεγνλφηα, έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ηα αιιάμεη θαζφινπ. 

Μφλν έλαο ηξφπνο ππάξρεη λα ην θάλεη. Δίλαη εάλ απηφο ν άλζξσπνο δηαπξάηηεη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν θαη ηίπνηα άιιν παξά αδηθίεο. Σφηε κπνξεί λα αιιάμεη ηε δσή ηνπ. Απηφ πνπ 

αληηκεησπίδεη φκσο είλαη ε απφιπηε θαηαζηξνθή. Απφ έλα πςειφ επίπεδν δηαπηζηψλνπκε φηη 

φηαλ έλαο άλζξσπνο πεζάλεη, ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ δελ εμαιείθεηαη. Πψο θαη δελ 

εμαιείθεηαη; πσο έρνπκε δεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ έλαο άλζξσπνο πεζάλεη, ην πηψκα 

ηνπ ζην λεθξνηνκείν δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα ζχλνιν απφ αλζξψπηλα θχηηαξα ζηε 

δηάζηαζή καο. ’ απηή ηε δηάζηαζε νη δηάθνξνη θπηηαξηθνί ηζηνί ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη 

φια ηα θχηηαξα ζε νιφθιεξν ην αλζξψπηλν ζψκα απνβάιινληαη, ελψ ηα ζψκαηά ηνπ ζε άιιεο 

δηαζηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ζσκαηίδηα πην κηθξνζθνπηθά απφ κφξηα, άηνκα, πξσηφληα 

θ.ιπ. δελ είλαη θαζφινπ λεθξά. Τπάξρνπλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Δμαθνινπζνχλ λα δνπλ ζηηο 

κηθξνζθνπηθέο δηαζηάζεηο. κσο απηφ ην νπνίν αληηκεησπίδεη θάπνηνο πνπ θάλεη θάζε είδνο 

θαθψλ πξάμεσλ είλαη ε νινθιεξσηηθή δηάιπζε φισλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ, θάηη πνπ ν Βνπδηζκφο 

νλνκάδεη «νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ζψκαηνο θαη ςπρήο». 

 

Τπάξρεη θαη άιινο έλαο ηξφπνο λα αιιάμεη θάπνηνο ηε δσή ηνπ θη απηφο είλαη νπζηαζηηθά 

ν κφλνο ηξφπνο: Δίλαη φηαλ απηφο ν άλζξσπνο πάξεη ην κνλνπάηη ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη 

παξακείλεη ζηαζεξά ζ’ απηφ. Γηαηί κπνξεί ε δσή ηνπ λα αιιάμεη εάλ πάξεη ην κνλνπάηη ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο; Πνηνο κπνξεί έηζη εχθνια λα αιιάμεη θάηη ηέηνην; Μφιηο απηφο ν 

άλζξσπνο ζειήζεη λα πάξεη ην κνλνπάηη ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, κφιηο απηή ε ζθέςε 

εκθαληζηεί, ιακπνθνπά ζαλ ρξπζάθη ηξαληάδνληαο ηνλ «θφζκν ησλ δέθα θαηεπζχλζεσλ» (ε 

άπνςε ηεο ρνιήο ηνπ Φν γηα ην ζχκπαλ πεξηέρεη ηε ζεσξία ηνπ θφζκνπ ησλ δέθα 

θαηεπζχλζεσλ). ηα κάηηα ελφο αλψηεξνπ φληνο ε δσή ελφο αλζξψπνπ δελ ππάξρεη γηα λα είλαη 

απιά αλζξψπηλε. Απηφ ην νλ ζεσξεί φηη νη αλζξψπηλεο δσέο γελληνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζχκπαλ, είλαη θαινπξναίξεηεο θαη 

θηηαγκέλεο απφ ηελ χιε Σδελ-αλ-Ρελ (Αιήζεηα, Καινζχλε, Αλεθηηθφηεηα). κσο ηελ ίδηα 

ζηηγκή απηέο νη δσέο θαζψο έξρνληαη ζε επαθή κε άιιεο δσέο δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ δσψλ, κεξηθέο απ’ 

απηέο αιινηξηψλνληαη θαη έηζη πέθηνπλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν. ηαλ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ζ’ 

εθείλν ην επίπεδν θαη ρεηξνηεξεχνπλ θη άιιν, πέθηνπλ ζε αθφκα ρακειφηεξν επίπεδν. 

πλερίδνπλ λα πέθηνπλ θαη λα πέθηνπλ, ψζπνπ ζην ηέινο θηάλνπλ ζ’ απηφ ην επίπεδν ησλ 

θνηλψλ αλζξψπσλ. 

 

Φηάλνληαο ζ’ απηφ ην επίπεδν, απηνί νη άλζξσπνη ζα έπξεπε θαλνληθά λα είραλ 

θαηαζηξαθεί θαη εμαιεηθζεί. κσο απφ ηε κεγάιε, θαινθάγαζε ζπκπφληα ηνπο απηά ηα Μεγάια 

Φσηηζκέλα ληα δεκηνχξγεζαλ έλαλ εηδηθφ ρψξν, απηφλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο καο. ’ 
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απηή ηελ εηδηθή δηάζηαζε δίλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο απηφ ην πξφζζεην αλζξψπηλν θπζηθφ ζψκα 

θαη απηφ ην πξφζζεην δεπγάξη καηηψλ πνπ κπνξεί λα δεη πξάγκαηα κφλν ζε απηή ηε θπζηθή 

δηάζηαζε. Γειαδή ράλνληαη κέζα ζηελ απηαπάηε. Γελ κπνξνχλ κ’ απηά ηα κάηηα λα δνπλ ηελ 

αιεζηλή εηθφλα ηνπ ζχκπαληνο, ε νπνία είλαη νξαηή ζε φιεο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Μέζα ζ’ απηή 

ηελ απηαπάηε θαη θάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηνπο δίλεηαη απηή ε επθαηξία. Δπεηδή είλαη κέζα 

ζηελ πιάλε, είλαη θαη πάξα πνιχ νδπλεξφ. Σνπο δίλεηαη απηφ ην ζψκα γηα λα ππνθέξνπλ. Δάλ 

έλαο άλζξσπνο ζέιεη λα επηζηξέςεη απ’ απηή ηε δηάζηαζε ζηελ αξρή ηνπ, ε ρνιή ηνπ Σάν ιέεη 

φηη γηα λα επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπ εαπηφ, πξέπεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Δάλ έρεη 

ηελ θαξδηά γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο, είλαη ε «Φχζε ηνπ Φν» ηνπ πνπ έρεη μεπξνβάιιεη. Απηή ε 

θαξδηά ζεσξείηαη φ,ηη πην πνιχηηκν θαη νη άλζξσπνη ζα ηνλ βνεζήζνπλ. Κάησ απφ ηφζν 

δχζθνιεο ζπλζήθεο απηφο ν άλζξσπνο αθφκα δελ έρεη ραζεί θαη ζέιεη λα γπξίζεη πίζσ. Χο 

απνηέιεζκα νη άλζξσπνη ζα ηνλ βνεζήζνπλ θαη ζα ηνλ ζηεξίμνπλ ρσξίο φξνπο – ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Να γηαηί κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην γηα έλαλ 

αζθνχκελν, αιιά φρη γηα έλαλ ζπλεζηζκέλν άλζξσπν. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

 

ζν γηα έλαλ θνηλφ άλζξσπν πνπ ζέιεη λα ζεξαπεχζεη ηηο αζζέλεηέο ηνπ, δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε απνιχησο ηίπνηα. Οη θνηλνί άλζξσπνη είλαη απιψο θνηλνί άλζξσπνη θαη νη θνηλνί 

άλζξσπνη είλαη γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 

Πνιινί ιέλε: «νη Φν πξνζθέξνπλ ζσηεξία ζε φια ηα φληα, έηζη δελ είλαη; Ζ ρνιή ηνπ Φν 

δηδάζθεη ηε ζσηεξία φισλ ησλ φλησλ». Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη κπνξείηε λα εμεηάζεηε 

φιεο ηηο Βνπδηζηηθέο γξαθέο – ζε θακηά απ’ απηέο δελ ιέεη φηη ε ζεξαπεία αζζελεηψλ ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ είλαη πξνζθνξά ζσηεξίαο ζε φια ηα φληα. Δίλαη απηνί νη ςεχηηθνη δάζθαινη ηνπ 

ηζηγθφλγθ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ αλαθαηέςεη απηφ ην δήηεκα. Αληίζεηα, εθείλνη νη 

γλήζηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, νη νπνίνη έζηξσζαλ ηνλ δξφκν, δελ ζαο είπαλ θαζφινπ λα 

ζεξαπεχεηε αζζέλεηεο γηα άιινπο. αο δίδαμαλ κφλν λα εμαζθείζηε, λα απηνζεξαπεχεζηε θαη λα 

δηαηεξείηε ηελ πγεία ζαο εζείο νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Δίζηε έλαο θνηλφο άλζξσπνο. Πψο 

κπνξείηε εζείο λα ζεξαπεχζεηε αζζέλεηεο κεηά απφ κειέηε δχν εκεξψλ; Απηφ δελ είλαη 

εμαπάηεζε ησλ αλζξψπσλ; Γελ ελζαξξχλεη ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο; Απηφ είλαη επηδίσμε θήκεο, 

επηδίσμε θέξδνπο θαη επηδίσμε θάηη ππεξθπζηθνχ, πνπ ην ζέιεηε γηα λα επηδεηθλχεζηε κεηαμχ 

ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ! Απηφ είλαη απνιχησο απαγνξεπκέλν. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξν 

κεξηθνί άλζξσπνη επηδηψθνπλ θάηη, ηφζν ιηγφηεξν ζα ην απνθηήζνπλ. Γελ ζαο επηηξέπεηαη λα ην 

θάλεηε απηφ θαη νχηε ζαο επηηξέπεηαη λα αλαζηαηψλεηε ηελ ηάμε ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο έηζη επηπφιαηα. 

 

Τπάξρεη απηή ε αξρή ζ’ απηφ ην ζχκπαλ: ηαλ ζέιεηε λα επηζηξέςεηε ζηνλ αξρηθφ, 

αιεζηλφ ζαο εαπηφ, ππάξρνπλ φληα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ. Απηνί ζεσξνχλ φηη κηα αλζξψπηλε 

δσή πξέπεη λα επηζηξέςεη εθεί απ’ φπνπ ήξζε θη φρη λα κέλεη αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. 

Δάλ επηηξεπφηαλ ζηελ αλζξσπφηεηα λα κελ έρεη αξξψζηηεο θαη λα δεη άλεηα, ηφηε δελ ζα 

ελδηαθεξφζαζηαλ θαλ λα γίλεηε ζετθά φληα, αθφκε θη αλ ζαο έδηλαλ ηελ επθαηξία. Πφζν 

ζαπκάζην ζα ήηαλ εάλ δελ ππνθέξαηε θακηά αξξψζηηα ή δπζθνιία θαη είραηε φ,ηη ζέιεηε! Θα 

ήηαλ πξάγκαηη έλαο θφζκνο ζετθψλ φλησλ. Αιιά πέζαηε ζ’ απηφ ην επίπεδν, επεηδή 

εθθπιηζηήθαηε, θη έηζη δελ είζηε θαιά. Ο άλζξσπνο κπνξεί εχθνια λα δηαπξάμεη αδίθεκα φληαο 

κέζα ζηελ απηαπάηε. Ο Βνπδηζκφο απηφ ην νλνκάδεη θαξκηθή αληαπφδνζε. Δπνκέλσο, φηαλ γηα 

παξάδεηγκα νξηζκέλνη άλζξσπνη πεξλνχλ θάπνηεο δνθηκαζίεο ή θαθνηπρίεο, κε βάζε ηελ 

θαξκηθή αληαπφδνζε μεπιεξψλνπλ ην θάξκα ηνπο. Ο Βνπδηζκφο επίζεο ππνζηεξίδεη φηη νη Φν 

είλαη παληνχ. Δάλ έλαο Φν έγλεθε κηα θνξά κε ην ρέξη ηνπ, φιεο νη αζζέλεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο 

ζα κπνξνχζαλ λα απνκαθξπλζνχλ. Απηφ είλαη απφιπηα θαηνξζσηφ. Με ηφζνπο Φν φκσο 

νιφγπξα, γηαηί θαλείο ηνπο δελ ην έρεη θάλεη; Έλαο άλζξσπνο πθίζηαηαη απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο, 

επεηδή θαηά ην παξειζφλ δηέπξαμε αδηθήκαηα. Σπρφλ ζεξαπεία ηεο αζζέλεηάο ηνπ είλαη 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηνπ ζχκπαληνο, δηφηη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί έλαο λα δηαπξάηηεη 

αδηθήκαηα θαη λα ρξσζηάεη ζε θάπνηνλ θάηη, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιεξψζεη γη’ απηφ. Απηφ 

δελ επηηξέπεηαη. Γη’ απηφ ν θαζέλαο δηαηεξεί ηελ ηάμε ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη 

θαλείο δελ ζέιεη λα ηελ αλαζηαηψζεη. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα 

απαιιαρηείηε απφ ηηο αξξψζηηεο θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ειεπζεξσζείηε πξαγκαηηθά! Μφλν 

φηαλ νη άλζξσπνη αζθνχλ θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε έλαλ νξζφ ηξφπν κπνξεί πξάγκαηη λα 

ππάξμεη αιεζηλή «ζσηεξία φισλ ησλ φλησλ». 
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Γηαηί φκσο πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ αζζέλεηεο; Καη γηαηί 

δηδάζθνπλ γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ; Μπνξεί κεξηθνί απφ εζάο λα έρεηε αλαξσηεζεί γη’ απηά 

ηα πξάγκαηα. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ δαζθάισλ ηνπ ηζηγθφλγθ δελ πξνέξρεηαη απφ νξζνχο 

ηξφπνπο άζθεζεο. ηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ έλαο πξαγκαηηθφο δάζθαινο ηνπ 

ηζηγθφλγθ αληηιακβάλεηαη πσο φια ηα αηζζαλφκελα φληα ππνθέξνπλ, κπνξεί απφ ηελ 

επζπιαρλία θαη ηε ζπκπφληα ηνπ λα βνεζήζεη θάπνηνλ. Απηφ επηηξέπεηαη. Χζηφζν δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεχζεη εμ νινθιήξνπ ηηο αζζέλεηεο, παξά κφλν λα ηηο θαηαζηείιεη ή λα ηηο αλαβάιιεη 

πξνζσξηλά. Μπνξεί λα κελ ηηο έρεηε ηψξα, αιιά ζα ηηο έρεηε αξγφηεξα, αθνχ θαζπζηεξεί ηηο 

αξξψζηηεο ζαο γηα αξγφηεξα. Μπνξεί λα ηηο κεηαθέξεη αιινχ, φπσο π.ρ. ζηα ζψκαηα ησλ 

ζπγγελψλ ζαο. Γελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα εμαιείςεη ην θάξκα γηα ζαο. Γελ ηνπ επηηξέπεηαη λα 

ην θάλεη απηφ έηζη επηπφιαηα γηα θνηλνχο αλζξψπνπο, αιιά κφλν γηα αζθνχκελνπο. Απηή είλαη ε 

αξρή. 

 

ηε ρνιή ηνπ Φν ε θξάζε «ζσηεξία φισλ ησλ φλησλ» ζεκαίλεη φηη βγαίλεηε έμσ απφ 

ηελ –πιένλ αγσληψδε– θαηάζηαζε ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ πξνο ηα πςειφηεξα επίπεδα. Γελ ζα 

ππνθέξεηε πηα θαη ζα ειεπζεξσζείηε – απηφ ζεκαίλεη. Γελ κίιεζε ν αθηακνχλη γηα ηε Νηξβάλα; 

Σελ άιιε φρζε; Απηήλ ελλννχζε πξαγκαηηθά κε ηε θξάζε «ζσηεξία φισλ ησλ φλησλ». Δάλ 

δνχζαηε κε θάζε άλεζε αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, κε πνιιά ιεθηά, φπνπ αθφκα θαη ην 

ζηξψκα ζαο ήηαλ παξαγεκηζκέλν κε ιεθηά θαη δελ είραηε θαλέλα βάζαλν, ηφηε δελ ζα 

ελδηαθεξφζαζηαλ θαλ λα γίλεηε ζετθφ νλ, αθφκα θη αλ ζαο πξφζθεξαλ ηελ επθαηξία. Χο 

αζθνχκελνο ε πνξεία ηεο δσήο ζαο κπνξεί λα αιιάμεη – θαη είλαη κφλν κέζσ ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο πνπ ε δσή ζαο κπνξεί λα αιιάμεη. 

 

Ζ κνξθή κε ηελ νπνία ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο Γλψζεο Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο 

πθίζηαηαη είλαη ζαλ κηα κηθξή νζφλε ηειεφξαζεο ζην κέησπν. Μεξηθνί άλζξσπνη ηελ έρνπλ 

πάλσ ζην κέησπν. Μεξηθνί ηελ έρνπλ θνληά ζην κέησπν. Μεξηθνί ηελ έρνπλ κέζα ζην κέησπν. 

Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα κε ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά, ελψ θάπνηνη –εάλ ε 

ηθαλφηεηα είλαη ηζρπξή– κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα αθφκα θαη κε ηα κάηηα αλνηρηά. Οη άιινη 

άλζξσπνη σζηφζν δελ κπνξνχλ λα ηα δνπλ, επεηδή απηά πθίζηαληαη κέζα ζην πεδίν δηάζηαζεο 

ηνπ αλζξψπνπ. Με άιια ιφγηα, γηα έλαλ άλζξσπν, αθνχ αλαπηπρζεί απηή ε ππεξθπζηθή 

ηθαλφηεηά ηνπ, πξέπεη λα ππάξρεη άιιε κία ηθαλφηεηα γηα λα κεηαθέξεη θαη λα αληαλαθιά ηηο 

ζθελέο απφ ηηο άιιεο δηαζηάζεηο, έηζη ψζηε απηέο λα είλαη νξαηέο απφ ην Σξίην Μάηη ηνπ. 

Μπνξεί λα δεη κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ην κέιινλ θαη ην παξειζφλ θάπνηνπ. Αληίζεηα, απηνί πνπ 

εμαζθνχλ καληεία δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηα δεπηεξεχνληα γεγνλφηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηέο 

ηνπο. Απηφο ν άλζξσπνο φκσο κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα πνιχ θαζαξά, κε ρξνληθή αθξίβεηα 

έηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ αιιαγψλ είλαη φιεο νξαηέο, αθνχ απηφ πνπ βιέπεη είλαη ε 

πξαγκαηηθή αληαλάθιαζε αλζξψπσλ θαη πξαγκάησλ απφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο. 

 

ζν θάπνηνο αζθεί Φάινπλ Νηάθα, ην Σξίην Μάηη ηνπ ζα αλνηρηεί. Αιιά νη ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ αλαθέξακε ηειεπηαία δελ παξέρνληαη. Με ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

ζαο, ε ηθαλφηεηα ηεο Γλψζεο Παξειζφληνο θαη Μέιινληνο ζα πξνθχςεη θπζηνινγηθά. Απηφ ζα 

ην βηψζεηε κειινληηθά θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη φηαλ πξνθχςεη ζα γλσξίδεηε ηη 

ζπκβαίλεη. Γη’ απηφ ζαο δηδάζθνπκε απηέο ηηο αξρέο ηνπ Φα. 

Τπεξβαίλνληαο ηα Πέληε ηνηρεία θαη ηα Σξία Βαζίιεηα 

Ση ζεκαίλεη ε θξάζε «Τπεξβαίλνληαο ηα Πέληε ηνηρεία θαη ηα Σξία Βαζίιεηα»; Απηφ πνπ 

αλαθχπηεη είλαη έλα πνιχ ιεπηφ δήηεκα. Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ κίιεζαλ ηειεπηαία γη’ 

απηφ θαη θαηαθιχζηεθαλ απφ ηηο εξσηήζεηο εθείλσλ πνπ δελ πίζηεπαλ ζην ηζηγθφλγθ. «Πνηνο 

απφ εζάο πνπ αζρνιείηαη κε ην ηζηγθφλγθ έρεη ππεξβεί ηα Πέληε ηνηρεία; Πνηνο απφ εζάο είλαη 

έμσ απφ ηα Σξία Βαζίιεηα;». Μεξηθνί δελ είλαη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θαη 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ. Δθφζνλ δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ κε 

ζαθήλεηα απηφ ην ζέκα, ζα έπξεπε λα ζσπάζνπλ. Χζηφζν αθφκα ηνικνχλ λα κηινχλ γη’ απηφ θη 

έηζη νη άιινη άλζξσπνη ηνπο απνζηνκψλνπλ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπο. Απηφ έρεη επηθέξεη πνιιή 

δεκηά ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν ράνο. Τπάξρνπλ άλζξσπνη 
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πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ επθαηξία γηα λα επηηεζνχλ ζην ηζηγθφλγθ. Σν «Τπεξβαίλνληαο ηα 

Πέληε ηνηρεία θαη ηα Σξία Βαζίιεηα» είλαη έλα ξεηφ ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ζηε ζξεζθεία. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζξεζθεία. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα 

εμεηάζνπκε απηφ ην δήηεκα ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ην ηζηνξηθφ ηνπ ππφβαζξν, θαζψο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θαηξνχ εθείλνπ. 

 

Ση ζεκαίλεη ην «Τπεξβαίλνληαο ηα Πέληε ηνηρεία»; Σφζν ε αξραία θηλέδηθε φζν θαη ε 

ζχγρξνλε θπζηθή ζεσξνχλ πσο ε θηλέδηθε ζεσξία ησλ Πέληε ηνηρείσλ είλαη ζσζηή. Δίλαη 

αιήζεηα φηη απφ ηα Πέληε ηνηρεία –κέηαιιν, μχιν, λεξφ, θσηηά θαη γε– ζρεκαηίδνληαη ηα πάληα 

κέζα ζην ζχκπαλ καο. Έηζη θάλνπκε ιφγν γηα ηε ζεσξία ησλ Πέληε ηνηρείσλ. Δάλ έλαο 

άλζξσπνο ιέγεηαη φηη έρεη ππεξβεί ηα Πέληε ηνηρεία, απηφ ζηε ζχγρξνλε γιψζζα ζεκαίλεη φηη 

έρεη πάεη πέξα απ’ απηφλ ηνλ θπζηθφ καο θφζκν. Απηφ αθνχγεηαη πξάγκαηη αδηαλφεην. 

θεθηείηε απηφ ην δήηεκα ν θαζέλαο: Έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ έρεη γθνλγθ. Έρσ 

ζπκκεηάζρεη ζε έλα πείξακα, φπσο θαη πνιινί άιινη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, έρνπλ επίζεο 

ππνβιεζεί ζ’ απηφ ην πείξακα, γηα λα κεηξεζεί ε ελέξγεηά καο. Σα πιηθά ζηνηρεία ζην γθνλγθ 

κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ απφ πνιιέο ζεκεξηλέο ζπζθεπέο. Γειαδή, εθφζνλ ππάξρεη κηα ηέηνηα 

ζπζθεπή, ηα ζηνηρεία πνπ εθπέκπνληαη απφ έλαλ δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ, θαζψο θαη ε χπαξμε 

ηνπ γθνλγθ ηνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ. Οη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ 

ππέξπζξεο αθηίλεο, ππεξηψδεηο αθηίλεο, ππεξερεηηθά θχκαηα, ππνερεηηθά θχκαηα, ειεθηξηζκφ, 

καγλεηηθή δχλακε, αθηίλεο γάκα, άηνκα θαη λεηξφληα. Έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ θαηέρεη 

φιεο απηέο ηηο νπζίεο θαη ππάξρνπλ θαη κεξηθέο άιιεο αθφκα νπζίεο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ, νη νπνίεο είλαη κε αληρλεχζηκεο, γηαηί απιά δελ ππάξρεη θακηά ηέηνηα 

ζπζθεπή γηα λα ηηο εληνπίζεη. Δθφζνλ ππάξμεη κηα ηέηνηα ζπζθεπή, φια είλαη αληρλεχζηκα. Οη 

νπζίεο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ έρεη δηαπηζησζεί πσο είλαη 

εμαηξεηηθά πινχζηεο. 

 

Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ελφο εηδηθνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ, έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ 

κπνξεί λα εθπέκςεη κηα ηζρπξή θαη πνιχ φκνξθε αχξα. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην δπλακηθφ ηνπ 

γθνλγθ ελφο αλζξψπνπ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην παξαγφκελν πεδίν ελέξγεηαο. Κη έλαο 

θνηλφο άλζξσπνο έρεη αχξα, αιιά απηή είλαη κηθξνζθνπηθή θαη αδχλακε. Οη εξεπλεηέο 

επηζηήκνλεο ηεο θπζηθήο ηήο πςειήο ελέξγεηαο πηζηεχνπλ φηη ε ελέξγεηα απνηειείηαη απφ 

ζσκαηίδηα φπσο, γηα παξάδεηγκα ηα λεηξφληα θαη ηα άηνκα. Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ –

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιχ γλσζηψλ– έρνπλ ππνβιεζεί ζε εμέηαζε. Καη εγψ έρσ 

εμεηαζηεί επίζεο θαη ε αθηηλνβνιία πνπ αληρλεχζεθε απφ ηηο παξαγφκελεο αθηίλεο γάκα θαη ηα 

ζεξκηθά λεηξφληα ήηαλ νγδφληα έσο εθαηφλ εβδνκήληα θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αθηηλνβνιία 

ηεο θπζηνινγηθήο χιεο. ε εθείλν ην ζεκείν ν δείθηεο ηεο ζπζθεπήο εμέηαζεο ηεξκάηηζε, αθνχ 

ε βειφλα ζηακάηεζε ζην κέγηζην φξην. Σειηθά νη ζπζθεπέο δελ κπνξνχζαλ λα πνπλ πφζν 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα είρα. Δίλαη απιά αδηαλφεην ην φηη έλαο άλζξσπνο έρεη ηφζν ηζρπξά 

λεηξφληα! Πψο κπνξεί θάπνηνο λα παξάγεη ηφζν ηζρπξά λεηξφληα; Απηφ επαιεζεχεη φηη εκείο νη 

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπκε πξάγκαηη γθνλγθ θαη ελέξγεηα. Απηφ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θνηλφηεηα. 

 

Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ Πέληε ηνηρείσλ απαηηείηαη κηα κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη 

ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο – θαη ησλ δχν. Δάλ κηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο δελ είλαη θαη ηνπ λνπ θαη 

ηνπ ζψκαηνο θαη απμάλεη κφλν ην γθνλγθ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ελφο αλζξψπνπ, ρσξίο 

λα θαιιηεξγεί ην ζψκα, ηφηε δελ εκπιέθεηαη κ’ απηφ ην δήηεκα θαη δελ απαηηεί ηελ ππέξβαζε 

ησλ Πέληε ηνηρείσλ. ε κηα φκσο κέζνδν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο 

απνζεθεχεηαη ελέξγεηα ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο. Οη κέζνη αζθνχκελνη ή εθείλνη πνπ 

κφιηο αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ γθνλγθ παξάγνπλ πνιχ ρνλδξφθνθθε ελέξγεηα, κε θελά κεηαμχ 

ησλ ζσκαηηδίσλ θαη κηθξή ππθλφηεηα. Καηά ζπλέπεηα έρεη κηθξή δχλακε. ηαλ ην επίπεδν ελφο 

αλζξψπνπ πςψλεηαη, είλαη απνιχησο δπλαηφ ε ππθλφηεηα ηεο ελέξγεηάο ηνπ λα είλαη εθαηφ, 

ρίιηεο ή θαη εθαηφ εθαηνκκχξηα θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηήλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ κνξίσλ λεξνχ. 

ζν αλψηεξν είλαη ην επίπεδφ ηνπ, ηφζν πην ππθλή, ιεπηφθνθθε θαη δπλαηή είλαη ε ελέξγεηά ηνπ. 

ηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ε ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ζε θάζε έλα θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο θαη φρη κφλν 

ζε θάζε θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο ζ’ απηή ηε θπζηθή δηάζηαζε, αιιά θαη ζε φια ηα ζψκαηα ζηηο 

άιιεο δηαζηάζεηο – κφξηα, άηνκα, πξσηφληα, ειεθηξφληα, κέρξη θαη ηα πιένλ κηθξνζθνπηθά 
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θχηηαξα, φια γεκίδνπλ κε απηή ηελ ελέξγεηα. Έηζη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νιφθιεξν ην 

ζψκα ηνπ ζα γεκίζεη κ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ χιε πςειήο ελέξγεηαο. 

 

Απηή ε πςειήο ελέξγεηαο χιε είλαη επθπήο νληφηεηα θαη έρεη δχλακε. Καζψο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξε θαη ππθλφηεξε θη αθνχ γεκίζεη φια ηα θχηηαξα κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα ζα 

θαηαζηείιεη ηα αλζξψπηλα θπζηθά θχηηαξα, ηα ιηγφηεξν ηθαλά θχηηαξα. Με ην πνπ 

θαηαζηέιινληαη απηά ηα θχηηαξα, παχνπλ πιένλ λα ππνβάιινληαη ζε κεηαβνιηζκφ, ψζπνπ ζε 

θάπνην ζεκείν ζα έρεη πιήξσο αληηθαηαζηήζεη ηα αλζξψπηλα θπζηθά θχηηαξα. Βέβαηα απηφ 

είλαη εχθνιν ζηα ιφγηα, αιιά ε δηαδηθαζία γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζε απηφ ην ζεκείν ζηελ 

θαιιηέξγεηα είλαη βαζκηαία θαη αξγή. ηαλ ε θαιιηέξγεηά ζαο θηάζεη ζ’ απηφ ην ζεκείν, ε χιε 

πςειήο ελέξγεηαο ζα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θχηηαξα κέζα ζην ζψκα ζαο. θεθηείηε ην. Δίλαη 

αθφκα ην ζψκα ζαο θηηαγκέλν απφ ηα πέληε ζηνηρεία; Δίλαη αθφκα απφ χιε πνπ αλήθεη ζηε δηθή 

καο δηάζηαζε; Ήδε απνηειείηαη απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο ζπιιεγκέλε απφ άιιεο δηαζηάζεηο. 

Σν ζηνηρείν ληε είλαη επίζεο χιε πνπ ππάξρεη ζε άιιεο δηαζηάζεηο θαη δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην 

πεδίν ρξφλνπ απηήο ηεο δηάζηαζεο φπνπ είκαζηε. 

 

Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε ππνζηεξίδεη φηη ν ρξφλνο έρεη πεδίν θαη εάλ θάηη δελ βξίζθεηαη κέζα 

ζηελ εκβέιεηα ελφο ρξνληθνχ πεδίνπ, ηφηε δελ πεξηνξίδεηαη απφ απηφλ ηνλ ρξφλν. Οη έλλνηεο ησλ 

ρσξνρξφλσλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ ηε δηθή καο εδψ. Πψο είλαη δπλαηφλ επνκέλσο 

ν δηθφο καο ρξφλνο εδψ λα κπνξεί λα πεξηνξίζεη χιε απφ άιιεο δηαζηάζεηο; Γελ γίλεηαη κε 

θαλέλαλ ηξφπν. θεθηείηε ην ν θαζέλαο: Γελ ζα έρεηε ηφηε ππεξβεί ηα πέληε ζηνηρεία; Σν ζψκα 

ζαο ζα είλαη αθφκα ζψκα ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ; ρη, ζε θακία πεξίπησζε, αιιά νη θνηλνί 

άλζξσπνη δελ ζα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηε δηαθνξά. Αλ θαη ην ζψκα ζαο ζα έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί ζ’ απηή ηελ έθηαζε, απηφ δελ ζα είλαη ην ηέινο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. 

Πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα αλεβαίλεηε πξνο αλψηεξα επίπεδα ζηελ θαιιηέξγεηα. Καηά ζπλέπεηα 

πξέπεη λα εμαθνινπζήζεηε λα αζθείηε θαιιηέξγεηα κεηαμχ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ – απηφ ζα 

ήηαλ αδχλαηνλ, εάλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα ζαο δνπλ. 

 

Δπνκέλσο ηη ζπκβαίλεη αξγφηεξα; Αλ θαη θαηά ηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο φια ηα 

θχηηαξά ζαο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζην κνξηαθφ επίπεδν απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο, νη 

ζπλδπαζκνί ησλ αηφκσλ έρνπλ ηε δηθή ηνπο δηάηαμε θαη έηζη νη κνξηαθνί ζπλδπαζκνί θαζψο θαη 

νη ζρεκαηηζκνί ησλ αηφκσλ δελ ζα αιιάμνπλ. Οη κνξηαθνί ζπλδπαζκνί ησλ θπηηάξσλ είλαη κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε έρνπλ καιαθή αίζζεζε ζην άγγηγκα. Οη κνξηαθνί ζπλδπαζκνί ησλ νζηψλ 

έρνπλ πςειή ππθλφηεηα θαη έηζη ηα θφθαια έρνπλ ζθιεξή αίζζεζε ζην άγγηγκα. Ζ ππθλφηεηα 

ησλ κνξίσλ ηνπ αίκαηνο είλαη πνιχ ρακειή θαη έηζη είλαη ξεπζηφ. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο αιιαγέο ζ’ εζάο απφ ηελ εκθάληζε, δηφηη ηα κφξηα ησλ θπηηάξσλ 

δηαηεξνχλ αθφκα ηελ αξρηθή ηνπο δνκή θαη ζπλδπαζκφ – ε δνκή ηνπο δελ έρεη αιιάμεη. κσο ε 

ελέξγεηα κέζα έρεη αιιάμεη. Καηά ζπλέπεηα, απ’ απηφ ην ζεκείν θαη ζην εμήο δελ ζα γεξλάηε 

θπζηνινγηθά θαη ηα θχηηαξά ζαο δελ ζα πεζαίλνπλ. Έηζη ζα κέλεηε δηαξθψο λένο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζα θαίλεζηε λένο θαη ηειηθά ζα θηάζεηε ζ’ έλα ζεκείν φπνπ 

δελ ζα γεξλάηε πιένλ θαη ζα παξακείλεηε έηζη. 

 

Βέβαηα, εάλ έλα ζψκα ζαλ θη απηφ ρηππεζεί απφ απηνθίλεην, ηα θφθαια κπνξεί αθφκα λα 

ζπάζνπλ. Δπίζεο, εάλ θνπεί απφ καραίξη, ζα αηκνξξαγήζεη, γηαηί νη κνξηαθνί ζπλδπαζκνί ηνπ 

δελ έρνπλ αιιάμεη. Δίλαη κφλν φηη ηα θχηηαξα δελ ζα θζείξνληαη, δελ ζα γεξλνχλ θπζηνινγηθά. 

Γελ ππάξρεη κεηαβνιηζκφο. Απηφ είλαη πνπ νλνκάδνπκε «ππεξβαίλνληαο ηα Πέληε ηνηρεία». 

Πνχ ππάξρεη πξφιεςε ζ’ απηφ; Μπνξεί λα εμεγεζεί αθφκα θαη κε επηζηεκνληθέο αξρέο. Κη φκσο 

κεξηθνί κηινχλ επηπφιαηα γη’ απηφ, ρσξίο θαλ λα κπνξνχλ λα ην εμεγήζνπλ, γη’ απηφ θάπνηνη 

άιινη ηνπο ιέλε φηη πξνσζνχλ πξνιήςεηο. Δθφζνλ απηή ε έθθξαζε πξνέξρεηαη απφ ηε ζξεζθεία 

δελ είλαη φξνο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ην ζχγρξνλφ καο ηζηγθφλγθ. 

 

Ση είλαη ην «Τπεξβαίλνληαο ηα Σξία Βαζίιεηα»; πσο αλέθεξα ηηο πξνάιιεο, ην θιεηδί γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ γθνλγθ ζαο βξίζθεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ θαη ζηε ζπληαχηηζε κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Σφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο δελ ζα ζαο πεξηνξίδεη. 

Μφιηο αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ην ζηνηρείν ληε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γθνλγθ, ην νπνίν 

ζπλερψο αλαπηχζζεηαη, θαη θαζψο αλεβαίλεη πξνο έλα πςειφ επίπεδν ζρεκαηίδεη κηα ζηήιε 
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γθνλγθ. ζν είλαη ην χςνο απηήο ηεο ζηήιεο γθνλγθ, ηφζν είλαη θαη ην χςνο ηνπ επηπέδνπ 

ελέξγεηάο ζαο. Τπάξρεη απηφ ην ξεηφ: «Ο Μέγαο Φα είλαη απεξηφξηζηνο». Ζ θαιιηέξγεηα 

εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ θαξδηά ζαο. Σν πφζν ςειά κπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ 

θαιιηέξγεηά ζαο, εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα ππνκέλεηε θαη λα αληέρεηε 

δπζθνιίεο. Δάλ μνδέςεηε ηε ιεπθή ζαο νπζία, ε καχξε ζαο νπζία κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ζε 

ιεπθή ππνκέλνληαο βάζαλα. Δάλ θη απηά δελ είλαη αξθεηά, κπνξείηε λα ππνθέξεηε ηηο ακαξηίεο 

θίισλ ή ζπγγελψλ ζαο πνπ δελ αζθνχλ θαιιηέξγεηα θαη έηζη λα απμήζεηε αθφκα πην πνιχ ην 

γθνλγθ ζαο. Απηφ βέβαηα αθνξά αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θηάζεη ζ’ έλα εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν 

ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο – έλαο ζπλεζηζκέλνο αζθνχκελνο δελ ζα πξέπεη θαλ λα ζθέθηεηαη ην 

λα ππνθέξεη ηηο ακαξηίεο ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Με ηφζν πνιχ θάξκα έλαο κέζνο άλζξσπνο δελ ζα 

κπνξνχζε λα επηηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηα. Απηφ πνπ εμεγψ εδψ είλαη αξρέο ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. 

 

«Σα Σξία Βαζίιεηα» γηα ηα νπνία θάλνπλ ιφγν κεξηθέο ζξεζθείεο, αλαθέξνληαη ζηα ελληά 

επίπεδα ηνπ νπξαλνχ ή ζηα ηξηάληα ηξία επίπεδα ηνπ νπξαλνχ – ζπγθεθξηκέλα, νπξαλφο, γε θαη 

θάησ θφζκνο απαξηίδνπλ φια ηα φληα κέζα ζηα Σξία Βαζίιεηα. Λέλε φηη φια ηα φληα κέζα ζηα 

ηξηάληα ηξία επίπεδα ηνπ νπξαλνχ πεξλνχλ απφ ηνλ θχθιν ηεο κεηελζάξθσζεο, ηεο ζακζάξα. 

«ακζάξα» ζεκαίλεη φηη, ελψ θάπνηνο είλαη άλζξσπνο ζ’ απηή ηε δσή, κπνξεί λα γίλεη δψν ζηελ 

επφκελε. Λέγεηαη ζηνλ Βνπδηζκφ: «Πξέπεη λα αδξάμεηε ηα ρξφληα πνπ έρεηε ζ’ απηή ηελ δσή. 

Δάλ δελ αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ηψξα, πφηε ζα ην θάλεηε;».Κη απηφ επεηδή ζηα δψα απαγνξεχεηαη 

λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη νχηε ηνπο επηηξέπεηαη λα αθνχζνπλ ηνλ Φα. Αθφκε θη αλ 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηνλ Οξζφ Καξπφ
9
. Δάλ ην επίπεδν ηνπ 

γθνλγθ ηνπο γίλεη πςειφ, ν νπξαλφο ζα ηα ζθνηψζεη. Μπνξεί λα κελ πάξεηε αλζξψπηλν ζψκα 

γηα κεξηθέο εθαηνληάδεο ρξφληα. Ίζσο ην απνθηήζεηε ζε ρίιηα ρξφληα. Μφιηο πάξεηε αλζξψπηλν 

ζψκα, δελ γλσξίδεηε θαλ πφζν πνιχηηκν είλαη νχηε πψο λα ην εθηηκήζεηε
10

. Δάλ 

κεηελζαξθσζείηε ζε πέηξα, ζα είζηε αλίθαλνη λα βγείηε απφ εθεί γηα δέθα ρηιηάδεο ρξφληα. Δάλ 

απηή ε πέηξα δελ ζπληξηθηεί ή δηαβξσζεί κε ηνλ θαηξφ, δελ ζα κπνξέζεηε λα βγείηε πνηέ. Δίλαη 

ηφζν δχζθνιε ε απφθηεζε αλζξψπηλνπ ζψκαηνο! Δάλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί αιεζηλά λα ιάβεη 

ηνλ Νηάθα, απηφο ν άλζξσπνο είλαη απιά ν πην ηπρεξφο. Έλα αλζξψπηλν ζψκα απνθηηέηαη πνιχ 

δχζθνια – απηή είλαη ε ζεκαζία ηεο παξαπάλσ θξάζεο. 

 

ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο αλαθεξφκαζηε ζην δήηεκα ησλ επηπέδσλ θαη απηφ εμαξηάηαη 

εμ νινθιήξνπ απφ ηε δηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Δάλ ζέιεηε λα ππεξβείηε ηα Σξία Βαζίιεηα 

θαη εάλ ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ζαο έρεη θαιιηεξγεζεί ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν, ηφηε δελ ζα είζηε 

πέξα απφ ηα Σξία Βαζίιεηα; Σν Αξρέγνλν Πλεχκα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ αθήλεη ην ζψκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαζηζηνχ δηαινγηζκνχ θαη κπνξεί λα θηάζεη ακέζσο ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. 

Έλαο αζθνχκελνο έγξαςε ζηελ αλαθνξά πξνφδνπ ηνπ: «Γάζθαιε, έρσ θηάζεη ζε πνιιά επίπεδα 

ηνπ νπξαλνχ θαη έρσ δεη κεξηθέο ζθελέο». Σνπ είπα λα αλέβεη παξαπάλσ θη απηφο είπε: «Γελ 

κπνξψ, δελ ηνικψ λα αλέβσ πην πάλσ, δελ κπνξψ λα αλέβσ πην πάλσ». Γηαηί απηφ; Δπεηδή ε 

ζηήιε ηνπ γθνλγθ ηνπ ήηαλ αθξηβψο ηφζν πςειή θαη έθηαζε εθεί θαζήκελνο επάλσ ζηε ζηήιε 

ηνπ γθνλγθ ηνπ. Απηή είλαη ε Θέζε Καξπνχ ζηελ θαιιηέξγεηα πνπ αλαθέξεη ν Βνπδηζκφο. Ζ 

θαιιηέξγεηά ηνπ είρε θηάζεη ζ’ απηή ηε ζέζε. Γηα έλαλ αζθνχκελν φκσο απηφ δελ είλαη αθφκα ην 

πςειφηεξν ζεκείν ηεο Θέζεο Καξπνχ ηνπ, αθνχ απηφο ζπλερψο αλεβαίλεη θαη ζπλερψο 

αλαβαζκίδεηαη. Δάλ ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ζαο μεπεξλά ην ζχλνξν ησλ Σξηψλ Βαζηιείσλ, ηφηε δελ 

είζηε πέξα απφ ηα Σξία Βαζίιεηα; Έρνπκε εξεπλήζεη θαη έρνπκε βξεη φηη ηα Σξία Βαζίιεηα ζηα 

νπνία αλαθέξνληαη νη ζξεζθείεο είλαη κφλν κέζα ζηα φξηα ησλ ελληά θχξησλ πιαλεηψλ καο. 

Μεξηθνί άλζξσπνη κηινχλ γηα δέθα θχξηνπο πιαλήηεο. Δγψ ζα έιεγα φηη απηφ δελ είλαη θαζφινπ 

αιήζεηα. Έρσ δεη φηη νη ζηήιεο ηνπ γθνλγθ κεξηθψλ απφ εθείλνπο ηνπο παιηνχο δαζθάινπο ηνπ 

ηζηγθφλγθ ήηαλ ηφζν πςειέο πνπ μεπεξλνχζαλ ην γαιαμία καο – είραλ πξνρσξήζεη πνιχ πην 

πέξα απφ ηα Σξία Βαζίιεηα. Μφιηο ηψξα κίιεζα γηα ηελ «ππέξβαζε ησλ Σξηψλ Βαζηιείσλ», ην 

νπνίν πξαγκαηηθά είλαη δήηεκα επηπέδσλ. 

                                                 
9
 Οξζφο Καξπφο: επίηεπμε Θέζεο Καξπνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν. 

10
 Να ην εθηηκήζεηε : λα ην απνζεζαπξίζεηε (θπξηνι.), λα ην αμηνπνηήζεηε ή θαη λα ην πξνθπιάμεηε. 
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Σν Εήηεκα ηεο Δπηδίσμεο 

Πνιινί άλζξσπνη έξρνληαη ζηνλ ρψξν καο, ηνλ ρψξν ηεο θαιιηέξγεηαο, κε ηελ 

πξνζθφιιεζε ηεο επηδίσμεο. Μεξηθνί επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, 

κεξηθνί επηδηψθνπλ λα αθνχζνπλ ζεσξίεο, κεξηθνί επηδηψθνπλ λα γηαηξεπηνχλ νη αζζέλεηέο ηνπο 

θαη κεξηθνί επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ ην Φάινπλ. Τπάξρνπλ παληφο είδνπο λννηξνπίεο. 

Τπάξρνπλ αθφκα θαη άιινη πνπ ιέλε: «Κάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ δελ είλαη εδψ λα 

παξαθνινπζήζεη ηε δηάιεμε. Θα πιεξψζσ ηα δίδαθηξα, κπνξείηε παξαθαιψ λα ηνπ δψζεηε έλα 

Φάινπλ;». Μαο έρεη πάξεη ηφζεο πνιιέο γεληέο θαη κηα εμαηξεηηθά καθξά ρξνληθή πεξίνδν –ζα 

ηξνκάδαηε αλ ζαο ιέγακε πφζα ρξφληα– γηα λα ζρεκαηίζνπκε απηφ ην Φάινπλ. Πψο κπνξείηε λα 

αγνξάζεηε έλα Φάινπλ κε κεξηθά γηνπάλ
11

; Γηαηί φκσο κπνξνχκε λα ην δψζνπκε ζε φινπο ζαο 

άλεπ φξσλ; Δίλαη γηαηί ζέιεηε λα γίλεηε αζθνχκελνη. Καλέλα πνζφ ρξεκάησλ δελ κπνξεί λα 

αγνξάζεη απηή ηελ θαξδηά. Δίλαη ε "Φχζε ηνπ Φν" ζαο πνπ έρεη αλαδπζεί θαη κφλνλ ηφηε 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ. 

 

πλερψο επηδηψθεηε λα παίξλεηε πξάγκαηα. Έξρεζηε εδψ κφλν γη’ απηφ; Σα θάζελ
12

 κνπ 

ζε άιιεο δηαζηάζεηο γλσξίδνπλ ηα πάληα ζηνλ λνπ ζαο, αθνχ νη έλλνηεο ησλ δχν ρσξνρξφλσλ 

δηαθέξνπλ. Κνηηάδνληάο ην ζε κηα άιιε δηάζηαζε, ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζθέςεψλ ζαο 

παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα πάξα πνιχ αξγή δηαδηθαζία θαη έηζη ηα θάζελ κνπ γλσξίδνπλ ην θαζεηί, 

αθφκα θαη πξηλ ην ζθεθηείηε. πλεπψο πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε φιεο ηηο ιαζεκέλεο ζθέςεηο ζαο. 

Ζ ρνιή ηνπ Φν πηζηεχεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε – φινη είκαζηε εδψ πνπ είκαζηε ιφγσ 

πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεο. Έηζη, εθφζνλ απνθηήζαηε θάηη, ηφηε ίζσο ήηαλ λα ην απνθηήζεηε. Γη’ 

απηφ ζα πξέπεη λα κάζεηε λα ην εθηηκάηε
13

 θαη λα κελ επηδηψθεηε πξάγκαηα. 

 

ηε ζξεζθεπηηθή άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηνπ παξειζφληνο ε ρνιή ηνπ Φν απαηηνχζε 

Κελφηεηα – λα κε ζθέθηεζηε ηίπνηα θαη λα εηζέξρεζηε ζηνλ ρψξν ηεο θελφηεηαο. Ζ ρνιή ηνπ 

Σάν δίδαζθε Αλππαξμία – λα κελ έρεηε ηίπνηα, λα κελ ζέιεηε ηίπνηα θαη λα κελ επηδηψθεηε 

ηίπνηα. Οη αζθνχκελνη πίζηεπαλ φηη: «Πξέπεη λα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ θαιιηέξγεηα, ρσξίο λα 

δίλνπκε ζεκαζία ζηελ απφθηεζε ηνπ γθνλγθ». ηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ εμάζθεζε πξέπεη λα 

βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε ειεχζεξε απφ πξφζεζε. ζν επηθεληξψλεζηε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζίλζηλγθ ζαο, ζα πξννδεχεηε αικαησδψο ζην επίπεδφ ζαο θαη ζίγνπξα ζα απνθηήζεηε απηά πνπ 

δηθαηνχζηε. Δάλ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε θάηη, ηφηε απηφ δελ είλαη πξνζθφιιεζε; Δδψ 

ζαο δηδάζθνπκε ηέηνηνπ πςεινχ επηπέδνπ Φα ήδε απφ ηελ αξρή θη έηζη βεβαίσο νη απαηηήζεηο 

γηα ην ζίλζηλγθ ζαο είλαη επίζεο πςεινχ επηπέδνπ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ πξέπεη λα έξρεζηε λα 

κάζεηε ηνλ Φα κε ηελ πξνζθφιιεζε ηεο επηδίσμεο. 

 

ληαο ππεχζπλνη πξνο φινπο, ζαο θαζνδεγνχκε ζηνλ νξζφ δξφκν. Έηζη ζα πξέπεη λα ζαο 

δηδάμνπκε απηφλ ηνλ Φα κε θάζε ιεπηνκέξεηα. ηαλ θάπνηνη επηδηψθνπλ ην Σξίην Μάηη, απηφ ζα 

θξαρηεί απφ κφλν ηνπ θαη ζα ζθξαγηζηεί. Δπηπιένλ ιέσ ζε φινπο ζαο φηη φιεο νη ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ απνθηά θάπνηνο ζηελ «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο είλαη πξσηνγελείο έκθπηεο ηθαλφηεηεο ηνπ θπζηθνχ απηνχ ζψκαηνο. ήκεξα νη 

άλζξσπνη ηηο απνθαινχλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Λεηηνπξγνχλ κφλν ζ’ απηή ηε δηάζηαζε –ηε 

δηθή καο– θαη θαζππνηάζζνπλ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. Γηα πνην ιφγν λα επηδηψθεηε απηά ηα 

αλάμηα ιφγνπ ηερλάζκαηα; Δπηδηψθεηε ην έλα, επηδηψθεηε ην άιιν, αιιά φηαλ πάηε πέξα απφ ηνλ 

«Νφκν ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» λα μέξεηε πσο απηά δελ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο. 

Πεξλψληαο ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα, φιεο απηέο νη 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα πεηαρηνχλ θαη λα ζπκπηεζηνχλ ζε κηα πνιχ βαζηά δηάζηαζε, 

φπνπ θαη ζα δηαηεξεζνχλ. ην κέιινλ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ αξρείν ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο 

ζαο θαη κφλν απηή ηελ ειάρηζηε αμία κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ. 

 

Αθνχ θάπνηνο θηάζεη ζην «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» ζηάδην, ζα πξέπεη λα 

αξρίζεη ηελ θαιιηέξγεηα εθ λένπ. Σν ζψκα ηνπ είλαη έλα ζψκα πνπ έρεη ππεξβεί ηα Πέληε 

ηνηρεία, φπσο κφιηο πξηλ αλέθεξα. Δίλαη ην ζψκα ελφο Φν. Γελ ζα έπξεπε έλα ηέηνηνπ είδνπο 

                                                 
11

 Γηνπάλ : θηλέδηθν λφκηζκα, ε κνλάδα ηνπ. 
12

 Φάζελ : «ψκα ηνπ Νφκνπ», ζψκα απνηεινχκελν απφ γθνλγθ θαη Φα. 
13

 Να ην εθηηκάηε : λα ην αμηνπνηείηε ή θαη λα ην πξνθπιάζζεηε. 
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ζψκα λα απνθαιείηαη ζψκα ελφο Φν; Απηφ ην ζψκα ηνπ Φν πξέπεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη 

πάιη απφ ηελ αξρή θαη λα αλαπηχμεη μαλά ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Αιιά ηψξα, αληί λα 

απνθαινχληαη «ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο», απνθαινχληαη «Θετθέο Γπλάκεηο ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν». 

Ζ ηζρχο ηνπο είλαη απεξηφξηζηε θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε δηάζηαζε – είλαη πξάγκαηη 

πνιχ απνηειεζκαηηθέο. Δπνκέλσο πέζηε κνπ γηα πνην ζθνπφ επηδηψθεηε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο; 

ινη εζείο πνπ ζέιεηε λα απνθηήζεηε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο – κήπσο δελ ζρεδηάδεηε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηείηε θαη λα επηδεηθλχεζηε αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο; Αιιηψο γηαηί λα ηηο 

ζέιεηε; Δίλαη αφξαηεο θαη αθαζφξηζηεο. Αθφκα θαη γηα δηαθφζκεζε, θάπνηνο ζέιεη λα βξεη θάηη 

πνπ λα θαίλεηαη σξαίν. Δίλαη εγγπεκέλν φηη ππνζπλείδεηα έρεηε ηελ πξφζεζε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηε. Γελ κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ ζαλ λα είλαη θνηλέο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο. 

Δίλαη θάηη ηειείσο ππεξθπζηθφ θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηηο επηδεηθλχεηε ζηνπο θνηλνχο 

αλζξψπνπο. Ζ ίδηα ε επίδεημε είλαη πνιχ δπλαηή θαη ηαπηφρξνλα πνιχ θαθή πξνζθφιιεζε, ηελ 

νπνία έλαο αζθνχκελνο πξέπεη λα εγθαηαιείςεη. Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε ιεθηά θαη πεξηνπζία κ’ 

απηέο ή επηζπκείηε λα πεηχρεηε πξνζσπηθνχο ζηφρνπο αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο κ’ 

απηέο, απηφ είλαη αθφκα ρεηξφηεξν. Κη απηφ γηαηί πξνζπαζείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πςεινχ 

επηπέδνπ πξάγκαηα γηα λα αλαζηαηψζεηε θαη λα ππνλνκεχζεηε ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. 

Απηέο νη ζθέςεηο είλαη αθφκα ρεηξφηεξεο. Δπνκέλσο απαγνξεχεηαη ε επηπφιαηε ρξήζε ηνπο. 

 

Οη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαληζηνχλ ζε δχν νκάδεο αλζξψπσλ: 

ζηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Δηδηθά ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο, αθνχ απηέο ζπλήζσο 

δηαηεξνχλ θαιφ ζίλζηλγθ ρσξίο πνιιέο πξνζθνιιήζεηο αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. 

Αθνχ νη ππεξθπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο εκθαληζηνχλ, κπνξνχλ εχθνια λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο ρσξίο ηελ επηζπκία λα ηηο επηδείμνπλ. Καη γηαηί είλαη δχζθνιν γηα λένπο αλζξψπνπο λα 

αλαπηχμνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο; Οη λένη άληξεο, πην πνιχ απφ άιινπο, ζέινπλ αθφκα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα πξννδεχζνπλ κέζα ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

θηινδνμίεο ηνπο! Έρνληαο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα ηηο κεηαρεηξηζηνχλ σο κέζν γηα λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο. Απηφ φκσο είλαη απνιχησο απαγνξεπκέλν. Γη’ απηφ θαη δελ αλαπηχζζνπλ 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. 

 

Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο δελ είλαη θαλέλα παηρλίδη νχηε θάπνηα ηερληθή ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ – είλαη πνιχ ζνβαξή ππφζεζε. Σν θαηά πφζν ζέιεηε θαη θαηά πφζν κπνξείηε λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ην πφζν βειηηψλεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Θα 

ήηαλ αιεζηλά ηξνκεξφ εάλ έλαο άλζξσπνο κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα απνθηήζεη ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο, απιψο θαη κφλν κε ην λα ηηο επηδηψθεη. Θα βιέπαηε φηη δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ 

γηα θαιιηέξγεηα θαη πσο δελ ζθέθηεηαη θαλ γη’ απηφ ην δήηεκα. Δπεηδή ην ζίλζηλγθ ηνπ 

βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ θαη νη ππεξθπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πξνέξρνληαη 

απφ επηδίσμε, ν άλζξσπνο απηφο κπνξεί λα πξάμεη θάζε είδνπο θαθφ. Τπάξρνπλ πνιιά ρξήκαηα 

ζηελ ηξάπεδα θαη ζα βγάιεη κεξηθά απ’ απηά. Τπάξρνπλ πνιιά ιαρεία πνπ πνπιηνχληαη ζηνλ 

δξφκν θαη ζα θέξδηδε ηνλ πξψην ιαρλφ. Γηαηί φκσο δελ έρνπλ γίλεη απηά ηα πξάγκαηα; Μεξηθνί 

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ιέλε: «Δίλαη πνιχ εχθνιν γηα θάπνηνλ πνπ δελ λνηάδεηαη γηα ηελ αξεηή 

λα θάλεη άζρεκα πξάγκαηα φηαλ αλαπηχμεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο». Δγψ ζα έιεγα πσο απηφ 

είλαη ιάζνο – δελ είλαη θαζφινπ έηζη ην ζέκα. Δάλ δελ εθηηκάηε ηελ αξεηή ή δελ θαιιηεξγείηε ην 

ζίλζηλγθ ζαο, απιά δελ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεηε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Τπάξρνπλ κεξηθνί 

άλζξσπνη κε θαιφ ζίλζηλγθ, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζηα επίπεδά ηνπο. 

Αξγφηεξα φκσο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζα 

έπξεπε. Τπάξρεη θη απηή ε πεξίπησζε. Μφιηο θάλνπλ θάηη θαθφ, νη ππεξθπζηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ζα εμαζζελίζνπλ ή ζα ραζνχλ. Καη φηαλ ραζνχλ, ζα είλαη γηα πάληα. Σν ρεηξφηεξν 

φκσο πξάγκα ζρεηηθά κ’ απηφ είλαη φηη κπνξνχλ λα εγείξνπλ ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο. 

 

Κάπνηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ηζρπξίδνληαη φηη αλ κειεηήζεηε ηε κέζνδφ ηνπο γηα ηξεηο 

ή πέληε κέξεο, ζα κπνξείηε λα γηαηξεχεηε αξξψζηηεο. Απηφ είλαη ζαλ δηαθήκηζε θαη ζα έπξεπε 

λα απνθαινχληαη έκπνξνη ηνπ ηζηγθφλγθ. θεθηείηε ην φινη: Δίζηε έλαο θνηλφο άλζξσπνο – πψο 

ζα κπνξνχζαηε λα γηαηξέςεηε ηελ αξξψζηηα ελφο άιινπ αλζξψπνπ, εθπέκπνληαο απιά ιίγν απφ 

ην ηζη ζαο; Σα ζψκαηα ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ έρνπλ θη απηά ηζη, φπσο έρεη θαη ην δηθφ ζαο. 
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Μφιηο έρεηε αξρίζεη λα εμαζθείηε ηζηγθφλγθ θαη απιά έρεη αλνίμεη ην ζεκείν Λανγθφλγθ
14

 ζηηο 

παιάκεο ζαο – έηζη κπνξείηε λα ζπιιέμεηε θαη λα εθπέκςεηε ηζη. ηαλ πάηε λα ζεξαπεχζεηε ηηο 

αξξψζηηεο άιισλ αλζξψπσλ, ηα ζψκαηά ηνπο έρνπλ θαη απηά ηζη. Ίζσο ηειηθά ην δηθφ ηνπο ηζη 

λα γηαηξέςεη ηηο δηθέο ζαο αζζέλεηεο! Πψο είλαη δπλαηφλ ην ηζη ελφο αλζξψπνπ λα θπξηαξρήζεη ζ’ 

απηφ ελφο άιινπ αλζξψπνπ; Σν ηζη δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηίπνηα. Δθηφο απηνχ, φηαλ 

λνζειεχεηε έλαλ αζζελή, εζείο θαη απηφο ζρεκαηίδεηε έλα πεδίν θαη φιν ην παζνγελέο ηζη ηνπ 

ζα έξζεη θαη ζην δηθφ ζαο ζψκα. Έηζη ζα έρεηε ηφζν απ’ απηφ φζν θη ν αζζελήο ζαο. Αλ θαη ε 

ξίδα ηνπ είλαη ζην ζψκα ηνπ αζζελή, αλ έρεηε πνιχ παζνγελέο ηζη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ζ’ 

εζάο αξξψζηηα. Μφιηο λνκίζεηε φηη κπνξείηε λα γηαηξεχεηε αζζέλεηεο ζα αξρίζεηε λα 

αλαιακβάλεηε αζζελείο. Γελ ζα απνξξίπηεηε θαλέλαλ θαη ζα αλαπηχμεηε πξνζθφιιεζε. Πφζν 

απνιαπζηηθφ είλαη λα κπνξείηε λα γηαηξεχεηε ηηο αζζέλεηεο άιισλ! Γηαηί φκσο κπνξείηε λα ηνπο 

γηαηξέςεηε; Τπάξρεη θάηη πνπ δελ ην έρεηε ζθεθηεί: Σα ζψκαηα φισλ ησλ ςεπην-δάζθαισλ ηνπ 

ηζηγθφλγθ είλαη θαηερφκελα απφ πλεχκα ή δψν. Γηα λα ζαο θάλνπλ ινηπφλ λα ηνπο πηζηέςεηε, 

ζαο δίλνπλ κεξηθά απφ ηα κελχκαηά ηνπο πνπ ζα εμαληιεζνχλ κφιηο ζεξαπεχζεηε ηξεηο, πέληε, 

νθηψ ή δέθα αζζελείο. ιν απηφ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα θη έηζη κεηά απ’ απηφ νχηε θαλ θη απηή ε 

ειάρηζηε ελέξγεηα δελ ζα ππάξρεη πηα. Δζείο δελ έρεηε δηθφ ζαο γθνλγθ – άξα απφ πνχ ζα 

κπνξέζεηε λα πάξεηε γθνλγθ; Χο δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπκε αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο θαη ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα αζθήζνπκε θαιιηέξγεηα ζην παξειζφλ. Δίλαη πνιχ 

δχζθνιν λα αζθήζεη θάπνηνο θαιιηέξγεηα, εάλ πάξεη θάπνην πιεπξηθφ κνλνπάηη ή θάπνηνλ 

αλνξζφδνμν δξφκν αληί λα αθνινπζήζεη ηνλ Οξζφ Γξφκν. 

 

Ρίμηε κηα καηηά ζ’ απηνχο ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ είλαη παζίγλσζηνη 

– έρνπλ αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα δεθαεηίεο γηα λα αλαπηχμνπλ απηφ ην ειάρηζην γθνλγθ. Δζείο 

δελ έρεηε αζθήζεη θαιιηέξγεηα πνηέ θαη λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα απνθηήζεηε γθνλγθ κεηά απφ 

έλα κάζεκα ηζηγθφλγθ; Πψο είλαη δπλαηφλ απηφ; Καηφπηλ ζα αλαπηχμεηε πξνζθφιιεζε. Μφιηο 

αλαπηπρζεί ε πξνζθφιιεζή ζαο, ζα αλεζπρείηε εάλ δελ κπνξείηε λα γηαηξέςεηε κηα αξξψζηηα. 

Ξέξεηε ηη ζα κπνξνχζαλ αθφκα λα ζθέθηνληαη θάπνηνη, φηαλ έρνπλ θάπνηνλ αζζελή, γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηε θήκε ηνπο; «Παξαθαιψ, άθεζέ κε λα πάξσ εγψ απηή ηελ αξξψζηηα γηα λα 

γηαηξεπηεί ν αζζελήο». Κη απηφ δελ είλαη απφ ζπκπφληα. Οη πξνζθνιιήζεηο ζηε θήκε θαη ην 

πξνζσπηθφ θέξδνο δελ έρνπλ θαζφινπ εγθαηαιεηθζεί. Απηφο ν άλζξσπνο είλαη αλίθαλνο λα 

αλαπηχμεη απηή ηε ζπκπφληα νχηε ζην ειάρηζην. Φνβάηαη κε ράζεη ηε θήκε ηνπ. Πξνηηκά λα 

πάξεη ν ίδηνο ηελ αξξψζηηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην θαιφ ηνπ φλνκα. Σφζν δπλαηή είλαη 

ε πξνζθφιιεζή ηνπ ζηε θήκε! Μφιηο ινηπφλ εθδειψζεη απηή ηελ επηζπκία, ε αξξψζηηα ζα 

κεηακνξθσζεί θαη ζα πάεη ακέζσο ζην ζψκα ηνπ – πξάγκαηη ζα ζπκβεί. Απηφο πάεη ζπίηη κε ηελ 

αξξψζηηα, ελψ ν αζζελήο έρεη γηαηξεπηεί. Έηζη, αθνχ βιέπεη θάπνηνλ αζζελή, πεγαίλεη ζην ζπίηη 

ηνπ θαη ππνθέξεη. Ννκίδεη φηη γηάηξεςε ηελ αξξψζηηα θαη φηαλ νη άιινη ηνλ απνθαινχλ 

«δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ» ραίξεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γίλεηαη μηπαζκέλνο. Γελ είλαη 

πξνζθφιιεζε απηή; Καη φηαλ δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη θάπνηνλ, ζθχβεη ην θεθάιη ηνπ θαη 

αηζζάλεηαη δπζηπρηζκέλνο. Απηφ δελ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζθφιιεζή ηνπ ζηε θήκε θαη ην 

πξνζσπηθφ θέξδνο; Δθηφο απηνχ, φιν ην παζνγελέο ηζη απφ ηνπο αζζελείο ηνπ ζα έξζεη ζην 

ζψκα ηνπ. Καη αλ ππνζέζνπκε φηη απηνί νη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ηνλ έρνπλ δηδάμεη 

πψο λα ην αθαηξέζεη απφ ην ζψκα ηνπ, ζαο ιέσ φηη δελ κπνξεί θαζφινπ λα ην εμαιείςεη, νχηε 

ζην ειάρηζην, γηαηί ν ίδηνο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ην θαιφ απφ ην θαθφ ηζη. Με ηνλ 

θαηξφ ην ζψκα ηνπ ζα γίλεη φιν καχξν εζσηεξηθά θαη απηφ είλαη θάξκα. 

 

ηαλ μεθηλάηε πξαγκαηηθά λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, πξέπεη λα μέξεηε πσο ζα είλαη κηα 

πνιχ κεγάιε δνθηκαζία. Ση ζα θάλεηε; Πφζν πξέπεη λα ππνθέξεηε γηα λα κεηαηξέςεηε ην θάξκα 

ζε ιεπθή νπζία; Θα είλαη πνιχ δχζθνιν. Γηα έλαλ άλζξσπν κε θαιή εγγελή πνηφηεηα ζα είλαη 

επθνιφηεξν λα αληηκεησπίζεη απηφ ην δήηεκα. Μεξηθνί άλζξσπνη επηδηψθνπλ ζπλερψο ηελ 

ηθαλφηεηα λα γηαηξεχνπλ αξξψζηηεο. Δάλ έρεηε ηέηνηεο επηδηψμεηο, ηα δψα ζα ην δνπλ θαη ζα 

έξζνπλ λα ζαο θπξηεχζνπλ. Απηφ είλαη ε θαηνρή απφ δψν ή πλεχκα. Θέιεηε λα γηαηξεχεηε 

αξξψζηηεο, έηζη δελ είλαη; Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα ην θάλεηε. Αιιά δελ ζα ζαο βνεζήζεη γηα 

ην ηίπνηα. Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο. Δίλαη πνιχ επηθίλδπλν θαη ζην ηέινο ζα ην θέξεηε 

πάλσ ζαο. Πψο ζα κπνξέζεηε ηφηε λα ζπλερίζεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; Θα έρνπλ φια ηειεηψζεη. 
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Μεξηθνί άλζξσπνη κε θαιή εγγελή πνηφηεηα αληαιιάζζνπλ απηή ηελ εγγελή ηνπο 

πνηφηεηα κε άιισλ αλζξψπσλ θάξκα. Οη άλζξσπνη κε αξξψζηηεο έρνπλ πνιχ θάξκα. Δάλ 

θξνληίζεηε έλαλ αζζελή πνπ έρεη ζνβαξή αξξψζηηα, φηαλ πάηε ζπίηη κεηά ηελ πεξίζαιςή ηνπ 

δελ ζα ληψζεηε πνιχ θαιά. Πνιινί άλζξσπνη, αθνχ θξφληηδαλ θάπνηνλ αζζελή, αηζζάλνληαλ 

έηζη – ν αζζελήο αλαξξψλεη, αιιά εζείο ζην ζπίηη είζηε πνιχ άξξσζηνο. Με ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θάξκα κεηαθέξεηαη ζ’ εζάο θαη εζείο δίλεηε ζε άιινπο ληε κε 

αληάιιαγκα θάξκα. Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο. Αλ θαη απηφ πνπ ιακβάλεηε είλαη αξξψζηηα, 

ην θάξκα πξέπεη λα μεπιεξσζεί κε ληε. ην ζχκπαλ ππάξρεη απηή ε αξρή: Καλείο δελ ζα ζαο 

ζηακαηήζεη, εθφζνλ απηφ ζέιεηε θαη νχηε ζα ζαο πεη θαλείο φηη είζηε θαιφο. Σν ζχκπαλ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα: πνηνο έρεη πνιχ θάξκα είλαη θαθφο άλζξσπνο. Υαξίδεηε ηελ εγγελή ζαο 

πνηφηεηα ζε άιινλ άλζξσπν γηα θάξκα. Με ηφζν πνιχ θάξκα πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα; Ζ εγγελήο ζαο πνηφηεηα ζα θαηαζηξαθεί εληειψο απ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν. Γελ 

είλαη ηξνκαθηηθφ; Ζ αξξψζηηα απηνχ ηνπ αλζξψπνπ έρεη θχγεη – απηφο ηψξα ληψζεη θαιά, αιιά 

εζείο ππνθέξεηε ζην ζπίηη. Δάλ ζεξαπεχζεηε δχν αζζελείο απφ θαξθίλν, ζα πξέπεη λα πάξεηε ηε 

ζέζε ηνπο. Γελ είλαη επηθίλδπλν; Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη πνιινί άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ 

ηελ αιήζεηα. 

 

Μελ μεγειηέζηε απφ ην πφζν θεκηζκέλνη είλαη κεξηθνί ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ. Σν 

λα είλαη θάπνηνο «θεκηζκέλνο» δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα πσο μέξεη θαη ηα πξάγκαηα θαιά. Έηζη 

θη αιιηψο ηη μέξνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη; Απιά αθνινπζνχλ ην πιήζνο. Μπνξεί λα είλαη ηθαλνί λα 

θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα ηψξα, αιιά δελ βιάπηνπλ κνλάρα άιινπο αλζξψπνπο – βιάπηνπλ θαη 

ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Πεξηκέλεηε θαη ζα δείηε ηη ζα ηνπο ζπκβεί ζε έλα δχν ρξφληα. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο δελ κπνξεί λα ππνλνκεπηεί θαη λα ππνβηβαζηεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο κπνξεί πξάγκαηη λα ζεξαπεχζεη κηα αξξψζηηα, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη 

απηφο ν ζθνπφο ηεο. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη θάηη ην ππεξθπζηθφ θη φρη θάπνηα 

επηδεμηφηεηα ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Ζ απεξίζθεπηε θαηαζηξνθή ηεο είλαη απνιχησο 

απαγνξεπκέλε. ήκεξα κεξηθνί ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ πξαγκαηηθά θάλεη ηα 

πξάγκαηα άλσ θάησ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ηζηγθφλγθ σο κέζν γηα εμαζθάιηζε θήκεο θαη 

απφθηεζε πινχηνπ. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη ιαηξεπηηθέο αηξέζεηο πνπ νινέλα επεθηείλνπλ ηελ 

θαθή ηνπο επηξξνή θαη είλαη θαηά πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γλήζηνπο δαζθάινπο ηνπ 

ηζηγθφλγθ. Οη θνηλνί άλζξσπνη κπνξεί λα κηιάλε γη’ απηά θαη λα θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. Κη 

εζείο απιά ηνπο πηζηεχεηε; Μπνξεί λα πηζηεχεηε φηη ην ηζηγθφλγθ είλαη θάπσο έηζη, αιιά δελ 

είλαη. Απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη ε γλήζηα αξρή. 

 

Καζψο νη δηάθνξεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο 

εθδειψλνληαη, θάπνηνη απ’ απηνχο ζα δηαπξάμνπλ αδηθίεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο θαη ηφηε ζα 

ρξσζηάλε ζε άιινπο. Έηζη ζα πξέπεη λα ππνθέξνπλ γηα λα μεπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη πήγαηε απιά θαη ζεξαπεχζαηε κηα αξξψζηηα, επεηδή έηζη ζέιαηε. Αθφκα θη αλ 

πξαγκαηηθά ήζαζηαλ ηθαλφο λα ζεξαπεχζεηε ηελ αξξψζηηα, ζα κπνξνχζε απηφ λα επηηξαπεί; Φν 

ππάξρνπλ παληνχ. Αθνχ είλαη ηφζνη πνιινί, γηαηί δελ θάλνπλ απηνί θάηη ηέηνην; Γελ ζα ήηαλ 

ζαπκάζην εάλ έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηελ αλζξσπφηεηα λα δεη ζηελ απφιπηε άλεζε; Γηαηί φκσο 

δελ ην θάλνπλ; Γηαηί νη άλζξσπνη πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα ην θάξκα ηνπο θη απηή είλαη κηα 

αξρή πνπ θαλείο δελ ηνικά λα παξαβηάζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ηνπ 

κπνξεί έλαο αζθνχκελνο πεξηζηαζηαθά λα βνεζήζεη θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν απφ ζπκπφληα. 

Απηφ σζηφζν απιά ζα αλαβάιεη ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο. Δάλ δελ ππνθέξεηε ηψξα, ζα 

ππνθέξεηε αξγφηεξα. Ή ίζσο λα ηελ κεηαηξέςεη, έηζη ψζηε λα ράζεηε ρξήκαηα ή λα έρεηε 

θάπνηνπ άιινπ είδνπο δπζθνιία αληί λα αξξσζηήζεηε. Μπνξεί λα γίλεη θη έηζη. Ζ πξαγκαηηθή 

εμάιεηςε ηνπ θάξκα ελφο αλζξψπνπ κνλνκηάο κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα αζθνχκελνπο θαη φρη γηα 

θνηλνχο αλζξψπνπο. Δδψ δελ ζαο δηδάζθσ κφλν ηηο αξρέο ηεο δηθήο καο ζρνιήο. 

πκπεξηιακβάλσ θαη ζαο δηδάζθσ ηηο αξρέο νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο θαη ζαο αλαθέξσ γηα ην 

πψο πξαγκαηηθά είλαη ηα πξάγκαηα ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

Δδψ δελ ζαο δηδάζθνπκε πψο λα ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο. αο θαζνδεγνχκε ζηνλ Μέγα 

Γξφκν, ηνλ νξζφ δξφκν θαη ζαο εμπςψλνπκε. Γη’ απηφ ιέσ πάληα ζηηο δηαιέμεηο κνπ φηη νη 

αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Νηάθα δελ επηηξέπεηαη λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηηεο. Δάλ πάηε θαη 

ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο, ηφηε δελ είζηε αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Καη επεηδή ζαο 
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θαζνδεγνχκε ζηνλ νξζφ δξφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ην ζψκα ζαο ζα θαζαξίδεηαη ζπλερψο κέρξη λα κεηακνξθσζεί εληειψο ζε 

χιε πςειήο ελέξγεηαο. Πψο ινηπφλ ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, εάλ αθφκα 

πεξηκαδεχεηε απηά ηα καχξα πξάγκαηα ζην ζψκα ζαο; Απηά ηα πξάγκαηα είλαη θάξκα! Γελ ζα 

κπνξέζεηε θαζφινπ λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Με ηφζν θάξκα ζα είζηε αλίθαλνη λα αληέμεηε. 

Δάλ ππνθέξεηε ππεξβνιηθά, δελ ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

Γεκνζηνπνηψ ζε φινπο ζαο απηφλ ηνλ Νηάθα θαη αθφκα κπνξεί λα κε γλσξίδεηε ην ηη δηδάζθσ. 

Αθνχ απηφο ν Νηάθα κπνξεί λα δεκνζηνπνηεζεί, ππάξρνπλ θαη ηξφπνη λα πξνζηαηεπηεί. Δάλ 

πξνζπαζείηε λα ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο γηα άιινπο, ην θάζελ κνπ ζα πάξεη πίζσ φια φζα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην ζψκα ζαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Γελ κπνξνχκε λα ζαο επηηξέςνπκε λα 

θαηαζηξέςεηε απεξίζθεπηα θάηη ηφζν πνιχηηκν γηα θήκε θαη πξνζσπηθφ θέξδνο. Δάλ δελ 

αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φα, ηφηε δελ είζηε αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Δπεηδή 

πξνηηκάηε λα είζηε θνηλφο άλζξσπνο, ην ζψκα ζαο ζα επαλέιζεη μαλά ζην επίπεδν ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ θαη ηα θαθά πξάγκαηα ζα ζαο επηζηξαθνχλ. 

 

Μεηά ηε δηάιεμε ρζεο, πνιινί απφ εζάο ληψζαηε νιφθιεξν ην ζψκα ζαο γεκάην ελέξγεηα. 

Παξ’ φια απηά νη ιηγνζηνί άλζξσπνη κε ζνβαξέο αξξψζηηεο πξνρψξεζαλ θαη ρζεο άξρηζαλ λα 

ληψζνπλ δπζάξεζηα. Υζεο, αθνχ αθαίξεζα ηα θαθά πξάγκαηα απφ ην ζψκα ζαο, νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ζαο ληψζαηε νιφθιεξν ην ζψκα ζαο ειαθξχ θαη γεκάην ελέξγεηα. κσο ζην ζχκπαλ καο 

ππάξρεη απηή ε αξρή: «ρσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο.». Γελ κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε ηα 

πάληα γηα εζάο. Δίλαη απνιχησο απαγνξεπκέλν λα κελ ππνθέξεηε θάπνηεο δνθηκαζίεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο έρνπκε αθαηξέζεη απφ ηε ξίδα ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ ζαο θαη ηεο θησρήο ζαο 

πγείαο, αιιά αθφκα έρεηε έλα πεδίν αξξψζηηαο. Έλαο άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ ην Σξίην Μάηη είλαη 

αλνηρηφ ζε ρακειφ επίπεδν κπνξεί λα δεη κέζα ζην ζψκα ζαο ζπζηάδεο απφ καχξν ηζη θαη 

βξψκηθν παζνγελέο ηζη. Απηά είλαη ζπκππθλσκέλεο ζπζηάδεο καχξνπ ηζη κε πςειή ππθλφηεηα, 

πνπ κφιηο δηαιπζνχλ ζα γεκίζνπλ φιν ην ζψκα ζαο. 

 

Απφ δσ θαη κπξνο κεξηθνί άλζξσπνη ζα θξπψλνπλ ζε φιν ηνπο ην ζψκα, ζαλ λα 

ππνθέξνπλ απφ βαξχ θξπνιφγεκα, θαη ηα θφθαιά ηνπο επίζεο κπνξεί λα πνλνχλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ εζάο ζα ληψζεηε ζρεηηθά δπζάξεζηα – ηα πφδηα ζαο κπνξεί λα πνλνχλ, ζα 

δαιίδεζηε θ.ά. Σν άξξσζην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο, πνπ λνκίδαηε φηη ζεξαπεχηεθε παιηφηεξα 

κέζσ αζθήζεσλ ηνπ ηζηγθφλγθ ή απφ δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ, ζα αξξσζηήζεη μαλά. Κη απηφ 

επεηδή απηφο ν δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ δελ ζεξάπεπζε ηελ αξξψζηηα γηα ζάο – κφλν ηελ 

αλέβαιε. Ήηαλ αθφκα εθεί θαη ζα εκθαληδφηαλ αξγφηεξα, αλ φρη ηφηε. Πξέπεη λα ηελ 

μεζθεπάζνπκε θαη λα ηελ εμαιείςνπκε εληειψο απφ ηε ξίδα ηεο. Έηζη κπνξεί λα λνκίζεηε φηη νη 

αξξψζηηέο ζαο επαλήιζαλ, αιιά απηφ είλαη ε νπζηαζηηθή αθαίξεζε ηνπ θάξκα. Δπνκέλσο ζα 

έρεηε αληηδξάζεηο. Μεξηθνί ζα έρνπλ ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπηθά, κπνξεί λα ηνπο πνλάεη απηφ 

ή θάπνην άιιν κέξνο, θαζψο παληφο είδνπο δπζάξεζησλ αηζζήζεσλ ζα εθδεισζνχλ. ια απηά 

είλαη θπζηνινγηθά. Θέισ λα ζαο πσ φηη, φζν άζρεκα θη αλ ληψζεηε, θάληε φ,ηη κπνξείηε γηα λα 

ζπλερίζεηε λα παξαθνινπζείηε ηα καζήκαηα. Μφιηο κπείηε ζηελ ηάμε, φια ηα ζπκπηψκαηά ζαο 

ζα εμαθαληζηνχλ θαη δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο. Τπάξρεη θάηη πνπ ζέισ λα ηνλίζσ ζε 

φινπο: ζν θαη λα ππνθέξεηε απ’ απηή ηελ «αξξψζηηα», εχρνκαη φηη φινη ζα εμαθνινπζήζεηε 

λα έξρεζηε, επεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνθηήζεηε ηνλ Φα. ηαλ θηάζεηε λα λνηψζεηε πάξα 

πνιχ δπζάξεζηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξάγκαηα, αθνχ θηάζνπλ ζην απψηαην ζεκείν, ζα 

γπξίζνπλ θαη ζα βειηησζνχλ. Οιφθιεξν ην ζψκα ζαο ζα θαζαξηζηεί θαη πξέπεη λα θαζαξηζηεί 

εληειψο. Ζ αηηία ηεο αξξψζηηαο ζαο έρεη ήδε αθαηξεζεί θαη απηφ πνπ απνκέλεη είλαη κφλν απηφ 

ην ιίγν καχξν ηζη πνπ ζα βγεη απφ κφλν ηνπ – έηζη ζα ππνκείλεηε κεξηθέο δνθηκαζίεο θαη ζα 

έρεηε ιίγν πφλν. Δίλαη απαγνξεπκέλν ην λα κελ ππνθέξεηε έζησ θαη ιίγν. 

 

ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία αληαγσλίδεζηε κε άιινπο γηα θήκε θαη πξνζσπηθφ 

θέξδνο. Γελ κπνξείηε λα θνηκεζείηε θαιά ή λα θάηε θαιά θαη ην ζψκα ζαο είλαη ζε θαθή 

θαηάζηαζε. Αλ θνηηνχζαηε ην ζψκα ζαο απφ άιιε δηάζηαζε, ζα βιέπαηε πσο ηα θφθαιά ζαο 

είλαη φια καχξα. Μ’ απηφ ην ζψκα είλαη αδχλαηνλ λα κελ έρεηε θαζφινπ αληηδξάζεηο φηαλ απηφ 

θαζαξίδεηαη κνλνκηάο. Δπνκέλσο ζα έρεηε αληηδξάζεηο. Μεξηθνί άλζξσπνη ζα θάλνπλ εκεηφ θαη 

ζα έρνπλ δηάξξνηα. Μαζεηέο απφ πνιιέο επαξρίεο έρνπλ γξάςεη γη’ απηφ ην ζέκα ζηηο αλαθνξέο 

πξνφδνπ ηνπο: «Γάζθαιε, κεηά ην κάζεκα θαη ζε φιε ηε δηαδξνκή κέρξη ην ζπίηη έςαρλα 
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ζπλερψο γηα ηνπαιέηα». Απηφ είλαη επεηδή αθφκα θαη ηα εζσηεξηθά ζαο φξγαλα πξέπεη λα 

θαζαξηζηνχλ φια. Μεξηθνχο κπνξεί λα ηνπο πάξεη ν χπλνο θαη λα μππλήζνπλ κφιηο ηειεηψζσ ηε 

δηάιεμε. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δπεηδή ππάξρνπλ αξξψζηηεο ζην θεθάιη ηνπο θαη πξέπεη λα 

ξπζκηζηνχλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ απηή ηε ξχζκηζε. Γη’ απηφ 

πξέπεη θαλείο λα είλαη αλαίζζεηνο ή απιά θνηκηζκέλνο, ρσξίο ζπλαίζζεζε. Παξ’ φια απηά δελ 

έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα λα κε αθνχζνπλ. Δλψ θνηκνχληαη βαξηά, αθνχλε ηα πάληα ρσξίο λα 

ράζνπλ νχηε κηα ιέμε. Μεηά γίλνληαη ηφζν ελεξγεηηθνί, ψζηε νξηζκέλνη δελ λπζηάδνπλ αθφκα 

θαη αλ πεξάζνπλ δχν κέξεο ρσξίο χπλν. Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη φιεο 

ξχζκηζε. Οιφθιεξν ην ζψκα ζαο ζα θαζαξηζηεί. 

 

Έηζη, απφ δσ θαη κπξνο, εάλ είζηε πξαγκαηηθφο αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα θαη 

εθφζνλ αιεζηλά κπνξέζεηε λα εγθαηαιείςεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο, ζα έρεηε αληηδξάζεηο. 

Απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο κπνξεί λα ηζρπξίδνληαη φηη 

ηηο έρνπλ αθήζεη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηηο έρνπλ εγθαηαιείςεη. Έηζη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα θαηνξζσζεί ν θαζαξηζκφο. Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ αξγφηεξα 

θαηαιαβαίλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαιέμεψλ κνπ. Αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά λα εγθαηαιείπνπλ ηηο 

πξνζθνιιήζεηο ηνπο θαη ηφηε ηα ζψκαηά ηνπο θαζαξίδνληαη. Δλψ άιινη ληψζνπλ ηα ζψκαηά ηνπο 

γεκάηα ελέξγεηα, ηα ζψκαηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ κφιηο ηψξα αξρίδνπλ λα ζεξαπεχνληαη απφ 

ηηο αξξψζηηεο ηνπο θαη ληψζνπλ δπζάξεζηα. ε θάζε ηάμε ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ 

βξαδππνξνχλ, πνπ έρνπλ θησρφηεξε πνηφηεηα θψηηζεο. Δπνκέλσο, φ,ηη θη αλ ληψζεηε, είλαη 

θπζηνινγηθφ. Πάληα ζπλέβαηλε απηή ε θαηάζηαζε φηαλ έδηλα καζήκαηα ζε άιια κέξε. Μεξηθνί 

άλζξσπνη έλνησζαλ κεγάιε δπζθνξία θαη δελ θηλνχληαλ θαλ απφ ηα θαζίζκαηά ηνπο, 

πεξηκέλνληαο λα θαηέβσ απφ ηελ έδξα λα ηνπο γηαηξέςσ. Γελ ην έθαλα. Δάλ δελ κπνξείηε λα 

πεξάζεηε απηή ηε δπζθνιία, ηφηε πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζην κέιινλ, φηαλ 

ζα έξζεηε αληηκέησπνη κε πνιιέο θαη κεγάιεο δνθηκαζίεο; Γελ κπνξείηε θαλ λα μεπεξάζεηε απηφ 

ην αζήκαλην πξάγκα; Δίλαη ζίγνπξν πσο φινη κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε. Γη’ απηφ κε κνπ 

δεηάηε λα ζαο ζεξαπεχζσ. Γελ πξφθεηηαη λα ην θάλσ. Μφιηο αλαθέξεηε ηε ιέμε «αξξψζηηα», 

δελ ζέισ λα αθνχζσ. 

 

Σα αλζξψπηλα φληα είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζσζνχλ. Τπάξρνπλ πέληε κε δέθα ηηο εθαηφ 

ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε ηάμε πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηνπο άιινπο. Δίλαη αδχλαηνλ 

γηα φινπο λα επηηχρνπλ ην Σάν. Αθφκε θαη γηα εζάο πνπ ζπλερίδεηε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, 

ζα δνχκε αλ κπνξείηε λα πεηχρεηε θαη αλ είζηε απνθαζηζκέλνη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα γίλεηε φινη Φν. Οη αιεζηλνί αζθνχκελνη ηνπ Νηάθα ζα πεξάζνπλ ηηο ίδηεο εκπεηξίεο 

δηαβάδνληαο απηφ ην βηβιίν θαη ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ θη απηνί απηφ πνπ ηνπο αμίδεη. 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΣΡΗΣΖ 

Βιέπσ Όινπο ηνπο Αζθνύκελνπο σο Μαζεηέο κνπ 

Ξέξεηε φινη ηη θάλσ; Βιέπσ φινπο ηνπο αζθνχκελνπο, πεξηιακβάλνληαο θαη απηνχο πνπ 

κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα κέζσ απηνκειέηεο, σο καζεηέο κνπ. Δθφζνλ 

δηδάζθσ θαιιηέξγεηα ζε πςειά επίπεδα, δελ γίλεηαη λα κελ ζαο αληηκεησπίζσ θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν. Γηαθνξεηηθά ζα είλαη ζαλ λα είκαη αλεχζπλνο θαη λα πξνθαιψ πξνβιήκαηα. αο δίλνπκε 

ηφζα πνιιά πξάγκαηα, ζαο απνθαιχπηνπκε ηφζεο πνιιέο αξρέο πνπ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη 

δελ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ, ζαο κεηαδίδσ απηφλ ηνλ Νηάθα –ηνλ Μέγα Νφκν– ηα ζψκαηά ζαο 

θαζαξίδνληαη θαη είλαη θαη άιια πνιιά. Δπνκέλσο ζα ήηαλ απιά απαξάδεθην απφ κέξνπο κνπ λα 

κε ζαο ζεσξήζσ καζεηέο. Γελ επηηξέπεηαη έηζη απεξίζθεπηα λα απνθαιχπησ ηφζα νπξάληα 

κπζηηθά ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Τπάξρεη φκσο θάηη πνπ πξέπεη λα εμεγήζσ. Σψξα νη 

θαηξνί έρνπλ αιιάμεη. Γελ ηεινχκε ηελ ηεξνηειεζηία ηνπ πξνζθπλήκαηνο ή ηεο ππφθιηζεο. Απηφ 

ην είδνο ηππηθφηεηαο ιίγε ρξεζηκφηεηα έρεη θαη δείρλεη ζξεζθεία. Γελ ην ηεινχκε. Πνηα ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνζθπλήκαηνο θαη ηεο ιαηξείαο ηνπ Γαζθάινπ, εάλ κφιηο βγείηε έμσ απφ ηελ 

πφξηα, ζπλερίδεηε αθφκε λα ζπκπεξηθέξεζηε φπσο ζπλήζσο θαη λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε, 

αληαγσληδφκελνη θαη παιεχνληαο γηα ηε θήκε θαη ην ζπκθέξνλ ζαο αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο; Μπνξεί αθφκα θαη λα βιάςεηε ηελ ππφιεςε ηνπ Φάινπλ Νηάθα ζην 

φλνκά κνπ! 

 

Ζ γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ηελ θαξδηά ζαο. Δθφζνλ 

θαιιηεξγείζζε θαη είζηε ζηαζεξνί θαη απνθαζηζκέλνη ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, ζα ζαο 

ζεσξνχκε καζεηέο. Δίλαη αλεπίηξεπην λα κε ζαο ζπκπεξηθεξζψ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Τπάξρνπλ φκσο κεξηθνί πνπ κπνξεί λα κε ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο πξαγκαηηθά αζθνχκελν θαη 

λα κε ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο είλαη αδχλαηνλ. Αιιά 

πνιινί ζα ζπλερίζνπλ αιεζηλά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. ζν ζπλερίδεηε, ζα ζαο ζεσξνχκε 

καζεηέο. 

 

Δίλαη φκσο δπλαηφλ λα ζεσξεζείηε καζεηήο ηνπ Φάινπλ Νηάθα, εάλ αζθείηε κφλν απηέο 

ηηο ιίγεο ζεηξέο αζθήζεσλ θαζεκεξηλά; ρη απαξαίηεηα. Κη απηφ επεηδή ε αιεζηλή άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο γηα ην πξφηππν ηνπ ζίλζηλγθ πνπ έρνπκε 

θαζηεξψζεη. Πξέπεη πξαγκαηηθά λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο – ηφηε είλαη αιεζηλή άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. Κάλνληαο κφλν ηηο αζθήζεηο, ην ζίλζηλγθ ζαο δελ ζα βειηησζεί θη έηζη δελ ζα 

αλαπηπρζεί απηή ε παλίζρπξε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ελδπλακψζεη ηα πάληα. Δπνκέλσο 

απηφ δελ κπνξεί λα είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη νχηε βέβαηα κπνξνχκε λα ζαο ζεσξνχκε 

καζεηέο ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Δάλ κάιηζηα ζπλερίζεηε έηζη, ρσξίο λα αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο, δελ αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη ζπκπεξηθέξεζηε φπσο ζπλήζσο 

αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κπνξεί λα ζπλαληήζεηε θαη άιια πξνβιήκαηα, παξ’ 

φιν πνπ θάλεηε ηηο αζθήζεηο. Μπνξεί αθφκα θαη λα ηζρπξηζηείηε φηη ε εμάζθεζε ηνπ Φάινπλ 

Νηάθα είλαη ε αηηία πνπ παξαζηξαηήζαηε. ια απηά είλαη πηζαλά. πλεπψο πξέπεη αιεζηλά λα 

αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο καο γηα ην ζίλζηλγθ - κφλν ηφηε ζα είζηε γλήζηνο αζθνχκελνο. Απηφ 

ην έρσ μεθαζαξίζεη ζε φινπο θη έηζη ζαο παξαθαιψ λα κελ έξρεζηε γηα ην ηππηθφ ηεο ιαηξείαο 

ηνπ δαζθάινπ. ζν αζθείηε εηιηθξηλά θαιιηέξγεηα, ζα ζαο αληηκεησπίδσ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Σα Φάζελ κνπ είλαη ηφζα πνιιά πνπ είλαη ακέηξεηα. Έηζη, άζρεηα κε ην πφζνη πνιινί είλαη νη 

αζθνχκελνη πέξα απφ ηνπο αζθνχκελνπο πνπ παξαβξίζθνληαη εδψ, κπνξψ λα ηνπο θξνληίζσ 

φινπο. 

Σν Σζηγθόλγθ ηεο ρνιήο ηνπ Φν θαη ν Βνπδηζκόο 

Σν ηζηγθφλγθ ηεο ρνιήο ηνπ Φν δελ είλαη Βνπδηζκφο. Απηφ πξέπεη λα ζαο ην μεθαζαξίζσ 

γηα λα ην θαηαιάβεηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε ην ηζηγθφλγθ ηεο ρνιήο ηνπ Σάν είλαη 

Σαντζκφο. Μεξηθνί απφ εζάο δηαξθψο κπεξδεχεηε απηά ηα πξάγκαηα. Μεξηθνί είλαη κνλαρνί ζε 

λανχο θαη κεξηθνί είλαη ακχεηνη Βνπδηζηέο. Ννκίδνπλ φηη γλσξίδνπλ θάηη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ 
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Βνπδηζκφ θαη έηζη κε ελζνπζηαζκφ πξνσζνχλ ηνλ Βνπδηζκφ αλάκεζα ζηνπο αζθνχκελνχο καο. 

Θέισ λα ζαο πσ ην εμήο: Γελ πξέπεη λα θάλεηε θάηη ηέηνην, γηαηί απηά είλαη πξάγκαηα απφ 

δηαθνξεηηθή ζρνιή θαιιηέξγεηαο. Ζ ζξεζθεία έρεη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο. Δκείο εδψ δηδάζθνπκε 

ην θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζρνιήο καο. Δθηφο απφ ηνπο κνλαρνχο θαη ηηο κνλαρέο πνπ 

είλαη καζεηέο ηνπ Φάινπλ Νηάθα, φινη νη άιινη δελ πξέπεη λα ηεξνχλ ζξεζθεπηηθά έζηκα. 

Δπνκέλσο ε ζρνιή καο δελ είλαη θνκκάηη ηνπ Βνπδηζκνχ ζηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα. 

 

Σν Νηάξκα ηνπ Βνπδηζκνχ είλαη έλα ειάρηζην κφλν κέξνο ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν. Πέξα απ’ 

απηφ ππάξρνπλ πάξα πνιινί ηξφπνη άζθεζεο κε βάζε Φα πςειψλ επηπέδσλ. Δπίζεο 

δηαθνξεηηθά επίπεδα έρνπλ δηαθνξεηηθφ Φα. Ο αθηακνχλη είπε φηη ππάξρνπλ νγδφληα ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο ηξφπνη θαιιηέξγεηαο. Ο Βνπδηζκφο πεξηιακβάλεη κεξηθνχο κφλν απ’ απηνχο ηνπο 

ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο. Έρεη ην Σηαληάη, ην Υνπαγηάλ, ηνλ Βνπδηζκφ ηνπ Εελ, ηελ Αγλή Γε, ηνλ 

Σαληξηζκφ θ.ιπ. Απηνί δελ απνηεινχλ παξά ην ειάρηζην! Δπνκέλσο ν Βνπδηζκφο δελ κπνξεί λα 

εθπξνζσπεί νιφθιεξν ηνλ Νφκν ηνπ Φν θαη είλαη έλα ειάρηζην κφλν θνκκάηη, ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Φν. Σν Φάινπλ Νηάθα καο είλαη θη απηφ έλαο απφ ηνπο νγδφληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο ζηε ρνιή ηνπ Φν θαη δελ έρεη θακία ζρέζε νχηε κε ηνλ Βνπδηζκφ –απφ ηνλ 

αξρηθφ Βνπδηζκφ έσο απηφλ ζηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα– νχηε κε ηηο ζχγρξνλεο 

ζξεζθείεο. 

 

Ο Βνπδηζκφο ηδξχζεθε απφ ηνλ αθηακνχλη ζηελ αξραία Ηλδία πξηλ δπφκηζη ρηιηάδεο 

ρξφληα. ηαλ ν αθηακνχλη έθηαζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ θαη 

θσηίζηεθε, ζπκήζεθε απηφ πνπ είρε θαιιηεξγήζεη παιηφηεξα θαη ην έθαλε γλσζηφ γηα λα ζψζεη 

αλζξψπνπο. Άζρεηα απφ ην πφζεο ρηιηάδεο ηφκνη ηεξψλ θεηκέλσλ έρνπλ πξνέιζεη απ’ απηή ηε 

ζρνιή, νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ηξεηο κφλν ιέμεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζρνιήο 

είλαη: «Καλφλαο, ακάληη
1
, νθία». Ο «Καλφλαο» αθνξά ηελ εγθαηάιεηςε απφ κέξνπο ηνπ 

αλζξψπνπ φισλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπηλσλ επηζπκηψλ θαη ηελ ψζεζή ηνπ πξνο ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο επηδίσμεο ηνπ ζπκθέξνληνο, κέζα απφ ηελ απνθνπή ηνπ απφ νηηδήπνηε 

θνζκηθφ θαη νχησ θαζεμήο. Έηζη απειεπζεξψλεηαη απφ φιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο, ν λνπο ηνπ 

θαηαθέξλεη λα αδεηάζεη απφ θάζε ζθέςε, θηάλνληαο θπζηνινγηθά ζε θαηάζηαζε γαιήλεο. Σν 

έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν. Με ηελ επίηεπμε ηεο γαιήλεο κπνξεί λα θαζίζεη ζε δηαινγηζκφ γηα 

πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη κπαίλνληαο ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο κπνξεί θαηφπηλ λα πξννδέςεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα. Απηφ είλαη ην ηκήκα ηεο γλήζηαο θαιιηέξγεηαο ζε απηή ηε ζρνιή. Γελ 

λνηάδεηαη νχηε γηα αζθήζεηο νχηε αιιάδεη ην κπέληη
2
 ηνπ. Καιιηεξγεί κφλν ην γθνλγθ πνπ 

θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ επηπέδνπ ηνπ. Δπνκέλσο θαιιηεξγεί κφλν ην ζίλζηλγθ ηνπ. Γελ θαιιηεξγεί 

ην ζψκα ηνπ θαη έηζη δελ λνηάδεηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ γθνλγθ. Σαπηφρξνλα κέζσ ηνπ 

δηαινγηζκνχ ελδπλακψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κέλεη ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο θαη θάζεηαη ζε 

δηαινγηζκφ γηα λα ππνθέξεη θαη λα εμαιείςεη θάξκα. Ζ «νθία» αλαθέξεηαη ζηελ Φψηηζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε απέξαληε ζνθία θαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα δεη ηελ Αιήζεηα ηνπ ζχκπαληνο, 

θαζψο θαη ηελ αιήζεηα ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ζην ζχκπαλ. ιεο νη ζετθέο δπλάκεηο ηνπ 

αλαδχνληαη. Ζ Φψηηζε θαη ε αθχπληζε ηεο νθίαο ηνπ απνθαινχληαη θη απηέο «Ξεθιείδσκα ηνπ 

Γθνλγθ». 

 

ηαλ ν αθηακνχλη ίδξπζε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, ζηελ Ηλδία ππήξραλ ηαπηφρξνλα 

νθηψ βαζηθέο ζξεζθείεο. Τπήξρε κηα βαζηά ξηδσκέλε ζξεζθεία πνπ νλνκαδφηαλ Βξαρκαληζκφο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ν αθηακνχλη καρφηαλ ηδενινγηθά κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο. 

Δπεηδή απηφ πνπ δίδαζθε ν αθηακνχλη ήηαλ ν νξζφο δξφκνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ ην Νηάξκα ηνπ Βνπδηζκνχ πνπ δίδαζθε γηλφηαλ φιν θαη πην δεκνθηιέο, ελψ νη άιιεο 

ζξεζθείεο φιν θαη πην αδχλακεο. Αθφκε θαη ν βαζηά ξηδσκέλνο Βξαρκαληζκφο έθηαζε λα είλαη 

ζην ρείινο ηεο εμάιεηςεο. κσο κεηά ηε Νηξβάλα
3
 ηνπ αθηακνχλη νη άιιεο ζξεζθείεο, εηδηθά ν 

Βξαρκαληζκφο, αλέθηεζαλ δεκνηηθφηεηα. Πνηα θαηάζηαζε φκσο εκθαλίζηεθε ζηνλ Βνπδηζκφ; 

Μεξηθνί κνλαρνί έθηαζαλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ θαη θσηίζηεθαλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα. Σα επίπεδα ηεο θψηηζήο ηνπο φκσο ήηαλ πνιχ ρακειά. Ο αθηακνχλη είρε 

                                                 
1
 ακάληη: ζηνλ Βνπδηζκφ «ζηνραζκφο ζε εθζηαηηθή θαηάζηαζε». 

2
 Μπέληη: ην θπζηθφ ζψκα θαη ηα ζψκαηα ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο. 

3
 Νηξβάλα: Αλαρσξψληαο απφ ηνλ αλζξψπηλν θφζκν ρσξίο απηφ ην θπζηθφ ζψκα, ε κέζνδνο πνπ νινθιεξψλεη ηελ 

θαιιηέξγεηα ζηε ρνιή ηνπ Βνχδα αθηακνχλη (απφ ηα αλζθξηηηθά). 
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θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα, αιιά πνιινί κνλαρνί δελ έθηαζαλ απηφ ην επίπεδν. 

 

Ο Νφκνο ηνπ Φν έρεη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζν πςειφηεξν ην επίπεδν, ηφζν πην θνληά ζηελ Αιήζεηα είλαη. ζν πην ρακειφ 

ην επίπεδν, ηφζν πην καθξηά απφ ηελ Αιήζεηα είλαη. Απηνί νη κνλαρνί έθηαζαλ ζηελ θαηάζηαζε 

ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ θαη θσηίζηεθαλ ζε ρακειά επίπεδα. Γηα λα εξκελεχζνπλ απηά 

πνπ είπε ν αθηακνχλη, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθδήισζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ είδαλ ζηα επίπεδά 

ηνπο, θαζψο επίζεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη αξρέο πνπ απηνί θαηαλφεζαλ. Έηζη νη κνλαρνί 

εξκήλεπζαλ ην Νηάξκα πνπ δίδαμε ν αθηακνχλη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αληί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα αξρηθά ιφγηα ηνπ αθηακνχλη, θάπνηνη κνλαρνί θήξπμαλ απηά πνπ απηνί 

θαηαλφεζαλ σο ιφγηα ηνπ αθηακνχλη. Απηφ δηαζηξέβισζε ην Νηάξκα ηνπ Βνπδηζκνχ ηφζν, 

πνπ πιένλ δελ αλαγλσξηδφηαλ. Γελ ήηαλ πηα ην Νηάξκα πνπ είρε δηδαρηεί απφ ηνλ αθηακνχλη 

θαη ηειηθά πξνθάιεζε ηελ εμαθάληζε ηνπ Νηάξκα ηνπ Βνπδηζκνχ ζηελ Ηλδία. Απηφ είλαη έλα 

ζνβαξφ ηζηνξηθφ κάζεκα. Γη’ απηφ αξγφηεξα ζηελ Ηλδία έπαςε λα ππάξρεη Βνπδηζκφο. Πξηλ ηελ 

εμαθάληζή ηνπ, ν Βνπδηζκφο πέξαζε πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο. Σειηθά, αθνχ δαλείζηεθε 

πξάγκαηα απφ ηνλ Βξαρκαληζκφ, έγηλε ε ζεκεξηλή ζξεζθεία ηεο Ηλδίαο πνπ απνθαιείηαη 

Ηλδνπηζκφο. Γελ ιαηξεχεη πιένλ θαλέλα Βνχδα. Λαηξεχεη θάηη άιιν θαη δελ πηζηεχεη ζηνλ 

αθηακνχλη. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ ν Βνπδηζκφο ππέζηε κεξηθέο αξθεηά ζεκαληηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Μία ζπλέβε ιίγν κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ αθηακνχλη. Μεξηθνί άλζξσπνη ίδξπζαλ 

ηε Μαραγηάλα
4
, ζεκειησκέλε ζηηο πςεινχ επηπέδνπ αξρέο πνπ δίδαμε ν αθηακνχλη. Απηνί 

πίζηεπαλ φηη ην Νηάξκα πνπ ν αθηακνχλη δίδαμε δεκφζηα πξννξηδφηαλ γηα ηε ζσηεξία ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζέζεο ηνπ Άξραη. Σν Νηάξκα απηφ δελ πξφζθεξε 

ζσηεξία ζε φια ηα φληα θαη έηζη νλνκάζηεθε Υηλαγηάλα
5
. Οη κνλαρνί ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία 

ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηνπ θαηξνχ ηνπ αθηακνχλη, ελψ 

εκείο ζηελ Κίλα ην νλνκάδνπκε «Μηθξφ ρεκα» Βνπδηζκφ. Οη ίδηνη θπζηθά δελ ην βιέπνπλ έηζη. 

Απηνί πηζηεχνπλ φηη έρνπλ θιεξνλνκήζεη ηελ αξρηθή παξάδνζε ηνπ αθηακνχλη. Καη φλησο έηζη 

είλαη, αθνχ βαζηθά έρνπλ θιεξνλνκήζεη ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηνπ θαηξνχ ηνπ αθηακνχλη. 

 

Αθφηνπ απηή ε κεηαξξπζκηζκέλε Μαραγηάλα εηζήρζε ζηελ Κίλα, απέθηεζε ξίδεο ζηε 

ρψξα καο θαη έγηλε ν ζεκεξηλφο Βνπδηζκφο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ Κίλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο έρεη πάξεη εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηνλ Βνπδηζκφ ηνπ θαηξνχ ηνπ αθηακνχλη. Σα 

πάληα έρνπλ αιιάμεη, απφ ηελ ελδπκαζία κέρξη νιφθιεξε ηελ θαηάζηαζε θψηηζεο θαη ηελ 

πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. ηνλ αξρηθφ Βνπδηζκφ κφλν ν αθηακνχλη ιαηξεπφηαλ σο 

ηδξπηήο ηνπ. Σψξα πιένλ ν Βνπδηζκφο έρεη πνιινχο Βνχδεο θαη πνιιέο ζεκαληηθέο 

Μπνληηζάηβεο. Ζ πίζηε ηψξα είλαη αθηεξσκέλε ζε πνιινχο Βνχδεο. Πνιινί είλαη νη Σαζαγθάηα 

πνπ ιαηξεχνληαη θαη ν Βνπδηζκφο έρεη γίλεη ζξεζθεία πνπ ιαηξεχεη πνιινχο Βνχδεο, 

πεξηιακβάλνληαο ηνλ Βνχδα Ακηηάκπα, ηνλ Βνχδα ηεο Ηαηξηθήο, ηνλ Σαζαγθάηα Μέγα Ήιην θ.ά. 

Τπάξρνπλ επίζεο πνιιέο Μεγάιεο Μπνληηζάηβεο. Έηζη φινο ν Βνπδηζκφο είλαη πιένλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθφο απ’ απηφλ πνχ ίδξπζε ν αθηακνχλη ζηνλ θαηξφ ηνπ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αθφκα κία κεηαξξχζκηζε ζπλέβε, φηαλ ε 

Μπνληηζάηβα Ναγθαξηδνχλα δίδαμε έλαλ κπζηηθφ ηξφπν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Πξνήιζε απφ 

ηελ Ηλδία θαη εηζήρζε ζηελ Κίλα κέζα απφ ην Αθγαληζηάλ θαη αξγφηεξα απφ ην ηλδηηάλγθ
6
. 

Απηφ ζπλέβε θαηά ηε Γπλαζηεία ησλ Σαλγθ
7
 θαη έηζη νλνκάζηεθε Σαληξηζκφο Σαλγθ. Λφγσ ηεο 

επηξξνήο ηνπ Κνκθνπθηαληζκνχ νη εζηθέο αμίεο ηεο Κίλαο ήηαλ γεληθά δηαθνξεηηθέο απ’ απηέο 

ησλ άιισλ εζλνηήησλ. Απηφο ν κπζηηθφο ηξφπνο πεξηείρε ηε δηπιή θαιιηέξγεηα άλδξα θαη 

γπλαίθαο θαη ε θνηλσλία δελ κπνξνχζε εθείλν ηνλ θαηξφ λα ην απνδερηεί απηφ. πλεπψο 

εμαιείθζεθε φηαλ ν Βνπδηζκφο θαηαπλίγεθε ηνλ θαηξφ ηνπ Υνπηηζάλγθ ηεο Γπλαζηείαο ησλ 

Σαλγθ θη έηζη ν Σαληξηζκφο Σαλγθ εμαθαλίζηεθε απφ ηελ Κίλα. Σψξα ππάξρεη έλαο Αλαηνιηθφο 

Σαληξηζκφο ζηελ Ηαπσλία, πνπ πήγε εθείλν ηνλ θαηξφ απφ ηελ Κίλα. κσο δελ πέξαζε γθνπάλ 

                                                 
4
 Μαραγηάλα: «Μεγάιν ρεκα, Βνπδηζκφο». 

5
 Υηλαγηάλα: «Μηθξφ ρεκα, Βνπδηζκφο». 

6
 ηληδηάλγθ: επαξρία ζηε βνξεηνδπηηθή Κίλα. 

7
 Γπλαζηεία Σαλγθ: κία απφ ηηο πην επεκεξείο πεξηφδνπο ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία (618 κ.Υ. - 907 κ.Υ.). 
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ληηλγθ
8
. χκθσλα κε ηνλ Σαληξηζκφ, εάλ θάπνηνο κειεηήζεη ηνλ Σαληξηζκφ ρσξίο λα πεξάζεη 

γθνπάλ ληηλγθ, ζεσξείηαη ζαλ λα θιέβεη ην Νηάξκα θαη δελ ηνπ αλαγλσξίδεηαη φηη ηνλ έρεη 

δηδαρηεί πξνζσπηθά απφ ηνλ Γάζθαιν. Έλαο άιινο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο, πνπ εηζήρζε ζην Θηβέη 

απφ ηελ Ηλδία θαη ην Νεπάι, νλνκάζηεθε Θηβεηαληθφο Σαληξηζκφο θαη ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. 

Απηή είλαη βαζηθά ε θαηάζηαζε ζηνλ Βνπδηζκφ. Έρσ δψζεη κηα ζχληνκε κφλν ζχλνςε ηεο 

πνξείαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημήο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

Βνπδηζκνχ εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλνη αθφκα ηξφπνη θαιιηέξγεηαο, φπσο ν Βνπδηζκφο Εελ πνπ 

ηδξχζεθε απφ ηνλ Μπνληηληάξκα, ν Βνπδηζκφο ηεο Αγλήο Γεο θαη ν Βνπδηζκφο Υνπαγηάλ. ινη 

απηνί ηδξχζεθαλ βάζεη θάπνηαο θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ ηνπ αθηακνχλη εθείλν ηνλ θαηξφ. ια 

απηά αλήθνπλ ζηνλ κεηαξξπζκηζκέλν Βνπδηζκφ. Τπάξρνπλ πάλσ απφ δέθα ηέηνηνη ηξφπνη 

θαιιηέξγεηαο ζηνλ Βνπδηζκφ θαη φινη έρνπλ πάξεη ηε κνξθή ζξεζθείαο. Δπνκέλσο φια αλήθνπλ 

ζηνλ Βνπδηζκφ. 

 

ζν γηα ηηο ζξεζθείεο πνπ ηδξχζεθαλ ζ’ απηφλ ηνλ αηψλα θαη φρη κφλν, αιιά θαη πνιιέο 

απφ ηηο θαηλνχξγηεο ζξεζθείεο πνπ ηδξχζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο, νη πεξηζζφηεξεο απ’ απηέο είλαη ςεχηηθεο. ια ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα έρνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο παξαδείζνπο φπνπ ζψδνπλ αλζξψπνπο. Απφ απηνχο ηνπο Φσηηζκέλνπο Σαζαγθάηα 

φπσο ν αθηακνχλη, ν Βνχδαο Ακηηάκπα θαη ν Μέγαο Ήιηνο Σαζαγθάηα, ν θαζέλαο έρεη ηνλ δηθφ 

ηνπ παξάδεηζν γηα λα ζψδεη αλζξψπνπο. ηνλ γαιαμία καο ππάξρνπλ πάλσ απφ εθαηφ ηέηνηνη 

παξάδεηζνη. Σν Φάινπλ Νηάθα καο έρεη θαη απηφ ηνλ δηθφ ηνπ, ηνλ παξάδεηζν ηνπ Φάινπλ. 

 

Απφ άπνςε ζσηεξίαο, πνχ κπνξνχλ απηνί νη ςεχηηθνη ηξφπνη άζθεζεο λα νδεγήζνπλ ηνπο 

νπαδνχο ηνπο; Γελ κπνξνχλ λα ζψζνπλ αλζξψπνπο, δηφηη απηφ πνπ θεξχζζνπλ δελ είλαη Φα. 

Φπζηθά, κεξηθνί άλζξσπνη, φηαλ πξσηνίδξπζαλ ζξεζθείεο, δελ ζθφπεπαλ λα γίλνπλ νη ίδηνη 

δαίκνλεο πνπ ζα ππνλφκεπαλ ηηο νξζφδνμεο ζξεζθείεο. Έθηαζαλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ θαη θσηίζηεθαλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Δίδαλ θάπνηεο αξρέο, αιιά 

ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ηα Φσηηζκέλα ληα πνπ κπνξνχλ λα ζψζνπλ αλζξψπνπο. Ήηαλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα θαη αλαθάιπςαλ θάπνηεο αξρέο. πλεηδεηνπνίεζαλ φηη κεξηθά πξάγκαηα 

αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο ήηαλ ιάζνο θαη ζπκβνχιεπαλ ηνπο αλζξψπνπο πψο λα 

θάλνπλ θαιέο πξάμεηο. ηελ αξρή δελ ήηαλ ελάληηα ζηηο άιιεο ζξεζθείεο. Αιιά ηειηθά ν θφζκνο 

πίζηεςε ζ’ απηνχο, ζεσξψληαο φηη απηά πνπ έιεγαλ ήηαλ ινγηθά, δείρλνληάο ηνπο εκπηζηνζχλε 

νινέλα θαη πην πνιχ. Χο απνηέιεζκα νη άλζξσπνη αθνζηψζεθαλ ζ’ απηνχο αληί ζηηο ζξεζθείεο. 

Με ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηε θήκε θαη ην ζπκθέξνλ δεηνχζαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο 

λα ηνπο ηηκήζνπλ κε κεξηθνχο ηίηινπο. Μεηά απ’ απηφ ίδξπζαλ λέεο ζξεζθείεο. αο ιέσ φηη φιεο 

απηέο είλαη θαθέο ζξεζθείεο. Αλ θαη δελ βιάπηνπλ αλζξψπνπο, είλαη θαθνί ηξφπνη άζθεζεο, 

επεηδή έρνπλ παξεκπνδίζεη ηελ πίζηε ησλ αλζξψπσλ ζηηο νξζφδνμεο ζξεζθείεο. Οη νξζφδνμεο 

ζξεζθείεο κπνξνχλ λα ζψζνπλ αλζξψπνπο, αιιά απηνί δελ κπνξνχλ. Με ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο ζηα χπνπια. Πξφζθαηα, πνιιά απ’ απηά ηα θαηαζθεπάζκαηα 

έρνπλ εηζαρζεί θαη ζηελ Κίλα. Ζ απνθαινχκελε Γθνπαλγίλ
9

 αίξεζε είλαη έλα απ’ απηά. 

Δπνκέλσο θπιαρηείηε. Λέγεηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο ηξφπνη άζθεζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαηνιηθή αζηαηηθή ρψξα. Παληφο είδνπο δνμαζίεο ππάξρνπλ ζηηο 

λνηηναλαηνιηθέο αζηαηηθέο θαη ζε άιιεο δπηηθέο ρψξεο. ε κηα ρψξα ιαηξεχεηαη θαλεξά ν 

δηάβνινο. ια απηά ηα πξάγκαηα είλαη δαίκνλεο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ 

Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα. Ζ Σειηθή Πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα δελ αθνξά κφλν ηνλ Βνπδηζκφ, 

αιιά θαη ηε δηαθζνξά πνιιψλ δηαζηάζεσλ θάησ απφ κηα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ δηάζηαζε. Ζ 

έλλνηα «Σειηθφ Νηάξκα» δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ Βνπδηζκφ. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζην πψο 

πεγαίλεη ε θνηλσλία, φηαλ δελ ππάξρεη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ ε ζπγθξάηεζε απφ ηνλ Νφκν 

γηα λα δηαηεξεί ηελ εζηθή. 

Αζθώληαο Μόλν Έλαλ Σξόπν Καιιηέξγεηαο 

Δκείο δηδάζθνπκε φηη πξέπεη λα αζθείηε έλαλ κφλν ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Άζρεηα κε ην πνηα 

                                                 
8
 Γθνπάλ ληηλγθ: ηειεηνπξγηθφ κχεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρχλνληαο ελέξγεηα ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. 

9
 Γθνπαλγίλ: ιαηξεπηηθή αίξεζε πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ Μπνηηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα, ηελ «Θεά ηνπ 

Διένπο». 
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θαιιηέξγεηα αζθείηε, δελ πξέπεη λα ραιάζεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο πξνζζέηνληαο άιια πξάγκαηα. 

Μεξηθνί ακχεηνη Βνπδηζηέο εμαζθνχλ θαη Βνπδηζκφ θαη ην Φάινπλ Νηάθα καο. αο ιέσ φηη ζην 

ηέινο δελ ζα απνθηήζεηε ηίπνηα, γηαηί θαλείο δελ ζα ζαο δψζεη ηίπνηα. Δπεηδή είκαζηε φινη ηεο 

ρνιήο ηνπ Φν, ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ ζίλζηλγθ θαη ηαπηφρξνλα ην δήηεκα ηεο πξνζήισζεο ζε 

κία κφλν θαιιηέξγεηα. Έρεηε κφλν έλα ζψκα. Πνηαο ζρνιήο γθνλγθ ζα αλαπηχμεη ην ζψκα ζαο; 

Πψο ζα κπνξέζεη λα κεηαζρεκαηηζηεί; Πνχ ζέιεηε λα πάηε; Θα πάηε φπνπ ζαο πάεη ν ηξφπνο ηεο 

θαιιηέξγεηάο ζαο. Δάλ αθνινπζείηε ηνλ Βνπδηζκφ ηεο Αγλήο Γεο ζηελ θαιιηέξγεηα, ζα πάηε 

ζηνλ Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο ηνπ Βνχδα Ακηηάκπα. Δάλ αθνινπζείηε ηνλ 

Ηαηξηθφ Βνχδα ζηελ θαιιηέξγεηα, ζα πάηε ζηνλ Κξπζηάιιηλν Παξάδεηζν. Έηζη είλαη ζηηο 

ζξεζθείεο θαη απηφ απνθαιείηαη «ν έλαο θαη κνλαδηθφο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο». 

 

Ζ θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία κηιάκε εδψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξε 

ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο γθνλγθ θαη απηή αθνινπζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο πνπ έλαο άλζξσπνο αζθεί. Έηζη ινηπφλ, πνχ είπαηε πσο ζέιεηε λα πάηε; Δάλ 

παηάηε ζε δπν βάξθεο ηαπηφρξνλα, δελ πξφθεηηαη λα πάηε πνπζελά. ρη κφλν ην ηζηγθφλγθ δελ 

κπνξεί λα αλακηρζεί κε κνλαζηηθνχο Βνπδηζηηθνχο ηξφπνπο άζθεζεο, αιιά αθφκα θαη πξάγκαηα 

απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηζηγθφλγθ ή δηαθνξεηηθέο 

ζξεζθείεο δελ κπνξνχλ λα αλακηρζνχλ. Αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ζξεζθεία, θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα ηα δηάθνξα δφγκαηα δελ κπνξνχλ λα αλακηρζνχλ. Πξέπεη λα επηιέμεηε έλαλ κφλν 

ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Δάλ θαιιηεξγείηε ηνλ Βνπδηζκφ ηεο Αγλήο Γεο, πξέπεη λα θαιιηεξγείηε 

κφλν ηνλ Βνπδηζκφ ηεο Αγλήο Γεο. Δάλ θαιιηεξγείηε Σαληξηζκφ, πξέπεη λα θαιιηεξγείηε κφλν 

Σαληξηζκφ. Δάλ θαιιηεξγείηε Βνπδηζκφ Εελ, πξέπεη λα θαιιηεξγείηε κφλν Βνπδηζκφ Εελ. Δάλ 

παηάηε ζε δχν βάξθεο ηαπηφρξνλα θαη θαιιηεξγείηε θαη ην έλα θαη ην άιιν, δελ κπνξείηε λα 

πεηχρεηε ηίπνηα. Γειαδή αθφκα θαη κέζα ζηνλ Βνπδηζκφ απαηηείηαη λα κελ αζθήζεηε άιιν 

ζχζηεκα θαη δελ επηηξέπεηαη λα αλακίμεηε άιιεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Ζ κία νκάδα έρεη ηνλ 

δηθφ ηεο ηξφπν εμάζθεζεο, ε άιιε νκάδα ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν εμάζθεζεο θαη ε θαζεκηά ηνπο 

πξέπεη λα αθνινπζεί ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν 

δηακφξθσζεο γθνλγθ, εάλ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη γθνλγθ. Γηαδηθαζία δηακφξθσζεο γθνλγθ 

ππάξρεη θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο θη απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηφζν ππεξβνιηθά ζχλζεηε θαη 

πεξίπινθε, ψζηε δελ κπνξεί λα αλαθαηεπηεί έηζη απεξίζθεπηα κε άιια πξάγκαηα ζηελ 

θαιιηέξγεηα. 

 

Μεξηθνί ακχεηνη Βνπδηζηέο, κφιηο κάζνπλ φηη εκείο αζθνχκε ηζηγθφλγθ απφ ηε ρνιή ηνπ 

Φν, παίξλνπλ ηνπο αζθνχκελνχο καο ζε λανχο γηα πξνζειπηηζκφ. Δπηηξέςηε κνπ λα πσ ζε 

φινπο ζαο πνπ θάζεζηε εδψ: Καλέλαο ζαο δελ πξέπεη λα θάλεη θάηη ηέηνην. Τπνλνκεχεηε θαη ην 

Νηάθα καο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Βνπδηζκνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή παξεκπνδίδεηε αζθνχκελνπο, 

θαζηζηψληαο ηνπο αλίθαλνπο λα επηηχρνπλ νηηδήπνηε. Απηφ δελ επηηξέπεηαη. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο είλαη πνιχ ζνβαξή ππφζεζε. Θα πξέπεη λα είζηε πξνζεισκέλνη ζε έλαλ κφλν 

ηξφπν άζθεζεο. Αλ θαη απηφ ην θνκκάηη πνπ δηδάζθνπκε εδψ κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

δελ είλαη ζξεζθεία, ν ζηφρνο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη ν ίδηνο. Καη νη δχν πξνζπαζνχλ λα 

πεηχρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ, ηεο Φψηηζεο θαη ηεο Οινθιήξσζεο 

ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 

Ο αθηακνχλη δήισζε φηη θαηά ηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα νη κνλαρνί ζηνπο λανχο 

ζα δπζθνιεχνληαη λα ζψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ρσξίο λα αλαθέξνπκε ηνπο ακχεηνπο Βνπδηζηέο 

πνπ δελ ηνπο θξνληίδεη θαλείο. Αθφκα θη αλ έρεηε «Γάζθαιν», ν έηζη απνθαινχκελνο δάζθαιφο 

ζαο είλαη θη απηφο αζθνχκελνο. Δάλ ν δάζθαινο δελ αζθεί θαιιηέξγεηα εηιηθξηλά, είλαη αλψθειν. 

Υσξίο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαξδηάο θαλέλαο δελ κπνξεί λα πεηχρεη. Ο πξνζειπηηζκφο είλαη κηα 

ηππηθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Μεηά ηνλ πξνζειπηηζκφ είζαζηε κέινο ηεο ρνιήο 

ηνπ Φν; Ο Φν ζα ζαο θξνληίζεη; Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. Αθφκα θαη αλ θαζεκεξηλά 

πξνζθπλάηε κέρξη λα καηψζεη ην θεθάιη ζαο ή αθφκε θη αλ θαίηε δεκάηηα κε ιηβάλη είλαη 

αλψθειν. Πξέπεη αιεζηλά λα θαιιηεξγήζεηε ηελ θαξδηά ζαο γηα λα κπνξέζεηε λα ηα θαηαθέξεηε. 

Καηά ηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα ην ζχκπαλ έρεη ππνζηεί ηεξάζηηεο αιιαγέο. Αθφκα θαη 

ζξεζθεπηηθά κέξε ιαηξείαο δελ είλαη πηα θαιά. Άλζξσπνη κε Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

(πεξηιακβάλνληαο θαη κνλαρνχο) έρνπλ επίζεο αληηιεθζεί απηή ηελ θαηάζηαζε. Πξνο ην παξφλ 

είκαη ν κφλνο άλζξσπνο ζηνλ θφζκν πνπ δηδάζθεη δεκφζηα ηνλ νξζφ ηξφπν. Έρσ θάλεη θάηη πνπ 
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δελ έρεη πξνεγνχκελν. Δπηπιένλ έρσ αλνίμεη δηάπιαηα απηή ηελ πφξηα θαηά ηελ Σειηθή Πεξίνδν 

ηνπ Νηάξκα. Πξάγκαηη ηέηνηα επθαηξία δελ εκθαλίδεηαη νχηε ζε ρίιηα νχηε θαλ ζε δέθα ρηιηάδεο 

ρξφληα. Αιιά ην εάλ κπνξείηε λα ζσζείηε, κε άιια ιφγηα εάλ κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, 

απηφ αθφκε εμαξηάηαη απφ εζάο ηνλ ίδην. Απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη κηα ηεξάζηηα αξρή ηνπ 

ζχκπαληνο. 

 

Γελ ιέσ φηη πξέπεη λα κειεηήζεηε ην Φάινπλ Νηάθα κνπ. Απηφ πνπ ζαο είπα είλαη κηα 

αξρή. Δάλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, πξέπεη λα δεζκεπηείηε ζε έλαλ κφλν ηξφπν 

θαιιηέξγεηαο. Αιιηψο δελ κπνξείηε θαζφινπ λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Φπζηθά, εάλ δελ ζέιεηε 

λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ζα ζαο αθήζνπκε ήζπρνπο. Απηφο ν Φα δηδάζθεηαη κφλν ζηνπο 

γλήζηνπο αζθνχκελνπο. Γη’ απηφ πξέπεη λα είζηε πξνζεισκέλνη ζε έλαλ κφλν ηξφπν άζθεζεο – 

αθφκα θαη ηδέεο απφ άιιεο κεζφδνπο δελ πξέπεη λα αλακηρζνχλ. Δδψ δελ δηδάζθσ λνεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνπ ζην Φάινπλ Νηάθα καο. Δπνκέλσο 

θαλέλαο δελ πξέπεη λα ηνπ πξνζζέζεη νπνηαδήπνηε ζθέςε. Φξνληίζηε λα ην έρεηε ππφςε ζαο 

απηφ: Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακηά λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ρνιή ηνπ Φν απαηηεί θελφηεηα 

θαη ε ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθεη αλππαξμία. 

 

Ήηαλ κηα πεξίπησζε φπνπ είρα ηνλ λνπ κνπ ζπλδεδεκέλν κε ηέζζεξα ή πέληε Μεγάια 

Φσηηζκέλα ληα θαη Μεγάινπο Σάν απφ εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα. Μηιψληαο γηα πςειά 

επίπεδα, ελλνψ πσο ηα επίπεδά ηνπο ήηαλ ηφζν πςειά πνπ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ζα ην 

έβξηζθαλ εληειψο αζχιιεπην. Ήζειαλ λα μέξνπλ ηη είρα ζην λνπ κνπ. Έρσ αζθήζεη θαιιηέξγεηα 

γηα ηφζα πνιιά ρξφληα. Δίλαη απνιχησο αδχλαηνλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο λα δηαβάζνπλ ηε 

ζθέςε κνπ θαη νη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο άιισλ αλζξψπσλ είλαη εληειψο αλίθαλεο λα κε 

θηάζνπλ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα κε θαηαιάβεη ή λα μέξεη ηη έρσ ζην κπαιφ κνπ. Δπηζπκνχζαλ 

λα γλσξίζνπλ ηη ζθεθηφκνπλα. Με ηε ζπγθαηάζεζή κνπ επνκέλσο ζπλέδεζαλ ηνλ λνπ κνπ κε 

ηνλ δηθφ ηνπο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ηε ζχλδεζε ήηαλ θάπσο δχζθνιν γηα κέλα λα ην 

αληέμσ, επεηδή, άζρεηα απφ ην πφζν πςειφ ή ρακειφ είλαη ην επίπεδφ κνπ, βξίζθνκαη αλάκεζα 

ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη εθηφο απηνχ θάλσ θάηη κε πξφζεζε –δειαδή λα ζψδσ 

αλζξψπνπο– θαη ε θαξδηά κνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηε δηάζσζε αλζξψπσλ. Αιιά πφζν γαιήληνο 

ήηαλ ν λνπο ηνπο; Ο λνπο ηνπο ήηαλ ήξεκνο ζε ζεκείν ηξνκαθηηθφ. Έλαο άλζξσπνο είλαη 

δπλαηφλ λα θηάζεη ζ’ απηή ηελ εξεκία. Αιιά κε ηέζζεξηο ή πέληε αλζξψπνπο θαζηζκέλνπο εθεί 

κε ηέηνηα εξεκία, κνηάδεη κε ιηκλνχια αθίλεηε ρσξίο ηίπνηα κέζα. Μάηαηα πξνζπάζεζα λα ηνπο 

βηψζσ. Απηέο ηηο ιίγεο κέξεο, έλησζα πξαγκαηηθά άβνια λνεηηθά θαη βίσζα κηα κνλαδηθή 

αίζζεζε. Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ ζα κπνξνχζαλ κε θαλέλαλ ηξφπν λα ην ληψζνπλ ή λα ην 

θαληαζηνχλ – ήηαλ εληειψο απαιιαγκέλν απφ πξνζθφιιεζε, ήηαλ ηειείσο θελφ. 

 

Γελ ππάξρεη θακία απνιχησο λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή λνεηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζηα πνιχ πςειά επίπεδα. Κη απηφ επεηδή φηαλ ήζαζηαλ ζην βαζηθφ επίπεδν ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ην ζχζηεκα ζεκειίσλ –γηα ηε κεηέπεηηα θαιιηέξγεηά ζαο ζηα πςειά 

επίπεδα– είρε ήδε ηεζεί. Έηζη θηάλνληαο ζε πςειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

είλαη εληειψο απηφκαηε. Δηδηθά ζην δηθφ καο ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ιεηηνπξγεί απηφκαηα. ζν 

αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ην γθνλγθ ζαο κεγαιψλεη. Γελ ππάξρεη θαλ ε αλάγθε λα θάλεηε 

ηηο αζθήζεηο. Οη αζθήζεηο καο είλαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ απηφκαησλ κεραληζκψλ. Γηαηί 

θάπνηνο θάζεηαη αθίλεηνο ζε δηαινγηζκφ; Δίλαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο –ζσκαηηθήο θαη 

λνεηηθήο– αθηλεζίαο (γνπγνπέη). Μπνξεί λα δείηε φηη ζηε ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθνληαη δηάθνξεο 

θηλεηηθέο αζθήζεηο, λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαζνδήγεζε απφ ηνλ λνπ. Μπνξψ φκσο λα ζαο 

πσ φηη κφιηο ε ρνιή ηνπ Σάν ππεξβεί ην επίπεδν ηνπ ηζη δελ έρεη ηίπνηα νχηε ρξεζηκνπνηεί 

πιένλ ηε κία ή ηελ άιιε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη ζε κεξηθνχο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

αζθήζεη άιια είδε ηζηγθφλγθ, ηνπο είλαη αδχλαηνλ λα παξαηήζνπλ κεζφδνπο αλαπλνήο, λνεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ. Δγψ ηνπο δηδάζθσ θάηη απφ ην παλεπηζηήκην θη απηνί δηαξθψο κε ξσηνχλ 

γηα πξάγκαηα ηνπ δεκνηηθνχ, φπσο ην πψο λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λνεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη ήδε ζπλεζηζκέλνη ζ’ απηή ηε κέζνδν. Ννκίδνπλ φηη έηζη είλαη ην 

ηζηγθφλγθ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. 
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Δμαηξεηηθέο Ηθαλόηεηεο θαη Γπλακηθό ηνπ Γθνλγθ 

Πνιινί απφ εζάο δελ έρεηε θαηαλνήζεη θαιά ηνπο δηάθνξνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην ηζηγθφλγθ θαη θάπνηνη είλαη ζπλερψο κπεξδεκέλνη απφ απηνχο. Θεσξνχλ ηηο Δμαηξεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο σο δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ή ην αληίζηξνθν. Σν γθνλγθ πνπ εκείο απνθηνχκε 

θαιιηεξγψληαο ην ζίλζηλγθ θαη ηαπηηδφκελνη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο 

αλαπηχζζεηαη απφ ην ληε καο. Απηφ θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ επηπέδνπ θάπνηνπ, ηνλ βαζκφ ηνχ 

δπλακηθνχ ηνχ γθνλγθ ηνπ θαη ηε Θέζε Καξπνχ ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα. Απηφ είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ γθνλγθ. Ση θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα έλαλ άλζξσπν θαηά ηελ πνξεία ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηνπ; Μπνξεί λα αλαπηχμεη θάπνηεο αζπλήζηζηεο θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

ελ ζπληνκία απνθαινχκε Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Σν γθνλγθ, ην νπνίν εμπςψλεη ην επίπεδφ ζαο 

φπσο κφιηο αλέθεξα, απνθαιείηαη δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ. ζν πην πςειφ είλαη ην επίπεδφ ζαο, 

ηφζν ηζρπξφηεξν ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο θαη νη Δμαηξεηηθέο ζαο Ηθαλφηεηεο. 

 

Οη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο είλαη απιψο ππνπξντφληα ζηελ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο. Γελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην επίπεδν νχηε ην χςνο ηνπ επηπέδνπ θάπνηνπ, αιιά νχηε θαη ηελ ηζρχ ηνχ 

δπλακηθνχ ηνχ γθνλγθ ηνπ. Μεξηθνί άλζξσπνη εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο ηθαλφηεηεο θαη 

άιινη ιηγφηεξεο. Οη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα επηδησρζεί σο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Μφλν φηαλ θάπνηνο είλαη απνθαζηζκέλνο λα αζθήζεη εηιηθξηλά 

θαιιηέξγεηα κπνξεί λα ηηο αλαπηχμεη. Χζηφζν δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Γηαηί λα ηηο θαιιηεξγήζεηε; Θέιεηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο; αο είλαη απφιπηα απαγνξεπκέλν λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά 

βνχιεζε αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Έηζη, φζν πην πνιχ ηηο επηδηψθεηε, ηφζν 

ιηγφηεξν ηηο απνθηάηε. Κη απηφ επεηδή επηδηψθεηε θάηη. Ζ επηδίσμε απφ κφλε ηεο είλαη κηα 

πξνζθφιιεζε. ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο νη πξνζθνιιήζεηο είλαη απηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

εμαιεηθζνχλ. 

 

Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαιιηέξγεηαο, ρσξίο λα 

εκθαλίζνπλ Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Ο Γάζθαιφο ηνπο ηηο θιεηδψλεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

κπνξέζνπλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιά θαη δηαπξάμνπλ αδηθίεο. Δπνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο Δμαηξεηηθέο ηνπο Ηθαλφηεηεο. Τπάξρνπλ πνιινί ηέηνηνη άλζξσπνη. Οη 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ λνπ. Ίζσο θάπνηνο ηελ ψξα πνπ θνηκάηαη λα κελ 

κπνξέζεη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Με έλα κφλν φλεηξν κπνξεί λα αλαπνδνγπξίζεη ηνλ 

νπξαλφ θαη ηε γε κέρξη ην επφκελν πξσί θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη. Δπεηδή ε άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, απηνί κε κεγάιεο 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη 

θιεηδσκέλεο, αιιά απηφ δελ είλαη απφιπην. Τπάξρνπλ πνιινί πνπ αζθνχλ πνιχ θαιά 

θαιιηέξγεηα θαη κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιά. ’ απηνχο επηηξέπεηαη λα έρνπλ κεξηθέο 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Απηνχο, αθφκε θαη λα ηνπο παξαθαιέζεηε απιά λα επηδείμνπλ ηηο 

Δμαηξεηηθέο ηνπο Ηθαλφηεηεο, κε θαλέλαλ ηξφπν δελ ζα ην θάλνπλ – είλαη ηθαλνί λα ειέγμνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. 

Αληίζηξνθε Καιιηέξγεηα θαη Γαλεηζκόο Γθνλγθ 

Μεξηθνί άλζξσπνη δελ έρνπλ εμαζθήζεη πνηέ ηζηγθφλγθ ή κπνξεί λα έρνπλ κάζεη ιίγα 

πξάγκαηα ζε θάπνην κάζεκα ηζηγθφλγθ, αιιά θη απηά ήηαλ γηα ζεξαπεία αζζελεηψλ θαη 

δηαηήξεζε ηεο πγείαο, φρη γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Με άιια ιφγηα, ελψ απηνί νη άλζξσπνη δελ 

είραλ ιάβεη πνηέ γλήζηα δηδαζθαιία, μαθληθά απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε απνθηνχλ γθνλγθ. Θα 

κηιήζνπκε γηα ηελ πξνέιεπζε απηνχ ηνπ είδνπο γθνλγθ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. 

 

Μηα πεξίπησζε είλαη ε αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα. Ση είλαη αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα; 

Μεξηθνί άλζξσπνη είλαη αξθεηά ειηθησκέλνη θαη ζέινπλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Δίλαη φκσο 

πνιχ αξγά γη’ απηνχο λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα απφ ηελ αξρή. ηαλ ην ηζηγθφλγθ ήηαλ ζηελ 

θνξπθή ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ, πξαγκαηηθά ήζειαλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Γλψξηδαλ φηη 

εμαζθψληαο ηζηγθφλγθ ζα κπνξνχζαλ λα σθειήζνπλ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαβαζκίζνπλ θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Δίραλ απηή ηελ επηζπκία, ήζειαλ λα 
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βειηησζνχλ θαη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. κσο πξηλ κεξηθά ρξφληα, φηαλ ην ηζηγθφλγθ ήηαλ 

δεκνθηιέο, απ’ φινπο ηνπο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ ην πξνσζνχζαλ θαλέλαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ δίδαζθε πξάγκαηα πςειψλ επηπέδσλ. Αθφκα θαη κέρξη ζήκεξα, φζνλ 

αθνξά ηε γλήζηα δεκφζηα δηδαζθαιία ηνπ ηζηγθφλγθ ζε πςειά επίπεδα, είκαη ν κφλνο πνπ ην 

θάλεη. Γελ ππάξρεη άιινο άλζξσπνο πνπ ην θάλεη απηφ. ινη νη άλζξσπνη ζηελ αληίζηξνθε 

θαιιηέξγεηα ήηαλ πάλσ απφ πελήληα ρξφλσλ, ζε κηα αξθεηά κεγάιε ειηθία. Δίραλ πνιχ θαιή 

εγγελή πνηφηεηα θαη έθεξαλ πνιχ θαιά πξάγκαηα κέζα ζηα ζψκαηά ηνπο. ρεδφλ φινη ηνπο ζα 

ήηαλ πνιχ θαινί ζαλ καζεηέο ή δηάδνρνη εθείλσλ ησλ δαζθάισλ. κσο ήηαλ πνιχ ειηθησκέλνη. 

Καη λα ήζειαλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα ήηαλ πην εχθνιν λα ην πνπλ παξά λα ην θάλνπλ. Πνχ 

ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ δάζθαιν; Μφιηο φκσο εκθαληδφηαλ ε επηζπκία λα αζθήζνπλ 

θαιιηέξγεηα, απηή ε ζθέςε ζηελ θαξδηά ηνπο άζηξαθηε ζαλ ρξπζάθη θαη ηξάληαδε ηνλ θφζκν 

ησλ δέθα θαηεπζχλζεσλ. Οη άλζξσπνη ζπρλά κηινχλ γηα ηε «Φχζε ηνπ Φν» θαη απηφ πνπ είρε 

αλαδπζεί ήηαλ ε «Φχζε ηνπ Φν» ηνπο. 

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ πςειψλ επηπέδσλ ε δσή ελφο αλζξψπνπ δελ ππάξρεη γηα λα παξακέλεη 

αλζξψπηλε. Δπεηδή ε αλζξψπηλε δσή δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζχκπαληνο, είλαη 

ζπληαπηηζκέλε κε ην Σδελ-αλ-Ρελ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Έηζη ε θχζε ηεο είλαη 

επγεληθή θαη θαινθάγαζε. Χζηφζν, θαζψο ν αξηζκφο ησλ φλησλ απμάλεηαη, ζρεκαηίδνληαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. Χο απνηέιεζκα, κεξηθνί άλζξσπνη αξρίδνπλ λα γίλνληαη εγσηζηέο ή θαθνί 

θαη δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ πηα ζηα πνιχ πςειά επίπεδα. Έηζη πέθηνπλ ζε πην ρακειφ 

επίπεδν, φπνπ αλ ζπλερίζνπλ λα είλαη θαθνί πξέπεη θαη πάιη λα πέζνπλ ζην παξαθάησ επίπεδν. 

Απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη πνπ ζην ηέινο θηάλνπλ ζ’ απηφ ην θνηλφ αλζξψπηλν επίπεδν. Με ην πνπ 

πέθηνπλ ζ’ απηφ ην επίπεδν θαλνληθά ζα έπξεπε λα θαηαζηξαθνχλ ηειείσο. κσο απφ θαινζχλε 

θαη ζπκπφληα απηά ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα απνθάζηζαλ λα δψζνπλ ζηελ αλζξσπφηεηα κηα 

αθφκε επθαηξία ζην πην νδπλεξφ πεξηβάιινλ. Έηζη δεκηνχξγεζαλ απηή ηε δηάζηαζε. 

 

Σα ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο δελ είλαη ζαλ θη απηφ. Μπνξνχλ λα 

αησξνχληαη θαη λα κεγεζχλνληαη ή λα ζπξξηθλψλνληαη. Αιιά ζ’ απηή ηε δηάζηαζε δίλεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο απηφ ην είδνο ζψκαηνο, ην θπζηθφ ζψκα. Έρνληαο απηφ ην ζψκα ν άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα αληέμεη αλ ην ζψκα ηνπ είλαη θξχν, δεζηφ, θνπξαζκέλν ή πεηλαζκέλν. πσο θαη λα 

‘ρεη ππνθέξεη. ηαλ είζαζηε άξξσζηνη, ππνθέξεηε. Πξέπεη λα πεξάζεηε απφ ηε γέλλεζε, ηα 

γεξαηεηά, ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ ζάλαην γηα λα κπνξέζεηε λα μεπιεξψζεηε ηα θαξκηθά ζαο ρξέε 

κέζα απφ βάζαλα. Έηζη ζαο δίλεηαη αθφκε κηα επθαηξία γηα λα θαλεί αλ κπνξείηε λα 

επηζηξέςεηε ζηελ αξρή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ πέζεη κέζα ζ’ έλαλ 

ιαβχξηλζν ςεπδαηζζήζεσλ. Με ην πνπ έξρεζηε εδψ θάησ, ζαο δίλνληαη απηά ηα δχν κάηηα, γηα 

λα κελ κπνξείηε λα βιέπεηε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο θαη ηελ αιήζεηα ηεο χιεο. Δάλ κπνξέζεηε λα 

επηζηξέςεηε ζηελ αξρή, ζα αληηιεθζείηε φηη ηα πην πηθξά βάζαλα είλαη θαη ηα πην πνιχηηκα. Θα 

πεξάζεηε πνιιέο δνθηκαζίεο αζθψληαο θαιιηέξγεηα, πξνζπαζψληαο λα θσηηζηείηε ελ κέζσ ησλ 

ςεπδαηζζήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρή – έηζη φκσο κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε 

γξήγνξα. Δάλ γίλεηε ρεηξφηεξνη ε δσή ζαο ζα εμνινζξεπηεί. Δπνκέλσο ζηα κάηηα ησλ άιισλ 

φλησλ ε δσή ζαο δελ ππάξρεη γηα λα παξακέλεη αλζξψπηλε. Ο πξννξηζκφο ηεο είλαη ε επηζηξνθή 

ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ζαο εαπηφ. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη 

απηφ. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο είλαη απιά έλαο θνηλφο άλζξσπνο κέζα ζηελ θνηλή αλζξψπηλε 

θνηλσλία. Δίλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ζθέθηεηαη πψο ζα πξνθφςεη θαη πψο ζα δήζεη θαιά. ζν 

θαιχηεξα δεη, ηφζν πην εγσηζηήο γίλεηαη. ζν πην πνιιά ζέιεη λα θαηέρεη, ηφζν πην πνιχ 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηελ θαηαζηξνθή. 

 

Έηζη θαίλεηαη εμεηάδνληάο ην απφ ηα πςειά επίπεδα. Ννκίδεηε πσο πάηε κπξνζηά, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πάηε πξνο ηα πίζσ. Ζ αλζξσπφηεηα λνκίδεη πσο αλαπηχζζεη ηελ επηζηήκε 

ηεο θαη πξννδεχεη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απιψο αθνινπζεί ηνλ λφκν ηνπ ζχκπαληνο. Ο 

Σδαλγθ Γθνπνιάν, έλαο απφ ηηο Οθηψ Θεφηεηεο
10

, θαβαινχζε ηνλ γάηδαξφ ηνπ αλάπνδα. Λίγνη 

γλσξίδνπλ γηαηί θαβαινχζε ηνλ γάηδαξφ ηνπ αλάπνδα. Αληηιήθζεθε φηη θηλνχκελνο πξνο ηα 

κπξνο είλαη ζαλ λα πάεη πξνο ηα πίζσ, γη’ απηφ θαβαινχζε ηνλ γάηδαξφ ηνπ αλάπνδα. Έηζη ηε 

ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη λνηψζνπλ ηελ επηζπκία λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, ηα Μεγάια 

                                                 
10

 Οη Οθηψ Θεφηεηεο: παζίγλσζηνη Σάν ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία. 
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Φσηηζκέλα ληα ζα εθηηκήζνπλ απηή ηελ επηζπκία πάξα πνιχ θαη ζα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά 

ηνπο άλεπ φξσλ. Δίλαη αθξηβψο απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηνπο αζθνχκελνπο πνπ θάζνληαη εδψ 

ζήκεξα. Δάλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, κπνξψ λα ζαο βνεζήζσ άλεπ φξσλ. Αλ φκσο 

ζέιεηε λα είζηε φπσο έλαο θνηλφο άλζξσπνο, λα ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο θαη λα επηδηψθεηε ην έλα 

ή ην άιιν ηφηε δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα. Γηαηί δελ κπνξψ; Δπεηδή ζέιεηε λα είζηε έλαο θνηλφο 

άλζξσπνο θαη νη θνηλνί άλζξσπνη είλαη αλαγθαίν λα πεξλνχλ απφ γέλλεζε, γεξαηεηά, αζζέλεηεο 

θαη ζάλαην – έηζη είλαη. ια έρνπλ ηηο θαξκηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα δηαηαξαρηνχλ. 

Ζ δσή ζαο αξρηθά δελ πεξηείρε άζθεζε θαιιηέξγεηαο, αιιά ηψξα ζέιεηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα. Καηά ζπλέπεηα ε κειινληηθή ζαο δσή πξέπεη λα αλαδηαηαρζεί θαη έηζη καο 

επηηξέπεηαη λα ξπζκίζνπκε ην ζψκα ζαο. 

 

Μφιηο έλαο άλζξσπνο ζειήζεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη ε επηζπκία ηνπ απηή αλαδπζεί, 

ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ζα ην δνπλ θαη ζα ην εθηηκήζνπλ ζαλ θάηη εμαηξεηηθά πνιχηηκν. 

Αιιά πψο κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ; Πνχ ζα κπνξνχζε απηφο ζηνλ θφζκν λα βξεη έλαλ 

δάζθαιν; Δπηπιένλ είλαη πάλσ απφ πελήληα εηψλ. Σα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα δελ κπνξνχλ λα 

δηδάμνπλ απηφλ ηνλ άλζξσπν. Κη απηφ γηαηί εάλ θαλέξσλαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπ δίδαζθαλ 

ηνλ Φα θαη ηηο αζθήζεηο, απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε απνθάιπςε νπξάλησλ κπζηηθψλ. Θα έπξεπε 

λα πέζνπλ θάησ νη ίδηνη. Οη άλζξσπνη έρνπλ πέζεη κέζα ζ’ απηφλ ηνλ ιαβχξηλζν, επεηδή 

δηέπξαμαλ αδηθίεο θη έηζη πξέπεη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη λα θσηίδνληαη ζπλερψο φληαο 

κέζα ζηνλ ιαβχξηλζν. Δπνκέλσο ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα δελ κπνξνχλ λα ηνπο δηδάμνπλ. 

Δάλ έλαο Φν παξνπζηαζηεί ζ’ απηή ηε δσή κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπο δηδάμεη 

ηνλ Φα θαη ηηο αζθήζεηο, αθφκα θαη απηνί κε αζπγρψξεηεο ακαξηίεο ζα έξζνπλ λα κάζνπλ. ινη 

ζα ηνλ πηζηέςνπλ. Σφηε ηη ζα έρεη απνκείλεη γηα ηνπο αλζξψπνπο λα θσηηζηνχλ; Γελ ζα ππάξρεη 

δήηεκα θψηηζεο. Οη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα εμνινζξεπηνχλ, εθφζνλ απφ κφλνη ηνπο έρνπλ πέζεη 

κέζα ζ’ απηφλ ηνλ ιαβχξηλζν. αο δίλεηαη φκσο άιιε κηα επθαηξία λα επηζηξέςεηε απφ ηνλ 

ιαβχξηλζν ζηελ αξρή. Δάλ είζηε ηθαλνί λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρή, ζα ην πεηχρεηε. Δάλ δελ 

κπνξείηε λα ην επηηχρεηε, ζα ζπλερίζεηε ζηνλ θχθιν ηεο ζακζάξα ή ζα εμνινζξεπηείηε. 

 

Καζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ κνλνπάηη. Ση πξέπεη λα γίλεη φκσο φηαλ έλαο άλζξσπνο ζέιεη λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα; Έηζη βξήθαλ έλαλ ηξφπν. Σν ηζηγθφλγθ ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο εθείλν ηνλ 

θαηξφ θαη απηφ πξνέθπςε απφ κηα αιιαγή ζηα Κνζκηθά θαηλφκελα. Έηζη, γηα λα ζπγρξνληζηνχλ 

κ’ απηά ηα Κνζκηθά θαηλφκελα, ηα Φσηηζκέλα ληα ζα ηξνθνδνηνχζαλ κε γθνλγθ απηφλ ηνλ 

άλζξσπν κέζσ ελφο καιαθνχ ζσιήλα κε βάζε ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ. Ζ παξνρή ηνπ 

γθνλγθ γηλφηαλ κέζσ ελφο καιαθνχ ζσιήλα θαη ε ελέξγεηα έξεε, φπσο ην λεξφ απφ κηα αλνηρηή 

βξχζε. Δάλ ν άλζξσπνο απηφο ήζειε λα απειεπζεξψζεη γθνλγθ, ην γθνλγθ εξρφηαλ. Ο ίδηνο δελ 

κπνξνχζε λα εθπέκςεη γθνλγθ, δηφηη δελ είρε θαζφινπ δηθφ ηνπ γθνλγθ. Ήηαλ αθξηβψο έηζη. 

Απηφ απνθαιείηαη «αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα». Ζ πνξεία απηήο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη απφ ην 

πςειφηεξν πίζσ πξνο ην ρακειφηεξν κέρξη ηελ νινθιήξσζε. 

 

Δκείο θαηά θαλφλα αζθνχκε θαιιηέξγεηα απφ ην ρακειφηεξν πξνο ην πςειφηεξν, κέρξη ην 

Ξεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ ή ηελ νινθιήξσζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα ήηαλ 

γηα εθείλνπο ηνπο ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο αξθεηφ ρξφλν λα 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Δπνκέλσο ζα ήηαλ ζπληνκφηεξν εάλ αζθνχζαλ 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απηφ ήηαλ έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε εθείλε ηελ επνρή. Έλαο 

ηέηνηνο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη ζίλζηλγθ πνιχ πςεινχ επίπεδνπ θαη ηνπ δηλφηαλ ελέξγεηα 

αλάινγε κε ην χςνο ηνπ επηπέδνπ ηνχ ζίλζηλγθ ηνπ. Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη; Έλαο ήηαλ γηα λα 

ζπκβαδίζεη κε ηα Κνζκηθά θαηλφκελα εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. ηαλ απηφο ν άλζξσπνο έθαλε 

θάπνηα θαιή πξάμε, κπνξνχζε ηαπηφρξνλα λα ππνθέξεη θαη δνθηκαζίεο. Κη απηφ γηαηί ζηε 

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο παληφο είδνπο θνηλέο αλζξψπηλεο 

πξνζθνιιήζεηο κπνξνχλ λα ζαο παξεκπνδίζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζεξάπεπε ηελ αξξψζηηα 

ελφο αζζελνχο, ν αζζελήο κπνξεί λα κελ ην εθηηκνχζε. ηαλ ηνλ ζεξάπεπε, κπνξεί λα 

αθαηξνχζε πνιιά άζρεκα πξάγκαηα απφ ην ζψκα ηνπ αζζελνχο. κσο αλ θαη ζεξάπεπε ηνλ 

αζζελή ζε ηέηνηα έθηαζε, κπνξεί λα κελ ππήξραλ θαλεξέο αιιαγέο ηελ ίδηα εθείλε ζηηγκή θη ν 

αζζελήο λα κελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο. Αληί λα εθθξάζεη επγλσκνζχλε, κπνξεί αθφκα θαη λα ηνλ 

θαηεγνξνχζε γηα εμαπάηεζε. Μ’ απηά ηα πξνβιήκαηα, πεξλνχζε απφ ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο ζ’ 

απηφ ην πεξηβάιινλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνρήο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ λα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα 
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αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη λα αλαβαζκίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δλψ έθαλε θαιέο πξάμεηο, κπνξνχζε λα 

αλαπηχμεη ηηο Δμαηξεηηθέο ηνπ Ηθαλφηεηεο θαη λα εληζρχζεη ην γθνλγθ ηνπ. Χζηφζν κεξηθνί 

άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα ην αληηιεθζνχλ απηφ. Γελ αλάθεξα πην πξηλ φηη θαλέλαο δελ 

κπνξνχζε λα δηδάμεη ηνλ Φα ζ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν; Άξα ν ίδηνο έπξεπε λα θαηαιάβεη ηη γηλφηαλ. 

Δίλαη δήηεκα θψηηζεο. Δάλ δελ ην θαηαιάβαηλε, ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα γίλεη. 

 

Με ην πνπ ιάβαηλε έλαο άλζξσπνο γθνλγθ, ηε λχρηα εθεί πνπ θνηκφηαλ μαθληθά 

αηζζαλφηαλ ηφζν δεζηφο, πνπ δελ άληερε νχηε ηα ζθεπάζκαηά ηνπ. εθσλφηαλ ην επφκελν πξσί 

θαη φπνπ θη αλ έβαδε ηα ρέξηα ηνπ ηνλ ρηππνχζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Σφηε θαηαιάβαηλε φηη είρε 

ιάβεη ελέξγεηα. Δάλ θάπνηνο πνλνχζε ζην ζψκα, κπνξνχζε κε ηα ρέξηα ηνπ λα ηνλ θξνληίζεη θαη 

ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ θαιά. Απφ εθεί θαη πέξα ήμεξε πιένλ φηη είρε ελέξγεηα. Έγηλε 

δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη θξέκαζε πηλαθίδα κε ην φλνκά ηνπ. Υαξαθηήξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ 

δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ίδξπζε δηθή ηνπ κέζνδν. ηελ αξρή ν άλζξσπνο απηφο ήηαλ πνιχ 

θαιφο. ηαλ ζεξάπεπε αζζέλεηεο γηα άιινπο αλζξψπνπο, ζα ηνπ έδηλαλ ιίγα ρξήκαηα ή θάπνηα 

κηθξά δψξα, ηα νπνία κπνξεί θαη λα ηα απέξξηπηε, λα κελ ηα δερφηαλ. Εψληαο φκσο κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ ε αληίζηαζή ηνπ άξρηζε ζηγά-ζηγά λα ιπγίδεη. Δπεηδή 

απηνί νη άλζξσπνη ηεο αληίζηξνθεο θαιιηέξγεηαο δελ είραλ πεξάζεη πνηέ κέζα απφ γλήζηα 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ρεηξηζηνχλ θαιά ην ζίλζηλγθ ηνπο. ηγά-ζηγά 

απηφο ν άλζξσπνο ζα άξρηδε λα δέρεηαη κηθξά δσξάθηα. Αξγφηεξα ζα άξρηδε λα δέρεηαη θαη 

κεγάια δψξα θαη κεηά απφ θάπνην θαηξφ ζα πξνζβαιιφηαλ θηφιαο, αλ ηα δψξα ήηαλ ιίγα. 

Σειηθά ζα έιεγε: «Μα γηαηί κνπ δίλεηε ηφζα πνιιά πξάγκαηα; Γψζηε κνπ ρξήκαηα!». Καη δελ 

ζα ήηαλ επραξηζηεκέλνο κε ιίγα ρξήκαηα. Αθνχγνληαο ηφζεο πνιιέο θνιαθείεο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο γηα ην πφζν ηθαλφο ήηαλ, νχηε θαλ ζα ζεβφηαλ ηνπο άιινπο δαζθάινπο ηνπ 

ηζηγθφλγθ απφ νξζέο ρνιέο. Δάλ θάπνηνο έιεγε θάηη θαθφ γη’ απηφλ, ζα ζχκσλε. Οη 

πξνζθνιιήζεηο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ ζηε θήκε θαη ην ζπκθέξνλ είραλ φιεο αλαπηπρζεί. 

Θεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαιχηεξν απφ ηνπο άιινπο θαη θάηη ην εμαηξεηηθφ. Νφκηδε φηη ηνπ 

δφζεθε ε ελέξγεηα γηα λα γίλεη δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη λα θάλεη κεγάιε πεξηνπζία, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ γηα λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην επίπεδν ηνπ 

ζίλζηλγθ απηνχ ηνπ αλζξψπνπ έπεζε κφιηο αλαπηχρζεθαλ νη πξνζθνιιήζεηο ηνπ ζηε θήκε θαη 

ην θέξδνο. 

 

Έρσ δειψζεη πσο ην επίπεδν ηνπ γθνλγθ ελφο αλζξψπνπ είλαη ηφζν ςειφ φζν θαη ην 

επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ. ηαλ ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ πέζεη, ηφηε δελ ζα ηξνθνδνηείηαη κε 

ηφζν πνιχ γθνλγθ, επεηδή απηφ πνπ πξέπεη λα ηνπ παξαρσξείηαη είλαη αλάινγν κε ην επίπεδν 

ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ. Σν επίπεδν ηνπ γθνλγθ είλαη ηφζν πςειφ φζν ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ. ζν 

πεξηζζφηεξν είλαη θάπνηνο πξνζθνιιεκέλνο ζηε θήκε θαη ζηελ ηδηνηέιεηα, ηφζν ρακειφηεξν ζα 

είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν ζα πέζεη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Άξα ην γθνλγθ 

ηνπ ζα κεησζεί. Σειηθά, πέθηνληαο ζην θαηψηαην ζεκείν, δελ ζα ηνπ δίλεηαη πιένλ θαζφινπ 

γθνλγθ. Έηζη ν άλζξσπνο απηφο θαηαιήγεη ρσξίο θαζφινπ γθνλγθ. Πξηλ κεξηθά ρξφληα ππήξραλ 

αξθεηνί ηέηνηνη άλζξσπνη θαη ζπγθξηηηθά νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ γπλαίθεο πάλσ απφ πελήληα 

ρξνλψλ. Μπνξεί λα είραηε δεη ηφηε κηα ειηθησκέλε γπλαίθα λα εμαζθεί ηζηγθφλγθ, αιιά δελ είρε 

ιάβεη πνηέ ηεο αιεζηλή δηδαζθαιία. Μπνξεί λα είρε κάζεη κεξηθέο θηλήζεηο ζε θάπνην ζεκηλάξην 

ηζηγθφλγθ γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Καη μάθλνπ κηα κέξα είρε γθνλγθ. Με ην πνπ έπεζε φκσο ην 

ζίλζηλγθ ηεο ή αλαπηχρζεθαλ νη πξνζθνιιήζεηο ηεο γηα θήκε θαη ηδηνηέιεηα, ζα έπεθηε θαη ην 

επίπεδφ ηεο. Έηζη ζα θαηέιεγε έλα ηίπνηα θαη ρσξίο θαζφινπ γθνλγθ. ήκεξα ππάξρνπλ πνιινί 

ηέηνηνη άλζξσπνη ηεο αληίζηξνθεο θαιιηέξγεηαο ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα έρνπλ πέζεη. Μφλν 

κεξηθνί απ’ απηνχο θπθινθνξνχλ αθφκα. Γηαηί; Απηφο ν άλζξσπνο δελ ήμεξε φηη ην γθνλγθ ηνπ 

δφζεθε γηα λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη ιαζεκέλα λφκηζε φηη ήηαλ γηα λα θάλεη πεξηνπζία, λα 

θεξδίζεη θήκε θαη λα γίλεη δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ήηαλ γηα λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα. 

 

Ση είλαη «δαλεηζκφο γθνλγθ»; Δδψ δελ ππάξρεη φξην ειηθίαο, αιιά κία πξνυπφζεζε: 

Κάπνηνο πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιφ ζίλζηλγθ. Απηφο ν άλζξσπνο γλσξίδεη φηη ην ηζηγθφλγθ 

κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, ελψ θαη ν ίδηνο ζέιεη λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Έρεη ηελ θαξδηά γηα θαιιηέξγεηα, αιιά πνχ κπνξεί λα βξεη δάζθαιν; Πξηλ 

κεξηθά ρξφληα ππήξραλ πξάγκαηη γλήζηνη δάζθαινη πνπ δίδαζθαλ ηζηγθφλγθ. Απηφ πνπ 
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δίδαζθαλ φκσο ήηαλ εμ νινθιήξνπ γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Καλέλαο δελ δίδαζθε πςεινχ 

επηπέδνπ ηζηγθφλγθ, άξα νχηε θη απηνί. 

 

Μηιψληαο γηα ηνλ δαλεηζκφ γθνλγθ ζα αλαθέξσ άιιν έλα δήηεκα. Δθηφο ηνπ Κχξηνπ 

Πλεχκαηνο
11

 (Κχξηα πλείδεζε), έλαο άλζξσπνο έρεη επίζεο θαη Βνεζεηηθφ Πλεχκα
12

 

(Γεπηεξεχνπζα πλείδεζε). Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα ή πέληε 

Βνεζεηηθά Πλεχκαηα. Σν γέλνο ηνπ Βνεζεηηθνχ Πλεχκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη ην ίδην κε ην 

γέλνο ηνπ ζψκαηνο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ. Μεξηθά είλαη αξζεληθά, κεξηθά ζειπθά – φια είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε θαη ην γέλνο ηνπ Κχξηνπ 

Πλεχκαηνο είλαη απαξαίηεηα ην ίδην κε απηφ ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο. Έρνπκε δεη φηη πνιινί 

άλδξεο ζήκεξα έρνπλ ζειπθφ Αξρέγνλν Πλεχκα, ελψ πνιιέο γπλαίθεο έρνπλ αξζεληθφ 

Αξρέγνλν Πλεχκα. Απηφ ζπκθσλεί απφιπηα κε ην Κνζκηθφ θαηλφκελν πνπ ε ρνιή ηνπ Σάν 

πεξηγξάθεη, φπνπ ην Γηλ θαη ην Γηαλγθ
13

 είλαη αλεζηξακκέλα κε ην Γηλ ζε επεκεξία θαη ην 

Γηαλγθ ζε πηψζε. 

 

Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα θάπνηνπ ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ αλψηεξν επίπεδν απφ απηφ ηνπ 

Κχξηνπ Πλεχκαηνο. Δηδηθά ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα κεξηθψλ αλζξψπσλ έξρεηαη απφ πνιχ πςειφ 

επίπεδν. Πξνζέμηε φκσο, ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα δελ είλαη θάπνην θαηνρηθφ πλεχκα! Σν 

Βνεζεηηθφ Πλεχκα γελληέηαη καδί κ’ εζάο απφ ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ζαο. Μνηξάδεηαη ην ίδην ην 

φλνκα κ’ εζάο θαη είλαη κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο. πλήζσο, φηαλ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θάηη ή 

θάλνπλ θάηη, ε απφθαζε εμαξηάηαη απφ ην Κχξην Πλεχκα. Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα πξνζπαζεί 

θπξίσο θαη φζν θαιχηεξα κπνξεί, λα εκπνδίζεη ην Κχξην Πλεχκα λα θάλεη αδηθίεο. ηαλ φκσο 

ην Κχξην Πλεχκα είλαη πνιχ πξνζθνιιεκέλν, ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη. 

Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα δελ μεγειηέηαη απφ ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, ελψ ην Κχξην Πλεχκα 

εχθνια εμαπαηείηαη. 

 

Μεξηθά Βνεζεηηθά Πλεχκαηα έξρνληαη απφ πνιχ πςειά επίπεδα θαη πηζαλψο λα είλαη ζην 

φξην ηεο επίηεπμεο ηνπ Οξζνχ Καξπνχ ζηελ θαιιηέξγεηα. Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα ζέιεη λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα, εάλ ην Κχξην Πλεχκα δελ ζέιεη λα ην 

θάλεη. Σνλ θαηξφ πνπ ην ηζηγθφλγθ ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο, έθηαζε κηα κέξα πνπ ην Κχξην 

Πλεχκα ήζειε θη απηφ λα εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ. Ζ ζθέςε γηα θαιιηέξγεηα πξνο αλψηεξα επίπεδα 

ήηαλ βέβαηα πνιχ απιή θαη αγλή – δελ ππήξρε ε επηζπκία γηα πξάγκαηα ζαλ ηε θήκε θαη ην 

πξνζσπηθφ φθεινο. Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα ήηαλ θαηεπραξηζηεκέλν: «Δγψ ζέισ λα αζθήζσ 

θαιιηέξγεηα, αιιά δελ παίξλσ ηηο απνθάζεηο. Σψξα ζέιεηο εζχ λα αζθήζεηο θαιιηέξγεηα θαη 

είλαη απηφ αθξηβψο πνπ ζέισ θη εγψ». κσο πνχ ζα κπνξνχζε ν άλζξσπνο απηφο λα βξεη 

δάζθαιν; Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα ήηαλ αξθεηά ηθαλφ θαη κπνξνχζε λα αθήζεη ην ζψκα γηα λα 

βξεη ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα πνπ γλψξηδε απφ πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ. Δπεηδή κεξηθά 

Βνεζεηηθά Πλεχκαηα ήξζαλ απφ πνιχ πςειά επίπεδα, κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ ην ζψκα. 

Φηάλνληαο εθεί πάλσ εμέθξαζε ηηο επηζπκίεο ηνπ γηα θαιιηέξγεηα θαη γηα δαλεηζκφ γθνλγθ. Σα 

Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ην βξήθαλ πνιχ θαιφ θαη θπζηθά ζα ην βνεζνχζαλ ζηελ θαιιηέξγεηά 

ηνπ. Έηζη ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα δαλείζηεθε ιίγν γθνλγθ. πλήζσο απηφ ην γθνλγθ είλαη 

αθηηλνβνινχζα ελέξγεηα παξερφκελε κέζσ αγσγνχ. Έλα κέξνο επίζεο ηεο δαλεηζκέλεο 

ελέξγεηαο παξέρεηαη ζε πιήξσο θαιιηεξγεκέλε κνξθή θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε ελέξγεηα θέξεη 

ζπλήζσο θαη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. 

 

Έηζη ν άλζξσπνο απηφο κπνξεί λα έρεη ηαπηφρξνλα θαη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. πσο ζαο 

πεξηέγξαςα πξσηχηεξα, ν άλζξσπνο απηφο ηελ ψξα πνπ θνηκφηαλ δεζηαηλφηαλ πάξα πνιχ. 

Ξππλψληαο ην πξσί είρε ελέξγεηα. πνπ έβαδε ην ρέξη ηνπ πάζαηλε ειεθηξνπιεμία. Μπνξνχζε 

λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο γηα άιινπο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είρε απνθηήζεη ελέξγεηα. Απφ πνχ 

ήξζε απηή ε ελέξγεηα; Γελ ήηαλ ζίγνπξνο. Δίρε κφλν κηα αζαθή αίζζεζε φηη ήξζε απφ ηνλ ρψξν 

ηνπ ζχκπαληνο. Αιιά δελ ήμεξε ζπγθεθξηκέλα πψο. Σν Βνεζεηηθφ Πλεχκα δελ ζα ηνπ έιεγε, 

δηφηη ήηαλ απηφ –ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα– πνπ αζθνχζε θαιιηέξγεηα. Απηφο ήμεξε κφλν φηη είρε 

                                                 
11

 Κχξην Πλεχκα: Κχξηα ςπρή, Κχξηα πλείδεζε. 
12

 Βνεζεηηθφ Πλεχκα: Γεπηεξεχνπζα ςπρή (έο), Βνεζεηηθή ζπλείδεζε. 
13

 Γηλ θαη Γηαλγθ: ε ρνιή ηνπ Σάν πηζηεχεη φηη ηα πάληα πεξηέρνπλ ηηο αληίζεηεο δπλάκεηο ηνπ γηλ θαη γηαλγθ πνπ 

είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο, αιιά αιιεινεμαξηψκελεο, π.ρ. ζειπθφ (γηλ) ελαληίνλ αξζεληθνχ (γηαλγθ). 



63 

απνθηήζεη ελέξγεηα. 

 

πλήζσο δελ ππήξρε θαλέλα φξην ειηθίαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δαλείδνληαλ ελέξγεηα θαη απ’ 

απηνχο νη λεαξνί ήηαλ ζρεηηθά πεξηζζφηεξνη. Δπνκέλσο πξηλ κεξηθά ρξφληα ππήξραλ αξθεηά 

άηνκα ησλ είθνζη, ηξηάληα θαη ζαξάληα εηψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην θνηλφ. Τπήξραλ βεβαίσο 

θαη κεξηθά ειηθησκέλα άηνκα. Ήηαλ πην δχζθνιν γηα έλαλ λέν λα ζπκπεξηθεξζεί θαιά. Μπνξεί 

ζπλήζσο λα θξίλαηε φηη απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ πνιχ θαιφο, θαζψο δελ πνιπλνηαδφηαλ γηα θήκε 

θαη ηδηνηέιεηα φηαλ δελ είρε πνιιέο ηθαλφηεηεο ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Μφιηο φκσο 

έγηλε δηάζεκνο, ε θήκε θαη ην θέξδνο άξρηζαλ λα παξεκβαίλνπλ. Έθξηλε πσο είρε αξθεηή δσή 

κπξνζηά ηνπ θαη ήζειε αθφκα λα πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη κεξηθνχο ζηφρνπο θνηλνχ αλζξψπνπ. 

Δπνκέλσο, κε ην πνπ ζα αλέπηπζζε Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη θάπνηεο επηδεμηφηεηεο, ζα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ επηδίσμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. 

Σφηε φκσο δελ ζα ιεηηνπξγνχζαλ, γηαηί απαγνξεπφηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν. ζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχζε απηή ηελ ελέξγεηα, ηφζν ιηγφηεξε ζα γηλφηαλ. ην 

ηέινο δελ ζα ηνπ έκελε ηίπνηα. Σα επίπεδα ησλ πεξηζζνηέξσλ απ’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο έρνπλ 

πέζεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Έρσ δηαπηζηψζεη πσο ηψξα δελ έρεη απνκείλεη θαλέλαο. 

 

Οη δχν πεξηπηψζεηο πνπ κφιηο αλέθεξα αθνξνχζαλ ελέξγεηα πνπ απνθηήζεθε απφ 

αλζξψπνπο κε ζρεηηθά θαιφ ζίλζηλγθ. Απηή ε ελέξγεηα δελ αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηε δηθή ηνπο 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Ήξζε απφ Φσηηζκέλα ληα θη έηζη απφ κφλε ηεο απηή ε ελέξγεηα ήηαλ 

θαιή. 

Καηνρή από Εών ή Πλεύκα 

Πνιινί απφ εζάο κπνξεί λα έρεηε αθνχζεη ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θάηη γηα 

δσηθέο θαηνρέο απφ πξάγκαηα, φπσο αιεπνχδεο, θνπλάβηα, θαληάζκαηα θαη θίδηα. Ση είλαη φκσο 

φια απηά; Μεξηθνί άλζξσπνη κηινχλ γηα ηελ αλάπηπμε Δμαηξεηηθψλ Ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο 

εμάζθεζεο ηζηγθφλγθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο δελ αλαπηχζζνληαη, 

αιιά είλαη αλζξψπηλεο εγγελείο ηθαλφηεηεο. Καηά ηελ εμέιημε φκσο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, 

νη άλζξσπνη δίλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηα πιηθά πξάγκαηα ηνπ θπζηθνχ καο θφζκνπ θαη 

εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία. Έηζη φκσο νη αλζξψπηλεο εγγελείο 

καο ηθαλφηεηεο ζηγά-ζηγά αηξνθνχλ. Σειηθά θαηαιήγνπλ λα ραζνχλ εληειψο. 

 

Γηα λα έρεη θάπνηνο Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο, πξέπεη λα ηηο αλαπηχμεη κέζσ άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο θαη λα επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπ εαπηφ. Σα δψα απφ ηελ άιιε, κελ 

έρνληαο έλαλ ηέηνηνλ πνιχπινθν λνπ, ζπλδένληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο κέζα 

απφ ην αξρέγνλν έλζηηθηφ ηνπο. Μεξηθνί άλζξσπνη ηζρπξίδνληαη φηη ηα δψα κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, φηη, γηα παξάδεηγκα, νη αιεπνχδεο γλσξίδνπλ πψο λα θαιιηεξγήζνπλ 

ληαλ ή φηη ηα θίδηα θαη θάπνηα άιια ηέηνηα δψα γλσξίδνπλ πψο λα θαιιηεξγεζνχλ θ.ιπ. Γελ 

είλαη φηη απηά ηα δψα γλσξίδνπλ πψο λα θαιιηεξγεζνχλ. Αξρηθά δελ μέξνπλ ηίπνηα γηα 

θαιιηέξγεηα. Απιά έρνπλ απηφ ην αξρέγνλν έλζηηθην. Καη ηφηε απηφ, θάησ απφ ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα αζθήζεη θάπνηα επίδξαζε. 

Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ελέξγεηα θαη λα αλαπηχμνπλ Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. 

 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα δψν κπνξεί λα έρεη θάπνηεο ηθαλφηεηεο. Παιηφηεξα ζα ιέγακε 

φηη απηφ ην δψν έρεη γίλεη πνιχ έμππλν θαηέρνληαο κεξηθέο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο. ηα κάηηα 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ ηα δψα θαληάδνπλ ηφζν ηξνκεξά, πνπ εχθνια κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ πνπ ιέσ εγψ είλαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

θαζφινπ ηξνκεξά θαη κάιηζηα δελ είλαη ηίπνηα κπξνζηά ζε έλαλ αιεζηλφ αζθνχκελν. Αλ θαη 

κπνξεί λα έρνπλ αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα ζρεδφλ ρίιηα ρξφληα, έλα κηθξφ δάθηπιν είλαη 

ππεξαξθεηφ λα ηα ζπληξίςεη. Έρνπκε πεη φηη ηα δψα έρνπλ απηφ ην αξρέγνλν έλζηηθην θαη 

πξάγκαηη κπνξεί λα έρνπλ κεξηθέο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν ππάξρεη κηα αξρή ζην ζχκπαλ καο: Σα 

δψα δελ επηηξέπεηαη λα πεηχρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα. Έηζη φινη ζαο κπνξεί λα έρεηε δηαβάζεη ζε 

αξραία βηβιία φηη θάζε θάπνηεο εθαηνληάδεο ρξφληα δψα ζθνηψλνληαη ζε κεγάιεο ή κηθξφηεξεο 

θαηαζηξνθέο. ηαλ κεηά απφ θάπνην ρξφλν θάπνην δψν αλαπηχμεη ελέξγεηα, πξέπεη λα ζθνησζεί, 

λα ρηππεζεί απφ θεξαπλφ θ.ιπ., ψζηε λα κελ θαιιηεξγεζεί. Απαγνξεχεηαη λα αζθήζνπλ 
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θαιιηέξγεηα, επεηδή δελ έρνπλ ηελ αλζξψπηλε εγγελή θχζε. Γελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

θαιιηέξγεηα φπσο ηα αλζξψπηλα φληα, δηφηη δελ θαηέρνπλ αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο. Δάλ επηηχρνπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα, ζα γίλνπλ δαίκνλεο. Έηζη δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα επηηχρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Γηαθνξεηηθά ζα ηα ζπληξίςεη ν νπξαλφο. Απηφ ην μέξνπλ θαη ηα ίδηα. Αιιά, φπσο έρσ πεη, απηή 

ηελ επνρή ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη ζε ηέηνηα παξαθκή, ψζηε δελ ππάξρεη θαθφ πνπ θάπνηνη 

άλζξσπνη δελ ζα θάλνπλ. Έρνληαο θηάζεη ζ’ απηφ ην ζεκείν, δελ είλαη ζε θίλδπλν ε αλζξψπηλε 

θνηλσλία; 

 

Σα πξάγκαηα πάληα αληηζηξέθνληαη φηαλ θηάζνπλ ζην φξην! Έρνπκε βξεη φηη φπνηε νη 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ζε πξντζηνξηθέο επνρέο βίσλαλ πεξηνδηθή θαηαζηξνθή, απηφ πάληα 

ζπλέβαηλε φηαλ ε αλζξσπφηεηα είρε θηάζεη ζην έζραην φξην εζηθήο δηαθζνξάο. Απηή ηε ζηηγκή 

ε δηάζηαζε ζηελ νπνία εκείο νη άλζξσπνη ππάξρνπκε, φπσο θαη πνιιέο άιιεο δηαζηάζεηο, είλαη 

φιεο ζε πνιχ κεγάιν θίλδπλν. Σν ίδην αιεζεχεη θαη γηα άιιεο δηαζηάζεηο ζ’ απηφ ην επίπεδν. Σα 

θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα θη απηά επίζεο βηάδνληαη λα δξαπεηεχζνπλ θαη ζέινπλ λα αλέβνπλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα. Ννκίδνπλ φηη αλεβαίλνληαο ζε πςειφηεξα επίπεδα ζα κπνξέζνπλ λα 

δξαπεηεχζνπλ. Πψο φκσο κπνξεί λα είλαη ηφζν εχθνιν; Γηα λα αζθήζεη θάπνηνο θαιιηέξγεηα 

πξέπεη λα έρεη αλζξψπηλν ζψκα. Απηφο είλαη επνκέλσο έλαο ιφγνο πνπ κεξηθνί αζθνχκελνη ηνπ 

ηζηγθφλγθ απέθηεζαλ πλεπκαηηθή ή δσηθή θαηνρή. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη αλαξσηηνχληαη: «Αθνχ ππάξρνπλ ηφζα πνιιά Μεγάια Φσηηζκέλα 

ληα ή πςεινχ επηπέδνπ δάζθαινη, γηαηί δελ ην θξνληίδνπλ απηφ;». Τπάξρεη άιιε κηα αξρή ζην 

ζχκπαλ καο: Δάλ επηδηψθεηε ή ζέιεηε θάηη, θαλείο δελ είλαη πξφζπκνο λα παξέκβεη. Δδψ ζαο 

δηδάζθνπκε λα αθνινπζείηε ηνλ νξζφ ηξφπν θαη ζπγρξφλσο ζαο εμεγνχκε ηνλ Φα κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα, γηα λα ζαο επηηξέςνπκε λα θσηηζηείηε απφ κφλνη ζαο. Δίλαη δηθή ζαο ππφζεζε εάλ 

ζέιεηε λα ηνλ κάζεηε. Ο Γάζθαινο ζάο πεξλά απφ ηελ είζνδν, αιιά απφ εζάο εμαξηάηαη εάλ ζα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Καλέλαο δελ πξφθεηηαη λα ζαο πηέζεη ή λα ζαο εμαλαγθάζεη λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα. Σν αλ ζα αζθήζεηε ή φρη θαιιηέξγεηα είλαη δηθή ζαο ππφζεζε. Με άιια ιφγηα, 

θαλέλαο δελ πξφθεηηαη λα ζαο παξεκπνδίζεη φζνλ αθνξά ην κνλνπάηη πνπ αθνινπζείηε θαη απηφ 

πνπ ζέιεηε ή απηφ πνπ πξνζπαζείηε λα απνθηήζεηε. Δκείο κπνξνχκε κφλν λα ζπκβνπιέςνπκε 

ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη θαινί. 

 

Μπνξεί λα δείηε θάπνηνπο αλζξψπνπο λα αζθνχλ ηζηγθφλγθ εθεί πέξα, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα πνπ ηνπο παίξλνπλ φιε ηελ ελέξγεηα. Πψο 

απνθηά θάπνηνο θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν; Πφζνη αζθνχκελνη ηζηγθφλγθ ζε φιε ηε ρψξα έρνπλ 

θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα πίζσ απφ ηα ζψκαηά ηνπο; Δάλ πσ ηνλ αξηζκφ, πνιινί ζα θνβεζνχλ 

λα αζθήζνπλ ηζηγθφλγθ. Ο αξηζκφο είλαη ηξνκαθηηθά κεγάινο! Γηαηί φκσο ππάξρεη απηή ε 

θαηάζηαζε; Απηά ηα πξάγκαηα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Γηαηί 

απηφ εμειίζζεηαη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ θαηλφκελν; Οη ίδηνη νη άλζξσπνη ην έρνπλ πξνθαιέζεη. 

Αθνχ ε αλζξσπφηεηα εθθπιίδεηαη ζπλερψο, παληνχ ππάξρνπλ δαίκνλεο. Οη ρεηξφηεξνη είλαη 

απηνί νη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ φινη θνπβαινχλ θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα πάλσ 

ζηα ζψκαηά ηνπο θαη απηφ είλαη πνπ κεηαδίδνπλ κε ηε δηδαζθαιία ηνπο. Πνηέ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο δελ έρεη επηηξαπεί ζηα δψα λα θαηέρνπλ αλζξψπνπο. ηαλ ην 

έθαλαλ, ζθνηψλνληαλ. πνηνο ην έβιεπε, δελ ην επέηξεπε. ηε ζεκεξηλή θνηλσλία σζηφζν 

κεξηθνί άλζξσπνη πξνζεχρνληαη ζε απηά γηα βνήζεηα, ηα ζέινπλ θαη ηα ιαηξεχνπλ. Μεξηθνί 

κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Γελ δήηεζα απηφ ζπγθεθξηκέλα!». Γελ δεηήζαηε απηφ, αιιά επηδηψμαηε 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Θα ζαο ηηο έδηλε πνηέ έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ απφ κηα νξζή 

εμάζθεζε θαιιηέξγεηαο; Ζ επηδίσμε είλαη πξνζθφιιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη απηή ε 

πξνζθφιιεζε πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Σφηε πνηνο ζαο ηηο δίλεη; Μφλν δαίκνλεο απφ άιιεο 

δηαζηάζεηο θαη δηάθνξα δψα κπνξνχλ λα ζαο ηηο δψζνπλ. Απηφ δελ είλαη ζαλ λα δεηάηε θαηνρή 

πλεχκαηνο ή δψνπ; Σφηε ζα έξζνπλ. 

 

Πφζνη άλζξσπνη αζθνχλ ηζηγθφλγθ κε νξζφ λνπ; Ζ εμάζθεζε ηζηγθφλγθ απαηηεί απφ 

θάπνηνλ λα εθηηκά ηελ αξεηή, λα θάλεη θαιέο πξάμεηο θαη λα είλαη επγεληθφο. Πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε θάζε πεξίπησζε θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Δίηε αζθψληαο ηζηγθφλγθ ζην πάξθν είηε ζην ζπίηη, πφζνη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν; Καλέλαο δελ γλσξίδεη ηη είδνο ηζηγθφλγθ αζθνχλ κεξηθνί. Δλψ εμαζθεί θαη ηαιαληεχεη ην 
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ζψκα ηνπ θάπνηνο, ηελ ίδηα ψξα κνπξκνπξίδεη: «Αρ, ε λχθε κνπ δελ κε ζέβεηαη. Κη ε πεζεξά 

κνπ είλαη αλππφθνξε!». Μεξηθνί αθφκα ζρνιηάδνπλ ηα πάληα, απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

κέρξη ηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα γηα ην νπνίν λα κε κηινχλ θαη εμνξγίδνληαη, 

φηαλ θάηη δελ ζπκθσλεί κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζθέςεο. Θα ην απνθαινχζαηε εζείο απηφ 

εμάζθεζε ηζηγθφλγθ; Δπίζεο έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο κπνξεί λα αζθεί εθεί πέξα κηα φξζηα 

ζηαηηθή άζθεζε κε ηα πφδηα ηνπ λα ηξέκνπλ απφ ηελ θνχξαζε, αιιά ν λνπο ηνπ δελ είλαη 

ήξεκνο: «ήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη ηφζν αθξηβά θαη νη ηηκέο αλεβαίλνπλ. ηε δνπιεηά δελ 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηνλ κηζζφ κνπ. Γηαηί δελ κπνξψ λα αλαπηχμσ κεξηθέο Δμαηξεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο απφ ηελ εμάζθεζε ηζηγθφλγθ; Δάλ αλαπηχμσ Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο, ζα γίλσ θαη 

εγψ δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ζα θάλσ πεξηνπζία. Θα κπνξψ λα βιέπσ αζζελείο θαη λα θάλσ 

ιεθηά». Μφιηο δεη φηη άιινη έρνπλ αλαπηχμεη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο, ζα γίλεη αθφκε πην 

αλππφκνλνο. Θα ηξέμεη πίζσ απφ Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο, ζα επηδηψμεη ην Σξίην Μάηη θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζεξαπεχεη αξξψζηηεο. θεθηείηε ην φινη: Πφζν καθξηά είλαη απηφ απφ ην Σδελ-

αλ-Ρελ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληφο καο! Δίλαη ζηνλ ηειείσο αληίζεην δξφκν. Γηα λα ην 

πνχκε ζνβαξά, απηφο ν άλζξσπνο αζθεί θαθή θαιιηέξγεηα! Χζηφζν ην θάλεη αζπλείδεηα. ζν 

πην πνιχ ζθέθηεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφζν ρεηξφηεξν γίλεηαη ην κπαιφ ηνπ. Απηφο ν 

άλζξσπνο δελ έρεη ιάβεη ηνλ Φα θαη δελ μέξεη λα εθηηκά ηελ αξεηή. Έηζη λνκίδεη φηη κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ελέξγεηα θάλνληαο απιά ηηο αζθήζεηο θαη φηη κπνξεί λα απνθηήζεη φηη ζέιεη κέζσ 

επηδίσμεο. Απηφ λνκίδεη απηφο ν άλζξσπνο. 

 

Δίλαη αθξηβψο ιφγσ ησλ θαθφβνπισλ πξνζέζεψλ ηνπ πνπ θάπνηνο έιθεη άζρεκα 

πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έλα δψν σζηφζν κπνξεί λα ην δεη: «Απηφο ν άλζξσπνο ζέιεη λα 

θάλεη πεξηνπζία κέζα απφ εμάζθεζε ηζηγθφλγθ. Ο άιινο ζέιεη λα γίλεη δηάζεκνο θαη λα 

απνθηήζεη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Α, γηα θνίηα εδψ, ην ζψκα ηνπ δελ είλαη άζρεκν θαη απηά 

πνπ έρεη είλαη επίζεο πνιχ θαιά πξάγκαηα. Σν κπαιφ ηνπ φκσο είλαη πνιχ θαθφ θαη επηδηψθεη 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο! Μπνξεί λα έρεη δάζθαιν, αιιά αθφκα θη αλ έρεη δάζθαιν, εγψ δελ 

θνβάκαη». Σν δψν γλσξίδεη φηη έλαο δάζθαινο απφ νξζή εμάζθεζε θαιιηέξγεηαο δελ ζα ηνπ 

δψζεη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο βιέπνληάο ηνλ λα ηηο επηδηψθεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. ζν 

πεξηζζφηεξν ηηο ζέιεη, ηφζν ιηγφηεξν ν δάζθαιφο ηνπ ζα ηνπ ηηο δψζεη, αθνχ είλαη αθξηβψο ε 

πξνζθφιιεζή ηνπ πνπ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. ζν πεξηζζφηεξν ζθέθηεηαη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηφζν ιηγφηεξεο Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο ζα ιάβεη θαη ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφλ είλαη λα 

θσηηζηεί ζ’ απηφ. ζν πεξηζζφηεξν ηηο επηδηψθεη, ηφζν ρεηξνηεξεχεη ν λνπο ηνπ. ην ηέινο, 

βιέπνληαο φηη απηφο ν άλζξσπνο είλαη αδηφξζσηνο, ν δάζθαιφο ηνπ ζα ηνλ αθήζεη κε έλαλ 

ζηελαγκφ θαη ζα πάςεη λα ηνλ θξνληίδεη. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ έρνπλ δάζθαιν θαη πηζαλψο λα 

θξνληίδνληαη απφ πεξαζηηθφ δάζθαιν, αθνχ ππάξρνπλ πνιιά Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ζε 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ κπνξεί λα θνηηάμεη απηφλ ηνλ άλζξσπν θαη λα 

ηνλ αθνινπζήζεη γηα κηα κέξα. Μφιηο δηαπηζηψζεη φηη δελ είλαη αξθεηά θαιφο, ην Φσηηζκέλν Ολ 

ζα ηνλ αθήζεη. Σελ επφκελε κέξα έλα άιιν Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ κπνξεί λα πιεζηάζεη θαη 

αλαθαιχπηνληαο φηη δελ είλαη θαιφο ζα ηνλ αθήζεη θη απηφ. 

 

Σν δψν γλσξίδεη φηη είηε έρεη είηε δελ έρεη δάζθαιν ή πεξαζηηθφ δάζθαιν, ν δάζθαιφο ηνπ 

δελ ζα ηνπ δψζεη απηφ πνπ επηδηψθεη. Δπεηδή ηα δψα είλαη αλίθαλα λα δνπλ ηηο δηαζηάζεηο φπνπ 

ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα κέλνπλ, δελ θνβνχληαη θαη εθκεηαιιεχνληαη ην παξαζπξάθη. 

Τπάξρεη κηα αξρή ζην ζχκπαλ καο: Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νηηδήπνηε θαη αλ επηδηψθεη 

θαη ζέιεη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ νη άιινη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ηνλ παξεκπνδίζνπλ. Σν 

δψν εθκεηαιιεχεηαη απηφ ην παξαζπξάθη. «Δάλ απηφο ζέιεη θάηη, ζα ηνπ ην πξνκεζεχζσ. Γελ 

είλαη ιάζνο γηα κέλα λα ηνλ βνεζήζσ, ζσζηά;». Έηζη ην δψν ζα ηνπ ην δψζεη. Αξρηθά δελ ηνικά 

λα ηνλ θπξηέςεη θαη ζα ηνπ δψζεη πξψηα ιίγε ελέξγεηα λα δνθηκάζεη. Ο άλζξσπνο απηφο απφ 

εθεί πνπ ηελ αλαδεηνχζε, κηα κέξα μαθληθά ζα βξεζεί κ’ απηή ηελ ελέξγεηα, κπνξψληαο κάιηζηα 

λα ζεξαπεχεη θαη αξξψζηηεο. Βιέπνληαο ην δψν φηη απηφ ιεηηνπξγεί, ην παξαπάλσ ζα απνηειέζεη 

κφλν έλα πξννίκην γηα φζα ζα αθνινπζήζνπλ. «Αθνχ ην ζέιεη, ζα πξνζθνιιεζψ ζην ζψκα ηνπ. 

Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξψ λα ηνπ δψζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη λα ην θάλσ άλεηα. Γελ 

ζέιεη ην Σξίην Μάηη; Σψξα ζα ηνπ δψζσ ηα πάληα». Καη έηζη ζα ηνλ θπξηεχζεη. 

 

Δλψ ν επηδηψθσλ λνπο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ ζθέθηεηαη απηά ηα πξάγκαηα, ην Σξίην Μάηη 

ηνπ αλνίγεη θαη επίζεο κπνξεί λα εθπέκςεη ελέξγεηα καδί κε κεξηθέο αζήκαληεο Δμαηξεηηθέο 



66 

Ηθαλφηεηεο. Δλζνπζηάδεηαη θαη λνκίδεη φηη πήξε ηειηθά απηφ πνπ αλαδεηνχζε κέζσ ηεο 

εμάζθεζεο. ηελ νπζία δελ πέηπρε ηίπνηα κέζα απφ ηελ εμάζθεζή ηνπ. Ννκίδεη φηη κπνξεί λα 

δεη κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θαη λα δηαθξίλεη πνχ βξίζθνληαη αξξψζηηεο κέζα ζην ζψκα 

θάπνηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην Σξίην Μάηη ηνπ δελ έρεη αλνίμεη θαζφινπ. Δίλαη ην δψν 

πνπ ειέγρεη ηνλ λνπ ηνπ. Σν δψν βιέπεη πξάγκαηα κε ηα κάηηα ηνπ, χζηεξα ηα αληαλαθιά ζην 

κπαιφ ηνπ θαη έηζη απηφο πηζηεχεη φηη ην Σξίην ηνπ Μάηη έρεη αλνίμεη. «Θέιεηο λα εθπέκςεηο 

γθνλγθ; Οξίζηε!». Με ην πνπ εθηείλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα εθπέκςεη ελέξγεηα, ην δψν πνπ 

βξίζθεηαη πίζσ απ’ ηελ πιάηε ηνπ ηεληψλεη θη απηφ ην πφδη ηνπ. Μφιηο εθπέκςεη ηελ ελέξγεηα, ε 

δηραισηή γιψζζα απφ ην θεθάιη απηνχ ηνπ θηδηνχ ζα βγεη λα γιείςεη ην άξξσζην ή ην 

πξεζκέλν κέξνο ηνπ αζζελνχο. Τπάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη απηνί νη άλζξσπνη 

έρνπλ φινη πλεπκαηηθή ή δσηθή θαηνρή κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

 

Δπεηδή απηφο ν άλζξσπνο επηδηψθεη πξάγκαηα, φπσο πεξηνπζία θαη θήκε, απέθηεζε 

Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο. Μπνξεί λα ζεξαπεχεη αξξψζηηεο θαη απφ ην Σξίην ηνπ Μάηη επίζεο 

κπνξεί λα δεη πξάγκαηα. Απηφ ηνλ επραξηζηεί πνιχ. Σν δψν φκσο ην βιέπεη, «Γελ ζέιεηο λα 

θάλεηο πεξηνπζία; Πνιχ θαιά, ζα ζε νδεγήζσ εγψ λα θάλεηο ιεθηά». Δίλαη πνιχ εχθνιν λα 

ειέγμεη ηνλ λνπ ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. Σν δψν κπνξεί λα θάλεη πνιινχο αλζξψπνπο, πάξα 

πνιινχο, λα έξζνπλ ζ’ απηφλ γηα ζεξαπεία. Αιιά θνηηάμηε ηη άιιν γίλεηαη: Δλψ απηφο ζεξαπεχεη 

κηα αξξψζηηα εδψ, ην δψν θάλεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα ηνλ δηαθεκίζνπλ ζηηο εθεκεξίδεο ηνπο 

εθεί πέξα. Άγεη θαη θέξεη ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Δάλ 

θάπνηνο αζζελήο δελ ηνλ πιεξψζεη αξθεηά ρξήκαηα, ζα έρεη επηπηψζεηο. Σν δψν ζα πξνθαιέζεη 

πνλνθέθαιν ζηνλ αζζελή. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηνπ πιεξψζεη πνιιά ρξήκαηα θάπνηνο. 

Έηζη απηφο ν άλζξσπνο έρεη επηηχρεη θαη θήκε θαη πινχηε, αθνχ ηα ιεθηά έξρνληαη θαη ε θήκε 

επηηπγράλεηαη. Δπίζεο έρεη γίλεη θαη δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ. πλήζσο έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο 

δελ εθηηκά ην ζίλζηλγθ θαη ηνικά λα πεη νηηδήπνηε. Γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζα πηζηεχεη πσο κφλν ηα 

νπξάληα είλαη πάλσ απ’ απηφλ, ηνικψληαο αθφκα λα ηζρπξηζηεί φηη ν ίδηνο είλαη ε κεηελζάξθσζε 

ηεο Λαίδεο Μεηέξαο Βαζίιηζζαο
14

 ή ηνπ Μέγα Απηνθξάηνξα Νεθξίηε
15

. Αθφκα ζα ηνικήζεη λα 

απνθαιέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ Φν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη πεξάζεη απφ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζίλζηλγθ, γη’ απηφ επηδηψθεη Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο κέζα απφ ηελ εμάζθεζή ηνπ. Έηζη ν ίδηνο 

θέξλεη ηελ θαηνρή πλεχκαηνο ή δψνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Καη πνχ είλαη ην ιάζνο κ’ απηφ; Δθφζνλ 

ππάξρνπλ ρξήκαηα ή πεξηνπζία πνπ κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη θαη θήκε λα επηηχρεη, είλαη 

θαιφ». Πνιινί άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. κσο επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ, ην 

δψν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ζθνπφ θαη δελ ην θάλεη γηα ην ηίπνηα. ην ζχκπαλ 

ππάξρεη κηα αξρή: «Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο». Ση απνθηά; Πξηλ ιίγν δελ ην αλέθεξα; 

Θέιεη λα απνθηήζεη ηελ νπζία ηνπ ζψκαηφο ζαο γηα λα θαιιηεξγήζεη αλζξψπηλε κνξθή θαη γη’ 

απηφ ζπιιέγεη ηελ αλζξψπηλε νπζία απφ ην ζψκα ελφο αλζξψπνπ. Σν αλζξψπηλν ζψκα φκσο 

έρεη κφλν απηφ ην θνκκαηάθη νπζίαο. Δάλ ζέιεη θαλείο λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, έρεη κφλν απηφ 

ην έλα θνκκάηη. Δάλ επηηξέςεηε ζην δψν λα ην πάξεη, μεράζηε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Πψο ζα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα; Γελ ζα έρεηε ηίπνηα πιένλ θαη δελ ζα κπνξέζεηε θαζφινπ λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα. Οξηζκέλνη κπνξεί λα ηζρπξηζηνχλ: «Γελ ζέισ λα αζθήζσ θαιιηέξγεηα, ζέισ κφλν 

λα θάλσ ιεθηά. ζν έρσ ιεθηά, φια είλαη εληάμεη. Πνηνο λνηάδεηαη!» Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ 

φηη κπνξεί λα ζέιεηε λα θάλεηε πεξηνπζία, αιιά δελ ζα ζθέθηεζηε έηζη φηαλ ζαο εμεγήζσ ηνλ 

ιφγν. Γηαηί; Δάλ ην δψν αθήζεη ην ζψκα ζαο λσξίο, ηα ηέζζεξα άθξα ζαο ζα είλαη πνιχ 

αδχλακα. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο, ζα είζηε έηζη γηα ηελ ππφινηπε δσή ζαο, επεηδή έρεη πάξεη 

κεγάιν κέξνο ηεο νπζίαο ζαο. Δάλ αθήζεη ην ζψκα ζαο αξγά, ζα κείλεηε θπηφ θαη ζα πεξάζεηε 

ηελ ππφινηπε δσή ζαο ζην θξεβάηη, απιά αλαζαίλνληαο. Έρεηε ρξήκαηα, κπνξείηε φκσο λα ηα 

μνδέςεηε; Έρεηε θήκε, κπνξείηε λα ηελ απνιαχζεηε; Γελ είλαη ηξνκαθηηθφ; 

 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηέο αλάκεζα ζηνπο αζθνχκελνπο ζήκεξα θαη 

είλαη πάξα πνιιέο. Έλα δψν φρη κφλν κπνξεί λα θαηέρεη έλαλ άλζξσπν, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

ζθνηψζεη ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ, λα κπεη κέζα ζην Παιάηη Νηγνπάλ
16

 ηνπ θαη λα κείλεη εθεί. 

                                                 
14

 Λαίδε Μεηέξα Βαζίιηζζα: ζηελ θηλέδηθε κπζνινγία πςεινχ επηπέδνπ ζειπθή ζεφηεηα κέζα ζηα Σξία Βαζίιεηα. 
15

 Ο Μέγαο Απηνθξάηνξαο Νεθξίηεο: ζηελ θηλέδηθε κπζνινγία είλαη ε ζεφηεηα πνπ επηβιέπεη ηα Σξία Βαζίιεηα. 
16

 Παιάηη Νηγνπάλ: ηαντζηηθφο φξνο γηα ηελ επίθπζε. 
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Έηζη ελψ απηφο ν άλζξσπνο ζα κνηάδεη κε αλζξψπηλν νλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα είλαη. 

Αθφκε θαη απηά κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζήκεξα. Κη απηφ επεηδή ηα αλζξψπηλα εζηθά πξφηππα 

έρνπλ αιιάμεη. ηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη θαθφ, απηφο ν άλζξσπνο δελ ζα ην πηζηέςεη, αθφκα θαη 

αλ ηνπ πείηε φηη πξάηηεη αδηθία. Ο ίδηνο ζεσξεί ζσζηφ θαη πξέπνλ λα θάλεη ρξήκαηα, λα απνδεηά 

ηα ρξήκαηα ή λα θάλεη πεξηνπζία θαη φηη φια απηά είλαη νξζά. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ ζα 

δηζηάζεη λα βιάςεη θαη λα δεκηψζεη ηνπο άιινπο. Γηα λα θάλεη ρξήκαηα ζα δηαπξάμεη 

νπνηαδήπνηε ακαξηία θαη ζα ηνικήζεη λα θάλεη νηηδήπνηε. Υσξίο λα ράζεη θάηη, ην δψν δελ ζα 

θεξδίζεη ηίπνηα. Πψο κπνξεί λα ζαο δψζεη θάηη, ρσξίο λα κελ πάξεη ηίπνηα; Θέιεη λα πάξεη 

πξάγκαηα απφ ην ζψκα ζαο. Φπζηθά έρνπκε πεη φηη θάπνηνο κπαίλεη ζε κπειάδεο, επεηδή νη ίδηεο 

ηνπ νη αμίεο θαη ν ίδηνο ηνπ ν λνπο δελ είλαη ζσζηφο θαη νξζφο. 

 

Δκείο δηδάζθνπκε ην Φάινπλ Νηάθα. ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηεο ζρνιήο καο δελ ζα 

αληηκεησπίζεηε ηέηνηα πξνβιήκαηα, εθφζνλ κπνξέζεηε λα ρεηξηζηείηε θαιά ην ζίλζηλγθ ζαο, 

αθνχ έλαο νξζφο λνπο κπνξεί λα θαζππνηάμεη εθαηφ θαθά. Δάλ δελ κπνξέζεηε λα δηαηεξήζεηε 

ην ζίλζηλγθ ζαο νξζφ θαη επηδηψθεηε απηφ ή εθείλν, ζίγνπξα ζα βξεζείηε ζε πξνβιήκαηα. 

Μεξηθνί άλζξσπνη απιά δελ κπνξνχλ λα παξαηήζνπλ απηά πνπ αζθνχζαλ θάπνηε. Δκείο 

απαηηνχκε νη άλζξσπνη λα αζθνχλ έλαλ κφλν ηξφπν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, αθνχ ζηε γλήζηα 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο θάπνηνο πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλνο ζε έλαλ ζηφρν. Μεξηθνί δάζθαινη 

ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ γξάςεη βηβιία. αο πιεξνθνξψ φηη απηά ηα βηβιία πεξηέρνπλ παληφο είδνπο 

πξαγκάησλ θαη είλαη νιφηδηα κ’ απηά πνπ εμαζθνχλ: Δίλαη θίδηα, αιεπνχδεο θαη θνπλάβηα. 

Καζψο δηαβάδεηε απηά ηα βηβιία, απηά ηα πξάγκαηα ζα μεπεδήζνπλ απ’ ηηο ιέμεηο. Έρσ πεη φηη 

νη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά ησλ αιεζηλψλ θαηά πνιιέο θνξέο θαη 

δελ κπνξείηε λα ηνπο δηαθξίλεηε. Έηζη ζα πξέπεη λα μέξεηε πνιχ θαιά ηη θάλεηε. Γελ ζαο ιέσ 

εδψ φηη πξέπεη λα αζθήζεηε Φάινπλ Νηάθα – κπνξείηε λα αζθεζείηε ζε φπνηα ρνιή ζέιεηε. 

κσο ππήξρε έλα ξεηφ ζην παξειζφλ: «Δίλαη πξνηηκφηεξν γηα θάπνηνλ λα κε ιάβεη νξζή 

δηδαζθαιία γηα ρίιηα ρξφληα παξά λα θαιιηεξγήζεη άζθεζε άγξηαο αιεπνχο γηα κηα κέξα». 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη θαλείο λα μέξεη πνιχ θαιά ηη θάλεη θαη λα αζθεί εηιηθξηλά θαιιηέξγεηα θαηά 

ηνλ νξζφ ηξφπν. Μελ κπεξδέςεηε ηίπνηα άιιν ζηελ θαιιηέξγεηα, νχηε θαλ λνεηηθή πξφζεζε. Σα 

Φάινπλ κεξηθψλ αλζξψπσλ είλαη παξακνξθσκέλα. Γηαηί είλαη παξακνξθσκέλα; Οη ίδηνη 

ηζρπξίδνληαη φηη δελ έρνπλ αζθήζεη άιια ηζηγθφλγθ. Χζηφζν ηελ ψξα πνπ αζθνχλ κε ηηο 

ζθέςεηο ηνπο πξνζζέηνπλ πξάγκαηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο εμαζθήζεηο ηνπο. Γελ πξνζζέηνληαη 

απηά ηα πξάγκαηα ζηελ εμάζθεζε; Απηά φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο θαηνρήο απφ πλεχκα ή δψν. 

Ζ πκπαληηθή Γιώζζα 

Ση είλαη ε «ζπκπαληηθή γιψζζα»; Ζ «ζπκπαληηθή γιψζζα» είλαη φηαλ έλαο άλζξσπνο 

κπνξεί μαθληθά λα κηιήζεη κηα άγλσζηε γιψζζα. Μνπξκνπξίδεη θάηη πνπ θαη ν ίδηνο δελ κπνξεί 

λα θαηαιάβεη. Κάπνηνο κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηειεπάζεηαο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε γεληθή ηδέα, 

αιιά είλαη αλίθαλνο λα θαηαιάβεη ηη ζπγθεθξηκέλα ιέεη απηφο ν άλζξσπνο. Τπάξρνπλ επίζεο 

άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ θαη κηινχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Μεξηθνί ην βξίζθνπλ 

πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ θαη ην ζεσξνχλ ηθαλφηεηα, αθφκα θαη ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα. Γελ είλαη 

νχηε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα νχηε θαλ ηθαλφηεηα ελφο αζθνχκελνπ. Οχηε βέβαηα κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχζεη ην επίπεδν ελφο αλζξψπνπ. Σφηε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη; Δίλαη φηη ν λνπο ζαο 

ειέγρεηαη απφ έλα μέλν πλεχκα. Κη φκσο, αθφκα θη απηφ κπνξεί λα ην ζεσξήζεηε πνιχ θαιφ θαη 

λα ην ζέιεηε θαη λα είζηε θαη ραξνχκελνη γη’ απηφ. ζν πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη είζηε, ηφζν 

θαιχηεξα ζαο ειέγρεη. Χο πξαγκαηηθφο αζθνχκελνο πψο κπνξείηε λα ηνπ επηηξέπεηε λα ζαο 

ειέγρεη; Δπηπιένλ απηφ έξρεηαη απφ πνιχ ρακειφ επίπεδν. Χο γλήζηνη αζθνχκελνη επνκέλσο δελ 

πξέπεη λα πξνζθαινχκε απηά ηα πξνβιήκαηα. 

 

Σα αλζξψπηλα φληα είλαη ε ςπρή φιεο ηεο χιεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πην πνιχηηκα. Πψο 

κπνξείηε λα ειέγρεζηε απ’ απηά ηα πξάγκαηα; Πφζν ιππεξφ είλαη ην φηη απαξληέζηε ην ίδην ζαο 

ην ζψκα! Μεξηθά απ’ απηά ηα πξάγκαηα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηα αλζξψπηλα ζψκαηα. Μεξηθά 

δελ είλαη αιιά παξακέλνπλ ζε κηα θνληηλή απφζηαζε απφ ηνπο αλζξψπνπο. Παξ’ φια απηά ζαο 

επεξεάδνπλ θαη ζαο ειέγρνπλ. ηαλ ζειήζεηε λα κηιήζεηε απηή ηε γιψζζα, ζα ζαο αθήζνπλ λα 

κηιήζεηε θαη λα κνπξκνπξίζεηε θάπνηα πξάγκαηα. Ζ γιψζζα απηή κπνξεί επίζεο λα πεξαζηεί 

θαη ζε άιινλ, εάλ ζέιεη λα ηε κάζεη. Αλ είλαη αξθεηά ζαξξαιένο λα ηε δνθηκάζεη, κπνξεί θη 



68 

απηφο λα ηε κηιήζεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά ηα πξάγκαηα έξρνληαη θαηά νκάδεο. Δάλ ζέιεηε 

λα ηε κηιήζεηε, θάπνην απ’ απηά ζα έξζεη θαη ζ’ εζάο θαη ζα ζαο αθήζεη λα ηελ αξζξψζεηε. 

 

Πψο κπνξεί θαη ζπκβαίλεη απηφ ην πξάγκα; πσο ζαο έρσ πεη, φια απηά ζέινπλ λα 

αλαβαζκίζνπλ ηα επίπεδά ηνπο. Αιιά επεηδή δελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο εθεί πέξα, δελ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Έηζη βξήθαλ κηα ηδέα. Θέινπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ θαιέο πξάμεηο, αιιά δελ μέξνπλ πψο. Γλσξίδνπλ φηη ε 

ελέξγεηα πνπ εθπέκπνπλ κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηελ αξξψζηηα ελφο αζζελή θαη λα αλαθνπθίζεη 

πξνζσξηλά ηνλ πφλν ηνπ, αιιά δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ αζζέλεηα. Αλάινγα γλσξίδνπλ φηη 

απηφ κπνξεί λα θαηνξζσζεί, αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζηφκα ελφο αλζξψπνπ γηα λα εθπέκςεη ηελ 

ελέξγεηα. Απηφ ζπκβαίλεη. Μεξηθνί άλζξσπνη ην απνθαινχλ νπξάληα γιψζζα θαη ππάξρνπλ 

θάπνηνη πνπ ην απνθαινχλ γιψζζα ηνπ Φν. Απηφ είλαη ζπθνθάληεζε ηνπ Φν. Δγψ ην απνθαιψ 

ζθέηε αλνεζία! 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν Φν δελ αλνίγεη ην ζηφκα ηνπ έηζη επηπφιαηα γηα λα κηιήζεη. Δάλ άλνηγε 

ην ζηφκα ηνπ θαη κηινχζε ζηε δηάζηαζή καο ζα πξνθαινχζε ζεηζκφ εδψ θάησ. Με ηέηνην 

δπλαηφ ήρν πψο ζα κπνξνχζε απηφ λα επηηξαπεί; Μεξηθνί άλζξσπνη ιέλε: «Σν Σξίην Μάηη κνπ 

είδε έλαλ Φν λα κνπ κηιάεη». Γελ κηινχζε ζ’ εζάο. Μεξηθνί άλζξσπνη επίζεο είδαλ ην Φάζελ 

κνπ λα θάλεη ην ίδην πξάγκα. Οχηε ην Φάζελ κνπ κηινχζε ζ’ εζάο. Ζ ζθέςε πνπ εμέπεκςε είρε 

δηζδηάζηαην ήρν. ηαλ ην αθνχζαηε εζείο, αθνχζηεθε ζαλ λα κηινχζε. πλήζσο κηιά ζηε δηθή 

ηνπ δηάζηαζε. ηαλ φκσο θηάλεη σο εδψ, δελ κπνξείηε λα μερσξίζεηε θαζαξά ηη ιέεη, επεηδή νη 

έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ. Έλα ζίηζελ
17

 

ζηε δηθή καο δηάζηαζε είλαη δχν ψξεο. ’ εθείλε ηε κεγάιε δηάζηαζε εθεί πέξα έλα δηθφ καο 

ζίηζελ είλαη έλαο ρξφλνο θαη ν δηθφο καο είλαη πην αξγφο απφ ηνλ ρξφλν εθεί πέξα. 

 

Τπήξρε έλα ξεηφ ζην παξειζφλ: «Μηα κέξα ζηνλ νπξαλφ, ρίιηα ρξφληα ζηε γε». Απηφ 

αλαθέξεηαη ζηνπο νπξάληνπο παξάδεηζνπο, φπνπ νη έλλνηεο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δελ 

ππάξρνπλ. Γειαδή εθείλνη είλαη παξάδεηζνη ζηνπο νπνίνπο θαηνηθνχλ ηα Μεγάια Φσηηζκέλα 

ληα, φπσο ν Παξάδεηζνο ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο, ν Κξπζηάιιηλνο Παξάδεηζνο, ν 

Παξάδεηζνο ηνπ Φάινπλ θαη ν Παξάδεηζνο ηνπ Λσηνχ. ’ απηά ηα κέξε αλαθέξεηαη. ε εθείλε 

σζηφζν ηε κεγάιε δηάζηαζε ν ρξφλνο, αληίζεηα, είλαη γξεγνξφηεξνο απφ ηνλ δηθφ καο. Δάλ 

κπνξείηε λα ην ιάβεηε, ζα αθνχζεηε θάπνηνλ λα κηιά. Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ελαθνήο θαη έρνπλ ηα απηηά ηνπο αλνηρηά. Μπνξνχλ λα αθνχζνπλ θάπνηνλ λα κηιά, αιιά φρη 

θαζαξά. Οηηδήπνηε αθνχζεηε ζα κνηάδεη κε ηηηίβηζκα πνπιηνχ ή κε ην παίμηκν ελφο πηθάπ ζε 

πςειή ηαρχηεηα. Γελ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηη είλαη. Βέβαηα κεξηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ 

πξάγκαηη λα αθνχζνπλ κνπζηθή θαη νκηιία. Απηνί δηαζέηνπλ κηα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ κεηαθνξηθφ φρεκα, εμαιείθνληαο ηε δηαθνξά ρξφλνπ κεηαμχ ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ. Σφηε ν ήρνο κπνξεί λα θηάζεη ζηα απηηά ζαο θαζαξά θαη λα μερσξίζεηε απηά πνπ 

αθνχηε. Έηζη αθξηβψο είλαη. Μεξηθνί άλζξσπνη ην νλνκάδνπλ γιψζζα ηνπ Φν, αιιά δελ είλαη ζε 

θακία πεξίπησζε. 

 

ηαλ δχν Φσηηζκέλα ληα ζπλαληηνχληαη, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα πάληα κε έλα 

ρακφγειν. Απηφ νθείιεηαη ζηε ρσξίο ήρν ηειεπαζεηηθή ηνπο επηθνηλσλία θαη φ,ηη ιακβάλεηαη 

είλαη ζε δηζδηάζηαην ήρν. ηαλ ρακνγεινχλ, έρνπλ ήδε αληαιιάμεη ηηο ηδέεο ηνπο. Απηή δελ 

είλαη ε κφλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιινλ ηξφπν. 

Ξέξεηε φηη ζηνλ Σαληξηζκφ νη Θηβεηηαλνί ιάκα είλαη πνιχ εθιεθηηθνί κε ηε ρξήζε 

ζπλζεκαηνινγηθψλ ρεηξνλνκηψλ. Δάλ ξσηήζεηε έλαλ ιάκα γηα ην ηη είλαη ζπλζεκαηνινγηθέο 

ρεηξνλνκίεο, ζα ζαο πεη φηη είλαη ε «ππέξηαηε γηφγθα». Αιιά γηα πνην πξάγκα ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη; Γελ μέξεη νχηε απηφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε γιψζζα ησλ Μεγάισλ 

Φσηηζκέλσλ λησλ. ηαλ ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη, ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιεο 

ζπλζεκαηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο – είλαη πνιχ φκνξθεο θαη απνηεινχληαη απφ δηάθνξεο κεγάιεο 

ζπλζεκαηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο. ηαλ ππάξρνπλ ιίγνη άλζξσπνη, ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο 

ζπλζεκαηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο. Κη απηέο είλαη πνιχ φκνξθεο θαη απνηεινχληαη απφ δηάθνξεο 

κηθξέο ζπλζεκαηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο. Δίλαη πνιχ εμειηγκέλεο θαη πινχζηεο, επεηδή είλαη 

γιψζζα. ην παξειζφλ απηφ ήηαλ νπξάλην κπζηηθφ θαη ηψξα ην έρνπκε απνθαιχςεη. Απηφ πνπ 
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 ίηζελ : θηλέδηθε κνλάδα ρξφλνπ γηα δχν ψξεο. 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζην Θηβέη είλαη κφλν κεξηθέο θηλήζεηο απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμάζθεζε θαη νη 

άλζξσπνη ηηο έρνπλ ηαμηλνκήζεη θαη ζπζηεκαηνπνηήζεη. Υξεζηκεχνπλ κφλν ζαλ γιψζζα ζηελ 

εμάζθεζε θαη ππάξρνπλ κφλν κεξηθνί ηχπνη ρεηξνλνκηψλ γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ. Οη γλήζηεο 

ζπλζεκαηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο είλαη πάξα πνιχ εθιεπηπζκέλεο. 

Ση Έρεη Γώζεη ν Γάζθαινο ζηνπο Αζθνύκελνπο; 

Βιέπνληάο κε κεξηθνί άλζξσπνη ζθίγγνπλ ην ρέξη κνπ θαη δελ ην αθήλνπλ. ηαλ άιινη 

βιέπνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα αληαιιάζζνπλ ρεηξαςία καδί κνπ, έξρνληαη θη απηνί λα 

αληαιιάμνπλ ρεηξαςία καδί κνπ. Γλσξίδσ ηη ππάξρεη ζην κπαιφ ηνπο. Μεξηθνί είλαη πνιχ 

ραξνχκελνη πνπ ζα αληαιιάμνπλ ρεηξαςία κε ηνλ δάζθαιν. Μεξηθνί ζέινπλ λα ιάβνπλ θάπνηα 

κελχκαηα θαη δελ αθήλνπλ ην ρέξη κνπ. αο έρνπκε πεη φηη ε πξαγκαηηθή άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

είλαη δηθή ζαο ππφζεζε. Γελ είκαζηε εδψ γηα ζεξαπεία θαη πγεία νχηε γηα λα ζαο δψζνπκε 

θάπνηα κελχκαηα ή λα ζεξαπεχζνπκε ηηο αξξψζηηέο ζαο. Γελ καο αθνξνχλ απηά ηα πξάγκαηα. 

Οη αζζέλεηέο ζαο ζα ζεξαπεπηνχλ άκεζα απφ εκέλα. Απηνί πνπ αζθνχληαη ζε ρψξνπο άζθεζεο 

ζα έρνπλ ην θάζελ κνπ, γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αζζέλεηέο ηνπο. Απηνί πνπ κειεηνχλ Νηάθα, 

δηαβάδνληαο ην βηβιίν κφλνη ηνπο, επίζεο ζα έρνπλ ην θάζελ κνπ γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηηο 

αζζέλεηέο ηνπο. Ννκίδεηε φηη ζα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο αγγίδνληαο ην ρέξη κνπ; Γελ είλαη 

αζηείν απηφ; 

 

Σν γθνλγθ εμαξηάηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ. Δάλ δελ αζθείηε θαιιηέξγεηα 

εηιηθξηλά, ην γθνλγθ ζαο δελ κεγαιψλεη. Απηφ είλαη επεηδή ππάξρεη κνλάδα κέηξεζεο γηα ην 

ζίλζηλγθ. Δλψ ην γθνλγθ ζαο κεγαιψλεη, έλαο πνπ βξίζθεηαη ζηα πςειά επίπεδα κπνξεί λα δεη 

φηη, φηαλ ε πξνζθφιιεζή ζαο, απηή ε πιηθή νπζία, αθαηξεζεί, έλα είδνο κνλάδαο κέηξεζεο 

αλαπηχζζεηαη πάλσ απφ ην θεθάιη ζαο. Απηή ε κνλάδα κέηξεζεο έρεη ηε κνξθή ζηήιεο γθνλγθ. 

Σν χςνο ηεο είλαη ηφζν ςειφ φζν θαη ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ζαο. Αληηπξνζσπεχεη ην γθνλγθ πνπ 

έρεηε θαιιηεξγήζεη. Αληηπξνζσπεχεη επίζεο ην χςνο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζίλζηλγθ ζαο. Γελ ζα έρεη 

θαλέλα απνηέιεζκα, φζν θαη αλ ζαο πξνζζέζνπλ άιινη άλζξσπνη. Οχηε ην ειάρηζην δελ κπνξεί 

λα πξνζηεζεί. Γελ πξφθεηηαη λα παξακείλεη εθεί θαη ζα απνθνιιεζεί εμ νινθιήξνπ. Μπνξψ 

ακέζσο λα ζαο θάλσ λα θηάζεηε ζηελ θαηάζηαζε ηεο «Γέζκεο ησλ Σξηψλ Λνπινπδηψλ πάλσ 

απφ ην θεθάιη» (αλρνπά ηδνπληίλγθ). Μφιηο φκσο παηήζεηε έμσ απ’ απηή ηελ πφξηα, ην γθνλγθ 

ζα απνθνιιεζεί, γηαηί δελ είλαη δηθφ ζαο θαη δελ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα. 

Δπεηδή ην ζίλζηλγθ ζαο δελ είλαη αθφκα ζε εθείλν ην επίπεδν, δελ κπνξεί λα παξακείλεη εθεί. 

Οπνηνζδήπνηε θαη αλ επηζπκήζεη λα ην πξνζζέζεη ζ’ εζάο, δελ ζα κπνξέζεη λα ην θάλεη, επεηδή 

πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηδίνπ, απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δηθνχ ηνπ λνπ. 

Μπνξείηε λα αλεβείηε κφλν αλαπηχζζνληαο ζηαζεξά ην δηθφ ζαο γθνλγθ, βειηηψλνληαο ζπλερψο 

ηνλ εαπηφ ζαο θαη ζπληαπηηδφκελνη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Μεξηθνί άλζξσπνη 

δεηνχλ ην απηφγξαθφ κνπ, αιιά δελ ζέισ λα ηνπο ην δψζσ. Μεξηθνί θαπρηνχληαη φηη έρνπλ ην 

απηφγξαθν ηνπ Γαζθάινπ, ζέινπλ λα ην επηδείμνπλ ή ζέινπλ ην κήλπκα ηνπ Γαζθάινπ λα ηνπο 

πξνζηαηέςεη. Απηφ δελ είλαη άιιε κηα πξνζθφιιεζε; Μφλνη ζαο πξέπεη λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα. Γηα πνηα κελχκαηα κηιάηε; Δίλαη δπλαηφλ λα αλαδεηάηε ηέηνηα πξάγκαηα ζε 

θαιιηέξγεηα πςεινχ επηπέδνπ; Πνην ην φθεινο; Απηά αθνξνχλ κφλν απηνχο πνπ ςάρλνπλ 

ζεξαπεία θαη πγεία. 

 

ε πνιχ κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ην θάζε κηθξνζθνπηθφ ζσκαηίδην απφ ην γθνλγθ πνπ 

αλαπηχζζεηε, έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα κνξθή κ’ εζάο. Αθνχ θηάζεηε «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Σξηπινχ Κφζκνπ», ζα θαιιηεξγήζεηε ην ζψκα ελφο Φν. Σν γθνλγθ απηφ ζα πάξεη ηε κνξθή ελφο 

Φν. Δίλαη απίζηεπηα φκνξθν θαη θάζεηαη πάλσ ζε ινπινχδη ισηνχ. Κάζε κηθξνζθνπηθφ 

ζσκαηίδην είλαη έηζη. Σν γθνλγθ ελφο δψνπ φκσο είλαη θάηη ζαλ κηθξέο αιεπνχδεο ή θίδηα θαη ζε 

πνιχ κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ηα ιεπηά ηνπο ζσκαηίδηα έρνπλ απηή ηε κνξθή. Τπάξρεη επίζεο 

θάηη πνπ νλνκάδεηαη «κελχκαηα». Μεξηθνί άλζξσπνη αλαθαηεχνπλ ηζάη θαη ζαο ιέλε λα ην 

πηείηε, δηφηη ζεσξείηαη γθνλγθ. Έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο ζέιεη κφλν πξνζσξηλά λα 

αλαθνπθίζεη ηνπο πφλνπο ηνπ αλαβάιινληαο θαη θαηαζηέιινληαο ηελ αξξψζηηά ηνπ. ην θάησ-

θάησ έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο είλαη έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο. Δκείο δελ αζρνινχκαζηε 

κε ην πψο απηφο θάλεη ην ζψκα ηνπ άλσ θάησ. Δζείο είζηε αζθνχκελνη. Γη’ απηφ ζαο ηα ιέσ 

απηά. Απφ εδψ θαη πέξα δελ πξέπεη λα θάλεηε ηέηνηα πξάγκαηα. Πνηέ κελ αλαδεηάηε ηέηνηα 
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πξάγκαηα, φπσο ηα απνθαινχκελα «κελχκαηα», απηφ ή εθείλν. Έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ 

ηζρπξίδεηαη: «αο δίλσ κελχκαηα θαη κπνξείηε λα ηα ιάβεηε ζε φια ηα κέξε ηεο ρψξαο». Ση 

ιακβάλεηε; αο ιέσ φηη απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη πνιχ ρξήζηκα. Αθφκα θη αλ ππνζέζνπκε 

φηη είλαη θαιά, είλαη κφλν γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Χο αζθνχκελνη σζηφζν ην γθνλγθ καο 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηθή καο θαιιηέξγεηα. Μελχκαηα απφ άιινπο αλζξψπνπο δελ κπνξνχλ λα 

αλαβαζκίζνπλ ην επίπεδφ ζαο παξά κφλν λα ζεξαπεχζνπλ αξξψζηηεο γηα θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο. Πξέπεη λα δηαηεξείηε νξζφ λνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα 

άιινλ. Μφλν φηαλ αιεζηλά αζθείηε θαιιηέξγεηα νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ζαο κπνξείηε λα 

αλαβαζκίζεηε ην επίπεδφ ζαο. 

 

Σφηε ηη ζαο έρσ δψζεη; ινη γλσξίδεηε φηη πνιινί αζθνχκελνί καο δελ έρνπλ αζθήζεη πνηέ 

ηζηγθφλγθ θαη ηα ζψκαηά ηνπο θνπβαινχλ αξξψζηηεο. Παξ’ φιν πνπ αξθεηνί άλζξσπνη έρνπλ 

αζθήζεη ηζηγθφλγθ γηα πνιιά ρξφληα, αθφκα παξακέλνπλ ζην επίπεδν ηνπ ηζη ρσξίο λα έρνπλ 

απνθηήζεη θαζφινπ γθνλγθ. Βέβαηα κεξηθνί έρνπλ ζεξαπεχζεη αζζελείο ρσξίο λα γλσξίδνπλ πψο 

ην έθαλαλ. ηαλ ζαο κηινχζα γηα ην δήηεκα ηεο θαηνρήο απφ πλεχκα ή δψν, ήδε αθαηξνχζα ηα 

θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα, φπνηα θαη αλ ήηαλ, απφ ηα ζψκαηα ησλ γλήζησλ αζθνχκελσλ ηνπ 

Νηάθα. Έηζη έρσ αθαηξέζεη φια εθείλα ηα πξάγκαηα θαη κέζα θαη έμσ απφ ηα ζψκαηά ηνπο. 

ηαλ εθείλνη πνπ πξαγκαηηθά αζθνχλ θαιιηέξγεηα κφλνη ηνπο δηαβάζνπλ απηφλ ηνλ Νηάθα, ζα 

θαζαξίζσ θαη ηα δηθά ηνπο ζψκαηα. Δπηπιένλ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ζαο πξέπεη επίζεο λα 

θαζαξηζηεί. ζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα πξέπεη λα πεηάμεηε εθείλε ηελ πιαθέηα πλεπκάησλ
18

 

γηα ηελ αιεπνχ ή ην θνπλάβη πνπ παιηφηεξα θπιάζζαηε επιαβηθά. ια απηά έρνπλ ηαθηνπνηεζεί 

θαη δελ ππάξρνπλ πηα. Δπεηδή ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, κπνξνχκε λα δηεπθνιχλνπκε 

φζν πην πνιχ κπνξνχκε ηνλ δξφκν ζαο θαη επνκέλσο απηά ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα 

εζάο. κσο απηά γίλνληαη κφλν γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο αζθνχκελνπο. Φπζηθά κεξηθνί άλζξσπνη 

δελ ζέινπλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη κέρξη ηψξα δελ έρνπλ θαλ θαηαιάβεη ηη είλαη ε 

θαιιηέξγεηα. Απηνχο βέβαηα δελ κπνξνχκε λα ηνπο θξνληίζνπκε. Φξνληίδνπκε κφλν ηνπο 

πξαγκαηηθνχο αζθνχκελνπο. 

 

Τπάξρεη θαη έλαο άιινο ηχπνο αλζξψπνπ. ην παξειζφλ κπνξεί θάπνηνο λα 

πιεξνθνξήζεθε φηη είρε θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν. Καη ν ίδηνο έηζη έλησζε. Χζηφζν, αθφκα θη 

αθνχ ηνπ αθαηξέζεθε, ην κπαιφ ηνπ εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γη’ απηφ. Γηαξθψο ζθέθηεηαη φηη ε 

θαηάζηαζε απηή αθφκα ππάξρεη. Πηζηεχεη φηη ην πλεχκα ή ην δψν είλαη αθφκα εθεί. Δίλαη θαη 

απηφ κηα πξνζθφιιεζε πνπ απνθαιείηαη ππνςία. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, απηφο ν άλζξσπνο 

κπνξεί θαη πάιη λα ην θέξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Πξέπεη λα εγθαηαιείςεη θάπνηνο απηή ηελ 

πξνζθφιιεζε, αθνχ ε θαηνρή πλεχκαηνο ή δψνπ δελ ππάξρεη πηα. Μεξηθνί άλζξσπνη ήδε 

θαζαξίζηεθαλ απφ απηά ηα πξάγκαηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο. Έρσ ήδε ηαθηνπνηήζεη 

απηά ηα πξάγκαηα γηα απηνχο – έρσ αθαηξέζεη νινθιεξσηηθά ηελ θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν. 

 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν απαηηεί ηα ζεκέιηα λα ηεζνχλ ζε άζθεζε ρακεινχ επηπέδνπ. Σν νπξάλην 

θχθισκα, ην ληαληηέλ
19

 θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα επίζεο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ. Δδψ ζα ζαο 

εθνδηάζνπκε κε έλα Φάινπλ, κε ηζίηδη
20

 θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο θ.ιπ. – πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο απ’ απηνχο. Θα ζαο δνζνχλ φια, ζαλ λα 

θπηεχνληαη ζπφξνη κέζα ζην ζψκα ζαο. Αθνχ αθαηξεζνχλ νη αζζέλεηέο ζαο, ζα θάλσ φια φζα 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη ζα ζαο δψζσ φια φζα πξέπεη λα δνζνχλ. Σφηε ζα κπνξέζεηε 

πξαγκαηηθά λα ζπλερίζεηε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο ζηε ρνιή καο κέρξη ην ηέινο. 

Γηαθνξεηηθά, αλ δελ ζαο δψζσ ηίπνηα, είλαη κφλν γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Δηιηθξηλά, κεξηθνί 

άλζξσπνη δελ εθηηκνχλ ην ζίλζηλγθ θαη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα θάλνπλ γπκλαζηηθή. 

 

Δάλ αζθείηε πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα, νθείινπκε λα είκαζηε ππεχζπλνη απέλαληί ζαο. Οη 

απηνδίδαρηνη αζθνχκελνη ζα απνθηήζνπλ θαη εθείλνη ηα ίδηα πξάγκαηα, αιιά πξέπεη λα είλαη 

γλήζηνη αζθνχκελνη. ια απηά ηα πξάγκαηα ηα δίλνπκε ζηνπο πξαγκαηηθνχο αζθνχκελνπο. Έρσ 

πεη φηη πξέπεη πξαγκαηηθά λα ζαο αληηκεησπίζσ ζαλ λα είζηε καζεηέο κνπ. Δθηφο απηνχ, πξέπεη 

λα κειεηάηε ηνλ Φα ησλ πςειψλ επηπέδσλ πέξα γηα πέξα θαη λα γλσξίδεηε πψο λα αζθήζεηε 

                                                 
18

 Πιαθέηα πλεπκάησλ: μχιηλε αλακλεζηηθή πιαθέηα γηα ηελ πξνζθχλεζε πξνγφλσλ ή άιισλ πλεπκάησλ ζην ζπίηη. 
19

 Νηαληηέλ: «πεδίν ηνπ ληαλ» ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
20

 Σζίηδη: «κεραληζκνί ελέξγεηαο». 
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θαιιηέξγεηα. Θα δηδαρηείηε θαη ζα κάζεηε θαη ηηο πέληε αζθήζεηο φιεο καδί. ην κέιινλ ζα 

κπνξέζεηε λα θηάζεηε ζε πνιχ πςειφ επίπεδν – ηφζν πςειφ πνπ μεπεξλά ηε θαληαζία ζαο. 

Δθφζνλ αζθείηε θαιιηέξγεηα, δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα λα απνθηήζεηε ηνλ Οξζφ Καξπφ ζηελ 

θαιιηέξγεηα. Γηδάζθνληαο απηφλ ηνλ Φα, έρσ ελζσκαηψζεη δηαθνξεηηθά επίπεδα. ηε 

κειινληηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζηα δηάθνξα επίπεδα, πάληα ζα ηνλ βξίζθεηε λα 

αλαιακβάλεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν γηα εζάο. 

 

Χο αζθνχκελνο ην κνλνπάηη ηεο δσήο ζαο ζα αιιάμεη απφ εδψ θαη κπξνο. Σα θάζελ κνπ 

ζα ην αλαθαζνξίζνπλ γηα εζάο. Πψο αλαθαζνξίδεηαη; Πφζα ρξφληα δσήο έρεη αθφκα έλαο 

άλζξσπνο; Ο ίδηνο δελ ην μέξεη. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα αξξσζηήζνπλ ζνβαξά κεηά απφ 

κηζφ ή έλαλ ρξφλν ή κπνξεί λα είλαη άξξσζηνη γηα αξθεηά ρξφληα. Κάπνηνη κπνξεί λα ππνθέξνπλ 

απφ εγθεθαιηθή ζξφκβσζε ή άιιεο αξξψζηηεο θαη λα κελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαζφινπ. Πψο 

ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ζαο; Πξέπεη λα ηα 

θαλνλίζνπκε φια απηά γηα εζάο, απνηξέπνληαο απηά ηα πξάγκαηα απφ ην λα ζπκβνχλ. Χζηφζν 

πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε απφ ηελ αξρή φηη απηά ηα πξάγκαηα κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε κφλν γηα 

πξαγκαηηθνχο αζθνχκελνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ έηζη απεξίζθεπηα γηα έλαλ θαζεκεξηλφ 

άλζξσπν. Γηαθνξεηηθά είλαη ζαλ λα θάλνπκε θαθή πξάμε. Γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο 

πξάγκαηα φπσο ε γέλλεζε, ηα γεξαηεηά, ε αζζέλεηα θαη ν ζάλαηνο, πξνθχπηνπλ φια απφ 

θαξκηθέο ζρέζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά βνχιεζε. 

 

Θεσξνχκε ηνπο αζθνχκελνπο σο ηνπο πην πνιχηηκνπο αλζξψπνπο. Έηζη κπνξνχκε λα 

θάλνπκε πξάγκαηα κφλν γηα αζθνχκελνπο. Πψο ηα θάλνπκε απηά; Δάλ έλαο δάζθαινο έρεη 

εμαηξεηηθέο αξεηέο, δειαδή εάλ έλαο δάζθαινο θαηέρεη εμαηξεηηθήο ηζρχνο γθνλγθ, απηφο ν 

δάζθαινο κπνξεί λα εμαιείςεη ην θάξκα ζαο. Δάλ ην επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ δαζθάινπ είλαη 

πςειφ, κπνξεί λα εμαιείςεη κεγάιν κέξνο απφ ην θάξκα ζαο. Δάλ ην επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ 

δαζθάινπ είλαη ρακειφ, κπνξεί λα εμαιείςεη κηθξφ κφλν κέξνο απφ ην θάξκα ζαο. Αο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα. Θα ζπγθεληξψζνπκε θάζε είδνο απφ ην θάξκα πνπ έρεηε 

ζηελ ππφινηπε δσή ζαο θαη ζα εμαιείςνπκε έλα κέξνο ή ην κηζφ απ’ απηφ. Αθφκα θαη ην κηζφ 

πνπ απνκέλεη είλαη πην ςειφ απφ έλα βνπλφ θαη δελ κπνξείηε λα ην ππεξληθήζεηε. Άξα ηη πξέπεη 

λα γίλεη; ηαλ επηηχρεηε ην Σάν, πνιινί άλζξσπνη ζην κέιινλ ζα επσθειεζνχλ. Έηζη πνιινί 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα ππνθέξνπλ έλα κέξνο απφ ην θάξκα ζαο. Φπζηθά απηφ δελ είλαη ηίπνηα γη’ 

απηνχο. ζν γηα εζάο κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζα αλαπηχμεηε πνιιά φληα κέζα ζην ζψκα ζαο. 

Δθηφο απφ ην Κχξην θαη ην Βνεζεηηθφ ζαο Πλεχκα, πνιιά αθφκα απφ ηα «εγψ» ζαο, ζα πάξνπλ 

έλα θνκκάηη γηα εζάο. Γελ ζα έρεη απνκείλεη ζρεδφλ ηίπνηα γηα εζάο ηελ ψξα πνπ πεξλάηε ηηο 

δνθηκαζίεο. Αιιά, αλ θαη δελ έρεη απνκείλεη ζρεδφλ ηίπνηα, είλαη αθφκα ηφζν πνιχ πνπ θαη πάιη 

δελ ζα κπνξέζεηε λα ην μεπεξάζεηε. Σφηε ηη άιιν πξέπεη λα γίλεη; Θα δηαηξεζεί ζε πάξα πνιιά 

θνκκάηηα γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ζαο. ια απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, λα κεηακνξθψζεηε ην θάξκα ζαο θαη λα 

απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο. 

 

Σν λα αζθήζεη θάπνηνο θαιιηέξγεηα, δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Έρσ πεη φηη απηφ είλαη κηα 

πνιχ ζνβαξή ππφζεζε. Δίλαη θάηη έμσ απφ ηε ζθαίξα ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ θαη πην δχζθνιν 

απφ νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη έλαο θνηλφο άλζξσπνο. Απηφ δελ είλαη ππεξθπζηθφ; Δπνκέλσο νη 

απαηηήζεηο απφ εζάο είλαη πςειφηεξεο απφ νπνηαδήπνηε ππφζεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. 

αλ αλζξψπηλα φληα έρνπκε Αξρέγνλα Πλεχκαηα θαη ην Αξρέγνλν Πλεχκα δελ ράλεηαη. Αθνχ 

ην Αξρέγνλν Πλεχκα ζαο δελ ράλεηαη, ζθεθηείηε ην φινη: Γελ έθαλε ην Αξρέγνλν Πλεχκα ζαο 

θαθέο πξάμεηο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ δσψλ ζαο; Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ. Μπνξεί λα έρεηε ζθνηψζεη, λα ρξσζηάηε θάηη ζε θάπνηνλ, λα εθκεηαιιεπηήθαηε θάπνηνλ, 

λα βιάςαηε ή λα πιεγψζαηε θάπνηνλ. Έηζη εάλ απηά είλαη αιήζεηα, ηελ ψξα πνπ αζθείηε 

θαιιηέξγεηα εδψ, κπνξνχλ λα ζαο βιέπνπλ πνιχ θαζαξά απφ εθεί πέξα. Γελ ηνπο λνηάδεη εάλ 

ζεξαπεχεηε ηηο αξξψζηηεο ζαο θαη δηαηεξείζηε πγηήο, γηαηί γλσξίδνπλ φηη έηζη ην ρξένο κφλν 

αλαβάιιεηαη. Δάλ δελ ην πιεξψζεηε ηψξα, ζα ην πιεξψζεηε αξγφηεξα θαη κάιηζηα αξγφηεξα ζα 

ην πιεξψζεηε θαη πην αθξηβά. Οπφηε δελ αλεζπρνχλ εάλ δελ πιεξψζεηε πξνο ην παξφλ. 

 

ηαλ φκσο πείηε φηη ζα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, δελ ζα ζαο αθήζνπλ λα ην θάλεηε. «Θέιεηο 

λα αζθήζεηο θαιιηέξγεηα θαη λα θχγεηο. ηαλ ζα έρεηο αλαπηχμεη γθνλγθ, δελ ζα κπνξνχκε λα ζε 



72 

θηάζνπκε ή λα ζε αγγίμνπκε». Γελ ζα ην αθήζνπλ λα ζπκβεί θαη ζα δνθηκάζνπλ ηα πάληα λα 

ζαο ζηακαηήζνπλ απφ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. πλεπψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε κέζν γηα 

λα ζαο εκπνδίζνπλ. Θα έξζνπλ αθφκα θαη λα ζαο ζθνηψζνπλ ζηα αιήζεηα. Φπζηθά δελ ζα θνπεί 

ην θεθάιη ζαο, ελψ θάζεζηε ζε δηαινγηζκφ. Απηφ είλαη αδχλαηνλ, γηαηί –φ,ηη θη αλ γίλεη– πξέπεη 

λα ππαθνχεη ζηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ίζσο φκσο, κφιηο παηήζεηε έμσ 

απφ ηελ πφξηα ζαο, λα ζαο ρηππήζεη απηνθίλεην ή κπνξεί λα πέζεηε απφ έλα θηίξην ή λα 

ζπλαληήζεηε άιινπο θηλδχλνπο. Σέηνηα πξάγκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη ζα είλαη πνιχ 

επηθίλδπλα. Ζ γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο δελ είλαη ηφζν εχθνιε φζν θαληάδεζηε. Ννκίδεηε φηη 

εάλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζα κπνξέζεηε λα ην θαηνξζψζεηε; Με ην πνπ ζα ζειήζεηε 

εηιηθξηλά λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή ε δσή ζαο ζα βξεζεί ζε θίλδπλν θαη ην 

δήηεκα απηφ ζα ζαο απαζρνιήζεη ακέζσο. Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δελ ηνικνχλ λα 

θαζνδεγήζνπλ καζεηέο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. Γηαηί; Γηφηη δελ κπνξνχλ λα θξνληίζνπλ απηφ 

ην δήηεκα θαη δελ κπνξνχλ λα ζαο πξνζηαηέςνπλ. 

 

ην παξειζφλ ππήξραλ πνιινί πνπ δίδαζθαλ ην Σάν. Μπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ κφλν έλαλ 

καζεηή θαη ζρεδφλ ην κφλν πνπ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ήηαλ λα θξνληίζνπλ έλαλ καζεηή. Γηα λα 

ην θάλεη φκσο ζε ηέηνηα κεγάιε θιίκαθα, έλαο κέζνο άλζξσπνο δελ ζα ην ηνικνχζε. Αιιά, 

φπσο ζαο έρνπκε πεη, εγψ κπνξψ λα ην θάλσ επεηδή έρσ ακέηξεηα θάζελ πνπ θαηέρνπλ ηηο 

παλίζρπξεο ζετθέο δπλάκεηο κνπ. Μπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ εμαηξεηηθέο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο – 

ηηο παλίζρπξεο δπλάκεηο ηνπ Φα. Δθηφο απηνχ, απηφ πνπ θάλνπκε ζήκεξα δελ είλαη ηφζν εχθνιν 

φζν θαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα. Γελ ήκνπλ απεξίζθεπηνο φηαλ βγήθα ζην θνηλφ. Μπνξψ λα ζαο 

βεβαηψζσ φηη ππάξρνπλ πνιιά Μεγάια Φσηηζκέλα ληα πνπ παξαθνινπζνχλ απηφ ην γεγνλφο. 

Απηή είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζα δηδάμνπκε έλαλ νξζφ ηξφπν ζηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ 

Νηάξκα. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θάλνληάο ην δελ επηηξέπνπκε ηίπνηα λα πάεη ζηξαβά. Δάλ 

πξαγκαηηθά αθνινπζήζεηε ηνλ νξζφ ηξφπν ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, θαλείο δελ ζα ηνικήζεη 

λα ζαο θάλεη θάηη θαηά βνχιεζε. Δθηφο απηνχ, έρεηε ηελ πξνζηαζία ησλ θάζελ κνπ θαη δελ ζα 

βξεζείηε ζε θαλέλα θίλδπλν. 

 

Απηφ πνπ ρξσζηάηε πξέπεη λα μεπιεξσζεί. Άξα θάπνηα επηθίλδπλα πξάγκαηα είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. κσο φηαλ απηά ηα πξάγκαηα ζπκβνχλ 

δελ ζα θνβεζείηε θαη νχηε ζα επηηξαπεί λα δηαηξέμεηε πξαγκαηηθφ θίλδπλν. Μπνξψ λα ζαο 

δψζσ κεξηθά παξαδείγκαηα. ηαλ δίδαζθα ζην Πεθίλν, κηα αζθνχκελε δηέζρηδε ηνλ δξφκν κε ην 

πνδήιαηφ ηεο. ε κηα ζηξνθή ηνπ δξφκνπ, έλα πνιπηειέο απηνθίλεην ήξζε θαη ρηχπεζε απηή ηελ 

αζθνχκελε, κηα γπλαίθα πάλσ απφ πελήληα εηψλ. Ζ ζχγθξνπζε ήηαλ απφηνκε θαη πνιχ δπλαηή. 

Σν θεθάιη ηεο ρηχπεζε κε θξφην πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή ηα πφδηα 

ηεο αζθνχκελεο ήηαλ αθφκα πάλσ ζηα πεηάιηα ηνπ πνδειάηνπ. Παξ’ φιν πνπ ην θεθάιη ηεο είρε 

ρηππεζεί, δελ έλησζε θαλέλα πφλν. ρη κφλν δελ αηζζάλζεθε πφλν, αιιά νχηε κάησζε νχηε 

πξήζηεθε. Ο νδεγφο θνβήζεθε πάξα πνιχ θαη βγήθε γξήγνξα απφ ην απηνθίλεην. Ακέζσο ηε 

ξψηεζε εάλ ήηαλ ηξαπκαηηζκέλε θαη ηεο πξφηεηλε λα πάλε ζην λνζνθνκείν. Απηή απάληεζε φηη 

ήηαλ εληάμεη. Βέβαηα απηή ε αζθνχκελε είρε πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ζίλζηλγθ θαη δελ ζα έβαδε 

ηνλ νδεγφ ζε πξνβιήκαηα. Δίπε φηη φια ήηαλ εληάμεη, αλ θαη ε ζχγθξνπζε άθεζε έλα κεγάιν 

θνίισκα ζην απηνθίλεην. 

 

Πξάγκαηα ζαλ θη απηφ έξρνληαη λα πάξνπλ ηε δσή ζαο. Αιιά δελ ζα θηλδπλεχζεηε. Σελ 

ηειεπηαία θνξά πνπ νξγαλψζακε ζεκηλάξην ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σδηιίλ, έλαο αζθνχκελνο 

πεξπαηνχζε κε ην πνδήιαηφ ηνπ. Γηεξρφκελνο απφ ηελ θχξηα είζνδν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Σδηιίλ θαη θηάλνληαο ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, ηνλ ζηξίκσμαλ μαθληθά δχν απηνθίλεηα. ρεδφλ ηνλ 

ρηχπεζαλ, αιιά δελ θνβήζεθε θαζφινπ. πλήζσο φηαλ ζπλαληάκε ηέηνηα πξάγκαηα δελ 

θνβφκαζηε. Δθείλε ηε ζηηγκή ηα απηνθίλεηα ζηακάηεζαλ θαη δελ ζπλέβε ηίπνηα. 

 

Τπήξμε έλα παξφκνην πεξηζηαηηθφ ζην Πεθίλν. Σνλ ρεηκψλα ζθνηεηληάδεη πνιχ λσξίο θαη 

ν θφζκνο πάεη λσξίο γηα χπλν. Οη δξφκνη ήηαλ πνιχ ήζπρνη. Οχηε ςπρή δε θαηλφηαλ. Έλαο 

αζθνχκελνο πήγαηλε ζπίηη κε ην πνδήιαηφ ηνπ. Μπξνζηά ηνπ ήηαλ κφλν έλα ηδηπ. Ξαθληθά ην 

ηδηπ θξέλαξε. Απηφο δελ ην αληηιήθζεθε θαη ζπλέρηζε λα πξνρσξάεη, κε ην θεθάιη θάησ. 

Ξαθληθά ην ηδηπ άξρηζε λα θάλεη φπηζζελ κε πνιχ πςειή ηαρχηεηα. Δάλ έπεθηε πάλσ ηνπ θαη κε 

ηφζε ηαρχηεηα, ζίγνπξα ζα ηνπ έπαηξλε ηε δσή. Αθξηβψο πξηλ λα ζπγθξνπζηνχλ, κηα δχλακε 
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μαθληθά ηξάβεμε ην πνδήιαηφ ηνπ πξνο ηα πίζσ πεξηζζφηεξν απφ κηζφ κέηξν θαη ην ηδηπ 

ζηακάηεζε απφηνκα ζηε ξφδα ηνπ πνδειάηνπ ηνπ. Ίζσο ν νδεγφο ηνπ ηδηπ λα θαηάιαβε φηη 

θάπνηνο ήηαλ πίζσ ηνπ. Απηφο ν αζθνχκελνο δελ θνβήζεθε εθείλε ηε ζηηγκή. ινη απηνί πνπ 

ηνπο ζπλέβεζαλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά εθείλε ηελ ψξα δελ ήηαλ θαζφινπ θνβηζκέλνη, αλ θαη 

κπνξεί λα ήηαλ αξγφηεξα. Σν πξψην πξάγκα πνπ ηνπ ήξζε ζην κπαιφ ήηαλ «Χσσ! Πνηνο κε 

ηξάβεμε πίζσ; Πξέπεη λα ηνλ επραξηζηήζσ». ηαλ γχξηζε γηα λα εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε 

ηνπ, δελ είδε θαλέλαλ ηξηγχξσ, ν δξφκνο ήηαλ πνιχ ήζπρνο. Ακέζσο θαηάιαβε: «Ήηαλ ν 

Γάζθαινο πνπ κε πξνζηάηεςε!». 

 

Άιιν έλα πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ζηελ Σζάλγθηζνπλ
21

. Έλα θηίξην ήηαλ ππφ θαηαζθεπή 

θνληά ζην ζπίηη ελφο αζθνχκελνπ. ήκεξα ηα θηίξηα ρηίδνληαη πνιχ ςειά θαη ε ζθαισζηά ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλε κε ζηδεξέληνπο ζηχινπο πνπ είλαη πέληε εθαηνζηά ζε δηάκεηξν θαη ηέζζεξα 

κέηξα ζε κήθνο. Αθνχ πεξπάηεζε ιίγε απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ, έλαο ζηδεξέληνο ζηχινο 

έπεζε θάζεηα απφ ην πνιπψξνθν θηίξην ζην θεθάιη ηνπ. Ο θφζκνο ζην δξφκν έκεηλε έθπιεθηνο. 

Απηφο είπε: «Πνηνο κε θηχπεζε ειαθξά ζην θεθάιη;». Νφκηζε φηη θάπνηνο ηνλ είρε θηππήζεη 

θηιηθά ζην θεθάιη. Δθείλε ηε ζηηγκή γχξηζε θαη είδε έλα κεγάιν Φάινπλ λα πεξηζηξέθεηαη πάλσ 

απφ ην θεθάιη ηνπ. Ο ζηδεξέληνο ζηχινο είρε νιηζζήζεη θαηά κήθνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαη είρε 

θαξθσζεί ζην έδαθνο, ρσξίο λα πέζεη θάησ. Δάλ πξάγκαηη είρε θαξθσζεί ζε έλα αλζξψπηλν 

ζψκα –ζθεθηείηε ην φινη– ζα δηαπεξλνχζε ην ζψκα ηνπ ζαλ λα ηξππνχζε ινπθνχκη αθνχ ήηαλ 

ηφζν βαξχο. Ήηαλ πνιχ επηθίλδπλν. 

 

Τπάξρνπλ ηφζα πνιιά ηέηνηα πεξηζηαηηθά πνπ πξαθηηθά είλαη ακέηξεηα. Καη φκσο 

θαλέλαο θίλδπλνο δελ έρεη πξνθχςεη. Γελ ζα ζπλαληήζνπλ φινη ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα, αιιά 

κεξηθνί ζα ηα ζπλαληήζνπλ. Δίηε ηα ζπλαληήζεηε είηε φρη, κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη δελ 

ζα δηαηξέμεηε θαλέλα θίλδπλν. Απηφ κπνξψ λα ην εγγπεζψ. Μεξηθνί αζθνχκελνη δελ 

αθνινπζνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζίλζηλγθ, αθνχ εθηεινχλ κφλν ηηο αζθήζεηο ρσξίο λα 

θαιιηεξγνχλ ην ζίλζηλγθ ηνπο. Απηνί δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αζθνχκελνη. 

 

ζν γηα ην ηη ζαο έρεη δψζεη ν δάζθαινο, απηά είλαη φζα ζαο έρσ δψζεη. Σν θάζελ κνπ ζα 

ζαο πξνζηαηεχεη ζπλερψο κέρξη λα είζηε ζε ζέζε λα πξνζηαηέςεηε νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ζαο. Σφηε 

ζα αζθείηε θαιιηέξγεηα Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ θαη ζα έρεηε ήδε επηηχρεη ην 

Σάν. κσο πξέπεη λα ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο πξαγκαηηθφ αζθνχκελν θαη ηφηε ζα κπνξέζεηε λα 

ηα θαηαθέξεηε. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ πεξπαηνχζε ζηνλ δξφκν κε ην βηβιίν κνπ ζην ρέξη ηνπ 

θσλάδνληαο: «Έρσ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γαζθάινπ Λη, θαη δελ θνβάκαη κε ρηππεζψ απφ 

απηνθίλεην». Απηφ ήηαλ ππνλφκεπζε ηνπ Νηάθα. Σέηνηνπ είδνπο άλζξσπνο δελ ζα πξνζηαηεπηεί. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο αιεζηλφο αζθνχκελνο δελ ζα έθαλε πνηέ θάηη ηέηνην. 

Δλεξγεηαθό Πεδίν 

Σελ ψξα πνπ αζθνχκαζηε ππάξρεη έλα πεδίν γχξσ καο. Ση πεδίν είλαη απηφ; Μεξηθνί ην 

απνθαινχλ πεδίν ηνπ ηζη ή καγλεηηθφ ή ειεθηξηθφ πεδίν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιάζνο 

φπσο θαη αλ ην απνθαιέζεηε, αθνχ ε χιε πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηφ ην πεδίν είλαη πάξα πνιχ 

πινχζηα. ρεδφλ θάζε είδνο χιεο πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζχκπαληφο καο 

πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηφ ην γθνλγθ. Δίλαη πην ζσζηφ λα ην απνθαινχκε ελεξγεηαθφ πεδίν, γη’ 

απηφ θαη ην απνθαινχκε ελεξγεηαθφ πεδίν. 

 

κσο ηη κπνξεί λα θάλεη απηφ ην πεδίν; πσο φινη γλσξίδεηε, νη αζθνχκελνί καο απηνχ 

ηνπ νξζνχ ηξφπνπ έρνπλ απηή ηελ αίζζεζε: Δπεηδή απηφ πξνέξρεηαη απφ θαιιηέξγεηα νξζνχ 

ηξφπνπ, είλαη θαινθάγαζν θαη ζπληαπηίδεηαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, Σδελ-αλ-

Ρελ. Δπνκέλσο ηελ ψξα πνπ θάζνληαη εθεί ζ’ απηφ ην πεδίν, φινη νη αζθνχκελνί καο κπνξνχλ λα 

ην αηζζαλζνχλ θαη ν λνπο ηνπο είλαη απαιιαγκέλνο απφ θαθέο ζθέςεηο. Δθηφο απηνχ, φηαλ 

θάζνληαη εθεί πνιινί αζθνχκελνη νχηε θαλ ζθέθηνληαη λα θαπλίζνπλ. Νηψζνπλ κηα αηκφζθαηξα 

εηξήλεο θαη γαιήλεο πνπ είλαη πνιχ αλαπαπηηθή. Απηή είλαη ε ελέξγεηα πνπ θέξεη έλαο 

αζθνχκελνο ηνπ νξζνχ ηξφπνπ θαη απηή είλαη ε επίδξαζή ηεο κέζα ζηνλ ρψξν απηνχ ηνπ πεδίνπ. 

                                                 
21

 Σζάλγθηζνπλ: πφιε ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Κίλα, πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Σδηιίλ. 
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Αξγφηεξα, κεηά απ’ απηφ ην ζεκηλάξην, νη πεξηζζφηεξνη απφ εζάο ζα έρεηε γθνλγθ – πξαγκαηηθά 

ζα έρεηε γθνλγθ. Δπεηδή απηφ πνπ ζαο δηδάζθσ είλαη θαιιηέξγεηα νξζνχ ηξφπνπ, ζα πξέπεη θαη 

εζείο λα εθαξκφζεηε απηφ ην πξφηππν ηνπ ζίλζηλγθ ζηνλ εαπηφ ζαο. ζν αζθείηε αδηάθνπα θαη 

αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο καο γηα ην ζίλζηλγθ ζηελ θαιιηέξγεηα, ε ελέξγεηά ζαο βαζκηαία ζα 

γίλεηαη φιν θαη πην ηζρπξή. 

 

Γηδάζθνπκε ηε ζσηεξία θαη ησλ εαπηψλ καο θαη ησλ άιισλ, φπσο επίζεο θαη φισλ ησλ 

φλησλ. Έηζη, φηαλ ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα κέζα, ζψδεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ελψ 

φηαλ πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ, ζψδεη ηνπο άιινπο. ηαλ πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ, εθπέκπεη 

ελέξγεηα θαη κπνξεί λα σθειήζεη ηνπο άιινπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, φζνη βξίζθνληαη κέζα 

ζηελ εκβέιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ζαο πεδίνπ ζα σθειεζνχλ θαη κπνξεί λα αηζζαλζνχλ πνιχ άλεηα. 

Δίηε βξίζθεζηε ζην δξφκν θαη πεξπαηάηε, είηε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ή ζην ζπίηη, κπνξεί λα έρεηε 

απηή ηελ επίδξαζε ζηνπο άιινπο. Άλζξσπνη εληφο ηνπ πεδίνπ ζαο κπνξεί, ρσξίο λα ην μέξεηε 

θαλ, λα ζεξαπεπζνχλ απφ ηηο αξξψζηηέο ηνπο, αθνχ απηφ ην πεδίν κπνξεί λα δηνξζψζεη φιεο ηηο 

αλψκαιεο θαηαζηάζεηο. Έλα αλζξψπηλν ζψκα δελ πξέπεη λα αξξσζηαίλεη, αθνχ ε αξξψζηηα 

είλαη κηα αθχζηθε θαηάζηαζε. Απηφ κπνξεί λα επαλνξζψζεη απηή ηελ αθχζηθε θαηάζηαζε. 

ηαλ έλαο θαθνπξναίξεηνο άλζξσπνο ζθέθηεηαη θάηη θαθφ, απηφο ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

αιιάμεη απηέο ηηο ζθέςεηο ηνπ ιφγσ ηεο ηζρπξήο επίδξαζεο ηνπ πεδίνπ ζαο – κπνξεί λα κε ζέιεη 

πηα λα θάλεη ηελ θαθή πξάμε. Ίζσο έλαο άλζξσπνο ζέιεη λα βιαζηεκήζεη θάπνηνλ. Ξαθληθά, 

κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζθέςε ηνπ θαη λα κε ζέιεη λα βιαζηεκήζεη. Μφλν ην ελεξγεηαθφ πεδίν 

απφ άζθεζε θαιιηέξγεηαο νξζνχ ηξφπνπ κπνξεί λα έρεη απηή ηελ επίδξαζε. Γη’ απηφ ζην 

παξειζφλ ππήξρε έλα ξεηφ ζηνλ Βνπδηζκφ: «Σν Φσο ηνπ Φν θσηίδεη παληνχ θαη δηνξζψλεη φιεο 

ηηο αλσκαιίεο». Απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη. 

Πώο Πξέπεη νη Αζθνύκελνη ηνπ Φάινπλ Νηάθα λα Γηαδίδνπλ ηελ Δμάζθεζε; 

Μεηά ην ζεκηλάξην πνιινί αζθνχκελνί καο πηζηεχνπλ φηη απηή ε κέζνδνο είλαη πνιχ θαιή 

θαη ζέινπλ λα ηε κεηαδψζνπλ ζηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Ναη, φινη κπνξείηε λα ηε 

δηαδψζεηε θαη λα ηε κεηαθέξεηε ζε νπνηνλδήπνηε. Αιιά ππάξρεη έλα πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

δειψζνπκε ζε φινπο. Έρνπκε δψζεη ζε φινπο ζαο ηφζα πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ κε ρξήκαηα. Γηαηί ζαο ηα δίλσ; Δίλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. 

Μπνξνχλ λα ζαο δνζνχλ κφλν εάλ αζθείηε θαιιηέξγεηα. Με άιια ιφγηα, φηαλ δηαδίδεηε ηελ 

εμάζθεζε, δελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα πξάγκαηα γηα λα επηδηψμεηε θήκε θαη 

ηδηνηέιεηα. Έηζη δελ κπνξείηε λα νξγαλψλεηε ζεκηλάξηα θαη λα καδεχεηε δίδαθηξα φπσο θάλσ 

εγψ. Πξέπεη λα ηππψζνπκε βηβιία θαη χιε θαη λα ηαμηδέςνπκε γηα λα δηδάμνπκε ηελ εμάζθεζε. 

ια απηά είλαη έμνδα θαη ρξεηάδεηαη λα κπνξνχκε λα ηα θαιχςνπκε. Παξ’ φια απηά ηα 

δίδαθηξά καο είλαη ηα ρακειφηεξα ζηε ρψξα, ελψ απηά πνπ κεηαδίδνπκε είλαη ηα αλψηεξα. 

Πξαγκαηηθά νδεγνχκε ηνπο αλζξψπνπο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. ινη ην γλσξίδεηε απηφ απφ 

ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ζαο. αλ αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα, φηαλ δηαδίδεηε ηελ εμάζθεζε 

ζην κέιινλ έρνπκε δχν απαηηήζεηο απφ εζάο. 

 

Ζ πξψηε είλαη φηη δελ επηηξέπεηαη λα πάξεηε ρξήκαηα. αο έρνπκε δψζεη ηφζα πνιιά 

πξάγκαηα, πιελ φκσο δελ είλαη γηα λα θάλεηε πεξηνπζία ή λα επηδηψμεηε θήκε. Αληίζεηα, είλαη 

γηα ηε ζσηεξία ζαο θαη γηα λα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Δάλ πάξεηε 

ρξήκαηα, ην θάζελ κνπ ζα πάξεη φια φζα ζαο δφζεθαλ θαη δελ ζα είζηε πηα αζθνχκελνο ηνπ 

Φάινπλ Νηάθα. Απηφ πνπ ζα έρεηε δηαδψζεη δελ ζα είλαη ην Φάινπλ Νηάθα καο. ηαλ ην 

δηαδίδεηε δελ πξέπεη λα επηδηψθεηε θήκε θαη πξνζσπηθφ θέξδνο, παξά κφλν λα εμππεξεηείηε 

ηνπο άιινπο εζεινληηθά. Οη αζθνχκελνί καο ζπκπεξηθέξνληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν παλεζληθά 

θαη νη βνεζνί απφ δηάθνξεο πεξηνρέο έρνπλ νη ίδηνη δψζεη απηφ ην παξάδεηγκα. Δάλ ζέιεηε λα 

κάζεηε ηε κέζνδφ καο, κπνξείηε λα έξζεηε, εθφζνλ ην ζέιεηε. Δκείο κπνξνχκε λα είκαζηε 

ππεχζπλνη απέλαληί ζαο θαη δελ ζα ζαο δεηήζνπκε θαζφινπ ρξήκαηα. 

 

Ζ δεχηεξε απαίηεζε είλαη φηη δελ πξέπεη λα πξνζζέζεηε πξνζσπηθά πξάγκαηα ζην Νηάθα. 

Με άιια ιφγηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αζθήζεσλ, άζρεηα απφ ην αλ ην Σξίην 

Μάηη ζαο είλαη αλνηρηφ, αλ έρεηε δεη θάηη ή έρεηε αλαπηχμεη θάπνηεο Δμαηξεηηθέο Ηθαλφηεηεο, δελ 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ πνπ έρεηε δεη γηα λα εμεγήζεηε ην Φάινπλ Νηάθα καο. Απηφ 
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ην ιίγν πνπ έρεηε δεη δελ είλαη ηίπνηα θαη απέρεη πνιχ απφ ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ Φα πνπ 

εκείο δηδάζθνπκε. Έηζη φηαλ δηαδίδεηε ηνλ Φα ζην κέιινλ, πξέπεη λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί κ’ 

απηφ ην δήηεκα. Μφλν έηζη κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηα αξρηθά πξάγκαηα ηνπ Φάινπλ 

Νηάθα καο ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηα. 

 

Δπηπιένλ, θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα δηδάμεη ηε κέζνδν θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλσ εγψ 

θαη θαλείο απφ εζάο δελ επηηξέπεηαη λα δηδάμεη ηνλ Φα κε δηαιέμεηο κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο 

θάλσ εγψ. Γελ κπνξείηε λα δηδάμεηε ηνλ Φα. Καη απηφ επεηδή απηφ πνπ δηδάζθσ εγψ είλαη 

εμαηξεηηθά εκβξηζέο θαη εθηεηακέλν θαη έρεη ελζσκαησκέλα πξάγκαηα ησλ πςειψλ επηπέδσλ. 

Δζείο αζθείηε θαιιηέξγεηα ζε δηάθνξα επίπεδα. Μειινληηθά θαη ελψ ζα έρεηε πξννδεχζεη, 

αθνχγνληαο πάιη απηή ηελ ερνγξάθεζε, ζα ζπλερίδεηε λα αλαβαζκίδεζηε. Καζψο ζα ζπλερίδεηε 

λα ηελ αθνχηε, δηαξθψο ζα απνθηάηε λέα θαηαλφεζε θαη λέα απνηειέζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη 

πεξηζζφηεξν κε ην δηάβαζκα απηνχ ηνπ βηβιίνπ. ηε δηδαζθαιία κνπ πεξηιακβάλσ πνιχ 

εκβξηζή πξάγκαηα απφ ηα πςειά επίπεδα – έηζη απηφο ν Φα δελ είλαη θάηη πνπ εζείο κπνξείηε λα 

δηδάμεηε. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο λα ηνλ κεηαθέξεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά κνπ αξρηθά ιφγηα 

σο δηθά ζαο, δηαθνξεηηθά είλαη ινγνθινπή ηνπ Φα. Μπνξείηε κφλν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα 

αξρηθά κνπ ιφγηα, πξνζζέηνληαο φηη έηζη ην ιέεη ν Γάζθαινο Λη ή έηζη είλαη γξακκέλν ζην 

βηβιίν. Μφλν έηζη κπνξείηε λα ην ιέηε. Γηαηί; Γηαηί φηαλ ην πείηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θέξεη 

ηε δχλακε ηνπ Νηάθα. Γελ κπνξείηε λα δηαδίδεηε πξάγκαηα πνπ εζείο θαηαιαβαίλεηε ζαλ 

Φάινπλ Νηάθα. Γηαθνξεηηθά, απηφ πνπ κεηαδίδεηε δελ είλαη Φάινπλ Νηάθα θαη απηφ πνπ 

θάλεηε ηζνδπλακεί κε ππνλφκεπζε ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο. Λέγνληαο θάηη κε βάζε ηηο δηθέο ζαο 

ηδέεο θαη αληηιήςεηο, λα μέξεηε πσο δελ είλαη ν Φα θαη δελ κπνξεί λα ζψζεη θφζκν. Οχηε ζα έρεη 

θακηά επίδξαζε. Γη’ απηφ θαλείο άιινο δελ κπνξεί λα δηδάμεη απηφλ ηνλ Φα. 

 

Ο ηξφπνο λα κεηαδψζεηε απηή ηελ πξαθηηθή είλαη λα παίμεηε ηηο ερνγξαθήζεηο ή ηηο 

βηληενθαζέηεο γηα ηνπο καζεηέο ζηηο ηνπνζεζίεο εμάζθεζεο ή ζε εθπαηδεπηηθνχο ηφπνπο θαη 

ηφηε νη βνεζνί κπνξνχλ λα ηνπο δηδάμνπλ ηηο αζθήζεηο. Μπνξείηε λα νξγαλψλεηε νκαδηθέο 

ζπλαληήζεηο γηα λα επηθνηλσλείηε, λα ζπδεηάηε θαη λα κνηξάδεζηε πξάγκαηα ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ. Απαηηνχκε απφ εζάο λα ην θάλεηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Δπίζεο θάηη άιιν – δελ 

κπνξείηε λα απνθαιείηε έλαλ αζθνχκελν (καζεηή) πνπ κεηαδίδεη ην Φάινπλ Νηάθα «Γάζθαιν» 

ή «ίθνπ», αθνχ ππάξρεη κφλν έλαο δάζθαινο ζην Νηάθα. ινη νη αζθνχκελνη είλαη καζεηέο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πφηε άξρηζαλ λα αζθνχληαη. 

 

ηαλ δηαδίδεηε ηελ εμάζθεζε, κεξηθνί κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «ν Γάζθαινο κπνξεί λα 

ηνπνζεηήζεη Φάινπλ θαη λα ξπζκίζεη ηα ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ, εκείο φκσο δελ κπνξνχκε λα ην 

θάλνπκε απηφ». Γελ πεηξάδεη. αο έρσ ήδε πεη φηη πίζσ απφ θάζε αζθνχκελν ππάξρεη ην θάζελ 

κνπ θαη φρη κφλν έλα. πλεπψο ην θάζελ κνπ ζα θξνληίζεη απηά ηα πξάγκαηα. ηαλ εζείο 

κεηαδίδεηε ηελ εμάζθεζε ζε έλαλ άλζξσπν, ακέζσο ζα ιάβεη Φάινπλ, εάλ έρεη πξνθαζνξηζκέλε 

ζρέζε. Δάλ δελ έρεη θαιή πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε, κπνξεί λα ην απνθηήζεη βαζκηαία κεηά απφ 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα εμάζθεζεο θαη αθνχ ην ζψκα ηνπ έρεη ξπζκηζηεί. Σν θάζελ κνπ ζα 

ηνλ βνεζήζεη λα ξπζκίζεη ην ζψκα ηνπ. Δθηφο απηψλ ησλ πξαγκάησλ, ζαο ιέσ φηη φηαλ έλαο 

άλζξσπνο καζαίλεη ηνλ Φα θαη ηελ πξαθηηθή δηαβάδνληαο ην βηβιίν κνπ, βιέπνληαο ηηο 

βηληενθαζέηεο κνπ ή αθνχγνληαο ηηο ερνγξαθήζεηο κνπ θαη εάλ απηφο εηιηθξηλά ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ αζθνχκελν, ηφηε ζα ιάβεη θη απηφο ηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αμίδνπλ. 

 

Γελ επηηξέπνπκε ζηνπο αζθνχκελνχο καο λα ζεξαπεχνπλ αζζελείο, αθνχ νη αζθνχκελνη 

ηνπ Φάινπλ Νηάθα απαγνξεχεηαη λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηηεο γηα άιινπο αλζξψπνπο. Δκείο ζαο 

ηα δηδάζθνπκε φια απηά, γηα λα πςσζείηε ζηελ θαιιηέξγεηα θη φρη λα ζαο αθήζνπκε λα 

αλαπηχμεηε πξνζθνιιήζεηο ή λα θαηαζηξέςεηε ην ίδην ζαο ην ζψκα. Οη ηνπνζεζίεο φπνπ 

αζθνχκαζηε εκείο είλαη θαιχηεξεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηνπνζεζία άζθεζεο ηζηγθφλγθ. Θα 

είλαη θαιχηεξα γηα ζαο λα έξρεζηε λα αζθείζηε ζηηο ηνπνζεζίεο άζθεζήο καο, παξά λα 

ζεξαπεχεηε νη ίδηνη ηελ αξξψζηηά ζαο. Σα θάζελ κνπ θάζνληαη ζε θχθιν θαη πάλσ απφ ηελ 

ηνπνζεζία εμάζθεζεο βξίζθεηαη κηα αζπίδα επάλσ ζηελ νπνία ππάξρεη έλα κεγάιν Φάινπλ. 

Έλα κεγάιν θάζελ πξνζηαηεχεη ηελ ηνπνζεζία πάλσ απφ ηελ αζπίδα. Απηή ε ηνπνζεζία δελ 

είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ηνπνζεζία νχηε ηφπνο γηα κηα ζπλεζηζκέλε εμάζθεζε ηζηγθφλγθ. Δίλαη 

ηνπνζεζία γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Πνιινί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο κε ππεξθπζηθέο 
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δπλάκεηο έρνπλ δεη φηη απηή ε ηνπνζεζία ηνπ Φάινπλ Νηάθα είλαη πξνζηαηεπκέλε κε θφθθηλν 

θσο – γχξσ-γχξσ είλαη παληνχ θφθθηλε. 

 

Σν θάζελ κνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεη θαηεπζείαλ Φάινπλ γηα έλαλ αζθνχκελν, 

αιιά δελ ζέινπκε λα ελζαξξχλνπκε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο. ηαλ δηδάζθεηε ηηο αζθήζεηο ζε 

έλαλ άλζξσπν κπνξεί λα πεη, «Α, ηψξα έρσ έλα Φάινπλ». Δίλαη ιάζνο λα πηζηεχεηε φηη έρεη 

ηνπνζεηεζεί απφ εζάο. Γελ είλαη έηζη. αο ην ιέσ απηφ γηα λα κελ αλαπηχμεηε απηή ηελ 

πξνζθφιιεζε. ια πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα θάζελ κνπ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

νη αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο πξέπεη λα δηαδίδνπλ ηελ εμάζθεζε. 

 

Οπνηνζδήπνηε πξνζπαζήζεη λα αιιάμεη ηηο αζθήζεηο ηνπ Φάινπλ Νηάθα βιάπηεη ηνλ 

Νηάθα θαη απηή ηε ρνιή εμάζθεζεο. Μεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο νδεγίεο ησλ 

αζθήζεσλ ζε ζηίρνπο θαη απηφ είλαη απνιχησο αλεπίηξεπην. Έλαο γλήζηνο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο 

πάληα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ πίζσ ζε πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Έρεη θιεξνλνκεζεί απφ πάξα πνιχ 

καθξηλή επνρή θαη έρεη θαιιηεξγήζεη επηηπρεκέλα ακέηξεηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα. Καλέλαο 

δελ ηνικά λα αιιάμεη ην παξακηθξφ απ’ απηφλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί κφλν ζ’ απηή ηελ 

«Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα» πνπ δνχκε. Απηά ηα πξάγκαηα δελ έρνπλ ζπκβεί πνηέ άιινηε 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. ινη ζαο πξέπεη λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί κ’ απηφ ην δήηεκα.  
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΣΔΣΑΡΣΖ 

Απώιεηα θαη Κέξδνο 

ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ζπρλά αλαθέξεηαη ε ζρέζε κεηαμχ απψιεηαο θαη 

θέξδνπο. Απηφ ζπδεηηέηαη αθφκε θαη κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Πψο πξέπεη νη 

αζθνχκελνί καο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ απψιεηα θαη ην θέξδνο; ρη βέβαηα φπσο νη 

ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη. Απηφ πνπ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη ζέινπλ είλαη ην πξνζσπηθφ 

θέξδνο θαη πψο λα δήζνπλ θαιά θαη άλεηα. Οη αζθνχκελνί καο φρη κφλν δελ είλαη έηζη, αιιά 

αθξηβψο ην αληίζεην. Δκείο δελ αλαδεηάκε απηά πνπ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη επηζπκνχλ. 

Αληίζεηα, απηφ πνπ ιακβάλνπκε είλαη θάηη πνπ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη –αθφκε θη αλ ζέινπλ– 

δελ κπνξνχλ λα ην απνθηήζνπλ παξά κφλν κέζα απφ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 

Ζ απψιεηα ζηελ νπνία ζπλήζσο εκείο αλαθεξφκαζηε δελ είλαη θάηη πεξηνξηζκέλν. ηαλ 

θάπνηνο κηιά γηα απψιεηα, έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηε δσξεά ρξεκάησλ, ηε βνήζεηα ζ’ απηνχο πνπ 

έρνπλ αλάγθε ή ηελ ειεεκνζχλε ζε έλαλ δεηηάλν ζην δξφκν. Κη απηά βέβαηα είλαη κηα κνξθή 

απψιεηαο, φκσο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ρξήκαηα ή θάπνηα ηδηνθηεζία. Γειαδή φηαλ 

θάπνηνλ δελ ηνλ απαζρνινχλ θαη ηφζν απηά ηα πξάγκαηα. Ζ εγθαηάιεηςε πεξηνπζίαο βέβαηα 

είλαη κηα πιεπξά ηεο απψιεηαο θαη κάιηζηα κηα ζρεηηθά κεγάιε πιεπξά. Αιιά ε απψιεηα ζηελ 

νπνία εκείο αλαθεξφκαζηε δελ πεξηνξίδεηαη ζ’ απηφ ην ζηελφ πιαίζην. Χο αζθνχκελνη, ζηελ 

πνξεία ηεο θαιιηέξγεηάο καο έρνπκε ηφζεο πνιιέο πξνζθνιιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

εγθαηαιείςνπκε, φπσο ε λννηξνπία ηεο επίδεημεο, ε δήιηα, ε αληαγσληζηηθή λννηξνπία θαη ν 

θαλαηηζκφο. Πνιιέο θαη δηάθνξεο πξνζθνιιήζεηο πξέπεη λα ραζνχλ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε 

απψιεηα γηα ηελ νπνία εκείο κηιάκε έρεη επξχηεξε έλλνηα. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο 

θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα ράζνπκε φιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 

 

Μπνξεί θάπνηνο λα αλαξσηεζεί: «Αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο. Αλ ράζνπκε ηα πάληα, δελ ζα γίλνπκε ην ίδην κε κνλαρνχο θαη κνλαρέο; Φαίλεηαη 

αδχλαην λα ράζνπκε ηα πάληα». ηε ρνιή καο απηνί πνπ αζθνχλ θαιιηέξγεηα κεηαμχ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ απαηηείηαη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα αθξηβψο κέζα ζηελ θνηλή 

αλζξψπηλε θνηλσλία θαη λα πξνζαξκνζηνχλ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλείο δελ ζαο δεηά λα ράζεηε νηηδήπνηε πιηθφ. 

Γελ έρεη ζεκαζία πφζν πςειή είλαη ε ζέζε ζαο ή πφζν κεγάιε πεξηνπζία έρεηε. Σν θιεηδί είλαη 

εάλ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε απηή ηελ πξνζθφιιεζε. 

 

Ζ δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο ζηνρεχεη θαηεπζείαλ ζην λνπ ζαο. Ζ νπζία είλαη φηαλ 

πξνθχπηνπλ δεηήκαηα πξνζσπηθνχ θέξδνπο ή ζπγθξνχζεηο κε άιινπο, λα κπνξείηε λα ηα 

παίξλεηε ειαθξά θαη λα κελ πνιπλνηάδεζηε. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζε λανχο ή ζε καθξηλά 

βνπλά θαη δάζε θφβεη εληειψο ηελ επαθή ζαο κε ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, 

εμαλαγθάδνληάο ζαο λα ράζεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη λα 

απαξλεζείηε νπνηαδήπνηε πιηθά νθέιε, κε ζθνπφ λα κπνξέζεηε λα ηα εγθαηαιείςεηε. Απηφο 

φκσο πνπ αζθείηαη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο δελ αθνινπζεί απηφ ην κνλνπάηη. 

Ο άλζξσπνο απηφο, ελψ δεη ζ’ απηφ ην θνηλφ αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, δελ ζα πξέπεη λα 

πνιπλνηάδεηαη γη’ απηά. Απηφ βέβαηα είλαη πνιχ δχζθνιν. Δίλαη φκσο παξάιιεια θαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζηε δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο. Άξα ε απψιεηα ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε είλαη 

απψιεηα ζε επξεία θη φρη ζε πεξηνξηζκέλε έλλνηα. Έηζη ινηπφλ κηιψληαο γηα θαιέο πξάμεηο ή 

ειεεκνζχλε ξίμηε κηα καηηά ζηνπο δεηηάλνπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Μεξηθνί απ’ απηνχο πνπ 

βιέπεηε ζην δξφκν είλαη επαγγεικαηίεο θαη κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ εζάο. 

Πξέπεη λα εζηηάδνπκε ζηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα θη φρη λα ζηεθφκαζηε ζηα επνπζηψδε. 

Πξέπεη λα αζθνχκε ηελ θαιιηέξγεηά καο αλνηρηά θαη κε αμηνπξέπεηα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ 

ζα ράλνπκε πξάγκαηα – απηά πνπ πξαγκαηηθά φκσο ράλνπκε είλαη ηα άζρεκα πξάγκαηα. 

 

Σα αλζξψπηλα πιάζκαηα ζπλήζσο πηζηεχνπλ φηη φια φζα επηδηψθνπλ είλαη θαιά. ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, βιέπνληάο ην απφ έλα πςειφ επίπεδν, φια απηά είλαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα 

θεθηεκέλα ηνπο ζπκθέξνληα αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. ηε ζξεζθεία ιέγεηαη 

φηη αλεμάξηεηα απφ ην πφζα ρξήκαηα ή πφζν πςειή ζέζε έρεηε, είλαη κφλν γηα κεξηθέο 

δεθαεηίεο. Καλείο δελ κπνξεί λα ηα θέξεη κε ηε γέλλεζε ή λα ηα πάξεη καδί ηνπ κε ηνλ ζάλαην. 

Γηαηί είλαη ηφζν πνιχηηκν ην γθνλγθ; Δπεηδή αλαπηχζζεηαη θαηεπζείαλ επάλσ ζην ζψκα ηνπ 

Αξρέγνλνπ Πλεχκαηφο ζαο θαη κπνξείηε λα ην θέξεηε κε ηε γέλλεζε θαη λα ην πάξεηε κε ηνλ 

ζάλαην. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη άκεζα ηε Θέζε Καξπνχ ζαο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη έηζη είλαη 

δχζθνιν λα θαιιηεξγεζεί. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ ράλεηε είλαη θάηη θαθφ θη έηζη κπνξείηε λα 

επηζηξέςεηε ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ζαο εαπηφ. Σφηε ηη θεξδίδεηε; Σελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

ζαο. Σειηθά επηηπγράλεηε ηνλ Οξζφ Καξπφ θαη νινθιεξψλεηε ηελ θαιιηέξγεηα, ιχλνληαο ην 

βαζηθφ δήηεκα. Βέβαηα δελ ζα είλαη εχθνιν γηα εζάο λα εγθαηαιείςεηε ακέζσο ηηο θάζε είδνπο 

επηζπκίεο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη λα θηάζεηε ην πξφηππν ελφο πξαγκαηηθνχ 

αζθνχκελνπ, αθνχ παίξλεη ρξφλν γηα λα ην θαηαθέξεηε. Αθνχγνληάο κε λα ιέσ φηη παίξλεη 

ρξφλν κπνξεί λα πείηε: «ν Γάζθαινο κάο είπε λα πξνρσξήζνπκε αξγά, αθνχ παίξλεη ρξφλν» θαη 

έηζη λα πξνρσξήζεηε αξγά. Απηφ δελ επηηξέπεηαη! Πξέπεη λα είζηε απζηεξνί κε ηνλ εαπηφ ζαο, 

αλ θαη ζαο επηηξέπνπκε λα αλαβαζκίδεζηε βαζκηαία. Αλ κπνξνχζαηε λα ην θαηαθέξεηε απηφ 

θαηεπζείαλ ζήκεξα, ζα ήζαζηαλ ήδε έλαο Φν. πλεπψο δελ είλαη ξεαιηζηηθφ. Θα κπνξέζεηε λα 

ην επηηχρεηε βαζκηαία. 

 

Απηφ πνπ ράλνπκε είλαη πξάγκαηη θάηη θαθφ. Ση είλαη; Δίλαη θάξκα θαη ην θάξκα πάεη 

ρέξη-ρέξη κε ηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη 

έρνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο θαθέο ζθέςεηο. Γηα ην ζπκθέξνλ ηνπο δηαπξάηηνπλ δηάθνξεο αδηθίεο 

θαη έηζη απνθηνχλ απηή ηε καχξε νπζία, ην θάξκα. Απηφ –ην θάξκα– ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ κε 

ηνλ λνπ καο. Γηα λα εμαιείςεηε απηφ ην αξλεηηθφ πξάγκα, πξέπεη πξψηα λα αιιάμεηε ηε ζθέςε 

ζαο. 

Μεηακόξθσζε ηνπ Κάξκα 

Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κεηαμχ ηεο ιεπθήο θαη ηεο καχξεο νπζίαο. ηαλ 

ζπκβαίλεη κηα δηακάρε κεηαμχ αλζξψπσλ, ζπκβαίλεη θαη απηή ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο. ηαλ 

έλαο θάλεη κηα θαιή πξάμε, ιακβάλεη ηε ιεπθή νπζία ληε. ηαλ έλαο θάλεη κηα θαθή πξάμε, 

ιακβάλεη ηε καχξε νπζία θάξκα. Τπάξρεη επίζεο θαη θιεξνλνκηθή δηαδηθαζία. Μπνξεί θάπνηνο 

λα ξσηήζεη: «Δίλαη κήπσο επεηδή έθαλε άζρεκα πξάγκαηα, φηαλ ήηαλ πην λένο, ζηε δσή ηνπ;». 

Μπνξεί λα κελ είλαη αθξηβψο έηζη, γηαηί ην θάξκα δελ ζπζζσξεχεηαη απφ κηα κφλν δσή. Ζ 

θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ πηζηεχεη φηη ην Αξρέγνλν Πλεχκα δελ ράλεηαη. Δθφζνλ ην 

Αξρέγνλν Πλεχκα δελ ράλεηαη, είλαη πηζαλφλ θάπνηνο λα είρε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πξηλ 

απ’ απηή ηε δσή. Έηζη κπνξεί λα ρξσζηνχζε θάηη ζε θάπνηνλ, λα είρε εθβηάζεη θάπνηνλ ή λα είρε 

θάλεη άιια άζρεκα πξάγκαηα, φπσο ην λα ζθνηψζεη, θαη φια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα απηφ 

ην θάξκα. ε άιιεο δηαζηάζεηο απηά πξνζηίζεληαη θαη απηφο πνπ ηα έρεη, ηα θνπβαιά δηαξθψο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε ιεπθή νπζία. Απηή δελ είλαη ε κφλε πεγή, αθνχ ππάξρεη θαη άιιε κηα 

θαηάζηαζε. Γεληά κε ηε γεληά ζε κηα νηθνγέλεηα, νη πξφγνλνη κπνξεί επίζεο λα ζπζζσξεχζνπλ 

θάξκα πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο επφκελεο γεληέο. ην παξειζφλ νη γέξνληεο είραλ απηφ ην ξεηφ: 

«Πξέπεη λα ζπζζσξεχεηο ληε, νη πξφγνλνί ζνπ έρνπλ ζπζζσξεχζεη ληε. Μελ μνδεχεηο ληε, κελ 

θάλεηο θαθή ρξήζε ηνπ ληε». Απηφ πνιχ ζσζηά ιεγφηαλ. ήκεξα νη θνηλνί άλζξσπνη δελ αθνχλε 

πιένλ απηφ ην ξεηφ. Αλ πεηο ζ’ απηνχο ηνπο λένπο γηα απψιεηα ληε ή γηα έιιεηςε ληε, δελ ζα 

ηνπο λνηάμεη θαζφινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αιήζεηα είλαη πσο ην λφεκά ηνπ είλαη βαζχηαην. 

Γελ είλαη θάπνηα ηδενινγηθή αθεξεκέλε έλλνηα ζηα κπαιά ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ, αιιά κηα 

πξαγκαηηθή νπζία κε πιηθή ππφζηαζε. Σα αλζξψπηλα ζψκαηά καο έρνπλ θαη ηα δχν είδε νπζηψλ. 

 

Μεξηθνί ξσηνχλ: «Δίλαη αιήζεηα πσο αλ θάπνηνο έρεη πνιιή καχξε νπζία, δελ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί πξνο ηα πςειά επίπεδα;». Ναη, ζα κπνξνχζαηε λα ην πείηε απηφ, αθνχ ε πνιιή 

καχξε νπζία επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ. ρεκαηίδεη έλα πεδίν γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ απνθφπηεη απφ ην Σδελ-αλ-Ρελ, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζχκπαληνο. Έηζη ε πνηφηεηα θψηηζεο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα είλαη 

θησρή. ηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη ηζηγθφλγθ, απηφο ζα ηα ζεσξεί 

φια πξνιήςεηο θαη δελ ζα ηα πηζηεχεη θαζφινπ. Θα ηα βξίζθεη γεινία. πλήζσο έηζη είλαη, αιιά 
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φρη απφιπηα. Μήπσο απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ δχζθνιν γη’ απηφλ ηνλ άλζξσπν λα αζθήζεη 

θαιιηέξγεηα θαη φηη δελ κπνξεί λα πεηχρεη γθνλγθ πςεινχ επηπέδνπ; ρη, φρη απφιπηα. Έρνπκε 

πεη φηη ν Νηάθα είλαη απέξαληνο θαη εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηε δηθή ζαο θαξδηά λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Ο Γάζθαινο ζάο πεξλά απφ ηελ είζνδν, αιιά απφ εζάο ηνπο ίδηνπο 

εμαξηάηαη ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο. ια εμαξηψληαη απφ ην πψο εζείο νη ίδηνη αζθείηε 

θαιιηέξγεηα. Έηζη ην εάλ θαη θαηά πφζν κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απνιχησο 

απφ ην εάλ θαη θαηά πφζν κπνξείηε λα ππνκείλεηε, λα ζπζηάζεηε θαη λα ππνθέξεηε. Δάλ 

κπνξείηε λα αθηεξψζεηε ηελ θαξδηά ζαο, θακηά δπζθνιία δελ κπνξεί λα ζαο ζηακαηήζεη. Θα 

έιεγα φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

 

Έλαο άλζξσπνο κε πνιχ καχξε νπζία ζπλήζσο ζα πξέπεη λα θάλεη πεξηζζφηεξεο ζπζίεο 

απφ έλαλ άλζξσπν κε πνιχ ιεπθή νπζία. Δπεηδή ε ιεπθή νπζία ηαπηίδεηαη άκεζα κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, Σδελ-αλ-Ρελ, φζν θάπνηνο αλαβαζκίδεη ην ζίλζηλγθ ηνπ θαη 

κπνξεί λα βειηηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζε δηακάρεο, ην γθνλγθ ηνπ ζα 

απμάλεηαη. Δίλαη ηφζν απιφ. Έλαο άλζξσπνο κε πνιχ ληε έρεη θαιή πνηφηεηα θψηηζεο. Μπνξεί 

λα ππνθέξεη θαη λα ππνκείλεη θαη ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο δνθηκαζίεο. Αθφκε θη αλ απηφο ν 

άλζξσπνο ππνθέξεη πεξηζζφηεξν ζσκαηηθά θαη ιηγφηεξν δηαλνεηηθά, ην γθνλγθ ηνπ ζα 

ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. Απηφ δελ ηζρχεη γηα έλαλ άλζξσπν κε πνιχ καχξε νπζία, αθνχ ζα 

πξέπεη πξψηα λα πεξάζεη απφ κηα δηαδηθαζία. Πξέπεη λα κεηακνξθψζεη ηε καχξε νπζία ζε 

ιεπθή νπζία. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη πνιχ νδπλεξή. Δπνκέλσο έλαο άλζξσπνο κε θησρή 

πνηφηεηα θψηηζεο ζπλήζσο πξέπεη λα ππνθέξεη πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο. Με πνιχ θάξκα θαη 

θησρή πνηφηεηα θψηηζεο είλαη πην δχζθνιν γη’ απηφλ ηνλ άλζξσπν λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. 

 

Θα ζαο δψζσ έλα ρεηξνπηαζηφ παξάδεηγκα θαη ζα δνχκε πψο αζθνχλ θαιιηέξγεηα 

νξηζκέλνη άλζξσπνη. Καηά ηνλ θαζηζηφ δηαινγηζκφ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ηα δχν πφδηα ζαο ην 

έλα πάλσ ζην άιιν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα πφδηα ζαο ζα πνλέζνπλ θαη ζα κνπδηάζνπλ 

ζ’ απηή ηε ζηάζε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε πξψηα άβνια θαη 

θαηφπηλ ζα γίλεηε πνιχ αλήζπρνο. Ζ ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή απηή δνθηκαζία κπνξεί λα ζαο 

θάλεη λα λνηψζεηε ζην ζψκα θαη ηνλ λνπ ζαο πνιχ δπζάξεζηα. Μεξηθνί άλζξσπνη θνβνχληαη ηνλ 

πφλν απφ ην δίπισκα ησλ πνδηψλ θη έηζη θαηεβάδνπλ ηα πφδηα ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα 

ζπλερίζνπλ. Μεξηθνί δελ κπνξνχλ λα ην αληέμνπλ παξά κφλν γηα πνιχ ιίγν. Μφιηο θάπνηνο 

θαηεβάζεη ηα πφδηα, ν δηαινγηζκφο είλαη κάηαηνο. Μφιηο ηα πφδηα πνλέζνπλ, ηα θαηεβάδνπλ γηα 

λα μεπηαζηνχλ θαη ζπλερίδνπλ ηελ θαζηζηή ζηάζε. Απηφ φκσο δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα, 

επεηδή φπσο έρνπκε δεη, φηαλ ηα πφδηα πνλνχλ, ε καχξε νπζία θηλείηαη πξνο ηα πφδηα. Ζ καχξε 

νπζία είλαη θάξκα πνπ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα απφ βάζαλα. Σφηε κπνξεί λα κεηακνξθσζεί 

ζε ληε. Μφιηο ν πφλνο αξρίδεη λα γίλεηαη αηζζεηφο, ην θάξκα αξρίδεη λα εμαιείθεηαη. ζν πην 

πνιχ θάξκα έξρεηαη, ηφζν πην πνιχ πφλν αηζζάλεζηε ζηα πφδηα. Έηζη ινηπφλ ν πφλνο ζηα πφδηα 

δελ πξνθχπηεη ρσξίο ιφγν. Ο πφλνο πνπ λνηψζεη θάπνηνο ζηα πφδηα θαηά ηνλ θαζηζηφ 

δηαινγηζκφ ζπλήζσο έξρεηαη θαηά θχκαηα. Δθεί πνπ ν πφλνο θξαηάεη γηα ιίγν, θηάλεη κηα ζηηγκή 

πνπ γίλεηαη βαζαληζηηθφο. Μεηά πεξλάεη θαη ππάξρεη θάπνηα αλαθνχθηζε. χληνκα ν πφλνο 

αξρίδεη πάιη απφ ηελ αξρή. πλήζσο έηζη ζπκβαίλεη. 

 

Δπεηδή ην θάξκα εμαιείθεηαη θνκκάηη-θνκκάηη, κεηά απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ θάζε 

θνκκαηηνχ ηα πφδηα ζαο ζα ηα λνηψζεηε ιίγν θαιχηεξα. χληνκα φκσο έξρεηαη θη άιιν θνκκάηη, 

νπφηε ζα αηζζαλζείηε θαη πάιη πφλν ζηα πφδηα. Αθνχ ε καχξε νπζία εμαιεηθζεί, δελ 

δηαζθνξπίδεηαη, ε νπζία απηή δελ αθαλίδεηαη. Με ην πνπ εμαιείθεηαη, κεηακνξθψλεηαη 

θαηεπζείαλ ζε ιεπθή νπζία, ε νπνία είλαη ληε. Γηαηί κπνξεί λα κεηακνξθσζεί; Μπνξεί επεηδή 

απηφο ν άλζξσπνο έρεη ππνθέξεη, έρεη ζπζηάζεη θαη άληεμε ηνλ πφλν. Έρνπκε πεη φηη ην ληε ην 

απνθηνχκε, φηαλ ππνκέλνπκε θαη ππνθέξνπκε δπζθνιίεο ή φηαλ θάλνπκε θαιέο πξάμεηο. Γη’ 

απηφλ ηνλ ιφγν ζηνλ θαζηζηφ δηαινγηζκφ ζπκβαίλεη απηή ε θαηάζηαζε. Μεξηθνί άλζξσπνη 

θαηεβάδνπλ γξήγνξα ηα πφδηα ηνπο – κφιηο αξρίδνπλ λα πνλνχλ ηα θαηεβάδνπλ λα μεπηαζηνχλ 

πξηλ ζπλερίζνπλ ηελ θαζηζηή ζηάζε. Απηφ δελ έρεη θαλέλα απνιχησο απνηέιεζκα. ηελ φξζηα 

ζηάζε νη ψκνη ηνπο κπνξεί λα θνπξαζηνχλ ελψ εθηεινχλ ηελ ζηάζε θξάηεζεο ηνπ ηξνρνχ. ηαλ 

δελ κπνξνχλ λα ην αληέμνπλ πηα, θαηεβάδνπλ ηα ρέξηα. Έηζη φκσο δελ πεηπραίλνπλ απνιχησο 

ηίπνηα. Ση ζεκαζία έρεη ιίγνο πφλνο παξαπάλσ; Θα έιεγα φηη ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν, αλ θάπνηνο 

κπνξνχζε λα πεηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηα θξαηψληαο κφλν έηζη ηα ρέξηα. Απηά ινηπφλ ζα ζπκβνχλ, 
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φηαλ νη άλζξσπνη αζθνχλ ηνλ θαζηζηφ δηαινγηζκφ.  

 

Ζ δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο δελ πηνζεηεί θαηά θαλφλα απηή ηελ πξνζέγγηζε, αλ θαη κέξνο 

απηήο παίδεη έλαλ ξφιν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κεηακνξθψλνπκε ην θάξκα κέζα απφ 

εληάζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο, εληάζεηο πνπ δνθηκάδνπλ ην ζίλζηλγθ καο. Απηφο είλαη θαη ν 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο πνπ εθδειψλεηαη ην ζίλζηλγθ. ηαλ βξίζθεζηε ζε αληηπαξάζεζε κε 

θάπνηνλ, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζαο κπνξεί λα μεπεξλνχλ αθφκα θαη ηνπο ζσκαηηθνχο πφλνπο. 

Θα έιεγα φηη είλαη επθνιφηεξν λα ππνκείλεηε ηνπο ζσκαηηθνχο πφλνπο, αθνχ κε έλα ζθίμηκν 

ησλ δνληηψλ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ. ηαλ φκσο είζηε ζε δηακάρε κ’ έλαλ άλζξσπν, ην λα 

ζπγθξαηήζεηε ηνλ λνπ ζαο είλαη ην πην δχζθνιν πξάγκα. 

 

Γηα παξάδεηγκα, θηάλνληαο θάπνηνο ζηε δνπιεηά ηνπ αθνχεη δπν αλζξψπνπο λα ηνλ 

ζρνιηάδνπλ πνιχ άζρεκα θαη γίλεηαη έμσ θξελψλ. Δκείο φκσο έρνπκε πεη φηη φληαο αζθνχκελνο 

θάπνηνο δελ πξέπεη λα αληαπνδίδεη, είηε φηαλ ηνπ ξίρλνπλ γξνζηά είηε φηαλ ηνλ πξνζβάιινπλ, 

αιιά πξέπεη λα θξαηά ηνλ εαπηφ ηνπ ζ’ έλα πςειφ πξφηππν. Έηζη ζθέθηεηαη φηη ν Γάζθαινο 

έρεη πεη πσο σο αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα είκαζηε ην ίδην κε ηνπο άιινπο θαη λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε θαιχηεξα. Γελ ζα καιψζεη κ’ απηνχο ηνπο δχν αλζξψπνπο. Αιιά ζπλήζσο 

φηαλ εκθαλίδεηαη έλα πξφβιεκα, εάλ δελ εξεζίζεη έλαλ άλζξσπν ςπρνινγηθά, δελ κεηξά ή είλαη 

άρξεζην θαη δελ κπνξεί λα ηνλ θάλεη λα βειηησζεί. πλεπψο κέζα ζηνλ λνπ ηνπ δελ κπνξεί λα ην 

μεπεξάζεη θαη αθφκα ελνριείηαη απ’ απηφ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν λνπο ηνπ έρεη θνιιήζεη 

ζ’ απηφ. πλερψο ζέιεη λα γπξίζεη λα θνηηάμεη ηα πξφζσπα απηψλ ησλ δχν αλζξψπσλ. Σειηθά 

γπξλάεη πίζσ θαη βιέπεη δχν πξφζσπα γεκάηα θαθία λα ζπδεηάλε έληνλα θαηεγνξψληαο ηνλ. 

Γελ κπνξεί πηα λα ην αληέμεη θαη αλαζηαηψλεηαη πνιχ. Μπνξεί αθφκα θαη λα καιψζεη καδί ηνπο 

ζηε ζηηγκή. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπγθξαηήζεη έλαο άλζξσπνο ηνλ λνπ ηνπ, φηαλ βξίζθεηαη ζε 

δηακάρε κε θάπνηνλ άιιν. Δγψ ιέσ φηη ζα ήηαλ πνιχ εχθνιν, εάλ φια κπνξνχζαλ λα 

ηαθηνπνηεζνχλ κε θαζηζηφ δηαινγηζκφ, σζηφζν δελ είλαη πάληα έηζη. 

 

Καηά ζπλέπεηα ζηε κειινληηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζα ζπλαληήζεηε παληφο είδνπο 

δνθηκαζίεο. Πψο ζα κπνξνχζαηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ρσξίο απηέο ηηο δπζθνιίεο; Αλ φινη 

ήηαλ θαινί ν έλαο κε ηνλ άιινλ, ρσξίο δηακάρεο ζπκθεξφλησλ ή θάηη πνπ λα παξελνριεί ηνλ 

αλζξψπηλν λνπ, πψο ζα κπνξνχζε ην ζίλζηλγθ ζαο λα βειηησζεί απιψο κε ην λα θάζεζηε εθεί; 

Απηφ είλαη αδχλαην. Έλαο άλζξσπνο πξέπεη πξαγκαηηθά λα κπνξεί λα δπλακψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο – κφλν έηζη κπνξεί λα ηνλ αλαβαζκίζεη. Κάπνηνη αλαξσηηνχληαη: 

«Γηαηί πάληα έρνπκε πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο; Απηά ηα πξνβιήκαηα δελ 

δηαθέξνπλ θαη πνιχ απ’ απηά ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ». Γελ δηαθέξνπλ, επεηδή αζθείηε 

θαιιηέξγεηα κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γελ ζα γπξίζεηε μαθληθά αλάπνδα κε ην θεθάιη 

πξνο ηα θάησ, λα αξρίζεηε λα πεηάηε ζηνλ αέξα θαη λα ππνθέξεηε εθεί πάλσ – δελ ζα είλαη έηζη. 

ια ζα έρνπλ ηε κνξθή θαζεκεξηλψλ πεξηζηαηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα ζαο 

εθλεπξίζεη ζήκεξα, λα ζαο ζπγρχζεη, λα ζαο θαθνκεηαρεηξηζηεί ή μαθληθά λα ζαο κηιήζεη 

άζρεκα. Απηφ ζπκβαίλεη έηζη, γηα λα δηαπηζησζεί πψο ζα αληηδξάζεηε ζ’ απηά ηα δεηήκαηα. 

 

Γηαηί ζπλαληάηε απηά ηα πξνβιήκαηα; ια πξνθχπηνπλ απφ ην θάξκα ζαο, ην δηθφ ζαο 

θάξκα. Έρνπκε ήδε εμαιείςεη γηα εζάο πνιιά –ακέηξεηα– θνκκάηηα απ’ απηφ, αθήλνληαο κφλν 

απηφ ην ειάρηζην θνκκαηάθη πνπ είλαη δηαηξεκέλν ζαλ δνθηκαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζίλζηλγθ ζαο, ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ λνπ ζαο θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 

δηάθνξσλ πξνζθνιιήζεψλ ζαο. ιεο απηέο είλαη δηθέο ζαο δνθηκαζίεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε 

γηα λα αλαβαζκίζνπκε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη ζα κπνξέζεηε λα ηηο μεπεξάζεηε. ζν αλαβαζκίδεηε 

ην ζίλζηλγθ ζαο, ζα κπνξείηε λα ηηο μεπεξλάηε. ε θάζε πεξίπησζε, κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε, 

εθηφο θη αλ εζείο νη ίδηνη δελ ην ζέιεηε. Αλ ην ζέιεηε κπνξείηε λα ηηο μεπεξάζεηε. Έηζη, απφ εδψ 

θαη κπξνο, φηαλ ζπλαληάηε κηα αληηπαξάζεζε δελ ζα πξέπεη λα ηε ζεσξείηε ηπραία. ηαλ 

ζπκβαίλεη κηα αληηπαξάζεζε, παξνπζηάδεηαη αλαπάληερα, αιιά απηφ δελ είλαη ηπραίν – είλαη γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζίλζηλγθ ζαο. ζν ζα ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο αζθνχκελν, ζα κπνξείηε λα 

ην ρεηξηζηείηε ζσζηά. 

 

Βέβαηα δελ πξφθεηηαη λα πιεξνθνξεζείηε γηα κηα δνθηκαζία ή κηα αληηπαξάζεζε απφ πξηλ. 

Πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, εάλ ζαο έρνπλ απνθαιπθζεί φιεο; Γελ εμππεξεηεί 
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ζε ηίπνηα. πλήζσο ζπκβαίλνπλ απξνζδφθεηα θαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα 

εμεηαζζεί ην ζίλζηλγθ ζαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ην ζίλζηλγθ ζαο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί 

πξαγκαηηθά. Μφλνλ έηζη κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ θαη θαηά πφζν κπνξείηε λα 

δηαηεξήζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Άξα, φηαλ πξνθχπηεη κηα αληηπαξάζεζε, δελ πξνθχπηεη ηπραία. 

Απηφ ην δήηεκα ζα είλαη παξφλ ζε νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ζηε 

κεηακφξθσζε ηνπ θάξκα. ε αληίζεζε κε φ,ηη θαληάδνληαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, απηφ είλαη 

πνιχ πην δχζθνιν απφ ην λα ππνθέξεη θαλείο ζσκαηηθά. Πψο κπνξείηε λα απμήζεηε ην γθνλγθ 

ζαο θάλνληαο απιψο ηηο αζθήζεηο ιίγν πεξηζζφηεξν, κε ηα ρέξηα λα πνλνχλ απφ ην ζήθσκα θαη 

ηα πφδηα λα θνπξάδνληαη απφ ηελ νξζνζηαζία; Πψο κπνξείηε λα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο απιά 

κε κεξηθέο αθφκα ψξεο εμάζθεζεο; Απηφ εμππεξεηεί κφλν ζηε κεηακφξθσζε ηνπ κπέληη ζαο, 

αιιά αθφκα θη απηφ ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί κε ελέξγεηα. Γελ βνεζά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

επηπέδνπ ζαο. Σν θιεηδί ηεο πξαγκαηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ ζαο είλαη ε ππεξλίθεζε ησλ 

λνεηηθψλ δνθηκαζηψλ. Δάλ γηλφηαλ λα αλαβαζκηζηείηε ππνθέξνληαο κφλν ζσκαηηθά, ζα έιεγα 

φηη νη θηλέδνη γεσξγνί είλαη απηνί πνπ ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Γελ ζα έπξεπε ηφηε λα γίλνπλ 

φινη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ; ζν θαη αλ ππνθέξεηε ζσκαηηθά, δελ ππνθέξεηε φζν απηνί πνπ 

δνπιεχνπλ ζθιεξά θαη αθαηάπαπζηα θάζε κέξα ζηα ρσξάθηα θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην. Γελ 

είλαη ηφζν απιφ ην δήηεκα. Καηά ζπλέπεηα είπακε φηη γηα λα βειηηψζεηε πξαγκαηηθά ηνλ εαπηφ 

ζαο, πξέπεη γλήζηα λα αλαβαζκίζεηε ηνλ λνπ ζαο. Μφλν ηφηε αλαβαζκίδεζηε πξαγκαηηθά. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ θάξκα, γηα λα θξαηήζεηε ηνλ 

εαπηφ ζαο ππφ έιεγρν –ζε αληίζεζε κε έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν πνπ ζα αλαζηαησλφηαλ– 

πξέπεη πάληα λα δηαηεξείηε κηα θαινθάγαζε θαξδηά θαη έλαλ θαινζπλάην λνπ. Έηζη, εάλ 

ζπλαληήζεηε μαθληθά έλα πξφβιεκα, ζα κπνξέζεηε λα ην αληηκεησπίζεηε ζσζηά. ηαλ πάληα 

δηαηεξείηε θαινθάγαζε θαη ζπκπνλεηηθή θαξδηά, ζα έρεηε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν λα 

απνζηαζηνπνηεζείηε απφ ηε ζχγθξνπζε θαη λα ζθεθηείηε, εάλ έλα πξφβιεκα πξνθχςεη μαθληθά. 

Δάλ πάληα ζθέθηεζηε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε δηακάρε κε ηνπο άιινπο, ζα έιεγα φηη φπνηε 

παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζα αξρίζεηε θαπγά – απηφ είλαη εγγπεκέλν. Έηζη, φηαλ ζπλαληάηε κηα 

δηακάρε, ζα έιεγα φηη είλαη γηα λα κεηακνξθψζεηε ηε καχξε νπζία ζαο ζε άζπξε νπζία, ζε ληε. 

 

Με ηελ αλζξσπφηεηά καο εμειηγκέλε ζ’ απηφλ ηνλ βαζκφ ζήκεξα, ζρεδφλ φινη 

γελληνχληαη κε θάξκα ζπζζσξεπκέλν πάλσ ζε θάξκα – φισλ ηα ζψκαηα έρνπλ πάξα πνιχ 

θάξκα. Καηά ηε κεηακφξθσζε ηνπ θάξκα επνκέλσο απηή ε θαηάζηαζε ζπλήζσο ζα ζπκβεί: 

Καζψο ην γθνλγθ ζαο απμάλεηαη θαη ην ζίλζηλγθ ζαο αλαβαζκίδεηαη, ηελ ίδηα ζηηγκή ην θάξκα 

ζαο εμαιείθεηαη θαη κεηακνξθψλεηαη. ηαλ ζπλαληήζεηε θάπνην πξφβιεκα κε άιινλ άλζξσπν, 

απηφ κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ δνθηκαζία γηα ην ζίλζηλγθ ζαο. Αλ κπνξέζεηε λα ην ππνκείλεηε, 

ην θάξκα ζαο ζα κεησζεί, ην ζίλζηλγθ ζαο ζα αλαβαζκηζηεί θαη ην γθνλγθ ζαο επίζεο ζα απμεζεί. 

ια απηά ζα γίλνπλ καδί. Οη άλζξσπνη ζην παξειζφλ είραλ πνιχ ληε θαη αξρηθά θαιφ ζίλζηλγθ. 

Δθφζνλ ππέθεξαλ ιίγεο δπζθνιίεο, κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ην γθνλγθ ηνπο. ήκεξα νη 

άλζξσπνη δελ είλαη έηζη. Μφιηο ππνθέξνπλ ιίγν, δελ ζέινπλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. 

Δπηπιένλ, επεηδή είλαη πην δχζθνιν λα ην θαηαλνήζνπλ απηφ, έρεη γίλεη αθφκα δπζθνιφηεξν γη’ 

απηνχο ην λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. 

 

ηαλ θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο αληηκεησπίδεηε ζπγθεθξηκέλεο δηακάρεο ή φηαλ νη 

άιινη ζαο ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα, ζα ζπκβαίλεη κία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Ζ κηα είλαη φηη 

κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζήθαηε άζρεκα ζ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν ζε πξνεγνχκελε δσή. ηελ θαξδηά 

ζαο ληψζεηε φηη είλαη άδηθν: «Πψο κπνξεί απηφο ν άλζξσπνο λα κνπ ζπκπεξηθέξεηαη θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν;». Γηαηί φκσο εζείο ζην παξειζφλ ηνχ ζπκπεξηθεξζήθαηε έηζη; Μπνξεί λα 

ηζρπξηζηείηε φηη δελ ην γλσξίδαηε ηφηε θαη φηη απηή ε δσή δελ έρεη θακηά ζρέζε κ’ εθείλε. Απηφ 

δελ είλαη ζσζηφ. Τπάξρεη άιιε κία πεξίπησζε. ηηο αληηπαξαζέζεηο εκπεξηέρεηαη ην δήηεκα ηεο 

κεηακφξθσζεο ηνπ θάξκα. Δπνκέλσο, φηαλ αληηκεησπίδνπκε ζπγθεθξηκέλεο δηακάρεο ζα πξέπεη 

λα ζπγρσξνχκε, θη φρη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζαλ θνηλνί άλζξσπνη. Απηφ πξέπεη λα ηζρχεη είηε 

ζηε δνπιεηά είηε ζε άιια πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, αθνχ θη απηνί έρνπλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Δίλαη αδχλαηνλ λα 

κελ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσλία. Θα ππάξρεη θάπνηα επαθή, ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο γείηνλεο.  

 

ηηο θνηλσληθέο ζαο δνζνιεςίεο ζα ζπλαληήζεηε παληφο είδνπο δηακάρεο. Γηα εζάο πνπ 
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αζθείηε θαιιηέξγεηα κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, δελ έρεη ζεκαζία ζε ηη είδνπο επηρείξεζε 

βξίζθεζηε. Αλεμάξηεηα απφ ην πφζα ρξήκαηα έρεηε, πφζν πςειή είλαη ε ζέζε ζαο ή ηη είδνπο 

ηδησηηθή επηρείξεζε ή εηαηξία δηεπζχλεηε, δελ ππάξρεη θακηά δηαθνξά, αθνχ πξέπεη λα 

εκπνξεχεζηε δίθαηα θαη λα δηαηεξείηε νξζφ λνπ. ια ηα επαγγέικαηα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία 

πξέπεη λα ππάξρνπλ. Δίλαη ε αλζξψπηλε θαξδηά πνπ είλαη απξεπήο θαη φρη ην επάγγεικα θάπνηνπ. 

Τπήξρε έλα ξεηφ ζηηο παιηέο κέξεο: «Δλληά ζηνπο δέθα εκπφξνπο είλαη απαηεψλεο». Απηφ είλαη 

ξεηφ δεκηνπξγεκέλν απφ θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Θα έιεγα φηη είλαη δήηεκα αλζξψπηλεο 

θαξδηάο. ζν ε θαξδηά ζαο είλαη νξζή θαη εκπνξεχεζηε δίθαηα, δηθαηνχζηε λα βγάδεηε 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, εθφζνλ θαηαβάιεηε κεγαιχηεξν θφπν. Απηφ είλαη επεηδή αληακείβεζηε 

γηα ηνλ θφπν πνπ θαηαβάιαηε κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Υσξίο απψιεηα, θαλέλα 

θέξδνο. Έρεηε εξγαζηεί γη’ απηφ. Μπνξείηε λα είζηε θαιφο άλζξσπνο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθή ζαο ζέζε. Κάζε θνηλσληθή ηάμε έρεη ηηο δηθέο ηεο δηακάρεο. Ζ αλψηεξε θνηλσληθή 

ηάμε έρεη ηηο δηακάρεο ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη φιεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζσζηά. ε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή ηάμε θη αλ αλήθεη θάπνηνο, κπνξεί λα είλαη θαιφο άλζξσπνο 

θαη λα κε λνηάδεηαη γηα ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο θαη πξνζθνιιήζεηο. Μπνξείηε λα είζηε θαινί 

άλζξσπνη ζε δηάθνξα θνηλσληθά επίπεδα θαη λα αζθείηε θαιιηέξγεηα ζην δηθφ ζαο θνηλσληθφ 

επίπεδν. 

 

ήκεξα, είηε ζε θξαηηθέο εηαηξίεο είηε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ζ’ απηή ηε ρψξα, νη 

δηαπξνζσπηθέο δηακάρεο έρνπλ γίλεη πνιχ ηδηάδνπζεο. ε άιιεο ρψξεο θαη αλά ηελ ηζηνξία, δελ 

έρεη ζπκβεί πνηέ απηφ ην θαηλφκελν. ε θακία ρψξα θαη πνηέ αλά ηελ ηζηνξία δελ έρεη ζπκβεί 

απηφ ην θαηλφκελν. πλεπψο νη δηακάρεο γηα ηδηνηέιεηα παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα έληνλεο. Οη 

άλζξσπνη δνινπινθνχλ θαη αληαγσλίδνληαη γηα ην παξακηθξφ πξνζσπηθφ θέξδνο. Οη ζθέςεηο 

πνπ έρνπλ θαη ηα θφιπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πνιχ θαθνήζε. Αθφκα θαη ην λα είζηε θαιφο 

άλζξσπνο είλαη δχζθνιν. Γηα παξάδεηγκα, θηάλεηε ζηε δνπιεηά θαη βξίζθεηε φηη ε αηκφζθαηξα 

εθεί δελ είλαη ζσζηή. Αξγφηεξα θάπνηνο ζαο πιεξνθνξεί φηη ν ηάδε ζαο έρεη ζπθνθαληήζεη θαη 

ζαο θαηήγγεηιε ζην αθεληηθφ, βάδνληάο ζαο ζε δχζθνιε ζέζε. Οη άιινη ζαο θνηηνχλ κε βιέκκα 

πεξίεξγν. Πψο κπνξεί έλαο θνηλφο άλζξσπνο λα ηα αλερηεί απηά; Πψο κπνξεί θαλείο λα ην 

ππνθέξεη απηφ; «Δάλ θάπνηνο κνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, ζα ηνπ θάλσ θη εγψ ην ίδην. Δάλ έρεη 

ππνζηεξηθηέο, έρσ θαη εγψ. Αο ηζαθσζνχκε». Δάλ ζπκπεξηθεξζείηε έηζη αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ζα πνπλ φηη είζηε δπλαηφο. Γηα έλαλ αζθνχκελν φκσο απηφ είλαη 

εληειψο απαίζην. Δάλ αληαγσλίδεζηε θαη καιψλεηε ζαλ έλαλ θνηλφ άλζξσπν, είζηε έλαο θνηλφο 

άλζξσπνο. Καη εάλ ην θάλεηε κε κεγαιχηεξν δήιν απ’ απηφλ, ηφηε είζηε αθφκα ρεηξφηεξνη θη απ’ 

απηφλ ηνλ θνηλφ άλζξσπν. 

 

Πψο πξέπεη λα ρεηξηζηνχκε απηφ ην δήηεκα; ηαλ βξεζνχκε ζε κηα ηέηνηα δηακάρε, πξέπεη 

θαη’ αξρήλ λα παξακείλνπκε ςχρξαηκνη θαη λα κελ ζπκπεξηθεξζνχκε ην ίδην κ’ απηφλ ηνλ 

άλζξσπν. Βέβαηα κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ην δήηεκα θαινζπλάηα θαη δελ ζα ππάξρεη 

πξφβιεκα, αλ μεθαζαξίζνπκε ηα πξάγκαηα. Αιιά δελ πξέπεη λα πξνζθνιιεζείηε πνιχ ζ’ απηφ. 

Δάλ ζπλαληήζεηε απηά ηα πξνβιήκαηα, δελ πξέπεη λα αληαγσλίδεζηε θαη λα καιψλεηε φπσο νη 

άιινη. Δάλ θάλεηε φηη έθαλε εθείλνο, δελ είζηε θαη εζείο θνηλφο άλζξσπνο; ρη κφλν δελ πξέπεη 

λα αληαγσλίδεζηε θαη λα καιψλεηε φπσο απηφο, αιιά νχηε θαλ πξέπεη λα ηνλ κηζείηε ζηελ 

θαξδηά ζαο. Αιήζεηα δελ πξέπεη λα κηζείηε απηφλ ηνλ άλζξσπν. Αλ κηζείηε απηφλ ηνλ άλζξσπν, 

δελ είζηε ζπγρπζκέλνο; Γελ αθνινπζήζαηε αλεθηηθφηεηα. Δκείο αζθνχκε Σδελ-αλ-Ρελ θαη 

εθηφο απηνχ ε θαινζχλε ζαο ζα είλαη αθφκα ιηγφηεξε. Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα είζηε ζαλ απηφλ 

νχηε λα ζπκψζεηε καδί ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ζαο πξνζέβαιε ηφζν άζρεκα πνπ δελ κπνξείηε 

νχηε ην θεθάιη ζαο λα ζεθψζεηε. Αληί λα είζηε ζπκσκέλνο κ’ απηφλ, ζα έπξεπε λα ηνλ 

επραξηζηήζεηε απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζαο, λα ηνλ επραξηζηήζεηε εηιηθξηλά. Έλαο θνηλφο 

άλζξσπνο κπνξεί λα ζθεθηεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν: «Έηζη δελ είλαη θάπνηνο ίδηνο κε ηνλ Α 

Κηνχ
1
;». αο ιέσ πσο δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. 

 

θεθηείηε ην φινη: Δζείο είζηε αζθνχκελνη. Γελ ζα έπξεπε λα απαηηεζεί απφ εζάο λα 

αληαπνθξηζείηε ζ’ έλα πςειφηεξν πξφηππν; Δζείο δελ πξέπεη λα αθνινπζείηε ηα θξηηήξηα πνπ 

αθνινπζνχλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Χο αζθνχκελνη απηφ πνπ ιακβάλεηε, δελ είλαη θάηη ησλ 

πςειψλ επηπέδσλ; Άξα θαη’ αλαινγία πξέπεη λα αθνινπζείηε ηηο αξρέο ησλ πςειψλ επηπέδσλ. 

                                                 
1
 Α Κηνχ: έλαο αλφεηνο ραξαθηήξαο ζε έλα θηλέδηθν κπζηζηφξεκα. 
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Αλ θάλεηε απηφ πνπ απηφο ν άλζξσπνο έθαλε, δελ είζηε ίδηνη κ’ απηφλ; Γηαηί ηφηε ζα έπξεπε λα 

ηνλ επραξηζηήζεηε; θεθηείηε ην. Ση ζα απνθηήζεηε; ’ απηφ ην ζχκπαλ ππάξρεη κηα αξρή πνπ 

ιέεη: «ρσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο». Γηα λα θεξδίζεηε πξέπεη λα ράζεηε. Απηφο ζαο 

πξνζβάιεη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη είλαη ην πξφζσπν πνπ έρεη σθειεζεί ζε 

βάξνο ζαο. ζν ρεηξφηεξε είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζαο βάδεη θαη κεγαιχηεξε ε επίδξαζή 

ηεο, ηφζν πην πνιχ ζα ππνκείλεηε θαη ηφζν πην πνιχ ληε ζα ράζεη. Απηφ ην ληε ζα δνζεί φιν ζ’ 

εζάο. Σελ ψξα πνπ ηα ππνκέλεηε φια απηά, κπνξεί λα κελ πνιπλνηαζηείηε γη’ απηφ θαη λα κελ ην 

πάξεηε θαη πνιχ ζηα ζνβαξά. 

 

’ απηφ ην ζχκπαλ ππάξρεη θαη άιιε κηα αξρή: Δθφζνλ έρεηε ππνθέξεη πνιχ, ην θάξκα 

ζην ζψκα ζαο ζα κεηακνξθσζεί. Έρνληαο ππνθέξεη, φιν απηφ πνπ έρεηε ππνκείλεη ζα 

κεηακνξθσζεί ζε ηζάμηα πνζφηεηα ληε. Γελ είλαη ην ληε απηφ πνπ ζέιεη έλαο αζθνχκελνο; Θα 

θεξδίζεηε κε δχν ηξφπνπο, αθνχ θαη ην θάξκα ζαο εμαιείθεηαη. Δάλ απηφο ν άλζξσπνο δελ 

δεκηνπξγνχζε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα εζάο, πψο ζα κπνξνχζαηε λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ 

ζαο; Δάλ εγψ θαη εζχ είκαζηε θαινί ν έλαο κε ηνλ άιινλ θαη θαζφκαζηε εθεί ζε αξκνλία, πψο 

είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί ην γθνλγθ; Δίλαη αθξηβψο, επεηδή απηφο ν άλζξσπνο δεκηνχξγεζε απηή 

ηε δηακάρε γηα εζάο, πνπ ζαο δίλεηαη απηή ε επθαηξία λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θη έηζη 

κπνξείηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αλαβαζκίζεηε πξαγκαηηθά ην ζίλζηλγθ ζαο. Γελ 

βειηηψλεηαη επνκέλσο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζίλζηλγθ ζαο; Άξα έρεηε θεξδίζεη κε ηξεηο ηξφπνπο. 

Δίζηε αζθνχκελνο. ηαλ ην ζίλζηλγθ ζαο βειηησζεί, δελ ζα απμεζεί θαη ην γθνλγθ ζαο; Έηζη 

έρεηε θεξδίζεη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο απφ έλα θαη κφλν πεξηζηαηηθφ. Γηαηί λα κελ επραξηζηήζεηε 

απηφλ ηνλ άλζξσπν; Πξέπεη εηιηθξηλά λα ηνλ επραξηζηήζεηε απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζαο – 

είλαη πξάγκαηη έηζη. 

 

Βέβαηα ε πξφζεζε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ δελ ήηαλ θαιή, αιιηψο δελ ζα ζαο είρε δψζεη ληε. 

Αιιά πξάγκαηη δεκηνχξγεζε κηα επθαηξία γηα λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Με άιια ιφγηα, 

πξέπεη λα δψζνπκε πξνζνρή ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ζίλζηλγθ 

ζαο θαιιηεξγείηαη, ην θάξκα ζαο εμαιείθεηαη θαη κεηακνξθψλεηαη ζε ληε θαη έηζη κπνξείηε λα 

αλεβείηε ζε αλψηεξν επίπεδν. Απηά πάλε καδί ρέξη-ρέξη. Βιέπνληάο ην απφ πςειφ επίπεδν φιεο 

απηέο νη αξρέο είλαη αιιαγκέλεο. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ ζα ην θαηαιάβεη. ηαλ θνηηάμεηε 

απηέο ηηο αξρέο απφ ηα πςειά επίπεδα, ζα είλαη φιεο δηαθνξεηηθέο. Μεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ κπνξεί λα βξίζθεηε φιεο απηέο ηηο αξρέο ζσζηέο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

είλαη. Μφλν απηφ πνπ είλαη νξαηφ απφ ηα πςειά επίπεδα είλαη αιεζηλά ζσζηφ. Έηζη είλαη θαηά 

θαλφλα. 

 

Έρσ ιεπηνκεξψο εμεγήζεη ηηο αξρέο ζε φινπο ζαο θαη δεδνκέλνπ φηη νη αξρέο έρνπλ ήδε 

παξνπζηαζηεί εδψ, ειπίδσ φηη θαηά ηε κειινληηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο φινη λα δείηε ηνλ 

εαπηφ ζαο ζαλ αζθνχκελν θαη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα εηιηθξηλά. Μπνξεί κεξηθνί, επεηδή δνπλ 

αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, αθφκε λα πηζηεχνπλ φηη ελψπηνλ πξαγκαηηθψλ πιηθψλ 

ζπκθεξφλησλ είλαη πην πξαθηηθφ λα είλαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Μέζα ζην ξεχκα ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε βάζε έλα πςειφ πξφηππν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αλ ζέιεηε λα είζηε θαιφο άλζξσπνο κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ππάξρνπλ 

ήξσεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο πξφηππα, αιιά απηνί είλαη πξφηππα κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 

Δάλ φκσο ζέιεηε λα είζηε αζθνχκελνο, ε θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ θαξδηά 

ζαο θαη εζείο νη ίδηνη πξέπεη λα θσηηζηείηε, αθνχ δελ ππάξρνπλ πξφηππα. Δπηπρψο ζήκεξα 

έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη απηφλ ηνλ Νηάθα. ην παξειζφλ, αλ επηζπκνχζαηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα, θαλείο δελ ζα ζαο δίδαζθε. Έηζη αθνινπζήζηε ηνλ Νηάθα θαη ίζσο ηα θαηαθέξεηε 

θαιχηεξα. Δάλ κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ή εάλ ηα θαηαθέξεηε θαη ζε πνην επίπεδν ζα 

κπνξέζεηε λα θηάζεηε, φια εμαξηψληαη απφ εζάο ηνπο ίδηνπο. 

 

Βέβαηα ε κεηακφξθσζε ηνπ θάξκα δελ ζπκβαίλεη πάληα αθξηβψο φπσο κφιηο ζαο 

πεξηέγξαςα. Μπνξεί λα εθδεισζεί θαη ζε άιινπο ρψξνπο. Μπνξεί λα ζπκβεί είηε έμσ ζηελ 

θνηλσλία είηε θαη ζην ζπίηη. Δλψ πεξπαηάηε ζηνλ δξφκν ή νπνπδήπνηε αιινχ, κπνξεί λα 

ζπλαληήζεηε πξφβιεκα. Θα αλαγθαζηείηε λα εγθαηαιείςεηε φιεο απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιεηθζνχλ κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. ζν ηηο έρεηε, φιεο απηέο νη 

πξνζθνιιήζεηο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Θα αλαγθαζηείηε λα 
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ζθνληάςεηε θαη κέζα απ’ απηφ ζα θσηηζηείηε ζην Σάν. Έηζη είλαη φηαλ θάπνηνο αζθεί 

θαιιηέξγεηα. 

 

Σππηθά ππάξρεη θαη άιιε θαηάζηαζε. ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο πνιινί απφ 

εζάο ζα αλαθαιχςεηε πσο φηαλ αζθείηε ηζηγθφλγθ ν/ε ζχδπγφο ζαο ζπρλά ζα λνηψζεη κεγάιε 

δπζαξέζθεηα. Μφιηο αξρίδεηε ηηο αζθήζεηο ζα ηνλ/ηελ πηάζεη πζηεξία. Δάλ θάλεηε θάηη άιιν, δελ 

ζα ελνριείηαη. ζν ρξφλν θαη αλ ζπαηαιάηε παίδνληαο Μα Σδνλγθ
2
, ν/ε ζχδπγφο ζαο κπνξεί λα 

δπζαξεζηεζεί, αιιά φρη ηφζν φζν εάλ αζθείηε ηζηγθφλγθ. Ζ εμάζθεζή ζαο ζην ηζηγθφλγθ δελ 

ηνλ/ηελ παξεκπνδίδεη, ελψ παξάιιεια είλαη θαη θάηη πνιχ θαιφ, αθνχ αζθείηε ην ζψκα γηα λα 

δηαηεξείζηε πγηήο θαη δελ ηνλ/ηελ ελνριείηε. Μφιηο φκσο αξρίδεηε λα εμαζθείηε ηζηγθφλγθ, ν/ε 

ζχδπγφο ζαο ζα αξρίζεη λα πεηάεη πξάγκαηα εδψ θη εθεί θαη ζα μεθηλήζεη θαπγά. Μεξηθά 

δεπγάξηα έρνπλ θηάζεη ζρεδφλ λα ρσξίζνπλ απφ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ εμάζθεζε ηνπ 

ηζηγθφλγθ. Πνιιά άηνκα δελ έρνπλ θάηζεη λα ζθεθηνχλ γηαηί λα ζπκβαίλεη απηή ε θαηάζηαζε. 

Δάλ ξσηήζεηε ηνλ/ηε ζχδπγφ ζαο αξγφηεξα: «Γηαηί εθλεπξίδεζαη ηφζν πνιχ φηαλ εγψ εμαζθψ 

ηζηγθφλγθ;», δελ ζα κπνξεί λα ην εμεγήζεη θαη πξαγκαηηθά δελ ζα βξίζθεη ηνλ ιφγν. «Αιήζεηα, 

γηαηί αγξίεςα θαη ζπγρχζηεθα ηφζν εθείλε ηε ζηηγκή;». Ση ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Σελ 

ψξα πνπ εμαζθείηε ηζηγθφλγθ, ην θάξκα ζαο πξέπεη λα κεηακνξθσζεί. Γελ ζα θεξδίζεηε ρσξίο 

λα ράζεηε θαη απηά πνπ ράλεηε είλαη άζρεκα πξάγκαηα. Πξέπεη λα ζπζηάζεηε πξάγκαηα. 

 

Ίζσο κε ην πνπ κπείηε απφ ηελ πφξηα, ν/ε ζχδπγφο ζαο λα μεζπάζεη κπξνζηά ζαο. Δάλ 

κπνξέζεηε λα ην ππνκείλεηε, ν θφπνο ζαο ζηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ ζήκεξα δελ ζα πάεη 

ρακέλνο. Κάπνηνο ηα πάεη θαιά κε ηε ζχδπγφ ηνπ, γηαηί γλσξίδεη πσο φηαλ εμαζθεί ηζηγθφλγθ 

πξέπεη λα εθηηκά ην ληε. Έηζη ινηπφλ ζθέθηεηαη: «πλήζσο, εάλ πσ έλα, απηή δελ ιέεη δχν. 

ήκεξα κε αςεθά». Γελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηνλ ζπκφ ηνπ θαη αξρίδεη θαπγά. Μ’ απηφ ε 

ζεκεξηλή ηνπ εμάζθεζε καηαηψλεηαη. Δπεηδή ην θάξκα ήηαλ εθεί, απηή ηνλ βνεζνχζε λα ην 

αθαηξέζεη. Αιιά δελ ζπγθξαηήζεθε θαη άξρηζε θαπγά καδί ηεο. Σν θάξκα επνκέλσο δελ 

κπφξεζε λα εμαιεηθζεί. Τπάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη πνιινί απφ ηνπο 

αζθνχκελνχο καο ηηο έρνπλ βηψζεη, αιιά δελ έρνπλ θάηζεη λα ζθεθηνχλ γηαηί ζπλέβεζαλ φια 

απηά έηζη. Ζ ζχδπγφο ζαο δελ ζα λνηαδφηαλ εάλ θάλαηε θάηη άιιν. Δλψ ε εμάζθεζε ηνπ 

ηζηγθφλγθ είλαη θάηη θαιφ, απηή πάληα βξίζθεη ιάζνο ζ’ εζάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν/ε 

ζχδπγφο ζαο ζάο βνεζά λα εμαιείςεηε θάξκα, αλ θαη ν/ε ίδηνο/α δελ ην μέξεη. Καη δελ καιψλεη 

καδί ζαο κφλν επηθαλεηαθά ελψ κέζα ηνπ/ηεο ζαο ζπκπνλάεη – δελ είλαη έηζη. Δίλαη πξαγκαηηθφο 

ζπκφο απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ/ηεο, επεηδή απηφο πνπ δέρεηαη ην θάξκα είλαη θαη απηφο πνπ 

πνλάεη. Έηζη είλαη, εγγπεκέλα. 

Αλαβαζκίδνληαο ην ίλζηλγθ 

ην παξειζφλ πνιινί άλζξσπνη δελ κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ θαιφ ζίλζηλγθ θαη 

ζπλάληεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα. Δλψ έθηαζαλ ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν ζηελ εμάζθεζή ηνπο, 

δελ κπνξνχζαλ λα πξννδεχζνπλ πεξηζζφηεξν. Οξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ αξρηθά πςειφ 

ζίλζηλγθ. Σν Σξίην ηνπο Μάηη αλνίγεη ακέζσο κε ηελ εμάζθεζε θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε 

νξηζκέλν επίπεδν. Δπεηδή ε εγγελήο πνηφηεηα απηνχ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζρεηηθά θαιή θαη ην 

ζίλζηλγθ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ, ην γθνλγθ ηνπ απμάλεηαη γξήγνξα. Αθνχ ην γθνλγθ ηνπ θηάζεη 

ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ, αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα απμάλεη ην γθνλγθ ηνπ, νη δηακάρεο πνπ 

ζα ζπλαληήζεη ζα γίλνπλ πνιχ ζνβαξέο, αθνχ απαηηείηαη απφ απηφλ λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην 

ζίλζηλγθ ηνπ. Απηφ αιεζεχεη ηδηαίηεξα γηα έλαλ άλζξσπν κε θαιή εγγελή πνηφηεηα. Μπνξεί λα 

λνηψζεη φηη ην γθνλγθ ηνπ αλαβαζκίδεηαη νκαιά θαη φηη ε εμάζθεζή ηνπ πάεη επίζεο πνιχ θαιά. 

Γηαηί ηφηε μαθληθά ππάξρνπλ ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα; ια πάλε ζηξαβά. Ο θφζκνο ηνλ 

θαθνκεηαρεηξίδεηαη, ην αθεληηθφ ηνπ ηνλ πεξηθξνλεί, αθφκα θαη ζην ζπίηη ε θαηάζηαζε γίλεηαη 

πνιχ έληνλε. Γηαηί έηζη εληειψο μαθληθά εκθαλίζηεθαλ ηφζα πνιιά πξνβιήκαηα; Γελ κπνξεί λα 

ην θαηαιάβεη. Λφγσ ηεο θαιήο εγγελνχο πνηφηεηάο ηνπ έθηαζε ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν θαη 

ηψξα εκθαλίδεηαη απηή ε θαηάζηαζε. Μα πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ ην απφιπην πξφηππν 

ηειεηφηεηαο ελφο αζθνχκελνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα; Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ηνπ έρεη πάξα πνιχ 

δξφκν αθφκα! Πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα βειηηψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο. Λφγσ απηήο ηεο ειάρηζηεο 

                                                 
2
 Μα Σδνλγθ: παξαδνζηαθφ Κηλέδηθν παηρλίδη πνπ παίδεηαη απφ ηέζζεξα άηνκα. 
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εγγελνχο ζαο πνηφηεηαο έρεηε θηάζεη ζ’ απηφ ην επίπεδν. Γηα λα αλεβείηε πεξηζζφηεξν, πξέπεη 

θαη ην θξηηήξην λα αλέβεη. 

 

Κάπνηνο κπνξεί λα πεη: «Θα βγάισ ιίγα ρξήκαηα αθφκε λα ηαθηνπνηήζσ θαιά ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ θαη έηζη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα αλεζπρψ γηα ηίπνηα. Καηφπηλ ζα αζθήζσ 

θαιιηέξγεηα». Θα έιεγα φηη νλεηξεχεζηε. Γελ κπνξείηε λα παξέκβεηε ζηηο δσέο ησλ άιισλ θαη 

νχηε κπνξείηε λα ειέγμεηε ηηο ηχρεο ηνπο είηε είλαη ν/ε ζχδπγφο ζαο είηε νη γηνη ζαο, νη θφξεο ζαο, 

νη γνλείο ζαο ή ηα αδέιθηα ζαο. Μπνξείηε εζείο λα απνθαζίζεηε απηά ηα πξάγκαηα; Δθηφο απηνχ 

πψο ζα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα εάλ δελ έρεηε ζηελαρψξηεο ή πξνβιήκαηα; Πψο κπνξείηε λα 

θάλεηε ηηο αζθήζεηο άλεηα θαη μεθνχξαζηα; Πψο είλαη δπλαηφλ θάηη ηέηνην; Απηά φια είλαη δηθέο 

ζαο ζθέςεηο απφ ηελ νπηηθή ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. 

 

Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη θάηη πνπ γίλεηαη ελ κέζσ δνθηκαζηψλ, έηζη ψζηε λα 

εμεηαζηεί εάλ κπνξείηε λα μεθφςεηε απφ ηα δηάθνξα είδε αλζξψπηλεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο θαη 

επηζπκηψλ ρσξίο λα πνιπλνηαζηείηε γη’ απηά. Δάλ είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζ’ απηά ηα πξάγκαηα 

δελ ζα πεηχρεηε ζηελ θαιιηέξγεηα. Σα πάληα έρνπλ ηελ θαξκηθή ηνπο ζρέζε. Γηαηί ηα αλζξψπηλα 

πιάζκαηα κπνξνχλ λα είλαη αλζξψπηλα; Δίλαη επεηδή ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Ενπλ κφλν γη’ απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. ηνξγή αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, έξσηαο κεηαμχ ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο, αγάπε γηα ηνπο γνλείο, 

ζπλαηζζήκαηα, θηιίεο, ην λα θάλεη θαλείο πξάγκαηα γηα ηε θηιία θαη φια ηα ππφινηπα, φπνπ θαη 

λα παο δελ κπνξείο λα μεθχγεηο απ’ απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Θέιεηο λα θάλεηο θάηη, δελ 

ζέιεηο λα θάλεηο θάηη, είζαη επηπρηζκέλνο, είζαη δπζηπρηζκέλνο, αγαπάο θάηη, κηζείο θάηη, φια ζ’ 

απηή ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία πεγάδνπλ εμ νινθιήξνπ απ’ απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. Δάλ 

δελ εγθαηαιείςεηε απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, δελ ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. 

Δάλ φκσο ειεπζεξσζείηε απ’ απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, θαλείο δελ ζα κπνξεί λα ζαο 

επεξεάζεη. Οη ζπλεζηζκέλεο πξνζθνιιήζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα ζαο ηαιαληεχζνπλ. Απηφ πνπ 

αληηθαζηζηά ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα είλαη ε επζπιαρλία, πνπ είλαη θάηη πνιχ αλψηεξν. Βέβαηα 

δελ είλαη εχθνιν λα εγθαηαιείςεηε απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ακέζσο. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο είλαη κηα καθξά δηαδηθαζία, είλαη κηα δηαδηθαζία βαζκηαίαο εγθαηάιεηςεο 

πξνζθνιιήζεσλ. Παξ’ φια απηά πξέπεη λα είζηε απζηεξνί κε ηνλ εαπηφ ζαο. 

 

Χο αζθνχκελνη ζα ζπλαληήζεηε μαθληθά δηακάρεο. Ση πξέπεη λα θάλεηε; Πάληα πξέπεη λα 

δηαηεξείηε θαινζπλάηε θαη ζπκπνλεηηθή θαξδηά. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν φηαλ έξρεζηε αληηκέησπνη 

κε έλα πξφβιεκα ζα κπνξείηε λα πξάηηεηε θαιά, επεηδή ζαο δίλεηαη ρψξνο λα 

απνζηαζηνπνηεζείηε απφ ηε ζχγθξνπζε. Πξέπεη λα είζηε πάληα θαινθάγαζνη θαη θαινζπλάηνη 

πξνο ζηνπο άιινπο θαη πάληα λα ζθέθηεζηε ηνπο άιινπο ζε νηηδήπνηε θη αλ θάλεηε. πνηε 

ζπλαληάηε πξνβιήκαηα, πξέπεη πξψηα λα ζθεθηείηε αλ νη άιινη κπνξνχλ λα αλερηνχλ κηα 

θαηάζηαζε ή αλ ζα πιεγσζνχλ. Δλεξγψληαο έηζη δελ ζα έρεηε θαλέλα πξφβιεκα. Δπνκέλσο 

θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα αθνινπζείηε έλα φιν θαη πην πςειφ πξφηππν γηα ηνλ 

εαπηφ ζαο. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη ζπρλά δελ θαηαιαβαίλνπλ απηά ηα δεηήκαηα. Κάπνηνο έρεη ην Σξίην 

Μάηη ηνπ αλνηρηφ θαη βιέπεη έλαλ Φν. Θα πάεη ζπίηη ηνπ θαη ζα ιαηξέςεη απηφλ ηνλ Φν, 

αξρίδνληαο ηηο πξνζεπρέο: «Γηαηί δελ κε βνεζάο; Λχζε κνπ, ζε παξαθαιψ, απηφ ην πξφβιεκα». 

Απηφο ν Φν βέβαηα δελ ζα θάλεη ηίπνηα γηα εζάο, επεηδή απηφ ην πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνλ Φν, κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ην ζίλζηλγθ ζαο θαη λα αλαβαζκηζηείηε κέζα απφ ηε δνθηκαζία. 

Πψο ινηπφλ κπνξεί ν Φν λα ηαθηνπνηήζεη ην δήηεκα γηα εζάο; Γελ πξφθεηηαη θαζφινπ λα ιχζεη 

ην πξφβιεκα γηα εζάο. Πψο ζα κπνξέζεηε λα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο θαη λα αλαβαζκίζεηε ην 

ζίλζηλγθ θαη ην επίπεδφ ζαο, εάλ απηφο ζαο ιχζεη ην πξφβιεκα; Σν θιεηδί είλαη λα απμήζεηε ην 

γθνλγθ ζαο. Γηα ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ν ζθνπφο δελ είλαη ην λα δείηε ζαλ αλζξψπηλν 

πιάζκα, ν ζθνπφο ηεο δσήο ζαο δελ είλαη λα παξακέλεη αλζξψπηλε – ν ζθνπφο είλαη λα 

επηζηξέςεηε ζηελ αξρή ζαο. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο ππνθέξνπλ πνιχ. Σα Φσηηζκέλα φκσο 

ληα πηζηεχνπλ φηη φζν πην πνιχ ππνθέξεηε, ηφζν ην θαιχηεξν, αθνχ έηζη μεπιεξψλεηε ηα ρξέε 

ζαο γξεγνξφηεξα. Απηφ πηζηεχνπλ. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ θαη βιέπνληαο πσο 

ε πξνζεπρή ηνπο δελ ιεηηνπξγεί αξρίδνπλ λα παξαπνληνχληαη ζηνλ Φν: «Γηαηί δελ κε βνεζάο; 

Καίσ ιηβάλη θαη ζε πξνζθπλψ θαζεκεξηλά». Μπνξεί θάπνηνο εμαηηίαο απηνχ λα θηάζεη αθφκα 
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θαη λα πεηάμεη ην άγαικα ηνπ Φν θαηαγήο θαη κεηά λα αξρίζεη λα βξίδεη ηνλ Φν. Με ην πνπ 

μεζηνκίδεη απηά ηα πξάγκαηα, ην ζίλζηλγθ ηνπ πέθηεη θαη ην γθνλγθ ηνπ εμαθαλίδεηαη. Απηφο ν 

άλζξσπνο γλσξίδεη φηη ηα πάληα έρνπλ ραζεί, έηζη δπζαξεζηείηαη κε ηνλ Φν αθφκε πεξηζζφηεξν, 

πηζηεχνληαο φηη ν Φν ηνλ θαηαζηξέθεη. Απηφο ν άλζξσπνο ζπγθξίλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ Φν κε ηα 

θξηηήξηα ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. Πψο κπνξεί λα γίλεη απηή ε ζχγθξηζε; Υξεζηκνπνηεί ηα 

πξφηππα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, γηα λα θξίλεη πξάγκαηα πςεινχ επηπέδνπ – πψο ζα 

κπνξνχζε απηφ λα είλαη ζσζηφ; Έηζη πνιχ ζπρλά πξνθχπηεη απηφ ην πξφβιεκα, φπνπ έλαο 

άλζξσπνο πηζηεχεη πψο ηα βάζαλά ηνπ ζηε δσή είλαη άδηθα. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ 

έπεζαλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 

Καηά ην παξειζφλ πνιινί κεγάινη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, πεξηιακβάλνληαο θαη απηνχο 

πνπ είλαη παζίγλσζηνη, έρνπλ πέζεη. Βέβαηα νη γλήζηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, αθνχ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο απνζηνιή, έθπγαλ. Μφλν νξηζκέλνη έρνπλ απνκείλεη θαη 

ράζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κέλνληαο αθφκα ελεξγνί κε ζίλζηλγθ 

πεζκέλνπ επίπεδνπ. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ ήδε ράζεη ην γθνλγθ ηνπο. Μεξηθνί δάζθαινη ηνπ 

ηζηγθφλγθ, πνπ ήηαλ παζίγλσζηνη ζην παξειζφλ, είλαη αθφκα ελεξγνί κέζα ζηελ θνηλσλία. ηαλ 

νη δάζθαινί ηνπο είδαλ φηη ράζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, φηη δελ 

κπνξνχζαλ λα ειεπζεξψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηε καλία ηνπο γηα θήκε θαη πξνζσπηθφ θέξδνο 

θαη φηη δελ ππήξρε πιένλ θακία ειπίδα γη’ απηνχο, νη δάζθαινί ηνπο πήξαλ ην Βνεζεηηθφ ηνπο 

Πλεχκα. ιν ην γθνλγθ είρε αλαπηπρζεί ζην ζψκα ηνπ Βνεζεηηθνχ Πλεχκαηνο. Οη πεξηπηψζεηο 

απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θαη ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο. 

 

ηε δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ειάρηζηεο. Αθφκε θαη αλ 

ππάξρνπλ θάπνηεο, δελ είλαη ηφζν αμηφινγεο. Τπάξρνπλ φκσο πνιιά εμαίξεηα παξαδείγκαηα απφ 

ηελ άπνςε ηεο βειηίσζεο ηνπ ζίλζηλγθ. Έλαο αζθνχκελνο δνπιεχεη ζε έλα πθαληνπξγείν ζε κηα 

πφιε ζηελ επαξρία άληνλγθ. Αθνχ κειέηεζε ην Φάινπλ Νηάθα, δίδαμε ζε ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ηελ εμάζθεζε. Χο απνηέιεζκα ην εξγνζηάζην απέθηεζε λέα φςε. πλήζηδε λα παίξλεη θνκκάηηα 

απφ πεηζέηεο ζην ζπίηη απφ ην πθαληνπξγείν θαη έηζη έθαλαλ θαη νη ππφινηπνη ππάιιεινη. 

Αθφηνπ εμάζθεζε Φάινπλ Νηάθα, φρη κφλν ζηακάηεζε λα παίξλεη πξάγκαηα απ’ ην 

πθαληνπξγείν, αιιά έθεξε πίζσ θαη απηά πνπ πξνεγνπκέλσο είρε πάξεη. ηαλ νη άιινη είδαλ ηηο 

πξάμεηο ηνπ, ζηακάηεζαλ θη απηνί λα παίξλνπλ πξάγκαηα, ψζπνπ θαλείο δελ έπαηξλε πηα 

πξάγκαηα ζην ζπίηη. Μεξηθνί κάιηζηα επέζηξεςαλ θη απηνί ζην εξγνζηάζην φ,ηη είραλ πάξεη 

κέρξη ηφηε. Απηφ ζπλέβε ζε νιφθιεξν ην εξγνζηάζην. 

 

Έλαο εζεινληήο ππεχζπλνο ελφο Κέληξνπ Βνεζείαο ηνπ Νηάθα ζε κηα πφιε, πήγε ζε έλα 

εξγνζηάζην λα δεη πψο ηα πήγαηλαλ νη αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Νηάθα κε ηελ εμάζθεζή ηνπο. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ βγήθε έμσ γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη πξνζσπηθά: «Απφ ηφηε πνπ 

μεθίλεζαλ λα κειεηνχλ Φάινπλ Νηάθα, απηνί νη εξγάηεο έξρνληαη ζηε δνπιεηά λσξίο θαη 

πεγαίλνπλ ζπίηη αξγά. Γνπιεχνπλ πνιχ θηιφηηκα θαη κε επηκέιεηα θαη θάλνπλ νπνηαδήπνηε 

εξγαζία ηνχο δίλεη ν επηζηάηεο. Δπίζεο δελ αληαγσλίδνληαη πηα γηα πξνζσπηθφ θέξδνο. Μ’ απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά νιφθιεξν ην εξγνζηάζην έρεη πάξεη λέα φςε, ελψ αθφκα θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπ 

εηζπξάμεηο έρνπλ βειηησζεί. Ζ πξαθηηθή ζαο είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ηζρπξή. Πφηε ζα έξζεη ν 

δάζθαιφο ζαο; Θα ήζεια θαη εγψ λα παξαθνινπζήζσ ηηο δηαιέμεηο ηνπ». Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ Νηάθα είλαη λα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηα πςειά επίπεδα. Αλ θαη 

δελ επηδηψθεη θάηη ηέηνην, παξ’ φια απηά κπνξεί λα θάλεη πάξα πνιιά θέξλνληαο κηα αλψηεξε 

επγέλεηα θη έλαλ πνιηηηζκφ κέζα ζηελ θνηλσλία. Δάλ φινη θνηηνχλ κέζα ηνπο θαη ζθέθηνληαη 

πψο λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιχηεξα, ζα έιεγα φηη ε θνηλσλία ζα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ην 

αλζξψπηλν εζηθφ επίπεδν ζα αλέβεη. 

 

ηαλ δίδαζθα ηνλ Φα θαη ηελ πξαθηηθή ζην Σατγηνπάλ
3
, ήηαλ κηα αζθνχκελε πάλσ απφ 

πελήληα ρξνλψλ. Απηή θαη ν ζχδπγφο ηεο είραλ έξζεη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δηαιέμεηο κνπ. 

Σελ ψξα πνπ δηέζρηδαλ έλαλ δξφκν θαη φζν ήηαλ αθφκα ζηε κέζε, έλα απηνθίλεην πέξαζε κε 

κεγάιε ηαρχηεηα θαη ν θαζξέθηεο ηνπ έπηαζε ηα ξνχρα ηεο ειηθησκέλεο θπξίαο. Με ηα ξνχρα 

ηεο πηαζκέλα ζην απηνθίλεην, ε γπλαίθα ζχξζεθε ζε κηα απφζηαζε πάλσ απφ δέθα κέηξα θαη 

έπεζε θαηαγήο. Σν απηνθίλεην ζηακάηεζε λα θηλείηαη κεηά απφ είθνζη κέηξα. Ο νδεγφο βγήθε 

                                                 
3
 Σαηγηνπάλ: πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο αλζί. 
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λεπξηαζκέλνο απφ ην απηνθίλεην: «Δ εζχ, δελ βιέπεηο πνχ πεγαίλεηο;». Έηζη ζπκπεξηθέξεηαη 

ζήκεξα ν θφζκνο. Σν πξψην πνπ θάλνπλ είλαη λα απνθχγνπλ θάζε επζχλε φηαλ ζπλαληήζνπλ 

έλα πξφβιεκα, αλεμάξηεηα αλ ην θηαίμηκν είλαη δηθφ ηνπο. Οη επηβάηεο ηνπ απηνθηλήηνπ είπαλ: 

«Γεο πφζν άζρεκα ρηππήζεθε ε γπλαίθα. Αο ηελ πάκε ζε έλα λνζνθνκείν». Ο νδεγφο ήξζε ζηα 

ινγηθά ηνπ θαη ηε ξψηεζε: «Πψο είζηε θπξία; Υηππήζαηε; Πάκε ζην λνζνθνκείν λα δνχκε». Ζ 

αζθνχκελε ζεθψζεθε απφ ην έδαθνο ζηγά-ζηγά θαη είπε: «Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

Μπνξείο λα θχγεηο». Σίλαμε ηε ζθφλε απφ ηα ξνχρα ηεο θαη έθπγε κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. 

 

Ήξζε ζηελ ηάμε, κνπ είπε απηφ ην πεξηζηαηηθφ θαη ράξεθα πνιχ. Σν ζίλζηλγθ ησλ 

αζθνχκελψλ καο έρεη φλησο βειηησζεί. Μνπ είπε: «Γάζθαιε, κειέηεζα Φάινπλ Νηάθα ζήκεξα. 

Δάλ δελ είρα κειεηήζεη Φάινπλ Νηάθα, ζήκεξα δελ ζα κπνξνχζα λα αληηκεησπίζσ ην αηχρεκα 

έηζη». θεθηείηε ην φινη: Γηα έλαλ ζπληαμηνχρν νη ηηκέο ησλ αγαζψλ ζήκεξα είλαη πνιχ πςειέο 

θαη δελ ππάξρεη θαλέλα θνηλσληθφ επίδνκα. Έλα άηνκν πάλσ απφ πελήληα εηψλ ζχξζεθε ζε 

ηφζε απφζηαζε απφ έλα απηνθίλεην θαη έπεζε θαηαγήο. «Πνχ έρεηε ρηππήζεη;» «Παληνχ». Θα 

κπνξνχζε λα κείλεη εθεί θάησ θαη λα κε ζεθσλφηαλ. «Να ζαο πάκε ζην λνζνθνκείν;» «Καη 

βέβαηα». Θα κπνξνχζε λα είρε κείλεη ζην λνζνθνκείν θαη λα κελ έβγαηλε. Έλαο θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο κπνξεί λα ην έθαλε απηφ, αιιά απηή είλαη αζθνχκελε θαη δελ ην έθαλε. Έρνπκε πεη 

φηη ην θαιφ ή ην θαθφ πξνέξρεηαη απφ κηα απζφξκεηε ζθέςε. Ζ δηαθνξεηηθή ζθέςε νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Με ηελ πξνρσξεκέλε ηεο ειηθία θαη εάλ ήηαλ θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο, πψο ζα κπνξνχζε λα κελ ηξαπκαηηζηεί; Καη φκσο δελ είρε νχηε γξαηζνπληά. Σν θαιφ 

ή ην θαθφ πξνέξρεηαη απφ κηα ζηηγκηαία ζθέςε. Δάλ μάπισλε εθεί θάησ ιέγνληαο: «Αρ, 

αηζζάλνκαη ράιηα. Πνλάσ εδψ, πνλάσ εθεί…», ηφηε ηα θφθαιά ηεο κπνξεί ζηα αιήζεηα λα είραλ 

ξαγίζεη θαη ζα κπνξνχζε λα κείλεη παξάιπηε. ζα ρξήκαηα θαη αλ ηεο έδηλαλ, πψο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη θαιά αλ έκελε ζην λνζνθνκείν γηα ηελ ππφινηπε δσή ηεο; Αθφκα θαη νη παξηζηάκελνη 

ην βξήθαλ παξάμελν πνπ ε ειηθησκέλε γπλαίθα δελ ηνλ εθκεηαιιεχηεθε δεηψληαο ηνπ ρξήκαηα. 

ήκεξα νη εζηθέο αμίεο έρνπλ δηαζηξεβισζεί. Ο νδεγφο πξάγκαηη νδεγνχζε πνιχ γξήγνξα, αιιά 

δελ ζα ρηππνχζε θάπνηνλ επίηεδεο. ,ηη θη αλ έγηλε δελ ην ήζειε. Αιιά ν θφζκνο έηζη είλαη 

ζήκεξα. Δάλ δελ ηνλ εθκεηαιιεπφηαλ, αθφκα θαη νη παξηζηάκελνη ζα ην έβξηζθαλ άδηθν. Έρσ 

πεη φηη ηψξα νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ. Δάλ πείηε ζε 

θάπνηνλ φηη θάλεη θάηη θαθφ, δελ ζα ην πηζηέςεη. Δπεηδή νη αλζξψπηλεο εζηθέο αμίεο έρνπλ 

αιιάμεη, νξηζκέλνη άλζξσπνη δελ θνηηνχλ ηίπνηα άιιν παξά ην ζπκθέξνλ ηνπο, ζα θάλνπλ 

νηηδήπνηε γηα ην ρξήκα. Ήδε έρεη γίλεη ξεηφ φηη «Δάλ έλαο άλζξσπνο δελ θπλεγάεη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ, ν νπξαλφο θαη ε γε ζα ηνλ πιαθψζνπλ»! 

 

Έλαο αζθνχκελνο ζην Πεθίλν πήγε ην παηδί ηνπ ζην Σζηάλκελ
4
 γηα βφιηα κεηά ην δείπλν 

θαη είδε έλα θνξηεγάθη λα δηαθεκίδεη έλα παηρλίδη κε ιαρλνχο. Σν παηδί κε ην πνπ ην είδε άξρηζε 

λα ελδηαθέξεηαη θαη ήζειε λα παίμεη. Έηζη ηνπ έδσζε έλα γηνπάλ λα παίμεη θαη ην παηδί θαηέιεμε 

κε ην δεχηεξν βξαβείν, έλα πνιπηειέο πνδήιαην. Σν παηδί ήηαλ θαηελζνπζηαζκέλν. Ακέζσο 

φκσο κηα ηδέα άζηξαςε ζην λνπ ηνπ παηέξα: «Δγψ είκαη αζθνχκελνο. Πψο κπνξψ λα δερηψ έλα 

ηέηνην πξάγκα; Πφζν ληε πξέπεη λα δψζσ εάλ πάξσ θάηη γηα ην νπνίν δελ έρσ πιεξψζεη»; Δίπε 

ζην παηδί: «Αο κελ ην πάξνπκε. Μπνξνχκε λα αγνξάζνπκε έλα κφλνη καο». Σν παηδί 

ζπγρχζηεθε: «ε έρσ παξαθαιέζεη λα κνπ αγνξάζεηο έλα θαη δελ ην έθαλεο. Σψξα πνπ ην 

απέθηεζα κφλνο κνπ, δελ κε αθήλεηο λα ην θξαηήζσ». Σν παηδί έθιαηγε θαη έζθνπδε ηξνκεξά. Ο 

αζθνχκελνο απηφο δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα παξά λα πάξεη ην πνδήιαην ζπίηη. ην ζπίηη, 

φζν ην ζθεθηφηαλ, ηφζν πην άβνια έλησζε. θέθηεθε λα ζηείιεη ηα ρξήκαηα ζ’ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο. Σφηε ζθέθηεθε: «Σα ιαρεία έρνπλ θχγεη, δελ ζα κνηξάζνπλ ηα ιεθηά κεηαμχ ηνπο, 

εάλ ηνπο ηα ζηείισ; Πξέπεη λα δσξίζσ ηα ρξήκαηα ζηε δνπιεηά κνπ». 

 

Δπηπρψο ππήξραλ αξθεηνί αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Νηάθα ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ην 

αθεληηθφ ηνπ κπνξνχζε λα ηνλ θαηαιάβεη. Δάλ απηφ ζπλέβαηλε ζε έλα ηππηθφ πεξηβάιινλ ή ζε 

έλαλ ηππηθφ ρψξν εξγαζίαο, φπνπ αλ έιεγεο φηη ήζνπλ αζθνχκελνο θαη δελ ήζειεο έλα πνδήιαην 

απφ ιαρλφ, παξά ήζειεο λα δσξίζεηο ηα ρξήκαηα ζηε δνπιεηά, αθφκε θαη ην αθεληηθφ ζνπ ζα 

έιεγε φηη έρεηο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Οη άιινη επίζεο ζα έθαλαλ ζρφιηα: «Κάηη δελ πάεη 

θαιά κε ηελ εμάζθεζε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ ή κήπσο αλέπηπμε παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο;». 

Έρσ πεη φηη νη εζηθέο αμίεο έρνπλ δηαζηξεβισζεί. ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 ή ηνπ ‘60 απηφ δελ ζα 
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ήηαλ πξφβιεκα, αιιά θάηη πνιχ θνηλφ – θαλείο δελ ζα ην έβξηζθε πεξίεξγν ή παξάμελν. 

 

Έρνπκε πεη φηη φζν θαη αλ έρνπλ αιιάμεη νη αλζξψπηλεο εζηθέο αμίεο, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηνχ ηνπ ζχκπαληνο, ην Σδελ-αλ-Ρελ, ζα παξακέλεη γηα πάληα απαξάιιαθην. Έηζη, εάλ 

θάπνηνο πεη φηη είζηε θαιφο, κπνξεί λα κελ είζηε πξαγκαηηθά θαιφο ή, εάλ πεη φηη είζηε θαθφο, 

κπνξεί λα κελ είζηε πξαγκαηηθά θαθφο θη απηφ γηαηί ηα θξηηήξηα πνπ δηαθξίλνπλ ην θαιφ θαη ην 

θαθφ είλαη δηαζηξεβισκέλα. Μφλν απηφο πνπ ζπκβαδίδεη κ’ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο είλαη θαιφο άλζξσπνο. Απηφ είλαη ην κφλν θξηηήξην πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο 

έλαλ θαιφ άλζξσπν ή έλαλ θαθφ άλζξσπν θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ην ζχκπαλ. Παξ’ φιν 

πνπ έρνπλ ζπκβεί ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, παξ’ φιν πνπ νη αλζξψπηλεο 

εζηθέο αμίεο έρνπλ παξαθκάζεη ηξνκεξά θαη παξ’ φιν πνπ ε αλζξψπηλε εζηθή εθθπιίδεηαη 

θαζεκεξηλά θαη ην θέξδνο έρεη γίλεη ην κνλαδηθφ θίλεηξν, νη αιιαγέο ζην ζχκπαλ δελ 

ζπκβαίλνπλ κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηελ αλζξσπφηεηα. Χο αζθνχκελνο δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεζηε κε βάζε ηα πξφηππα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γελ επηηξέπεηαη λα θάλεηε 

πξάγκαηα, απιά θαη κφλν επεηδή νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ηα ζεσξνχλ ζσζηά. ηαλ νη 

θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ιέλε πσο θάηη είλαη θαιφ, κπνξεί λα κελ είλαη θαιφ. Ή αληίζηξνθα, φηαλ 

νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ιέλε φηη είλαη θαθφ, κπνξεί λα κελ είλαη θαθφ. Απηή ηελ επνρή πνπ νη 

εζηθέο αμίεο έρνπλ δηαζηξεβισζεί ηφζν, εάλ πείηε ζε θάπνηνλ φηη θάλεη θάηη θαθφ δελ ζα ην 

πηζηέςεη! Χο αζθνχκελνο πξέπεη λα αμηνινγείηε ηα πξάγκαηα κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο. Μφλν ηφηε κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηη είλαη πξαγκαηηθά θαιφ θαη ηη είλαη 

πξαγκαηηθά θαθφ. 

Γθνπάλ Νηηλγθ 

ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππάξρεη κηα θαηάζηαζε πνπ απνθαιείηαη γθνπάλ ληηλγθ. 

Σν γθνπάλ ληηλγθ είλαη κηα ζξεζθεπηηθή ηεξνηειεζηία απφ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηνπ 

Σαληξηζκνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη πσο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γθνπάλ 

ληηλγθ έλαο άλζξσπνο δελ ζα αθνινπζεί πηα άιιεο ρνιέο θαιιηέξγεηαο θαη ζα γίλεη δεθηφο ζαλ 

γλήζηνο καζεηήο κφλν ζ’ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρνιή. Σν παξάμελν είλαη φηη απηή ε 

ζξεζθεπηηθή δηαδηθαζία άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη ζε κεζφδνπο ηνπ ηζηγθφλγθ. Γελ 

εθαξκφδεηαη κφλν ζηνλ Σαληξηζκφ αιιά θαη ζε ηζηγθφλγθ ηεο ρνιήο ηνπ Σάν. Έρσ πεη φηη φζνη 

δηδάζθνπλ ζηελ θνηλσλία αζθήζεηο Σαληξηζκνχ ζην φλνκα ηνπ Σαληξηζκνχ είλαη ςεχηεο. Καη 

γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί ν Σαληξηζκφο ηνπ Σαλγθ έρεη ήδε εμαθαληζηεί απφ ηε ρψξα καο εδψ θαη 

πάλσ απφ ρίιηα ρξφληα θαη δελ ππάξρεη πηα. Λφγσ ησλ εκπνδίσλ ηεο γιψζζαο ν Θηβεηηαλφο 

Σαληξηζκφο δελ κπφξεζε πνηέ λα κεηαδνζεί νινθιεξσκέλα ζηηο πεξηνρέο ησλ Υαλ
5
. Δηδηθά 

επεηδή είλαη εζσηεξηθή ζξεζθεία, πξέπεη λα εμαζθείηαη θξπθά ζε κνλαζηήξηα. Ο καζεηήο 

πξέπεη λα ιάβεη θξπθή δηδαζθαιία απφ ηνλ δάζθαιν θαη ν δάζθαινο πξέπεη λα πάξεη απηφλ ηνλ 

καζεηή λα εμαζθεζεί θξπθά. Αλ δελ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, δελ κπνξεί θαζφινπ λα 

δηδαρζεί. 

 

Πνιινί άλζξσπνη πνπ πεγαίλνπλ ζην Θηβέη λα κειεηήζνπλ ηζηγθφλγθ έρνπλ έλαλ ζθνπφ: 

Να βξνπλ έλαλ δάζθαιν θαη λα κειεηήζνπλ ηνλ Θηβεηηαλφ Σαληξηζκφ, γηα λα γίλνπλ δάζθαινη 

ηνπ ηζηγθφλγθ ζην κέιινλ θαη λα γίλνπλ πινχζηνη θαη δεκνθηιείο. θεθηείηε ην φινη: Έλαο 

γλήζηνο ελ δσή Λάκα
6
 ηνπ Βνπδηζκνχ, ν νπνίνο έρεη ιάβεη γλήζηα δηδαζθαιία, έρεη πνιχ ηζρπξέο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη κπνξεί λα δηαβάζεη ηε ζθέςε ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ. Γηαηί ήξζε 

εδψ απηφο ν άλζξσπνο; Γηαβάδνληαο ηε ζθέςε απηνχ ηνπ αηφκνπ ήδε ην μέξεη: «Ήξζεο εδψ γηα 

λα κάζεηο ηε δηδαζθαιία θαη λα γίλεηο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ γηα ιεθηά θαη θήκε. Ήξζεο εδψ 

λα θαηαζηξέςεηο απηή ηε ρνιή θαιιηέξγεηαο ηνπ Φν». Μηα ηέηνηα ζνβαξή κέζνδνο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ Φν, πψο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί απεξίζθεπηα απφ ηελ επηδίσμή ζαο λα γίλεηε 

δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ γηα θήκε θαη ρξήκα; Πνην είλαη ην θίλεηξφ ζαο; Έηζη δελ ζα δηδάμεη 

ηίπνηα απνιχησο ζ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν θαη απηφο ν άλζξσπνο δελ ζα ιάβεη θακηά πξαγκαηηθή 

δηδαζθαιία. Βέβαηα κε ηφζα πνιιά κνλαζηήξηα ηξηγχξσ κπνξεί λα κάζεη κεξηθά επηθαλεηαθά 

πξάγκαηα. Δάλ ν λνπο ηνπ δελ είλαη νξζφο θαη επηκέλεη λα γίλεη δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη λα 

                                                 
5
 Υαλ: ε εζληθή πιεηνλφηεηα ησλ Κηλέδσλ. 

6
 Λάκα: ηίηινο Γαζθάινπ ζηελ παξάδνζε ηνπ Θηβεηηαλνχ Βνπδηζκνχ. 



89 

δηαπξάηηεη αδηθίεο, ζα πξνζειθχζεη θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν. Σα θαηνρηθά δψα έρνπλ θη απηά 

ελέξγεηα, αιιά δελ είλαη απφ ηνλ Θηβεηηαλφ Σαληξηζκφ. Απηνί πνπ πάλε ζην Θηβέη αλαδεηψληαο 

εηιηθξηλά ην Νηάξκα, κπνξεί, αθνχ πάλε, λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί – απηνί είλαη πξαγκαηηθνί 

αζθνχκελνη. 

 

Δίλαη παξάμελν φηη ηψξα πνιιέο Σαντζηηθέο κέζνδνη άζθεζεο επίζεο εθηεινχλ ην γθνπάλ 

ληηλγθ. Ζ ρνιή ηνπ Σάν ρξεζηκνπνηεί θαλάιηα ελέξγεηαο. Γηαηί λα αζθεί ην ιεγφκελν γθνπάλ 

ληηλγθ; Έρσ πάεη ζηνλ λφην γηα λα δψζσ δηαιέμεηο. χκθσλα κ’ απηά πνπ μέξσ ππάξρνπλ πάλσ 

απφ δέθα αηξεηηθέο κέζνδνη πνπ θάλνπλ γθνπάλ ληηλγθ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γθνπαλγθληφλγθ. Ση πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ; Κάλνληαο ν δάζθαινο γθνπάλ ληηλγθ ζ’ εζάο, ζα 

γίλεηε καζεηήο ηνπ θαη δελ ζα κπνξείηε λα κάζεηε άιιε εμάζθεζε. Δάλ ην θάλεηε, ζα ζαο 

ηηκσξήζεη. Απηφ θάλνπλ. Απηφ δελ είλαη κηα αλήζηθε εμάζθεζε; Απηφ πνπ δηδάζθεη είλαη γηα 

ζεξαπεία θαη πγεία. Ο θφζκνο ην καζαίλεη απιά επεηδή ζέιεη λα έρεη θαιή πγεία. Γηαηί ηφηε λα 

θάλεη απηά ηα πξάγκαηα; Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη εθφζνλ νη άλζξσπνη εμαζθήζνπλ 

ην δηθφ ηνπ ηζηγθφλγθ, δελ κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ θαλέλα άιιν ηζηγθφλγθ. Μπνξεί απηφο λα 

ζψζεη αλζξψπνπο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ Οινθιήξσζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο; Απηφ είλαη 

παξαπιάλεζε ησλ καζεηψλ. Πνιινί άλζξσπνη θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. 

 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν πνηέ δελ δίδαζθε γθνπάλ ληηλγθ, αιιά ηψξα έρεη θη απηή ην ιεγφκελν 

γθνπάλ ληηλγθ. Έρσ δεη φηη ν δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ θάλεη ηνλ κεγαιχηεξν ζφξπβν γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ γθνπάλ ληηλγθ, έρεη χςνο ζηήιεο γθνλγθ κφλν σο έλα δηψξνθν ή ηξηψξνθν θηίξην. 

Ννκίδσ πσο γηα έλαλ ηφζν γλσζηφ δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ, ην γθνλγθ ηνπ έρεη κεησζεί πάξα 

πνιχ. Δθαηνληάδεο άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά γηα λα ηνπο θάλεη γθνπάλ ληηλγθ. Σν γθνλγθ 

ηνπ είλαη κφλν ηφζν ςειφ θαη ζχληνκα δελ ζα έρεη ηίπνηα. Ση ζα κπνξεί ηφηε λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα θάλεη γθνπάλ ληηλγθ; Απηφ επνκέλσο δελ είλαη εμαπάηεζε ηνπ θφζκνπ; ηαλ βιέπεηε απφ 

άιιε δηάζηαζε, ην γλήζην γθνπάλ ληηλγθ θάλεη ηα θφθαια λα κνηάδνπλ κε άζπξν λεθξίηε απφ ην 

θεθάιη σο ηα πφδηα. Γίλεηαη ρξήζε γθνλγθ ή χιεο πςειήο ελέξγεηαο θαη ην ζψκα εμαγλίδεηαη 

απφ ην θεθάιη σο ηα πφδηα. Μπνξεί έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ λα ην θάλεη απηφ; Γελ κπνξεί. 

Ση θάλεη ηφηε; Βέβαηα ελδερνκέλσο δελ ζα πξνζπαζήζεη λα μεθηλήζεη ζξεζθεία. Ο ζθνπφο ηνπ 

είλαη, κφιηο μεθηλήζεηε λα κειεηάηε ηελ εμάζθεζή ηνπ, λα αλήθεηε ζ’ απηφλ. Πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηε ηα καζήκαηά ηνπ θαη λα κειεηάηε ηα πξάγκαηά ηνπ. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ζαο 

πάξεη ρξήκαηα. Γελ ζα θάλεη ρξήκαηα, αλ θαλείο δελ κειεηά ηελ εμάζθεζή ηνπ. 

 

πσο νη καζεηέο άιισλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο ηεο ρνιήο ηνπ Φν, νη καζεηέο ηνπ 

Φάινπλ Νηάθα ζα βηψζνπλ πνιιέο θνξέο γθνπάλ ληηλγθ απφ δαζθάινπο πςειψλ επηπέδσλ ζε 

άιιεο δηαζηάζεηο, αιιά δελ ζα ζαο εηπσζεί. Απηνί κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ή απηνί πνπ είλαη 

επαίζζεηνη, κπνξεί ηελ ψξα πνπ θνηκνχληαη ή άιιε ψξα λα λνηψζνπλ έλα μαθληθφ ζεξκφ ξεχκα 

λα πεξλά απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπο ζε νιφθιεξν ην ζψκα. Ο ζθνπφο ηνπ γθνπάλ 

ληηλγθ δελ είλαη γηα λα θάλεη ην γθνλγθ ζαο πςειφηεξν, αθνχ απηφ πξέπεη λα αλαπηπρζεί κέζσ 

ηεο δηθήο ζαο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Σν γθνπάλ ληηλγθ είλαη κηα κέζνδνο ελδπλάκσζεο – είλαη 

γηα λα εμαγληζηεί θαη λα θαζαξηζηεί ην ζψκα ζαο πεξηζζφηεξν. Σν γθνπάλ ληηλγθ ζα ην 

πεξάζεηε πνιιέο θνξέο – ην ζψκα ζαο πξέπεη λα θαζαξηζηεί ζε θάζε επίπεδν. Δπεηδή ε 

θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηηο δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο, ελψ ε κεηακφξθσζε ηνπ γθνλγθ γίλεηαη 

απφ ηνλ δάζθαιν, εκείο δελ αζθνχκε ηελ ηεξνηειεζηία ηνπ γθνπάλ ληηλγθ. 

 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα άηνκα πνπ θάλνπλ ηππηθέο ηειεηνπξγίεο γηα λα γίλνπλ καζεηέο ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο. Μηιψληαο γη’ απηφ ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ φηη πνιινί είλαη απηνί πνπ ζέινπλ 

λα πεξάζνπλ απφ ηέηνηεο ηππηθέο ηειεηνπξγίεο γηα λα γίλνπλ καζεηέο κνπ. Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηθή 

καο πεξίνδνο δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο θηλέδηθεο θενπδαξρηθήο θνηλσλίαο. Ζ γνλππεζία θαη ην 

πξνζθχλεκα ζεκαίλνπλ φηη ηππηθά έρεηε γίλεη καζεηήο; Δκείο δελ αζθνχκε ηέηνηεο ηεξνηειεζηίεο. 

Πνιινί κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Δάλ πξνζθπλήζσ, θάςσ ιηβάλη θαη ιαηξέςσ ηνλ Φν κε εηιηθξηλή 

θαξδηά, ην γθνλγθ κνπ ζα απμεζεί». Απηφ ην βξίζθσ πξαγκαηηθά γεινίν. Ζ γλήζηα άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ εζάο, νπφηε είλαη άρξεζην λα πξνζεχρεζηε γηα 

πξάγκαηα. Γελ ρξεηάδεηαη νχηε ηνλ Φν λα ιαηξέςεηε, νχηε λα θάςεηε ιηβάλη. ζν αζθείηε 

εηιηθξηλά θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ελφο αζθνπκέλνπ, βιέπνληάο ζαο ν Φν ζα είλαη 

πνιχ επραξηζηεκέλνο. Δάλ φκσο έμσ ζηνλ θφζκν, ζπλέρεηα θάλεηε άζρεκεο πξάμεηο, ηη θη αλ 
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θαίηε ιηβάλη θαη ηνλ πξνζθπλάηε – ζα ληψζεη αεδία θαη κφλν πνπ ζαο βιέπεη. Απηφ δελ είλαη 

αιήζεηα; Ζ γλήζηα θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ εζάο ηνλ ίδην. ε ηη σθειεί ην πξνζθχλεκά ζαο 

θαη ε ηειεηνπξγία γηα λα γίλεηε καζεηήο κνπ, αλ ζήκεξα βγαίλνληαο απφ ηελ πφξηα θάλεηε φ,ηη 

ζέιεηε; Γελ λνηαδφκαζηε θαζφινπ γη’ απηή ηελ ηππηθφηεηα. Μπνξεί αθφκα θαη λα βιάςεηε ηελ 

ππφιεςή κνπ! 

 

αο έρνπκε δψζεη ηφζα πνιιά. Δθφζνλ πξαγκαηηθά αζθείηε θαιιηέξγεηα θαη 

ζπκπεξηθέξεζηε απαξέγθιηηα ζχκθσλα κε ηνλ Νηάθα, ζα ζαο ζεσξψ φινπο καζεηέο κνπ. ζν 

αζθείηε ην Φάινπλ Νηάθα, ζα ζαο ζεσξψ καζεηέο κνπ. Δάλ δελ ζέιεηε λα ην αζθήζεηε, δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα γηα εζάο. Δάλ δελ αζθείηε θαιιηέξγεηα, ζε ηη σθειεί λα θέξεηε 

απηφλ ηνλ ηίηιν; Γελ έρεη ζεκαζία αλ είζηε απφ ηελ πξψηε ζεηξά καζεκάησλ ή ηε δεχηεξε. Πψο 

κπνξεί λα είζηε αζθνχκελνί καο απιψο επεηδή θάλεηε ηηο αζθήζεηο; Γηα λα απνθηήζεηε έλα πγηέο 

ζψκα θαη γηα λα θάλεηε πξαγκαηηθά πξφνδν πξνο ηα πςειά επίπεδα, πξέπεη εηιηθξηλά λα αζθείηε 

θαιιηέξγεηα αθνινπζψληαο ην πξφηππφ καο γηα ην ζίλζηλγθ. Δπνκέλσο δελ λνηαδφκαζηε γη’ 

απηέο ηηο ηππηθφηεηεο. ζν αζθείηε θαιιηέξγεηα, είζηε αζθνχκελνο ζηε δηθή καο ρνιή 

εμάζθεζεο. Σα Φάζελ κνπ ηα γλσξίδνπλ φια. Ξέξνπλ ην θαζεηί πνπ ζθέθηεζηε θαη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ νηηδήπνηε. Γελ ζα ζαο θξνληίζνπλ αλ δελ αζθείηε θαιιηέξγεηα. Δάλ φκσο αζθείηε 

θαιιηέξγεηα, ζα ζαο βνεζήζνπλ ζε φιν ην δξφκν κέρξη ην ηέινο. 

 

ε κεξηθέο κεζφδνπο ηζηγθφλγθ νη αζθνχκελνη δελ έρνπλ δεη πνηέ ηνλ δάζθαιφ ηνπο. Σνπο 

έρνπλ πεη φηη εάλ πιεξψζνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο γηνπάλ θαη πξνζθπλήζνπλ πξνο κηα νξηζκέλε 

θαηεχζπλζε απηφ θηάλεη. Απηφ δελ είλαη απηαπάηε θαη εμαπάηεζε ησλ άιισλ; Δθηφο απηνχ, 

απηνί νη άλζξσπνη είλαη πνιχ πηζηνί θαη απφ εθεί θαη πέξα αξρίδνπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηε 

κέζνδν θαη ηνλ δάζθαιφ ηνπο. Δπίζεο παξνηξχλνπλ θαη άιινπο λα κε κειεηνχλ άιιεο κεζφδνπο. 

Σν βξίζθσ πξαγκαηηθά αλφεην. Δπίζεο ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ θάλνπλ θάηη πνπ ιέγεηαη 

κν-ληηλγθ
7
. Καλείο δελ μέξεη πνην είλαη ην απνηέιεζκα απ’ απηφ ην άγγηγκα. 

 

ρη κφλν απηνί πνπ δηδάζθνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο θάησ απφ ην φλνκα ηνπ Σαληξηζκνχ 

είλαη ςεχηεο, αιιά ςεχηεο είλαη θη φινη απηνί πνπ δηδάζθνπλ ηζηγθφλγθ θάησ απφ ην φλνκα ηνπ 

Βνπδηζκνχ. θεθηείηε ην φινη: Γηα αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ζηνλ 

Βνπδηζκφ έρνπλ ππάξμεη κ’ απηή ηε κνξθή. Πψο κπνξεί, εάλ θάπνηνο ηηο κεηαηξέςεη, λα είλαη 

αθφκα Βνπδηζκφο; Οη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο είλαη γηα ζνβαξή θαιιηέξγεηα ηνπ Φν θαη επίζεο 

αθάληαζηα πεξίπινθεο. Ζ παξακηθξή αιιαγή ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιε ζχγρπζε. Δπεηδή ε 

κεηακφξθσζε ηνπ γθνλγθ είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία, απηφ πνπ κπνξεί λα 

αηζζάλεζηε δελ έρεη θακηά ζεκαζία. Γελ κπνξείηε λα αζθείηε θαιιηέξγεηα κε βάζε απηφ πνπ 

αηζζάλεζηε. Οη ζξεζθεπηηθέο κνξθέο ησλ κνλαρψλ είλαη νη κέζνδνη θαιιηέξγεηάο ηνπο. Μφιηο 

αιιαρηνχλ, δελ ζα είλαη πιένλ απηήο ηεο ζρνιήο. Γηα θάζε ζρνιή ππάξρεη έλα Μεγάιν 

Φσηηζκέλν Ολ σο επηθεθαιήο, θαη θάζε ζρνιή έρεη θαιιηεξγήζεη πνιιά Μεγάια Φσηηζκέλα 

ληα. Καλείο δελ ηνικά επηπφιαηα λα αιιάμεη ηε κέζνδν θαιιηέξγεηαο ζ’ απηή ηε ζρνιή. Πνηα 

παλίζρπξε αξεηή κπνξεί λα έρεη απηφο ν ηηπνηέληνο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ ηνικά λα 

πξνζβάιιεη ηνλ Γάζθαιν θαη λα αιιάμεη απηή ηελ άζθεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Φν; Θα είλαη 

αθφκα απηήο ηεο ζρνιήο, εάλ πξαγκαηηθά αιιαρηεί; Σν ςεχηηθν ηζηγθφλγθ κπνξεί λα δηαθξηζεί. 

Ζ Σνπνζέηεζε ηνπ Μπζηεξηώδνπο Πεξάζκαηνο 

Ο φξνο «ηνπνζέηεζε ηνπ Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο» (νπαλγθνπάλ εγνπέη) 

ζπλαληάηαη επίζεο θαη σο «Μπζηεξηψδεο Άλνηγκα» (νπαλγθνπάλ γηηζηάν). Απηέο νη νξνινγίεο 

κπνξεί λα βξεζνχλ ζηα βηβιία Νηαλ Σδηλγθ, Σάν Εαλγθ θαη ηλγθκίλγθ Γθνπηηδί. κσο πεξί 

ηίλνο πξφθεηηαη; Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δελ κπνξνχλ λα ην εμεγήζνπλ θαζαξά. Κη απηφ 

γηαηί νη ζπλεζηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, νχηε κπνξνχλ λα ην δνπλ απφ ηα επίπεδά ηνπο, 

νχηε επηηξέπεηαη λα ην δνπλ. Δάλ έλαο αζθνχκελνο ζέιεη λα ην δεη, πξέπεη λα θηάζεη ζην 

αλψηεξν επίπεδν ηεο ξαζεο ηεο νθίαο ή πην πάλσ. Οη ζπλεζηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ 

δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζ’ απηφ ην επίπεδν θη έηζη δελ κπνξνχλ λα ην δνπλ. Απφ ηελ 

                                                 
7
 Μν ληηλγθ: ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, φπσο ζεσξείηαη απφ κεξηθνχο δαζθάινπο ηνπ Σζηγθφλγθ, αθνπκπνχλ ηελ 

θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ γηα λα δψζνπλ ελέξγεηα. 
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αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη είλαη 

ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα, πνχ βξίζθεηαη ην Άλνηγκα θαη πψο ηνπνζεηείηαη. ηα βηβιία Νηαλ 

Σδηλγθ, Σάν Εαλγθ θαη ηλγθκίλγθ Γθνπηηδί ζπδεηνχλ κφλν ηηο ζεσξίεο ρσξίο λα ζαο ιέλε ηελ 

νπζία. Σν εμεγνχλ μαλά θαη μαλά, αιιά ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ζαο κπεξδεχνπλ πην πνιχ. 

Γελ εμεγνχλ ηα πξάγκαηα θαζαξά, επεηδή ε νπζία δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη γλσζηή ζε θνηλνχο 

αλζξψπνπο. 

 

Δπηπιένλ ζαο ιέσ απηφ, θαη είλαη κφλν επεηδή είζηε καζεηέο ηνπ Φάινπλ Νηάθα πνπ ζαο 

ην ιέσ απηφ: «Πνηέ κε δηαβάδεηε απηά ηα κπεξδεκέλα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ». Γελ αλαθέξνκαη 

ζηα αξραία βηβιία πνπ κφιηο αλέθεξα, αιιά ζ’ απηά ηα βηβιία ηνπ ςεπην-ηζηγθφλγθ, πνπ νη 

άλζξσπνη γξάθνπλ ζήκεξα. Γελ πξέπεη θαλ λα ηα αλνίμεηε. Μφιηο πεξάζεη απφ ηνλ λνπ ζαο ε 

ζθέςε φηη: «Μκκ, απηή ε πξφηαζε θαίλεηαη ινγηθή…», ηα θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα πνπ 

ππάξρνπλ ζ’ απηφ ην βηβιίν ζα πξνζθνιιεζνχλ ζην ζψκα ζαο. Πνιιά βηβιία γξάθηεθαλ ππφ 

ηνλ έιεγρν θαηνρηθψλ πλεπκάησλ ή δψσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο 

γηα θήκε θαη πεξηνπζία. Τπάξρνπλ πνιιά, πάξα πνιιά, ςεχηηθα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ. Πνιινί 

άλζξσπνη είλαη αλεχζπλνη θαη γξάθνπλ βηβιία πνπ έρνπλ κέζα ηνπο θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα 

θαη άιια ρανηηθά πξάγκαηα. πλήζσο είλαη θαιχηεξα λα κε δηαβάζεηε νχηε ηα πξναλαθεξφκελα 

αξραία βηβιία ή άιια ζρεηηθά θιαζηθά ηεξά θείκελα, επεηδή κπαίλεη ην δήηεκα ηεο 

επηθέληξσζεο ζε κία εμάζθεζε. 

 

Έλαο αμησκαηνχρνο απφ ηνλ χλδεζκν Κηλέδηθεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηνπ Σζηγθφλγθ 

κνπ είπε κηα ηζηνξία πνπ πξαγκαηηθά κε έθαλε λα γειάζσ. Μνπ είπε φηη ήηαλ έλαο άλζξσπνο 

ζην Πεθίλν πνπ ζπρλά πήγαηλε ζε ζεκηλάξηα ηνπ ηζηγθφλγθ. Αθνχ άθνπζε πνιιέο νκηιίεο, 

έθξηλε φηη ην ηζηγθφλγθ δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ φζα ιέγνληαλ εθεί. Δπεηδή φινη ήηαλ 

ζην ίδην επίπεδν, φινη κηινχζαλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα. αλ θη απηνχο ηνπο ςεπην-δάζθαινπο ηνπ 

ηζηγθφλγθ, πίζηεπε φηη απηφ ήηαλ φιν θη φιν ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηγθφλγθ! Έηζη ζέιεζε θη 

απηφο λα γξάςεη έλα βηβιίν πάλσ ζην ηζηγθφλγθ. θεθηείηε ην φινη: Έλαο κε αζθνχκελνο λα 

γξάςεη βηβιίν γηα ην ηζηγθφλγθ. ήκεξα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ αληηγξάθνληαη ην έλα απφ ην άιιν. 

Καζψο πξνρσξνχζε ε ζπγγξαθή ηνπ ζηακάηεζε ζην δήηεκα ηνπ Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο. 

Πνηνο μέξεη πξαγκαηηθά ηη είλαη ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα; Αθφκε θαη αλάκεζα ζηνπο γλήζηνπο 

δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ, ειάρηζηνη ην θαηαιαβαίλνπλ. Πήγε ινηπφλ λα ξσηήζεη έλαλ ςεπην-

δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ. Γελ ήμεξε φηη ήηαλ ςεχηηθνο, αθνχ έηζη θαη αιιηψο δελ θαηαιάβαηλε ην 

ηζηγθφλγθ. Αιιά αλ απηφο ν ςεπην-δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ζηελ 

εξψηεζε, δελ ζα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ νη άιινη φηη ήηαλ απαηεψλαο; Δπνκέλσο ηφικεζε λα 

επηλνήζεη θάηη θαη είπε φηη ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πένπο. 

Αθνχγεηαη πνιχ αζηείν. Με γειάηε φκσο, δηφηη απηφ ην βηβιίν έρεη ήδε εθδνζεί. Απηφ πνπ ιέσ 

είλαη φηη ηα ζεκεξηλά βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ θηάζεη ζε ηέηνην γεινίν ζεκείν. Πνην ην 

φθεινο κε ην λα δηαβάζεηε απηά ηα βηβιία; Γελ ππάξρεη ιφγνο θαη κφλν λα ζαο βιάςνπλ 

κπνξνχλ. 

 

Ση ζεκαίλεη φκσο ε «Σνπνζέηεζε ηνπ Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο»; Καηά ηελ «Δληφο ηνπ 

Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα, φηαλ πιένλ θαιιηεξγείζζε πέξα απφ ην κέζν επίπεδν, 

πνπ ζεκαίλεη πσο έρεηε κπεη ζηα πςειά επίπεδα ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» 

θαιιηέξγεηαο, ηφηε αξρίδεη λα κεγαιψλεη ην Αζάλαην Βξέθνο. Σν Αζάλαην Βξέθνο θη απηφ πνπ 

μέξνπκε ζαλ Καιιηεξγεκέλν Βξέθνο (γηλγθράη) είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Σα 

Καιιηεξγεκέλα Βξέθε είλαη κηθξά, παηρληδηάξηθα θαη ηξέρνπλ ηξηγχξσ ραξνχκελα. Σν Αζάλαην 

Βξέθνο δελ θηλείηαη. Δάλ ην Αξρέγνλν Πλεχκα δελ ην ειέγρεη, ην Αζάλαην Βξέθνο θάζεηαη 

αθίλεην πάλσ ζε έλα ινπινχδη ισηνχ κε ηα πφδηα ζηαπξσκέλα ζε δηπιφ ισηφ θαη ηα ρέξηα 

ελσκέλα ζηε ζέζε Σζηεγίλ. Σν Αζάλαην Βξέθνο κεγαιψλεη απφ ην ληαληηέλ θαη κπνξείηε λα ην 

δείηε ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, αθφκα θαη φηαλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηε κχηε κηαο βειφλαο. 

 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ έλα αθφκα δήηεκα. Μφλν έλα γλήζην ληαληηέλ ππάξρεη θαη 

είλαη ην ηηελ
8
 ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. Δίλαη πάλσ απφ ην ζεκείν ηνπ ρνπετγίλ

9
 ζην πεξίλεν, 

                                                 
8
 Σηελ: πεδίν. 

9
 Υνπέηγηλ: ζεκείν βεινληζκνχ ζην θέληξν ηνπ πεξηλένπ (ε πεξηνρή αλάκεζα ζηνλ πξσθηφ θαη ζηα γελλεηηθά 

φξγαλα). 
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κέζα ζην ζψκα θαη θάησ απφ ηελ θνηιηά. Πνιιέο κνξθέο γθνλγθ θαη πνιιέο ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηα Φάζελ, ην Αζάλαην Βξέθνο, ηα Καιιηεξγεκέλα Βξέθε θαη πνιιά άιια φληα 

κεγαιψλνπλ απφ απηφ ην ηηέλ. 

 

ην παξειζφλ νξηζκέλνη αζθνχκελνη κηινχζαλ γηα ην πάλσ ληαληηέλ, ην κέζν ληαληηέλ θαη 

ην θάησ ληαληηέλ. Θα έιεγα φηη απηφ είλαη ιάζνο. Οξηζκέλνη επίζεο ηζρπξίδνληαη φηη νη 

δάζθαινί ηνπο ηνπο ην έρνπλ δηδάμεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα γελεέο θαη φηη αθφκα θαη ηα 

βηβιία έηζη ην ιέλε. Μπνξψ λα ζαο πσ φηη ζθνππίδηα ππήξραλ αθφκε θαη ζηα αξραία ρξφληα. 

Γελ ζεκαίλεη φηη επεηδή έρνπλ θιεξνλνκεζεί απφ ηφζν παιηά πσο είλαη θαη ζσζηά. Πάληα 

δηαδίδνληαλ ζηνλ θφζκν κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θάπνηνη αζήκαληνη ηξφπνη 

θαιιηέξγεηαο, αιιά δελ είλαη γηα θαιιηέξγεηα, δελ είλαη γηα ηίπνηα. ηαλ κηιάλε γηα ην πάλσ 

ληαληηέλ, ην κέζν ληαληηέλ θαη ην θάησ ληαληηέλ, ελλννχλ φηη ην ληαληηέλ βξίζθεηαη νπνπδήπνηε 

δεκηνπξγείηαη ληαλ. Απηφ δελ είλαη αζηείν; ηαλ έλαο άλζξσπνο εζηηάζεη ηνλ λνπ ηνπ ζε έλα 

νξηζκέλν κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, κεηά απφ θάπνην ρξφλν ζα αλαπηπρζεί κηα ζπζηάδα ελέξγεηαο 

θαη ζα ζρεκαηίζεη ληαλ. Δάλ δελ ην πηζηεχεηε, επηθεληξψζηε ηνλ λνπ ζαο ζην ρέξη ζαο θαη 

θξαηήζηε ην έηζη γηα θάπνηα ψξα – κεηά απφ ιίγν εθεί ζα ζρεκαηηζηεί ληαλ. Έηζη βιέπνληαο 

κεξηθνί άλζξσπνη απηή ηελ θαηάζηαζε, δειψλνπλ φηη ην ληαληηέλ είλαη παληνχ. Απηφ αθνχγεηαη 

αθφκα πην γεινίν. Πηζηεχνπλ φηη νπνπδήπνηε ζρεκαηίδεηαη ληαλ, εθεί βξίζθεηαη θαη ην ληαληηέλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη ληαλ, αιιά φρη ηηέλ. Θα κπνξνχζαηε λα πείηε φηη ην ληαλ 

ππάξρεη παληνχ ή φηη ππάξρεη άλσ ληαλ, κέζν ληαλ θαη θάησ ληαλ. κσο πξαγκαηηθφ ηηέλ πνπ 

κπνξεί λα αλαπηχμεη ακέηξεηνπο Φα, ππάξρεη κφλν έλα θαη είλαη απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ 

θνηιηαθή ρψξα. Δπνκέλσο φια απηά πεξί άλσ ληαληηέλ, κέζνπ ληαληηέλ θαη θάησ ληαληηέλ είλαη 

ιαζεκέλα. πνπ θαη αλ ζπγθεληξψζεηε ηνλ λνπ ζαο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

ζρεκαηηζηεί ληαλ. 

 

Σν Αζάλαην Βξέθνο γελληέηαη ζην ληαληηέλ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα θαη κεγαιψλνληαο 

αξγά γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξν. ηαλ θηάζεη ζην κέγεζνο κηαο κπάιαο ηνπ πηλγθ-πνλγθ, ην 

ζρήκα νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαίλεηαη πιένλ θαζαξά, κε ηε κχηε θαη ηα κάηηα 

δηακνξθσκέλα. Δλψ ην Αζάλαην Βξέθνο έρεη αλαπηπρζεί ζην κέγεζνο κηαο κπάιαο πηλγθ-πνλγθ, 

κηα κηθξή θπζαιίδα ζα γελλεζεί δίπια ηνπ. Αθνχ απηή ε θπζαιίδα ζρεκαηηζηεί, ζα κεγαιψλεη 

καδί κε ην Αζάλαην Βξέθνο. ηαλ ην Αζάλαην Βξέθνο θηάζεη ζε χςνο πεξίπνπ δέθα-δψδεθα 

εθαηνζηψλ, έλα κνλνπέηαιν ινπινχδη ισηνχ ζα εκθαληζηεί. ηαλ ην Αζάλαην Βξέθνο 

κεγαιψζεη ζηα δεθαπέληε κε είθνζη εθαηνζηά χςνο, ηα πέηαια ηνπ ινπινπδηνχ ηνπ ισηνχ ζα 

έρνπλ βαζηθά ζρεκαηηζηεί θαη κηα ζηξψζε απφ πέηαια ισηνχ ζα εκθαληζηεί. Σν ρξπζφ  

απαζηξάπηνλ Αζάλαην Βξέθνο ζα θάζεηαη πάλσ ζε έλαλ ρξπζαθέλην ισηφ – είλαη παλέκνξθν. 

Απηφ είλαη ην άθζαξην ζψκα ηνπ Βάηδξα, ην νπνίν ζηε ρνιή ηνπ Φν νλνκάδεηαη «ζψκα ηνπ 

Φν» θαη ζηε ρνιή ηνπ Σάν «Αζάλαην Βξέθνο». 

 

ηε δηθή καο ζρνιή εμάζθεζεο απαηηνχκε θαη θαιιηεξγνχκε θαη ηνπο δχν ηχπνπο 

ζσκάησλ. Σν κπέληη πξέπεη θη απηφ λα κεηακνξθσζεί. πσο φινη μέξεηε, ην ζψκα ελφο Φν δελ 

επηηξέπεηαη λα εθδεισζεί κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα, 

γηα λα κπνξέζεη λα θαλεί ε κνξθή ηνπ θαη ηα κάηηα ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ λα κπνξέζνπλ 

λα δνπλ ην θσο ηνπ. Αιιά γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, αλ θαη απηφ ην ζψκα έρεη 

κεηακνξθσζεί, κνηάδεη κε ην ζψκα ελφο κέζνπ αλζξψπνπ. Έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξά, παξ’ φιν πνπ απηφ ην ζψκα κπνξεί λα ηαμηδεχεη ειεχζεξα 

κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ. ηαλ ην Αζάλαην Βξέθνο θηάζεη ζηα δέθα κε δεθαηξία εθαηνζηά, ε 

θπζαιίδα ζα έρεη θη απηή κεγαιψζεη ζην ίδην χςνο θαη ζα είλαη δηαθαλήο ζαλ κπαιφλη. Σν 

Αζάλαην Βξέθνο θάζεηαη εθεί αθίλεην ζε ζέζε δηαινγηζκνχ. Σφηε ε θπζαιίδα, εθφζνλ έρεη 

κεγαιψζεη θαη σξηκάζεη, ζα θχγεη απφ ην ληαληηέλ θαη ζα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο αλφδνπ ηεο είλαη αξγή, αιιά ε θίλεζή ηεο ζα θαίλεηαη θαζεκεξηλά. Βαζκηαία αλεβαίλεη 

ςειφηεξα θαη ςειφηεξα. Αλ δνθηκάζνπκε λα ηελ παξαηεξήζνπκε κε κεγάιε πξνζνρή, ζα 

κπνξέζνπκε λα ληψζνπκε ηελ χπαξμή ηεο. 

 

ηαλ ε θπζαιίδα θηάζεη ζην ζεκείν ηαληδφλγθ
10

 ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο ζαο, ζα κείλεη 

εθεί γηα έλα δηάζηεκα. Δπεηδή εθεί ππάξρεη κεγάιν κέξνο απφ ηελ νπζία ηνπ αλζξψπηλνπ 

                                                 
10

 Σαληδφλγθ: ζεκείν βεινληζκνχ εληνπηζκέλν πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο. 
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ζψκαηνο (ε θαξδηά είλαη επίζεο εθεί), έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ ζα ζρεκαηηζηεί κέζα ζηε 

θπζαιίδα. Ζ θπζαιίδα ζα εκπινπηηζηεί κε απηή ηελ νπζία. Μεηά απφ ιίγν θαηξφ ζα θηλεζεί θαη 

πάιη πξνο ηα πάλσ. ηαλ ζα πεξλάεη κέζα απφ ην ιαηκφ, ζα λνηψζεηε αζθπθηηθά, ζαλ λα είλαη 

θξαγκέλα φια ηα αηκνθφξα αγγεία θαη ζα αηζζάλεζηε πνιχ πξεζκέλνο – είλαη επψδπλν. Απηφ 

ζα δηαξθέζεη κηα δπν κέξεο. Σφηε ε θπζαιίδα ζα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ 

θεθαιηνχ θαη απηφ ην απνθαινχκε «θηάλνληαο ζην Νηγνπάλ». Αλ θαη ιέκε φηη έθηαζε ζην 

Νηγνπάλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηφζν κεγάιε φζν ην θεθάιη ζαο θαη ζα αηζζάλεζηε ην 

θεθάιη ζαο πξεζκέλν. Δπεηδή ην ληγνπάλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζέζε γηα έλαλ άλζξσπν, ζα 

πξέπεη θαη απηνχ ε νπζία λα κνξθνπνηεζεί κέζα ζηε θπζαιίδα. Μεηά απ’ απηφ ε θπζαιίδα ζα 

ζπκπηεζηεί γηα λα βγεη πξνο ηα έμσ, κέζα απφ ην πέξαζκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ, θαη απηή ε 

αίζζεζε ζα είλαη πνιχ επψδπλε. Σν Σξίην Μάηη ζα ζπκπηεζηεί ηφζν, ψζηε ζα πνλάεη πάξα πνιχ, 

νη θξφηαθνη ζα έρνπλ επίζεο ηελ αίζζεζε ηνπ πξεμίκαηνο θαη ηα κάηηα ζαλ λα είλαη 

βαζνπισκέλα πξνο ηα κέζα. Απηφ ζα δηαξθέζεη κέρξη λα βγεη ε θπζαιίδα απφ ην θαλάιη ηνπ 

Σξίηνπ Μαηηνχ θαη λα θξεκαζηεί κπξνζηά ζην κέησπν. Απηφ απνθαιείηαη «Σνπνζέηεζε ηνπ 

Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο» θαη θξέκεηαη εθεί. 

 

Δθείλν ην δηάζηεκα, απηνί κε αλνηρηφ ην Σξίην ηνπο Μάηη δελ ζα κπνξνχλ λα δνπλ ηίπνηα. 

Κη απηφ γηαηί ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζηε ρνιή ηνπ Φν θαη ζηε ρνιή ηνπ Σάν, νη πφξηεο 

ηνπ είλαη θιεηζηέο γηα λα επηηαρπλζεί ε δηακφξθσζε ησλ πξαγκάησλ κέζα ζην Μπζηεξηψδεο 

Πέξαζκα. Τπάξρνπλ δχν κπξνζηηλέο πφξηεο θαη δχν πίζσ πφξηεο θαη είλαη φιεο θιεηζηέο. πσο 

ζην ηνχλει ηεο πχιεο ζηελ πιαηεία Σηελαλκέλ ζην Πεθίλν, φπνπ ππάξρνπλ δπν κεγάιεο πφξηεο 

ζε θάζε πιεπξά. Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ν ζρεκαηηζκφο θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο, νη πφξηεο δελ αλνίγνπλ, παξά κφλν θάησ απφ ηδηαίηεξα εμαηξεηηθέο 

ζπλζήθεο. Απηνί πνπ κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα κε ην Σξίην ηνπο Μάηη δελ κπνξνχλ λα δνπλ ζ’ 

απηφ ην ζηάδην, αθνχ απηφ δελ επηηξέπεηαη. Πνηνο ν ιφγνο πνπ θξέκεηαη εθεί; Δθαηνληάδεο 

θαλάιηα ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηφο καο δηαζηαπξψλνληαη ζε εθείλν ην ζεκείν θη έηζη φια απηά 

πξέπεη λα θάλνπλ θχθιν κέζα απφ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα θαη λα βγνπλ απ’ απηφ. Πξέπεη λα 

πεξάζνπλ κέζα απφ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα, γηα λα ηεζνχλ νξηζκέλα πξφζζεηα ζεκέιηα θαη 

λα δηακνξθσζεί έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ κέζα ζην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα. Δπεηδή ην 

αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ, ζα δηακνξθψζεη έλα κηθξφ θφζκν θαη φιε ε νπζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζα δηακνξθσζεί κέζα ηνπ. κσο κνξθνπνηεί κφλν έλα ζχζηεκα 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη αθφκα ηθαλφ λα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο. 

 

ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα παξακέλεη 

αλνηρηφ. ηαλ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα ζπξψρλεηαη πξνο ηα έμσ, κνηάδεη ζαλ θχιηλδξνο, αιιά 

βαζκηαία γίλεηαη ζηξνγγπιφ. Έηζη νη πφξηεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ είλαη αλνηρηέο. Δπεηδή ζηε 

ρνιή ηνπ Σζίκελ δελ θαιιηεξγνχλ ηνλ Φν ή ην Σάν, πξέπεη νη ίδηνη λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο. ηε ρνιή ηνπ Φν θαη ζηε ρνιή ηνπ Σάν ππάξρνπλ πνιινί δάζθαινη πνπ φινη ηνπο 

κπνξνχλ λα ζαο πξνζηαηέςνπλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα βιέπεηε πξάγκαηα νχηε ζα έρεηε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα. Αιιά ζηε ρνιή ηνπ Σζίκελ δελ είλαη έηζη. Πξέπεη νη ίδηνη λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, θη έηζη είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ. ηαλ φκσο βιέπνπλ πξάγκαηα κε 

ην Σξίην Μάηη ηνπο απηφ ην δηάζηεκα, είλαη ζαλ λα βιέπνπλ κέζα απφ ηειεζθφπην. Αθνχ 

ζρεκαηηζηεί απηφ ην ζχζηεκα, κεηά απφ έλα κήλα πεξίπνπ αξρίδεη λα επηζηξέθεη πξνο ηα κέζα. 

Ζ δηαδηθαζία φπνπ επηζηξέθεη κέζα ζην θεθάιη, νλνκάδεηαη «Μεηαηφπηζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο». 

 

ηαλ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα επηζηξέθεη κέζα, ην θεθάιη ζαο ζα ην λνηψζεηε μαλά 

πξεζκέλν θαη ην αίζζεκα ζα είλαη πνιχ δπζάξεζην. Σφηε ζα ζπκπηεζηεί πξνο ηα έμσ, απφ ην 

ζεκείν γηνπηδέλ
11

 πίζσ ζηνλ απρέλα. Καζψο ζα ζπκπηέδεηαη πξνο ηα έμσ ε αίζζεζε ζα είλαη 

επίζεο πνιχ δπζάξεζηε – ζα λνηψζεηε ζαλ λα ζρίδεηαη ην θεθάιη ζαο. Μεηά, κε ην πνπ βγεη 

μαθληθά πξνο ηα έμσ, θαηεπζείαλ ζα αηζζαλζείηε αλαθνχθηζε. Αθνχ βγεη, θξέκεηαη ζε κηα πνιχ 

βαζηά δηάζηαζε θαη ππάξρεη κε ηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο εθείλεο ηεο πνιχ βαζηάο δηάζηαζεο. Έηζη 

δελ ζα ην πηέδεηε θαηά ηνλ χπλν. Αιιά ππάξρεη έλα δήηεκα: ηαλ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα 

ηνπνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά, ζα αηζζάλεζηε φηη θάηη είλαη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο. Αλ θαη είλαη 

ζε άιιε δηάζηαζε, ζα ληψζεηε ζπλέρεηα φηη ηα κάηηα ζαο βιέπνπλ ζνιά ζαλ θάηη λα ηα θαιχπηεη, 

                                                 
11

 εκείν γηνπηδέλ: ζεκείν βεινληζκνχ εληνπηζκέλν ζηελ θάησ πίζσ πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ. 
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θάλνληάο ζαο λα ληψζεηε πνιχ άβνια. Δπεηδή ην ζεκείν γηνπηδέλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πέξαζκα, 

ζα πξέπεη θαη εθεί, ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ, λα ζρεκαηηζηεί έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ. 

Καηφπηλ θαη πάιη επηζηξέθεη κέζα. Σν «Άλνηγκα ηνπ Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο» ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη κφλν έλα άλνηγκα, αθνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πνιιέο θνξέο. 

Αθνχ επηζηξέςεη ζην ληγνπάλ, αξρίδεη λα θαηεβαίλεη κέζα ζην ζψκα, ψζπνπ λα θηάζεη ζην 

ζεκείν κίλγθκελ
12

 αλάκεζα ζηα λεθξά. ην ζεκείν κίλγθκελ ζα μαλαβγεί. 

 

Σν ζεκείν κίλγθκελ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη θαίξην 

ζεκείν. ηε ρνιή ηνπ Σάν ην απνθαινχλ «άλνηγκα» θαη εκείο ην απνθαινχκε «πέξαζκα» 

(γθνπάλ). Δίλαη έλα ζεκαληηθφ θαη θαίξην πέξαζκα πνπ πξαγκαηηθά κνηάδεη κε ζηδεξέληα πχιε 

κε ακέηξεηεο ζηξψζεηο απφ ζηδεξέληεο πχιεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα ζψκαηά καο έρνπλ πνιιά 

ζηξψκαηα. Σα θπζηθά καο θχηηαξα είλαη έλα ζηξψκα θαη ηα κφξηα κέζα ζ’ απηά ζρεκαηίδνπλ 

έλα άιιν ζηξψκα. ε θάζε ζηξψκα, απφ ηα άηνκα, ηα πξσηφληα, ηα ειεθηξφληα, ηα πνιχ 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα, ηα πην κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα, ηα αθφκα πην κηθξνζθνπηθά 

ζσκαηίδηα θαη κέρξη ηα απνιχησο κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ππάξρεη κηα πχιε. Γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη πνιιέο εηδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη 

φιεο θιεηδσκέλεο κέζα ζηηο πχιεο ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ. ε άιιεο κεζφδνπο θαιιηεξγνχλ 

ληαλ. ηαλ ην ληαλ εθξήγλπηαη, ην ζεκείν κίλγθκελ είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα αλαηηλαρηεί πξψην. 

Δάλ δελ αλαηηλαρηεί, νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο δελ κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ. ηαλ ην 

Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα ζρεκαηίζεη έλα ζχζηεκα πξαγκάησλ ζην ζεκείν κίλγθκελ, ζα 

επηζηξέςεη πάιη κέζα ζην ζψκα. Μπαίλνληαο κέζα ζα επηζηξέςεη ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 

Απηφ απνθαιείηαη ε «Δπηζηξνθή ηνπ Μπζηεξηψδνπο Πεξάζκαηνο ζηε Θέζε ηνπ». 

 

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα δελ γπξλά ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Ήδε 

πιένλ ην Αζάλαην Βξέθνο έρεη κεγαιψζεη πνιχ. Ζ θπζαιίδα ζα θαιχςεη ην Αζάλαην Βξέθνο 

θαη ζα ην πεξηβάιιεη. Καζψο ην Αζάλαην Βξέθνο κεγαιψλεη, κεγαιψλεη θαη ην Μπζηεξηψδεο 

Πέξαζκα. ηε ρνιή ηνπ Σάν ζπλήζσο, φηαλ ην Αζάλαην Βξέθνο κεγαιψζεη ζε κέγεζνο φζν 

πεξίπνπ έλα εμάρξνλν ή επηάρξνλν παηδί, ηνπ επηηξέπεηαη λα θχγεη απφ ην ζψκα. Απηφ 

νλνκάδεηαη «Γέλλεζε ηνπ Αζάλαηνπ Βξέθνπο». Κάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Αξρέγνλνπ 

Πλεχκαηνο κπνξεί λα βγαίλεη θαη λα πεξηθέξεηαη έμσ απφ ην ζψκα. Σν θπζηθφ ζψκα κέλεη εθεί 

αθίλεην, ελψ ην Αξρέγνλν Πλεχκα βγαίλεη. ηε ρνιή ηνπ Φν ην Αζάλαην Βξέθνο ζα είλαη 

θαηά θαλφλα εθηφο θηλδχλνπ φηαλ θαιιηεξγεζεί ζε κέγεζνο, φζν εζείο. Σφηε ζπλήζσο ηνπ 

επηηξέπεηαη λα θχγεη θαη λα βγεη απφ ην ζψκα. Ήδε ηψξα ην Αζάλαην Βξέθνο έρεη κεγαιψζεη 

ηφζν φζν εζείο θαη ην θάιπκκά ηνπ είλαη θη απηφ κεγάιν. Σν θάιπκκα έρεη ήδε επεθηαζεί έμσ 

απφ ην ζψκα ζαο – απηφ είλαη ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα. Δθφζνλ ην Αζάλαην Βξέθνο έρεη 

κεγαιψζεη ηφζν πνιχ, ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα θπζηνινγηθά εθηείλεηαη έμσ απφ ην ζψκα. 

 

Ίζσο λα έρεηε δεη αγάικαηα θαη πίλαθεο κε Φν ζε λανχο θαη λα παξαηεξήζαηε φηη νη Φν 

είλαη πάληα κέζα ζε θχθιν. Ηδηαίηεξα ζηα πνξηξαίηα ησλ Φν ππάξρεη πάληα έλαο θχθινο κέζα 

ζηνλ νπνίνλ θάζεηαη ν Φν. Πνιιά πνξηξαίηα ησλ Φν είλαη έηζη θαη εηδηθά απηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο παιηνχο λανχο είλαη φια έηζη. Γηαηί ν Φν θάζεηαη κέζα ζε θχθιν; Καλέλαο δελ κπνξεί λα 

δψζεη κηα θαζαξή εμήγεζε. Θα ζαο ην πσ – απηφ είλαη ην Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα. Αιιά δελ 

απνθαιείηαη πιένλ Μπζηεξηψδεο Πέξαζκα. Απνθαιείηαη «παξάδεηζνο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη αθφκα παξάδεηζνο, αθνχ έρεη κφλν απηφ ην ζχζηεκα εγθαηαζηάζεσλ. Δίλαη ζαλ έλα 

εξγνζηάζην κε έλα ζχζηεκα εγθαηαζηάζεσλ, αιιά ρσξίο δπλαηφηεηα παξαγσγήο. Υξεηάδεηαη 

ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο πξηλ κπνξέζεη λα παξάγεη. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πνιινί αζθνχκελνη 

έιεγαλ: «Σν γθνλγθ κνπ είλαη ςειφηεξν απφ κηαο Μπνληηζάηβα» ή «ην γθνλγθ κνπ είλαη 

ςειφηεξν απφ απηφ ελφο Φν». Αθνχγνληάο ην απηφ νη άιινη ην έβξηζθαλ αδηαλφεην. κσο 

πξαγκαηηθά απηφ πνπ έιεγαλ δελ ήηαλ θαζφινπ αδηαλφεην. Σν γθνλγθ ζαο πξέπεη φλησο λα 

θαιιηεξγεζεί ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ελψ είζηε κέζα ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν. 

 

Πψο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ; Έρεη επηηχρεη επίπεδν πςειφηεξν απ’ απηφ ελφο Φν; Γελ 

πξέπεη λα ην δείηε ηφζν επηθαλεηαθά. Σν γθνλγθ ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ είλαη φλησο ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδν. Κη απηφ γηαηί αθνχ έρεη θαιιηεξγεζεί ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν, ηε ζηηγκή ηεο 

πιήξνπο Φψηηζήο ηνπ, ην επίπεδν ηνπ γθνλγθ ηνπ ζα είλαη πξάγκαηη πνιχ πςειφ. Μηα ζηηγκή 

                                                 
12

 εκείν Μίλγθκελ ή «Πχιε ηεο Εσήο»: εκείν Βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κέζεο. 



95 

αθξηβψο πξηλ απφ ην Ξεθιείδσκα θαη ηελ πιήξε Φψηηζή ηνπ, νρηψ δέθαηα απφ ην γθνλγθ ηνπ ζα 

θαηέβνπλ καδί κε ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ θαη απηή ε ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εκπινπηίζεη ηνλ παξάδεηζφ ηνπ, ηνλ δηθφ ηνπ παξάδεηζν. ινη γλσξίδνπλ φηη εθηφο απφ ην 

επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ, ην γθνλγθ ελφο αζθνπκέλνπ θαιιηεξγείηαη ππνθέξνληαο ακέηξεηα 

βάζαλα θαη δνθηκαζίεο θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο ζε φιε ηνπ ηε δσή. Έηζη είλαη εμαηξεηηθά 

πνιχηηκν. Ορηψ δέθαηα απηήο ηεο πνιχηηκεο νπζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εκπινπηηζηεί ν 

παξάδεηζφο ηνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ, φηαλ ζην κέιινλ επηηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ, ζα 

έρεη φ,ηη ζέιεη απιψλνληαο απιά ην ρέξη ηνπ – ζα έρεη νηηδήπνηε επηζπκεί. Μπνξεί λα θάλεη φ,ηη 

ζέιεη θαη ζα ππάξρνπλ ηα πάληα ζηνλ παξάδεηζφ ηνπ. Απηή είλαη ε γεκάηε θαινζχλε δχλακή 

ηνπ, πνπ ν ίδηνο θαιιηέξγεζε ππνθέξνληαο βάζαλα. 

 

Απηή ε ελέξγεηα πνπ θαηέρεη κπνξεί εχθνια λα κεηακνξθσζεί ζε νηηδήπνηε. Έηζη 

νηηδήπνηε ζειήζεη λα έρεη έλαο Φν, νηηδήπνηε λα θάεη ή νηηδήπνηε γηα λα παίμεη, κπνξεί λα ην 

έρεη. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ επίηεπμή ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη απηή είλαη ε Φν-Θέζε ηνπ 

(θνγνπέη). Υσξίο απηήλ δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. Ήδε απηφ κπνξεί λα 

νλνκαζηεί ν παξάδεηζφο ηνπ θαη ζα έρεη κφλν ηα δχν δέθαηα απφ ην γθνλγθ ηνπ πνπ έρνπλ 

απνκείλεη γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θαη λα επηηχρεη ην Σάν. Αλ θαη έρνπλ 

απνκείλεη κφλν δχν δέθαηα απφ ην γθνλγθ ηνπ, ην ζψκα ηνπ δελ είλαη θιεηδσκέλν. Μπνξεί είηε 

λα ην εγθαηαιείςεη είηε λα ην θξαηήζεη, αιιά, είηε έηζη είηε αιιηψο, απηφ ην ζψκα έρεη ήδε 

κεηακνξθσζεί απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Σφηε ζα εκθαληζηνχλ ζε πιήξε έθηαζε νη Θετθέο 

Γπλάκεηο ηνπ, νη νπνίεο είλαη αζχγθξηηεο ζε ηζρχ. ηαλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο αζθεί 

θαιιηέξγεηα κεηαμχ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ην ζψκα ηνπ είλαη ζπλήζσο θιεηδσκέλν ρσξίο 

θάπνηεο κεγάιεο ηθαλφηεηεο. Αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ γθνλγθ ηνπ, είλαη αθφκα 

πεξηνξηζκέλνο. Σψξα φκσο ηα πάληα είλαη δηαθνξεηηθά. 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΠΔΜΠΣΖ 

Σν Έκβιεκα Φάινπλ 

Σν έκβιεκα ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο είλαη ην Φάινπλ. Απηνί κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο 

κπνξνχλ λα δνπλ φηη απηφ ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα κηθξά ζχκβνια 

Φάινπλ, ηα νπνία επίζεο πεξηζηξέθνληαη. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηάο καο θαζνδεγείηαη απφ ην 

Σδελ-αλ-Ρελ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, θαη απφ ηηο αξρέο ηεο εμέιημεο ηνπ ζχκπαληνο. 

Δπνκέλσο απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη εμαηξεηηθά ηεξάζηην. Καηά κία έλλνηα απηφ ην έκβιεκα 

Φάινπλ είλαη κηα κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο. Ζ ρνιή ηνπ Φν αληηιακβάλεηαη ην ζχκπαλ σο 

έλαλ θφζκν δέθα θαηεπζχλζεσλ κε ηέζζεξηο πιεπξέο θαη νθηψ ζεκεία. Ίζσο νξηζκέλνη λα 

κπνξνχλ λα δνπλ κηα θάζεηε ζηήιε ελέξγεηαο πάλσ θαη θάησ απφ ην Φάινπλ. Πεξηιακβάλνληαο 

έηζη ην άλσ θαη θάησ άθξν ηνπ, ην Φάινπλ ζρεκαηίδεη ηνλ θφζκν ησλ δέθα θαηεπζχλζεσλ πνπ 

απνηειεί απηφ ην ζχκπαλ. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ηε ζχλνςε ηνπ ζχκπαληνο ηεο ρνιήο ηνπ Φν. 

 

Σν ζχκπαλ βέβαηα απνηειείηαη απφ ακέηξεηνπο γαιαμίεο πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ δηθφ 

καο Γαιαμία. Οιφθιεξν ην ζχκπαλ είλαη ζε θίλεζε, φπσο επίζεο θαη νη γαιαμίεο εληφο απηνχ. 

Δπνκέλσο ηα ζχκβνια Σατηδί θαη ηα κηθξά  ζχκβνια εληφο ηνπ εκβιήκαηνο επίζεο 

πεξηζηξέθνληαη. Οιφθιεξν ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη θαη ην κεγάιν  ζχκβνιν ζην θέληξν 

πεξηζηξέθεηαη επίζεο. Έηζη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απηφ ζπκβνιίδεη ηνλ Γαιαμία καο θαη, επεηδή 

είκαζηε ηεο ρνιήο ηνπ Φν, ην θέληξν δηαηεξεί ην ζχκβνιν  ηεο ρνιήο ηνπ Φν. Απηή είλαη ε 

κνξθή ηνπ επηθαλεηαθά. ια ηα είδε χιεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο κνξθή χπαξμεο ζηηο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο, φπνπ ππφθεηληαη ζε εμαηξεηηθά άθζνλεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο εμέιημεο θαη 

κνξθέο χπαξμεο. Απηφ ην έκβιεκα Φάινπλ είλαη ε κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο. ε θάζε 

δηάζηαζε έρεη ηε δηθή ηνπ κνξθή χπαξμεο θαη ηε δηθή ηνπ δηαδηθαζία εμέιημεο, γη’ απηφ ιέσ πσο 

είλαη έλαο Κφζκνο. 

 

ηαλ ην Φάινπλ πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα, κπνξεί απηφκαηα λα απνξξνθήζεη ελέξγεηα 

απφ ην ζχκπαλ. ηαλ πεξηζηξέθεηαη αξηζηεξφζηξνθα, κπνξεί λα εθπέκςεη ελέξγεηα. Ζ 

πεξηζηξνθή πξνο ηα κέζα (δεμηφζηξνθα) πξνζθέξεη απηνζσηεξία, ελψ ε πεξηζηξνθή πξνο ηα 

έμσ (αξηζηεξφζηξνθα) πξνζθέξεη ζσηεξία ζηνπο άιινπο – απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηε 

κέζνδφ καο. Οξηζκέλνη ξψηεζαλ: «Αθνχ είκαζηε ηεο ρνιήο ηνπ Φν, ηφηε γηαηί ππάξρεη θαη ην 

Σατηδί; Σν Σατηδί δελ αλήθεη ζηε ρνιή ηνπ Σάν;». Ο ιφγνο είλαη φηη απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε 

είλαη ηεξάζηην, είλαη ζαλ λα θαιιηεξγνχκε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Άξα ζθεθηείηε ην φινη: Απηφ 

ην ζχκπαλ απνηειείηαη απφ δχν θχξηεο ζρνιέο, ηε ρνιή ηνπ Φν θαη ηε ρνιή ηνπ Σάν. Με ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο, απηφ πνπ ζα πξνέθππηε δελ ζα απνηεινχζε πιένλ αθέξαην 

ζχκπαλ θη νχηε ζα κπνξνχζακε λα ην απνθαιέζνπκε νινθιεξσκέλν ζχκπαλ. Γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν ζπκπεξηιακβάλνπκε πξάγκαηα απφ ηε ρνιή ηνπ Σάν. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα 

πνπλ φηη εθηφο ηεο ρνιήο ηνπ Σάν ππάξρνπλ επίζεο ν Υξηζηηαληζκφο, ν Κνκθνπθηαληζκφο, 

άιιεο ζξεζθείεο θ.ιπ. Μπνξψ λα ζαο πσ ην εμήο: ηαλ ε θαιιηέξγεηα ζηνλ Κνκθνπθηαληζκφ 

θηάζεη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν αλήθεη ζηε ρνιή ηνπ Σάν. Πνιιέο δπηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο θηάλνληαο ζηα πςειά επίπεδα, θαηαηάζζνληαη ζην ίδην ζχζηεκα δηδαζθαιηψλ κε 

ην δηθφ καο, ζηε ρνιή ηνπ Φν. Άξα κφλν απηέο νη δχν θχξηεο ρνιέο ππάξρνπλ. 

 

Σφηε γηαηί ζηα δχν απφ ηα ζρέδηα Σατηδί έρνπκε θφθθηλν επάλσ θαη κπιε θάησ θαη ζηα 

άιια δχν ζρέδηα έρνπκε θφθθηλν επάλσ θαη καχξν θάησ; Απηφ πνπ νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ θαηά 

θαλφλα είλαη φηη ην Σατηδί απνηειείηαη απφ δχν νπζίεο, ην καχξν θαη ην άζπξν, ην ηζη ηνπ γηλ 

θαη ην ηζη ηνπ γηαλγθ. Απηή ε θαηαλφεζε πξνέξρεηαη απφ πνιχ ρακειφ επίπεδν, αθνχ ην Σατηδί 

έρεη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Απηά είλαη ηα ρξψκαηά ηνπ, φπσο 

εθδειψλνληαη ζην πςειφηεξν επίπεδν. Σν Σάν, φπσο ην μέξνπκε, έρεη απηφ ην θφθθηλν επάλσ 

θαη απηφ ην καχξν θάησ. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί αζθνχκελνί καο πνπ ην Σξίην Μάηη ηνπο είλαη 

αλνηρηφ, έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ην θφθθηλν πνπ βιέπνπλ κε ηα θπζηθά ηνπο κάηηα είλαη πξάζηλν 

ζηε δηπιαλή δηάζηαζε. Αλαθαιχπηνπλ φηη ην ρξπζνθίηξηλν ρξψκα θαίλεηαη πνξθπξέλην ζε άιιε 

δηάζηαζε θαη φηη ππάξρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο αληηπαξαβνιή. Με άιια ιφγηα, ηα ρξψκαηα 
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αιιάδνπλ απφ δηάζηαζε ζε δηάζηαζε. Σν Σατηδί κε θφθθηλν επάλσ θαη κπιε θάησ αλήθεη ζηε 

ρνιή ηνπ Μεγάινπ Αξρέγνλνπ Σάν πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ρνιήο ηνπ Σζίκελ. Σα ηέζζεξα κηθξφηεξα  ζχκβνια είλαη απφ ηε ρνιή ηνπ Φν. Δίλαη 

παξφκνηα κε εθείλν ζην θέληξν, πνπ επίζεο είλαη απφ ηε ρνιή ηνπ Φν. Σν Φάινπλ κε απηά ηα 

ρξψκαηα είλαη αξθεηά θσηεηλφ θη έηζη ην ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ ην ζχκβνιν ηνπ Φάινπλ Νηάθα. 

 

Σν Φάινπλ πνπ βιέπνπκε κέζα απφ ην Σξίην Μάηη δελ ζα έρεη απαξαίηεηα απηά ηα 

ρξψκαηα. Σν ρξψκα ηνπ θφληνπ κπνξεί λα αιιάμεη, αλ θαη ην ζρέδηφ ηνπ δελ αιιάδεη. ηαλ ην 

Φάινπλ πνπ έρσ ηνπνζεηήζεη ζηελ θάησ θνηιηαθή ζαο ρψξα πεξηζηξέθεηαη, ην Σξίην Μάηη ζαο 

κπνξεί λα ην δεη σο θφθθηλν, βηνιεηί, πξάζηλν ή ίζσο άρξσκν. Σν θφλην ηνπ αιιάδεη ζπλερψο 

απφ θφθθηλν, ζε πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη βηνιεηί ζε ζεηξά. Χο 

απνηέιεζκα απηφ πνπ βιέπεηε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, αιιά ηα ρξψκαηα θαη ηα 

ζχκβνια ξηβάηζα
1
 ( ) θαη Σατηδί κέζα ζην Φάινπλ ζα παξακείλνπλ ηα ίδηα. Θεσξνχκε φηη ην 

ρξψκα απηνχ ηνπ θφληνπ θαίλεηαη αξθεηά θαιφ θαη έηζη ην πηνζεηήζακε. Απηνί κε ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα δνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα πέξα απ’ απηή ηε δηάζηαζε. 

 

Οξηζκέλνη ιέλε: «Απηφ ην  ζχκβνιν κνηάδεη κε ηε ζβάζηηθα ηνπ Υίηιεξ». Μπνξψ λα πσ 

φηη απηφ ην ζχκβνιν δελ ππνδειψλεη θακία έλλνηα θνηλσληθήο ηάμεο. Κάπνηνη ιέλε: «Αλ 

ζηξαθεί ιίγν πξνο ην πιάη ζα είλαη ίδην κε ηνπ Υίηιεξ». Γελ είλαη έηζη, αθνχ πεξηζηξέθεηαη θαη 

πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία καο γλψξηζε επξέσο απηφ ην ζχκβνιν πξηλ 

δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα, ηελ επνρή ηνπ αθηακνχλη. Απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Υίηιεξ θαη ηνπ 

Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ έρνπλ πεξάζεη κφλν κεξηθέο δεθαεηίεο. Σν έθιεςε γηα δηθή ηνπ 

ρξήζε, αιιά ην ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο. Σν ρξψκα ήηαλ 

καχξν, ε γσλία έδεηρλε πξνο ηα πάλσ θαη ζηεθφηαλ φξζην ζην άθξν ηνπ. Απηά ζα πσ ζρεηηθά κε 

ην Φάινπλ, αλ θαη αλαθέξζεθα κφλν ζηελ επηθαλεηαθή ηνπ κνξθή. 

 

Σφηε ηη αληηπξνζσπεχεη ε ζξηβάηζα  ζηε δηθή καο ρνιή ηνπ Φν; Οξηζκέλνη ιέλε φηη 

ζπκβνιίδεη ηελ θαιή ηχρε θαη απηφ είλαη εξκελεία ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Θα ζαο πσ ην 

ζχκβνιν  νξηνζεηεί ην επίπεδν ελφο Φν, αθνχ κφλν ζην επίπεδν ηνπ Φν ππάξρεη. Μία 

Μπνληηζάηβα ή έλαο Άξραη δελ ην έρεη. Οη Μεγάιεο φκσο Μπνληηζάηβεο, φπσο νη ηέζζεξηο 

Μεγάιεο Μπνληηζάηβεο, ην έρνπλ. Έρνπκε δεη φηη απηέο νη Μεγάιεο Μπνληηζάηβεο έρνπλ 

μεπεξάζεη θαηά πνιχ ην επίπεδν ησλ ζπλεζηζκέλσλ Φν – είλαη αλψηεξεο θαη απφ ηνπο 

Σαζαγθάηα. Πέξα απφ ην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα ππάξρνπλ ακέηξεηνη Φν. Έλαο Σαζαγθάηα 

έρεη κφλν έλα  ζχκβνιν. Απηνί πνπ έρνπλ θηάζεη ζε επίπεδα, πέξα απφ ην επίπεδν ηνπ 

Σαζαγθάηα, έρνπλ πεξηζζφηεξα  ζχκβνια. Έλαο Φν ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν είλαη δχν θνξέο 

πςειφηεξν απφ ελφο Σαζαγθάηα έρεη δχν  ζχκβνια. Απηνί πνπ είλαη αθφκα αλψηεξνη, έρνπλ 

ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε ζξηβάηζεο θ.ιπ. Οξηζκέλνη έρνπλ ηφζεο πνιιέο ζξηβάηζεο πνπ ην ζψκα 

ηνπο θαιχπηεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά απ’ απηέο. Έρνπλ ζην θεθάιη ηνπο, ζηνπο ψκνπο ηνπο θαη 

ζηα γφλαηά ηνπο. ηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο, ζα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη ζηηο παιάκεο ηνπο, 

ζηα δάθηπιά ηνπο, ζηα πέικαηα ησλ πνδηψλ ηνπο, ζηα δάθηπια ησλ πνδηψλ θ.ιπ. ζν ην επίπεδν 

αλεβαίλεη, απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ  ζπκβφισλ. Γη’ απηφ ην  ζχκβνιν αληηπξνζσπεχεη ηε 

ζέζε ελφο Φν. ζν αλψηεξν ην επίπεδν ελφο Φν, ηφζν πεξηζζφηεξα  ζχκβνια έρεη. 

Ζ ρνιή Σζίκελ
2
 

Δθηφο απφ ηε ρνιή ηνπ Φν θαη ηε ρνιή ηνπ Σάν ππάξρεη θαη ε ρνιή ηνπ Σζίκελ, πνπ 

απηναπνθαιείηαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο Σζίκελ. ρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, 

νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη έρνπλ ηελ εμήο αληίιεςε. Απφ ηελ αξραία Κίλα σο ζήκεξα, νη 

άλζξσπνη ζεσξνχλ ηε ρνιή ηνπ Φν θαη ηε ρνιή ηνπ Σάν σο νξζφδνμνπο ηξφπνπο 

θαιιηέξγεηαο θαη ηηο απνθαινχλ νξζέο ζρνιέο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ζ ρνιή ηνπ Σζίκελ δελ 

                                                 
1
 ξηβάηζα: «Σξνρφο Φσηφο» απφ ηα αλζθξηηηθά. Σν ζχκβνιν απηφ ( ) ρξνλνινγείηαη εδψ θαη πάλσ απφ 2.500 

ρξφληα θαη έρεη βξεζεί απφ αλαζθαθέο ζε πνιηηηζηηθά ππνιείκκαηα ζηελ Διιάδα, ην Πεξνχ, ηελ Ηλδία θαη ζηελ 

Κίλα. Γηα αηψλεο έρεη ππνδειψζεη ηελ θαιή ηχρε, έρεη αληηπξνζσπεχζεη ηνλ ήιην θαη έρεη δηαηεξεζεί ζε ζεηηθή 

εθηίκεζε. 
2
 Σζίκελ: «Ηδηφκνξθε / Με ζπκβαηηθή ρνιή». 
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έρεη δεκνζηνπνηεζεί πνηέ. Πνιινί ιίγνη άλζξσπνη έρνπλ αθνχζεη γηα ηελ χπαξμή ηεο θαη απηφ 

κφλν απφ ινγνηερληθά θείκελα. 

 

Τπάξρεη ινηπφλ ε ρνιή ηνπ Σζίκελ; Ναη, ππάξρεη. ηελ πνξεία ηεο δηθήο κνπ άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο, πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπλάληεζα ηξεηο πνιχ πςεινχ επηπέδνπ 

νινθιεξσκέλνπο δαζθάινπο απφ ηε ρνιή ηνπ Σζίκελ. Μνπ κεηέδσζαλ ηελ νπζία ησλ κεζφδσλ 

ηνπο, πνπ ήηαλ πξάγκαηα πνιχ κνλαδηθά θαη πξαγκαηηθά θαιά. Δπεηδή φκσο είλαη αθξηβψο ηφζν 

κνλαδηθά, απηφ πνπ θαιιηεξγνχλ είλαη εμαηξεηηθά αζπλήζηζην θαη δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Δθηφο απηνχ, δειψλνπλ φηη δελ είλαη νχηε ηεο ρνιήο ηνπ Φν, 

νχηε ηεο ρνιήο ηνπ Σάν. Γελ θαιιηεξγνχλ νχηε ηε «Φχζε ηνπ Φν» νχηε ην Σάν. Έηζη, φηαλ ν 

θφζκνο καζαίλεη φηη δελ θαιιηεξγνχλ νχηε ηε «Φχζε ηνπ Φν» νχηε ην Σάν, ηνπο απνθαιεί 

«Παξαπφξηη θαη Πεξηζσξηαθφ Σξφπν» (πάλγθκελ δνπνληάν). Οη ίδηνη απηναπνθαινχληαη ρνιή 

ηνπ Σζίκελ. Σν «Παξαπφξηη θαη Πεξηζσξηαθφο Σξφπνο» έρεη βέβαηα κηα ππνηηκεηηθή έλλνηα, 

αιιά φρη αξλεηηθή, δηφηη δελ θαηαγγέιιεη απηή ηε ζρνιή ζαλ θαθή εμάζθεζε – απηφ είλαη 

ζίγνπξν. Αθφκα θαη θπξηνιεθηηθά αλ εξκελεχζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ φξνπ, δελ ππνλννχλ θαθή 

εμάζθεζε. Ηζηνξηθά νη άλζξσπνη έρνπλ απνθαιέζεη ηε ρνιή ηνπ Φν θαη ηε ρνιή ηνπ Σάν 

«νξζφδνμεο ζρνιέο» άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Δπεηδή φκσο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηή 

ηελ εμάζθεζε, ηελ απνθαινχλ «Παξαπφξηη» ή πιάγην ηξφπν θαη κε νξζφδνμε ζρνιή. Ση 

ζεκαίλεη «Πεξηζσξηαθφο Σξφπνο»; Ο φξνο «Πεξηζσξηαθφο» ππνλνεί ηνλ αδέμην ή ηνλ 

δχζρξεζην ηξφπν. Ο φξνο «Πεξηζσξηαθφο» ζηελ αξραία Κίλα ζπλήζσο ζήκαηλε αδέμηνο. Άξα ν 

φξνο «Παξαπφξηη θαη Πεξηζσξηαθφο Σξφπνο» θέξεη κηα ηέηνηνπ είδνπο εξκελεία. 

 

Γηαηί φκσο δελ είλαη θαθνί ηξφπνη άζθεζεο; Γηφηη θαη απηνί έρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο 

γηα ην ζίλζηλγθ. Καη απηψλ ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο αθνινπζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο. Γελ παξαβηάδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ή ηνλ λφκν ηνπ ζχκπαληνο νχηε επηδίδνληαη ζε 

δηάπξαμε αδηθηψλ. Δπνκέλσο δελ κπνξνχλ νη ηξφπνη ηνπο λα νλνκαζηνχλ θαθνί ηξφπνη άζθεζεο. 

Ζ ρνιή ηνπ Φν θαη ε ρνιή ηνπ Σάν είλαη νξζφδνμεο ζρνιέο, φρη επεηδή ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο ζπκβαδίδεη κε ηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηάο ηνπο, αιιά επεηδή νη ηξφπνη θαιιηέξγεηάο 

ηνπο –θαη ηεο ρνιήο ηνπ Φν θαη ηεο ρνιήο ηνπ Σάν– ζπκβαδίδνπλ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο. Έηζη, αθνχ ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ ζπκβαδίδεη θη απηή κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, δελ είλαη θαθή εμάζθεζε, αιιά κηα νξζή ζρνιή. Κη απηφ επεηδή 

ην θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε θαινχ θαη θαθνχ ή θαινζχλεο θαη θαθίαο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζχκπαληνο. Ζ θαιιηέξγεηά ηνπο ζπκκνξθψλεηαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, 

επνκέλσο είλαη θη απηνί νξζή ζρνιή, παξ’ φιν πνπ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθέξνπλ απ’ απηέο ηεο 

ρνιήο ηνπ Φν θαη ηεο ρνιήο ηνπ Σάν. Γελ δηδάζθεηαη επξέσο ζε καζεηέο, αιιά ζε ειάρηζηα 

άηνκα. Ζ ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθεη πνιινχο καζεηέο, αιιά κφλν έλαο ιακβάλεη ηε γλήζηα 

δηδαζθαιία. Ζ ρνιή ηνπ Φν πηζηεχεη ζηε ζσηεξία φισλ ησλ φλησλ θη έηζη φπνηνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, κπνξεί λα ην θάλεη. 

 

ηαλ έλαο ηξφπνο άζθεζεο ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ κεηαδίδεηαη, δελ κπνξεί λα 

κεηαβηβαζηεί ζε δχν άηνκα παξά κφλν ζε έλα επηιεγκέλν άηνκν θη απηφ κεηά απφ ην πέξαζκα 

κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Γη’ απηφ θαη νη θνηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ πνηέ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο λα ηνπο δνπλ. Βέβαηα, φηαλ ην ηζηγθφλγθ ήηαλ ζην απνθνξχθσκα ηεο 

θήκεο ηνπ, είδα φηη κεξηθνί άλζξσπνη θαη απ’ απηή ηε ζρνιή βγήθαλ λα δηδάμνπλ. Χζηφζν, κεηά 

απφ θάπνηεο πξνζπάζεηεο δεκφζηαο δηδαζθαιίαο πνπ έθαλαλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ ήηαλ 

εθηθηφ, γηαηί νη δάζθαινί ηνπο κεξηθά πξάγκαηα ηνχο απαγφξεπαλ λα ηα κεηαδψζνπλ ζην θνηλφ. 

Δάλ ζέιεηο λα δηαδψζεηο πιαηηά έλαλ ηξφπν άζθεζεο, δελ κπνξείο λα επηιέγεηο καζεηέο. Απηνί 

πνπ ζα έξζνπλ λα κάζνπλ ζα έρνπλ δηάθνξα επίπεδα ζίλζηλγθ θαη δηάθνξεο λννηξνπίεο – ζα 

είλαη άλζξσπνη παληφο είδνπο. Έηζη δελ κπνξείο λα επηιέμεηο ηνπο καζεηέο πνπ ζα δηδάμεηο. Γη’ 

απηφ, ηξφπνη άζθεζεο απφ ηε ρνιή ηνπ Σζίκελ δελ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ επξέσο δεκφζηα. 

Κάλνληαο ην κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν, επεηδή νη πξαθηηθέο ηνπο είλαη πνιχ κνλαδηθέο. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη αλαξσηηνχληαη: «ε ρνιή ηνπ Φν θαιιηεξγεί ηε Φχζε ηνπ Φν θαη ε 

ρνιή ηνπ Σάν θαιιηεξγεί ην Σάν, ηη ζα γίλεη έλαο αζθνχκελνο ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ;». Θα είλαη έλαο πεξηπιαλψκελνο ζεφο δίρσο πξνζδηνξηζκέλε 

πεξηνρή ζην ζχκπαλ. Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ν Σαζαγθάηα αθηακνχλη έρεη ηνλ Παξάδεηζν 
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άρα, ν Βνχδαο Ακηηάκπα έρεη ηνλ Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο θαη ν Ηαηξηθφο 

Βνχδαο έρεη ηνλ Κξπζηάιιηλν Παξάδεηζν. Κάζε Σαζαγθάηα ή Μέγαο Φν έρεη ηνλ δηθφ ηνπ 

παξάδεηζν. Κάζε Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ θαηαζθεπάδεη έλαλ δηθφ ηνπ παξάδεηζν θαη πνιινί απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ δνπλ εθεί. κσο απηνί ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ δελ έρνπλ θαζνξηζκέλα ζχλνξα 

ζην ζχκπαλ θαη είλαη ζαλ πεξηπιαλψκελνη ζενί ή πεξηθεξφκελνη αζάλαηνη. 

Αζθώληαο Καθή Καιιηέξγεηα 

Ση ζεκαίλεη «άζθεζε θαθήο θαιιηέξγεηαο»; Τπάξρνπλ αξθεηέο κνξθέο ηεο. Τπάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαθή θαιιηέξγεηα θαη απηά πνπ αζθνχλ 

έρνπλ κεηαδνζεί απφ πνιχ παιηά. Γηαηί φκσο κεηαδίδνπλ απηά ηα πξάγκαηα; Δίλαη επεηδή 

επηδηψθνπλ θήκε, πξνζσπηθφ θέξδνο θαη ρξήκαηα αλάκεζα ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο – απηά 

είλαη πνπ ζέινπλ. Βέβαηα ηέηνηνη άλζξσπνη δελ έρνπλ πςειφ επίπεδν ζίλζηλγθ θαη δελ κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ γθνλγθ. Σφηε ηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ; Κάξκα. ηαλ θάπνηνο έρεη πάξα πνιχ θάξκα, 

απηφ ην θάξκα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη κηα κνξθή ελέξγεηαο. Σν επίπεδν απηνχ ηνπ αλζξψπνπ 

φκσο είλαη αλχπαξθην θαη είλαη έλα κεδεληθφ ζε ζχγθξηζε κε έλαλ αζθνχκελν. Χζηφζν ζε 

ζχγθξηζε κε θνηλνχο αλζξψπνπο κπνξεί λα αζθήζεη δχλακε πάλσ ηνπο, αθνχ ην θάξκα είλαη θη 

απηφ κηα κνξθή ελέξγεηαο. ηαλ ε ππθλφηεηά ηνπ γίλεη πνιχ κεγάιε, κπνξεί θη απηφ λα 

δπλακψζεη ηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζην ζψκα θαη λα έρεη κηα ηέηνηα επίδξαζε. Έηζη αλά ηελ 

ηζηνξία αλέθαζελ ππήξμαλ άλζξσπνη πνπ δίδαζθαλ ηέηνηα πξάγκαηα. Λέλε: «Κάλσ θαθέο 

πξάμεηο, βιαζηεκάσ ηνπο αλζξψπνπο θαη ην γθνλγθ κνπ απμάλεηαη». Γελ απμάλνπλ ην γθνλγθ 

ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλνπλ ηελ ππθλφηεηα ηεο καχξεο νπζίαο, αθνχ θάλνληαο θαθέο 

πξάμεηο ηνπο πξνζδίλεηαη καχξε νπζία, δειαδή θάξκα. Έηζη κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ απηέο 

ηηο ειάρηζηεο, κηθξέο θαη αζήκαληεο εγγελείο ππεξθπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κ’ απηφ ην θάξκα. 

Μπνξεί λα αλαπηχμνπλ κεξηθέο κηθξν-ηθαλφηεηεο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε 

ζεκαληηθφ. Απηνί νη άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ φηη θάλνληαο θαθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

ην γθνλγθ ηνπο – απηφ ιέλε. 

 

Οξηζκέλνη ιέλε: «Αλ έλαο Σάν γίλεη έλα κέηξν ςειφο, έλαο δαίκνλαο ζα γίλεη δέθα κέηξα 

ςειφο». Απηφ είλαη βιαζθεκία απφ ηε κεξηά ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Έλαο δαίκνλαο πνηέ δελ ζα 

είλαη ςειφηεξνο απφ έλαλ Σάν. Τπάξρεη απηφ ην γεγνλφο: Σν ζχκπαλ πνπ γλσξίδνπκε σο 

αλζξψπηλα φληα είλαη έλα κηθξφ θνκκαηάθη κεηαμχ ησλ ακέηξεησλ ζπκπάλησλ θαη ην 

απνθαινχκε «ζχκπαλ» γηα ζπληνκία. ην ηέινο θάζε κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πάληα 

επέξρεηαη ζην ζχκπαλ καο κηα ηεξάζηηα θαηαζηξνθή πνπ θαηαζηξέθεη ηα πάληα κέζα ζην 

ζχκπαλ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο πιαλήηεο θαη φιε ηε δσή. Ζ θίλεζε ηνπ ζχκπαληνο αθνινπζεί 

έλαλ λφκν. ην ζχκπαλ καο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε αλζξψπηλε θπιή δελ είλαη ην κνλαδηθφ είδνο 

πνπ έρεη δηαθζαξεί. Πνιιά φληα έρνπλ ήδε δεη θάηη: ηη ζε ζρέζε κε ην παξφλ, πξηλ απφ πάξα 

πνιχ θαηξφ κηα κεγάιε έθξεμε ζπλέβε ζ’ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο. Οη αζηξνλφκνη δελ 

κπνξνχλ λα ην παξαηεξήζνπλ ζήκεξα, γηαηί απηά πνπ κπνξνχκε λα βιέπνπκε ηψξα κέζα απφ ηα 

πην ηζρπξά ηειεζθφπηα είλαη πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί εδψ θαη 150 ρηιηάδεο έηε θσηφο. Αλ 

ζέινπκε λα δνχκε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηψξα ζηα νπξάληα ζψκαηα, πξέπεη λα 

πεξηκέλνπκε 150 ρηιηάδεο έηε θσηφο λα πεξάζνπλ. Απηή είλαη κηα πνιχ καθξηλή επνρή. 

 

ήκεξα νιφθιεξν ην ζχκπαλ έρεη ήδε ππνζηεί κεγάιε αιιαγή. Κάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη 

κηα ηέηνηα αιιαγή, φιε ε δσή ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ θαηαζηξέθεηαη νινθιεξσηηθά θαη φια ηα 

φληα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο αθαληζκνχ. Κάζε θνξά πνπ απηφ ζπκβαίλεη, ζα πξέπεη 

θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη φιε ε χιε πνπ ππήξρε ζην ζχκπαλ λα αλαηηλαρηεί. πλήζσο φιεο νη 

δσέο αθαλίδνληαη απφ ηελ έθξεμε, αιιά θάζε θνξά δελ εμαιείθνληαη φια απφ ηελ έθξεμε. ηαλ 

ην λέν ζχκπαλ αλνηθνδνκείηαη απφ ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα, 

θάπνηεο απφ ηηο δσέο πνπ δελ αθαλίζηεθαλ απφ ηελ έθξεμε ππάξρνπλ αθφκα κέζα ηνπ. Σα 

Μεγάια Φσηηζκέλα ληα δνκνχλ ην ζχκπαλ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θξηηήξηα. Δπνκέλσο ην λέν ζχκπαλ ζα έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζχκπαληνο. 

 

ζα έρνπλ επηδήζεη απφ ηελ έθξεμε ζα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνχλ ην πξνεγνχκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηηο παιηφηεξεο αξρέο φηαλ θάλνπλ πξάγκαηα ζε απηφ ην ζχκπαλ. Σν λεν-
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νηθνδνκεκέλν ζχκπαλ ζα αθνινπζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ηνπ λένπ ζχκπαληνο ζην 

πψο ιεηηνπξγεί. Έηζη φια απηά πνπ δελ αθαλίζηεθαλ απφ ηελ έθξεμε θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ 

δαίκνλεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηηο αξρέο ηνπ ζχκπαληνο. Παξ’ φια απηά δελ είλαη ηφζν θαθνί. 

Απιψο ππαθνχνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκπαληνο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη είλαη 

απηνί πνπ νη άλζξσπνη αλαθέξνπλ σο νπξάληνπο δαίκνλεο. Χζηφζν δελ απνηεινχλ απεηιή γηα 

ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο θαη νχηε αζθαιψο βιάπηνπλ ηνπο αλζξψπνπο. Απιψο ηεξνχλ ηηο δηθέο 

ηνπο αξρέο φηαλ θάλνπλ πξάγκαηα. ην παξειζφλ δελ επηηξεπφηαλ λα ην γλσξίδνπλ απηφ νη 

θνηλνί άλζξσπνη. Έρσ πεη φηη ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί Φν πέξα απφ ην επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα. 

Απηνί νη δαίκνλεο δελ είλαη ηίπνηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπγθξηηηθά είλαη πνιχ κηθξνζθνπηθνί. 

Σα γεξαηεηά, ε αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο είλαη θη απηά κνξθέο δαηκφλσλ, αιιά δεκηνπξγνχληαη 

γηα λα δηαηεξνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. 

 

Ο Βνπδηζκφο πηζηεχεη ζηε κεηελζάξθσζε θαη σο εθ ηνχηνπ αλαθέξεη ην δήηεκα ηεο 

αζνχξα
3
. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε φληα πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, αιιά 

δελ θέξνπλ ηελ αλζξψπηλε εγγελή θχζε. ηα κάηηα ησλ Μεγάισλ Φσηηζκέλσλ λησλ απηά ηα 

φληα βξίζθνληαη ζε πάξα πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη είλαη εληειψο αλίθαλα. Παξ’ φια απηά, ζηα 

κάηηα ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ θαληάδνπλ ηξνκαρηηθά, αθνχ δηαζέηνπλ θάπνηα πνζφηεηα 

ελέξγεηαο. Θεσξνχλ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο δψα θαη ηνπο αξέζεη λα ηξέθνληαη κε αλζξψπνπο. 

ηα πξφζθαηα ρξφληα βγήθαλ επίζεο λα δηδάμνπλ θαη ηζηγθφλγθ. Ση είδνπο πξάγκαηα είλαη; Πψο 

κπνξεί λα κνηάδνπλ κε αλζξψπηλα φληα; Φαίλνληαη πνιχ ηξνκαθηηθά. Μφιηο κάζεηε ηα 

πξάγκαηά ηνπο, ζα πξέπεη λα πάηε καδί ηνπο θαη λα γίλεηε έλαο απ’ απηνχο. Δάλ θαηά ηελ 

εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ, θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ θαθέο ζθέςεηο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηε δηθή 

ηνπο λννηξνπία, ζα έξζνπλ λα δηδάμνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. κσο έλαο νξζφο λνπο κπνξεί 

λα ππνηάμεη εθαηφ θαθά. Δάλ δελ επηδηψθεηε ηίπνηα, θαλείο δελ ζα ηνικήζεη λα ζαο ελνριήζεη. 

Δάλ αλαπηχμεηε θαθέο ζθέςεηο ή επηδηψμεηε θάηη θαθφ, ζα έξζνπλ λα ζαο βνεζήζνπλ θαη ηφηε 

ζα αθνινπζήζεηε έλαλ δαηκνληθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα ζπκβεί. 

 

Τπάξρεη θαη άιιε κηα θαηάζηαζε πνπ απνθαιείηαη «αζπλείδεηε άζθεζε θαθήο 

θαιιηέξγεηαο». Ση ζεκαίλεη «αζπλείδεηε άζθεζε θαθήο θαιιηέξγεηαο»; εκαίλεη ην λα αζθεί 

θάπνηνο θαθή θαιιηέξγεηα ρσξίο λα ην αληηιακβάλεηαη. Απηφ ην πξφβιεκα είλαη πνιχ ζπρλφ θαη 

πνιχ εθηεηακέλν. πσο αλέθεξα ηηο πξνάιιεο, πνιινί άλζξσπνη ηελ ψξα πνπ εμαζθνχλ 

ηζηγθφλγθ έρνπλ θαθέο ζθέςεηο ζηνλ λνπ ηνπο. Σνπο βιέπεηε εθεί λα θάλνπλ ηελ φξζηα άζθεζε 

θη ελψ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο ηξέκνπλ απφ θνχξαζε, ν λνπο ηνπο δελ είλαη ήζπρνο. Κάπνηνο 

ζθέθηεηαη: «Οη ηηκέο αλεβαίλνπλ. ηαλ ηειεηψζσ ηελ άζθεζε, πξέπεη λα πάσ γηα ςψληα. Δάλ 

δελ βηαζηψ, ζα πιεξψζσ πεξηζζφηεξα». Άιινο πην εθεί ζθέθηεηαη: «Απφ ηελ εηαηξία κνπ ηψξα 

δηαζέηνπλ δηακεξίζκαηα. Θα θαηαθέξσ λα πάξσ έλα; Με ηνλ ππεχζπλν δηάζεζεο ησλ 

δηακεξηζκάησλ πάληα είρα πξνβιήκαηα…». ζν πην πνιχ ην ζθέθηεηαη, ηφζν πην πνιχ ζπκψλεη: 

«Γελ ζα κνπ δηαζέζεη δηακέξηζκα. Πψο λα ηνλ αληηκεησπίζσ…». Παληφο είδνπο ζθέςεηο 

πξνθχπηνπλ. πσο είπα θαη λσξίηεξα, θάλνπλ ζρφιηα γηα νηηδήπνηε, απφ νηθνγελεηαθά 

δεηήκαηα κέρξη θξαηηθέο ππνζέζεηο. ηαλ κηινχλ γηα δπζάξεζηα ζέκαηα, φζν ηα ζπδεηνχλ ηφζν 

πην πνιχ ζπκψλνπλ. 

 

ηαλ αζθείηε ηζηγθφλγθ πξέπεη λα παίξλεηε πνιχ ζνβαξά ππφςε ζαο ην ληε. Έηζη ηελ ψξα 

πνπ θάλεηε ηηο αζθήζεηο, εάλ δελ ζθέθηεζηε θαιά πξάγκαηα, ηνπιάρηζηνλ κελ ζθέθηεζηε θαθά 

πξάγκαηα. Σν θαιχηεξν είλαη λα κε ζθέθηεζηε ηίπνηα. Κη απηφ γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμάζθεζεο ηνπ ηζηγθφλγθ ζην ρακειφ επίπεδν πξέπεη λα ηεζνχλ ζεκέιηα. Απηά ηα ζεκέιηα 

εθηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε λνεηηθή ζαο δηεξγαζία παίδεη 

ξφιν. θεθηείηε ην φινη. Ση πξνζζέηεηε ζην γθνλγθ ζαο; Πψο κπνξεί απηφ πνπ αζθείηε λα είλαη 

θαιφ; Πψο κπνξεί λα κελ είλαη καχξν; Πφζνη άλζξσπνη ηελ ψξα πνπ αζθνχλ ηζηγθφλγθ δελ 

έρνπλ ηέηνηεο ζθέςεηο; Γηαηί ελψ αζθείηε αδηάθνπα ηζηγθφλγθ, δελ έρνπλ θχγεη νη αξξψζηηεο ζαο; 

Ίζσο νξηζκέλνη άλζξσπνη λα κελ έρνπλ απηέο ηηο θαθέο ζθέςεηο ζηνπο ηφπνπο εμάζθεζεο, αιιά 

πάληα αζθνχλ ηζηγθφλγθ αλαδεηψληαο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ή επηδηψθνληαο ην έλα ή ην άιιν 

θη έρνπλ θάζε είδνπο λννηξνπία θαη έληνλε επηζπκία. Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αζθνχλ θαθή 

θαιιηέξγεηα ρσξίο λα ην μέξνπλ. Δάλ ηνπο πείηε φηη αζθνχλ θαθή θαιιηέξγεηα, ζα ζπγρπζηνχλ: 

«Ο ηάδε παζίγλσζηνο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη ν δάζθαιφο κνπ…». Ναη, αιιά απηφο ν 

                                                 
3
 Αζνχξα: «θαθφβνπια πλεχκαηα» (απφ ηα ζαλζθξηηηθά). 
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παζίγλσζηνο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ ζάο δήηεζε λα ππνινγίδεηε πνιχ ζνβαξά ην ληε. Σν 

θάλαηε; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο ηνπ ηζηγθφλγθ, πάληα παξεκβάιεηε κέζα θαη 

νξηζκέλεο θαθέο ζθέςεηο. Άξα πψο είλαη δπλαηφλ λα πάξεηε απφ ηελ εμάζθεζε θαιά πξάγκαηα; 

Απηφ είλαη ην πξφβιεκα θαη απηή ε αζπλείδεηε άζθεζε θαθήο θαιιηέξγεηαο – είλαη θάηη πνιχ 

θνηλφ. 

Γηπιή Καιιηέξγεηα Άληξα θαη Γπλαίθαο 

ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππάξρεη κηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο πνπ απνθαιείηαη 

«δηπιή θαιιηέξγεηα άλδξα θαη γπλαίθαο». Ίζσο λα έρεηε δεη ζηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηνπ 

Θηβεηηαλνχ Σαληξηζκνχ, ζε γιππηά ή ζε πνξηξαίηα ησλ Φν, κηα αξζεληθή θηγνχξα λα θξαηά έλα 

ζειπθφ ζψκα ελψ αζθεί θαιιηέξγεηα. Ζ κνξθή πνπ ε αξζεληθή θηγνχξα έρεη κεξηθέο θνξέο είλαη 

έλαο Φν θαη θξαηά κηα γπκλή γπλαίθα. Τπάξρνπλ επίζεο παξαιιαγκέλεο κνξθέο Φν έρνληαο ηελ 

εκθάληζε ελφο Βάηδξα κε θεθάιη ηαχξνπ θαη πξφζσπν αιφγνπ θαη νη νπνίνη επίζεο θξαηνχλ έλα 

γπκλφ γπλαηθείν ζψκα. Γηαηί φκσο είλαη έηζη; Πξψηα απ’ φια λα μεθαζαξίζνπκε έλα δήηεκα. 

ηνλ πιαλήηε καο δελ είλαη κφλν ε Κίλα πνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ Κνκθνπθηαληζκφ. Πξηλ 

κεξηθνχο αηψλεο νιφθιεξε ε αλζξψπηλε θπιή καο είρε παξφκνηεο εζηθέο αμίεο. Έηζη απηή ε 

κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξνήιζε απφ ηνλ πιαλήηε καο. Ήξζε απφ 

θάπνηνλ άιιν πιαλήηε, αιιά απηή ε κέζνδνο κπνξεί φλησο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. ηαλ απηή ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ζπζηήζεθε ζηελ Κίλα ηνλ θαηξφ εθείλν, ήηαλ 

αδχλαηνλ γηα ηνλ θηλέδηθν ιαφ λα ηελ απνδερηεί, εθφζνλ πεξηείρε δηπιή θαιιηέξγεηα άληξα θαη 

γπλαίθαο θαη θάπνηα άιια θνκκάηηα θξπθψλ ηερληθψλ. Χο απνηέιεζκα ν Κηλέδνο απηνθξάηνξαο 

ηεο πεξηφδνπ Υνπηηζάλγθ ηεο Γπλαζηείαο Σαλγθ ηελ απαγφξεπζε. Έηζη απαγνξεχηεθε ε 

δηδαζθαιία θαη ε δηάδνζή ηεο ζηηο πεξηνρέο ησλ Υαλ θαη εθείλν ηνλ θαηξφ νλνκαδφηαλ 

Σαληξηζκφο Σαλγθ. κσο κεηαδφζεθε ζην Θηβέη, πνπ έρεη έλα κνλαδηθφ πεξηβάιινλ θαη 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξηνρή. Καη γηαηί αζθνχλ θαιιηέξγεηα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν; Ο ζθνπφο 

ηεο δηπιήο θαιιηέξγεηαο άληξα θαη γπλαίθαο είλαη λα ζπιιερηεί γηλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

γηαλγθ θαη αληηζηξφθσο, έηζη ψζηε κέζα απφ ακνηβαία ζπκπιήξσζε γηα ακνηβαία θαιιηέξγεηα 

λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζχκθσλα είηε κε ηε ρνιή ηνπ Φν είηε κε ηε ρνιή ηνπ Σάν θαη πην 

εηδηθά ζχκθσλα κε ηελ Σαντζηηθή ζεσξία ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ, ην αλζξψπηλν ζψκα εθ θχζεσο 

έρεη θαη γηλ θαη γηαλγθ. Δπεηδή ην αλζξψπηλν ζψκα έρεη θαη γηλ θαη γηαλγθ, κπνξεί κέζσ ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο λα αλαπηχμεη δηάθνξεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη έκβηα φληα φπσο ην 

Αζάλαην Βξέθνο, Καιιηεξγεκέλα Βξέθε, Φάζελ θ.ιπ. Λφγσ ηεο χπαξμεο θαη ηνπ γηλ θαη ηνπ 

γηαλγθ κπνξνχλ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ληαληηέλ λα αλαπηπρζνχλ πάξα πνιιά 

έκβηα φληα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην ζψκα είλαη αξζεληθφ ή ζειπθφ – είλαη ην ίδην. Απηή ε 

ζεσξία έρεη πξαγκαηηθά λφεκα. Ζ ρνιή ηνπ Σάν ζπλήζσο ζεσξεί ην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο 

ζαλ γηαλγθ θαη ην θάησ ζαλ γηλ. Οξηζκέλνη επίζεο ζεσξνχλ ην πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο σο 

γηαλγθ θαη ην εκπξφο σο γηλ. Άιινη ζεσξνχλ ην αξηζηεξφ κηζφ ηνπ ζψκαηνο γηαλγθ θαη ην δεμί 

γηλ. ηελ Κίλα έρνπκε έλα ξεηφ: «άληξαο αξηζηεξά, γπλαίθα δεμηά» θαη πξνέξρεηαη απφ εθεί. 

Δπεηδή ην αλζξψπηλν ζψκα εθ θχζεσο έρεη θαη γηλ θαη γηαλγθ, κε ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ηνπ γηλ 

θαη ηνπ γηαλγθ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα πεηχρεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ. Μπνξεί 

ζπλεπψο λα γελλήζεη πνιιά έκβηα φληα. 

 

Απηφ επνκέλσο εμεγεί ην γηαηί εκείο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηπιή θαιιηέξγεηα 

άληξα θαη γπλαίθαο, κπνξνχκε παξ’ φια απηά λα θηάζνπκε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζηελ 

θαιιηέξγεηα. Αλ θαηά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θάπνηνο ρξεζηκνπνηήζεη εζθαικέλα ηε κέζνδν ηεο 

δηπιήο θαιιηέξγεηαο άληξα θαη γπλαίθαο, ζα πξνθαιέζεη δαηκνληθή παξέκβαζε θη έηζη ζα γίλεη 

θαθή εμάζθεζε. ηνλ Σαληξηζκφ, εάλ ε δηπιή θαιιηέξγεηα άληξα θαη γπλαίθαο πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, ν κνλαρφο ή ν ιάκα πξέπεη λα έρεη θηάζεη ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή ν δάζθαιφο ηνπ κπνξεί λα ηνλ θαζνδεγήζεη 

ζ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Δπεηδή ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ αηφκνπ 

απηνχ είλαη πνιχ πςειφ, κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί θαιά ρσξίο λα γίλεη δηεζηξακκέλνο. Αιιά 

θάπνηνο κε ζίλζηλγθ ρακεινχ επηπέδνπ δελ πξέπεη θαζφινπ λα θαηαθχγεη ζ’ απηή ηε κέζνδν. 

Γηαθνξεηηθά απηφο ν άλζξσπνο αλαπφθεπθηα ζα αθνινπζήζεη θαθή εμάζθεζε. Με ζίλζηλγθ 
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ρακεινχ επηπέδνπ θαη κελ έρνληαο εγθαηαιείςεη επηζπκίεο θαη πφζνπο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, 

ην κέηξν ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ βξίζθεηαη αθξηβψο εθεί θη έηζη αλαπφθεπθηα ζα είλαη θαθφ εάλ 

ρξεζηκνπνηεζεί. Γη’ απηφ είπακε φηη φηαλ πξνσζείηαη επηπφιαηα ζε ρακειφ επίπεδν απηή ε 

δηδαζθαιία είλαη ζίγνπξα θαθή εμάζθεζε. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θάκπνζνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δηδάζθνπλ ηε δηπιή θαιιηέξγεηα 

αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ. Ση ην παξάμελν κ’ απηφ; Ζ δηπιή θαιιηέξγεηα άληξα θαη γπλαίθαο είρε 

ήδε εκθαληζηεί ζε κεζφδνπο ηεο ρνιήο ηνπ Σάν. Κη απηφ δελ είλαη πξφζθαην θαηλφκελν, αιιά 

άξρηζε απφ ηελ επνρή ηεο Γπλαζηείαο Σαλγθ. Πψο κπνξεί ε ρνιή ηνπ Σάν λα έρεη ηε δηπιή 

θαιιηέξγεηα αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ; χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Σάη Σδη ηεο ρνιήο ηνπ Σάν, ην 

αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ πνπ εθ θχζεσο έρεη γηλ θαη γηαλγθ. ιεο νη γλήζηεο, 

νξζέο δηδαζθαιίεο έρνπλ κεηαδνζεί απφ πνιχ καθξηλέο επνρέο. Οπνηαδήπνηε επηπφιαηε 

κεηαηξνπή ή επηπφιαηε πξνζζήθε ζα αλαθαηέςεη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή εμάζθεζεο θαη 

ζα ηελ θαηαζηήζεη αλίθαλε λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο νινθιήξσζεο ζηελ θαιιηέξγεηα. Έηζη, αλ 

κηα κέζνδνο άζθεζεο δελ πεξηιακβάλεη δηπιή θαιιηέξγεηα άληξα θαη γπλαίθαο, δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάηη ηέηνην. Αιιηψο ζα ινμνδξνκήζεηε θαη ζα 

ζπλαληήζεηε πξνβιήκαηα. Δηδηθά ζηε δηθή καο, ηε ρνιή ηνπ Φάινπλ Νηάθα, δελ ππάξρεη 

δηπιή θαιιηέξγεηα άληξα θαη γπλαίθαο θαη νχηε ην ρξεηαδφκαζηε. Έηζη αληηκεησπίδνπκε απηφ ην 

δήηεκα. 

Σαπηόρξνλε Καιιηέξγεηα Ννπ θαη ώκαηνο 

Έρσ ήδε εμεγήζεη ην δήηεκα ηεο ηαπηφρξνλεο θαιιηέξγεηαο λνπ θαη ζψκαηνο ζε φινπο 

ζαο. Σαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα λνπ θαη ζψκαηνο ζεκαίλεη πσο, ελψ θαιιηεξγείηε ην ζίλζηλγθ ζαο, 

ηαπηφρξνλα θαιιηεξγείηε θαη ην ζψκα ζαο ή, κε άιια ιφγηα, κεηακνξθψλεηε ην εγγελέο ζαο 

ζψκα (κπέληη). Καζψο ην ζψκα ζαο κεηακνξθψλεηαη θαη ηα αλζξψπηλα θχηηαξα ζηαδηαθά 

αληηθαζηζηνχληαη απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο, ε γήξαλζε επηβξαδχλεηαη. Σν ζψκα ζαο ζα 

θαίλεηαη ζαλ λα επηζηξέθεη βαζκηαία ζηα ληάηα θαη ζα πθίζηαηαη βαζκηαία κεηακφξθσζε, κέρξη 

πνπ ζην ηέινο ζα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη 

έπεηηα ην ζψκα ζαο ζα έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα άιινπ είδνπο ζψκα. Απηφ ην ζψκα, φπσο είπα 

λσξίηεξα, ζα έρεη πιένλ ππεξβεί ηα Πέληε ηνηρεία. Αθνχ δελ ζα πεξηνξίδεηαη πηα ζηα Πέληε 

ζηνηρεία, ην ζψκα ζαο δελ ζα εθθπιίδεηαη πιένλ. 

 

ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζε κνλαζηήξηα αζρνινχληαη κφλν κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ 

θη έηζη δελ δηδάζθνπλ αζθήζεηο νχηε θαιιηεξγνχλ ην ζψκα. Αζθνχλ Νηξβάλα, επεηδή ε κέζνδνο 

πνπ δίδαμε ν αθηακνχλη απαηηεί Νηξβάλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ίδηνο ν αθηακνχλη είρε κηα 

εμαηξεηηθά πςεινχ επηπέδνπ κέζνδν θαη κπνξνχζε λα κεηακνξθψζεη εληειψο ην κπέληη ηνπ ζε 

χιε πςειήο ελέξγεηαο θαη λα ην πάξεη καδί ηνπ. Αιιά γηα λα αθήζεη πίζσ ηε κέζνδν 

θαιιηέξγεηάο ηνπ, απηφο ν ίδηνο πήξε ην δξφκν ηεο Νηξβάλα. Γηαηί ην δίδαμε θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν; Σν έθαλε γηα λα αλαγθάζεη ηνπο αλζξψπνπο λα εγθαηαιείςνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο 

πξνζθνιιήζεηο θαη ηα πάληα, πεξηιακβάλνληαο ζην ηέινο αθφκε θαη ην ίδην ηνπο ην ζψκα. ιεο 

νη πξνζθνιιήζεηο έπξεπε λα εγθαηαιεηθζνχλ. Δπέιεμε ηνλ δξφκν ηεο Νηξβάλα, πξνθεηκέλνπ νη 

άλζξσπνη λα ην πεηχρνπλ απηφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Έηζη νη Βνπδηζηέο κνλαρνί αλά 

ηνπο αηψλεο έρνπλ φινη πάξεη ηνλ δξφκν ηεο Νηξβάλα. Νηξβάλα ζεκαίλεη φηη, φηαλ έλαο κνλαρφο 

πεζαίλεη, εγθαηαιείπεη ην θπζηθφ ηνπ ζψκα θαη ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ αλεβαίλεη καδί κε ην 

γθνλγθ ηνπ. 

 

ηε ρνιή ηνπ Σάν δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. Δπεηδή επηιέγνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη δελ ηνπο απαζρνιεί ε πξνζθνξά ζσηεξίαο ζε φια ηα φληα, έρνπλ ηδηαίηεξα 

εμαίξεηνπο καζεηέο. Έηζη δηδάζθνπλ πξάγκαηα θαη ηερληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δσήο. ε 

φ,ηη αθνξά ηε ρνιή ηνπ Φν κε ηε ζηελή έλλνηα θαη ηνλ Βνπδηζκφ εηδηθφηεξα, απηά ηα πξάγκαηα 

γεληθά δελ δηδάζθνληαη. Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο θακία απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο ρνιήο ηνπ Φν δελ 

ηα δηδάζθεη. Πνιιέο πςεινχ επηπέδνπ πξαθηηθέο ηεο ρνιήο ηνπ Φν επίζεο ηα δηδάζθνπλ. Ζ 

δηθή καο ζρνιή εμάζθεζεο ηα δηδάζθεη. Σν Φάινπλ Νηάθα καο απαηηεί θαη ην κπέληη θαη ην 

Αζάλαην Βξέθνο. κσο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν. Σν Αζάλαην Βξέθνο είλαη θη απηφ 

έλα ζψκα θηηαγκέλν απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο, αιιά δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ειεχζεξα ζηε 
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δηάζηαζή καο. Γηα λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ φςε ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ γηα καθξά ρξνληθή 

πεξίνδν ζ’ απηή ηε δηάζηαζε, ζα ρξεηαδφηαλ λα έρεη θη απηφ έλα κπέληη φπσο εκείο. Γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν, φηαλ ην κπέληη ζαο κεηακνξθψλεηαη, ε δηάηαμε ησλ κνξίσλ ηνπ δελ αιιάδεη, αθφκα θη 

αλ ηα θχηηαξά ηνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Έηζη ην ζψκα ζαο θαίλεηαη 

παξφκνην κ’ απηφ ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. Παξ’ φια απηά ππάξρεη δηαθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηφ ην ζψκα κπνξεί λα κπαίλεη ζε άιιεο δηαζηάζεηο. 

 

Απηέο νη πξαθηηθέο πνπ θαιιηεξγνχλ θαη ηνλ λνπ θαη ην ζψκα αζθνχλ αλαδσνγνλεηηθή 

επίδξαζε θαη ζαο θάλνπλ λα θαίλεζηε πνιχ λεφηεξνη απ’ φζν είζηε. Μηα κέξα θάπνηα κε ξψηεζε: 

«Γάζθαιε, πφζν ρξνλψλ λνκίδεηο φηη είκαη;». ηελ πξαγκαηηθφηεηα πιεζίαδε ηα εβδνκήληα, 

αιιά θαηλφηαλ κφιηο ιίγν πάλσ απφ ζαξάληα. Σν πξφζσπφ ηεο δελ είρε θαζφινπ ξπηίδεο θαη 

ήηαλ θαζαξφ θαη ιακπεξφ κε ξφδηλε επηδεξκίδα. ε θακία πεξίπησζε δελ έκνηαδε κε άλζξσπν 

πνπ πιεζίαδε ηα εβδνκήληα. Απηφ ζπκβαίλεη ζηνπο αζθνχκελνχο καο, ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Γηα 

λα πσ έλα αζηείν, πάληα αξέζεη ζηηο λέεο γπλαίθεο λα βάδνπλ καθηγηάδ γηα λα θάλνπλ ην 

πξφζσπφ ηνπο λα θαίλεηαη πην ιεπθφ θαη πην σξαίν. Θα έιεγα φηη αλ πξάγκαηη αθνινπζείηε κηα 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο, απηφ ζα ην πεηχρεηε θπζηνινγηθά. Δίλαη 

εγγπεκέλν φηη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε θαιιπληηθά. Γελ ζα δψζνπκε άιια ηέηνηα 

παξαδείγκαηα. ην παξειζφλ ππήξραλ αξθεηνί ειηθησκέλνη ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα θαη κε 

ζεσξνχζαλ λεαξφ. Σα πξάγκαηα έρνπλ θαιπηεξέςεη ζήκεξα θαη ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξνη 

λένη άλζξσπνη ζε θάζε επάγγεικα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είκαη λένο πηα. Πάσ γηα ηα 

πελήληα, αθνχ ηψξα είκαη ήδε ζαξάληα ηξηψλ ρξνλψλ. 

Φάζελ 

Τπάξρεη έλα πεδίν γχξσ απφ ηηο απεηθνλίζεηο ησλ Φν. Γηαηί; Πνιινί δελ κπνξνχλ λα ην 

εμεγήζνπλ. Μεξηθνί ιέλε: «Σν πεδίν γχξσ απφ ην άγαικα ελφο Φν πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

κνλαρνχο πνπ ςέιλνπλ ηηο άγηεο γξαθέο κπξνζηά ζ’ απηφ». Με άιια ιφγηα, ην πεδίν 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ησλ κνλαρψλ κπξνζηά ζ’ απηφ. Αιιά, είηε είλαη 

απφ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ησλ κνλαρψλ είηε άιισλ, απηή ε ελέξγεηα ζα έπξεπε λα είλαη 

δηαζθνξπηζκέλε θαη κε θαηεπζπλφκελε. Σν πάησκα, ηα ηαβάληα θαη νη ηνίρνη νιφθιεξνπ ηνπ 

λανχ ζα έπξεπε λα είραλ ην ίδην πεδίν. Σφηε γηαηί κφλν ην πεδίν γχξσ απφ ην άγαικα ηνπ Φν 

είλαη ηφζν ηζρπξφ; Δηδηθφηεξα γχξσ απφ απεηθνλίζεηο ησλ Φν ζε καθξηλά βνπλά, κέζα ζε 

ζπειηέο ή πάλσ ζε βξάρνπο ζπλήζσο ππάξρεη πεδίν. Γηαηί ππάξρεη απηφ ην πεδίν; Οξηζκέλνη ην 

εμεγνχλ έηζη, θάπνηνη άιινη αιιηψο, αιιά αθφκα δελ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάηη πεηζηηθφ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην άγαικα ελφο Φν έρεη πάλσ ηνπ ην πεδίν ηνπ θάζελ ελφο Μεγάινπ 

Φσηηζκέλνπ ληνο. Δπεηδή ην θάζελ ηνπ Μεγάινπ Φσηηζκέλνπ ληνο είλαη εθεί, έρεη ελέξγεηα. 

 

Έηζη ινηπφλ ζθεθηείηε ην φινη, είηε είλαη ν αθηακνχλη είηε ε Μπνληηζάηβα 

Αβαινθηηεζβάξα
4
, εάλ πξάγκαηη ππήξραλ ζηελ ηζηνξία, δελ ήηαλ θη απηνί αζθνχκελνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο; ζνη αζθνχλ θαιιηέξγεηα ζην πνιχ πςειφ 

επίπεδν ηνπ Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ ζα αλαπηχμνπλ θάζελ. Σν θάζελ γελληέηαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ληαληηέλ, είλαη δεκηνπξγεκέλν απφ Φα θαη γθνλγθ θαη εθδειψλεηαη ζε άιιεο 

δηαζηάζεηο. Σν θάζελ έρεη ηελ ίδηα ηεξάζηηα δχλακε πνπ έρεη θαη ην άηνκν, αιιά ε ζπλείδεζή 

ηνπ θαη νη ζθέςεηο ηνπ ειέγρνληαη απ’ απηφ ην άηνκν. κσο ην θάζελ είλαη ηαπηφρξνλα κηα 

νινθιεξσκέλε, αλεμάξηεηε θαη ξεαιηζηηθή δσή. Μπνξεί λα θάλεη νηηδήπνηε θαη απφ κφλν ηνπ. 

Απηφ πνπ ην θάζελ θάλεη είλαη αθξηβψο ην ίδην κ’ απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη ε Κχξηα ζπλείδεζε 

ηνπ αλζξψπνπ. Δάλ έλαο άλζξσπνο είλαη λα θάλεη θάηη θαηά έλαλ ηξφπν, ην θάζελ ηνπ ζα θάλεη 

αθξηβψο ην ίδην κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηφ ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην θάζελ. ηαλ ζέισ 

λα θάλσ θάηη, φπσο ην λα ξπζκίζσ ηα ζψκαηα ησλ γλήζησλ αζθνπκέλσλ, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα θάζελ κνπ. Δπεηδή ην θάζελ δελ θέξεη ην ζψκα ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ, 

εθδειψλεηαη κφλν ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Σν ζψκα ηνπ δελ είλαη έλα ζψκα ζηαζεξφ θαη 

ακεηάβιεην. Αληηζέησο, κπνξεί λα κεγαιψλεη θαη λα κηθξαίλεη. Μεξηθέο θνξέο γίλεηαη πνιχ 

κεγάιν, ηφζν κεγάιν πνπ δελ κπνξείηε λα δείηε νιφθιεξν ην θεθάιη ηνπ. Μεξηθέο θνξέο γίλεηαη 

                                                 
4
 Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα: γλσζηή γηα ηε ζπκπφληα ηεο είλαη κία απφ ηηο δχν αλψηεξεο Μπνηηζάηβεο ζηνλ 

«Παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο». 
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πνιχ κηθξφ, κηθξφηεξν θη απφ έλα θχηηαξν. 

Καζαγίαζε 

Σν άγαικα ελφο Φν πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε έλα εξγνζηάζην είλαη κφλν έλα ηέρλεκα. Ο 

ζθνπφο ηεο «θαζαγίαζεο» είλαη λα πξνζθιεζεί λα έξζεη ην θάζελ ελφο Φν θαη λα κείλεη ζην 

άγαικα. Σφηε νη άλζξσπνη ζα πάξνπλ απηφ ην άγαικα ζαλ έλα είδνο ρεηξνπηαζηνχ ζψκαηνο θαη 

ζα ην ιαηξέςνπλ. ηαλ θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ηνπ έλαο αζθνχκελνο έρεη επιαβή 

θαξδηά, ην θάζελ πάλσ ζην άγαικα ηνπ Φν ζα πξνθπιάμεη ηνλ Φα γη’ απηφλ ηνλ άλζξσπν, ζα 

ηνλ θξνληίζεη θαη ζα ηνλ πξνζηαηεχζεη. Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο θαζαγίαζεο – 

θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ εθπέκπνληαη ελάξεηεο ζθέςεηο θαηά ηελ επίζεκε ηειεηή 

θαζαγίαζεο, είηε απφ Μεγάια Φσηηζκέλα ληα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ, είηε απφ αζθνχκελνπο 

ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

 

ηνπο λανχο, φπσο ιέεη ν θφζκνο, ηα αγάικαηα ηνπ Φν είλαη απαξαίηεην λα πεξάζνπλ απφ 

θαζαγίαζε, γηαηί ρσξίο θαζαγίαζε ζα είλαη άρξεζηα. ήκεξα ζηνπο λανχο δελ ππάξρνπλ πιένλ 

γλήζηνη κεγάινη δάζθαινη αλάκεζα ζηνπο κνλαρνχο – έρνπλ φινη απνρσξήζεη. Μεηά απφ ηε 

Μεγάιε Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε νξηζκέλνη απ’ απηνχο ηνπο λεφηεξνπο κνλαρνχο, πνπ δελ 

έιαβαλ γλήζηα δηδαζθαιία, έγηλαλ εγνχκελνη θαη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ ραζεί θαη δελ έρνπλ 

κεηαδνζεί. Αλ ξσηήζεηε θάπνηνλ απ’ απηνχο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαζαγίαζεο, ζα ζαο πεη πσο 

κεηά ηελ θαζαγίαζε ην άγαικα ηνπ Φν ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Γελ κπνξεί λα εμεγήζεη 

θαζαξά πψο αθξηβψο ιεηηνπξγεί. Έηζη ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα θξαηά ηελ ηειεηή. Σνπνζεηεί 

έλα κηθξφ αληίγξαθν Βνπδηζηηθήο αγίαο γξαθήο κέζα ζην άγαικα ηνπ Φν, ζθξαγίδεη ην άγαικα 

κε ραξηί θαη ςέιλεη ηηο γξαθέο κπξνζηά ζ’ απηφ. Κη απηφ ην απνθαιεί θαζαγίαζε. Δίλαη φκσο 

δπλαηφλ ν ζηφρνο ηεο θαζαγίαζεο λα επηηεπρζεί; Απηφ εμαξηάηαη απφ ην πψο ςέιλεη ηηο γξαθέο. 

Ο αθηακνχλη κίιεζε γηα νξζέο ζθέςεηο – ζα πξέπεη λα ςέιλεηε ηελ αγία γξαθή κε νξζφ λνπ θαη 

ακέξηζηε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα ηξαληάμεηε ηνλ παξάδεηζν ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ αζθείηε. 

Μφλν ηφηε κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ θαη κφλν φηαλ ην θάζελ ελφο 

Μεγάινπ Φσηηζκέλνπ ληνο έξζεη ζην άγαικα ηνπ Φν κπνξεί ν ζηφρνο ηεο θαζαγίαζεο λα 

επηηεπρζεί. 

 

Δλψ ςέιλνπλ ηελ αγία γξαθή εθεί πέξα, κεξηθνί κνλαρνί ζθέθηνληαη απφ κέζα ηνπο: 

«Μεηά ηελ θαζαγίαζε, πφζα ιεθηά ζα πιεξσζψ;». Ή ελψ ςέιλνπλ ηελ αγία γξαθή, κπνξεί λα 

ζθεθηνχλ: «Ο ηάδε θη ν δείλα κνχ ζπκπεξηθέξζεθαλ ηφζν άζρεκα». Έρνπλ επίζεο θαη 

πξνζσπηθέο δηακάρεο κεηαμχ ηνπο. Σψξα είλαη ε Σειηθή Πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα. Γελ κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη απηφ ην θαηλφκελν δελ ππάξρεη. Γελ θαηαθξίλνπκε ηνλ Βνπδηζκφ εδψ, αιιά πνιινί 

λανί ζηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα δελ είλαη πξαγκαηηθά γαιήληνη. ηαλ ζθέθηνληαη απηά 

ηα πξάγκαηα θαη εθπέκπνπλ ηέηνηεο θαθέο ζθέςεηο πψο είλαη δπλαηφλ έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν 

Ολ λα έξζεη; Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε ν ζηφρνο ηεο θαζαγίαζεο λα επηηεπρζεί. Αιιά απηφ 

δελ είλαη απφιπην. Τπάξρνπλ αθφκα κεξηθνί θαινί λανί θαη Σαντζηηθά κνλαζηήξηα – είλαη νη 

εμαηξέζεηο. 

 

ε κηα πφιε είδα έλαλ κνλαρφ πνπ είρε πνιχ ζθνηεηλά ρέξηα. Έβαιε έλα αληίγξαθν ηεο 

αγίαο γξαθήο κέζα ζην άγαικα ελφο Φν θαη ην ζθξάγηζε αδέμηα. Αθνχ κνπξκνχξηζε νξηζκέλα 

ιφγηα, ζεψξεζε πσο ε δηαδηθαζία ηεο θαζαγίαζεο ηειείσζε. Σφηε έπηαζε άιιν έλα άγαικα ηνπ 

Φν θαη κνπξκνχξηζε πάιη κεξηθά ιφγηα. Γηα θάζε θαζαγίαζε ρξέσλε 40 γηνπάλ. ήκεξα νη 

κνλαρνί έρνπλ εκπνξεπκαηνπνηήζεη ηελ θαζαγίαζε θαη βγάδνπλ ρξήκαηα απ’ απηήλ. Σν θνίηαμα 

θαη δελ είδα θακηά θαζαγίαζε, αθνχ δελ κπνξνχζε θαζφινπ λα ην θάλεη. Δίλαη δχζθνιν λα ην 

πηζηέςεη θαλείο πσο αθφκα θαη νη κνλαρνί θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα ζήκεξα. Ση άιιν έρσ δεη; 

Ήηαλ έλαο άλζξσπνο ζε έλαλ λαφ πνπ έκνηαδε κε ακχεην Βνπδηζηή θαη ηζρπξηδφηαλ πσο έθαλε 

δήζελ θαζαγίαζε γηα έλα άγαικα ηνπ Φν. Έβγαιε έλαλ θαζξέθηε θαη ηνλ έζηξεςε πξνο ηνλ ήιην 

γηα λα αληαλαθιά ην θσο ηνπ ήιηνπ πάλσ ζην άγαικα ηνπ Φν. Σφηε είπε φηη ε θαζαγίαζε 

ηειείσζε. Σφζν γεινίν έρεη γίλεη! ε ηέηνην ζεκείν έρεη θηάζεη ν Βνπδηζκφο ζήκεξα θαη απηφ 

είλαη πνιχ θνηλφ θαηλφκελν. 
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ηελ πφιε Ναληδίλγθ
5

 θαηαζθεπάζηεθε έλα κεγάιν ράιθηλν άγαικα ηνπ Φν θαη 

ηνπνζεηήζεθε ζην λεζί Λαληάνπ ζην Υνλγθ Κνλγθ. Δίλαη έλα ηεξάζηην άγαικα ηνπ Φν. Πνιινί 

κνλαρνί απ’ φινλ ηνλ θφζκν ήξζαλ γηα λα θαζαγηάζνπλ ην άγαικα. Έλαο απφ ηνπο κνλαρνχο 

έζηξεςε έλαλ θαζξέθηε πξνο ηνλ ήιην, ψζηε λα αληαλαθιά ην θσο ηνπ ήιηνπ ζην πξφζσπν ηνπ 

αγάικαηνο ηνπ Φν, ιέγνληαο φηη απηή ήηαλ ε θαζαγίαζε. Πψο κπφξεζαλ λα ην θάλνπλ απηφ ζε 

κηα ηφζν κεγάιε ζπγθέληξσζε, ζε έλα ηφζν επίζεκν γεγνλφο; Σν βξίζθσ εηιηθξηλά αμηνζξήλεην! 

Γη’ απηφ ν αθηακνχλη είπε πσο: «ηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα, νη κνλαρνί ζα 

δπζθνιεχνληαη λα ζψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πφζσ κάιινλ λα πξνζθέξνπλ ζσηεξία ζε άιινπο». 

Δθηφο απηνχ, πνιινί κνλαρνί εξκελεχνπλ ηηο Βνπδηζηηθέο άγηεο γξαθέο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή αληίιεςε. Αθφκε θαη ην αξραίν Σαντζηηθφ θείκελν ηεο Μεηέξαο Βαζίιηζζαο ηεο 

Γχζεο έθηαζε ζηνπο λανχο. Πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ είλαη θιαζηθή Βνπδηζηηθή χιε έρνπλ κπεη 

ζηνπο λανχο, επηθέξνληαο ρανηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνθαιψληαο ηεξάζηηα ζχγρπζε. Βέβαηα 

ππάξρνπλ αθφκα κνλαρνί πνπ αζθνχλ εηιηθξηλά θαιιηέξγεηα θαη είλαη πνιχ θαινί. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε θαζαγίαζε ζεκαίλεη λα πξνζθιεζεί ην θάζελ ελφο Μεγάινπ Φσηηζκέλνπ 

ληνο θαη λα έξζεη λα κείλεη πάλσ ζην άγαικα ηνπ Φν. Απηφ είλαη θαζαγίαζε. 

 

Αλ έλα άγαικα ηνπ Φν δελ έρεη θαζαγηαζηεί, ηφηε δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ιαηξεπηεί. Δάλ ιαηξεπηεί ζα ππάξμνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Πνηεο ζα είλαη νη ζνβαξέο ζπλέπεηεο; 

ήκεξα απηνί πνπ κειεηνχλ ην αλζξψπηλν ζψκα έρνπλ αλαθαιχςεη φηη νη αλζξψπηλεο ζθέςεηο 

θαη νη λνεηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νπζία. ε πνιχ πςειφ 

επίπεδν έρνπκε δεη φηη πξάγκαηη είλαη νπζία, αιιά απηή ε νπζία δελ έρεη ηε κνξθή ησλ 

εγθεθαιηθψλ θπκάησλ πνπ έρνπκε αλαθαιχςεη ζήκεξα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Αληηζέησο, 

έρεη ηε κνξθή νινθιεξσκέλνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Σππηθά απηφ πνπ νη θνηλνί άλζξσπνη 

εθπέκπνπλ φηαλ ζθέθηνληαη θάηη, πθίζηαηαη κε ηε κνξθή αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Δπεηδή φκσο 

δελ έρεη ελέξγεηα, κεηά απφ ιίγν δηαζθνξπίδεηαη. Ζ ελέξγεηα ελφο αζθνπκέλνπ σζηφζν κπνξεί 

λα δηαηεξεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν. ε αληίζεζε κ’ απηφ πνπ πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ, ην 

άγαικα ηνπ Φν δελ έρεη θακία ζθέςε κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην εξγνζηάζην – θακία. 

Οξηζκέλα αγάικαηα ηνπ Φν δελ έρνπλ πεξάζεη απφ θαζαγίαζε, αιιά νχηε πέηπρε ε θαζαγίαζή 

ηνπο αθφκα θαη κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζε λανχο. Δάλ αλαιάβεη λα θάλεη ηελ θαζαγίαζε θάπνηνο 

ςεπην-δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ ή θάπνηνο απφ θαθή εμάζθεζε, ζα είλαη αθφκα πην επηθίλδπλν, 

θαζψο είηε αιεπνχ είηε θνπλάβη ζα αλέβεη πάλσ ζην άγαικα ηνπ Φν. 

 

Έηζη, αλ πάηε λα ιαηξέςεηε έλα άγαικα ηνπ Φν πνπ δελ έρεη πεξάζεη απφ θαζαγίαζε, ζα 

είλαη πνιχ επηθίλδπλν. Πφζν επηθίλδπλν ζα είλαη; Έρσ πεη φηη απηή ε αλζξσπφηεηα έρεη θηάζεη 

ζήκεξα ζ’ έλα ηέηνην ζεκείν, φπνπ ηα πάληα εθθπιίδνληαη. Σα πάληα ζε φιε ηελ θνηλσλία, αιιά 

θαη ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ, δηαθζείξνληαη ην έλα κεηά ην άιιν. ια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξείηε κηα 

γλήζηα, απζεληηθή δηδαζθαιία θαη λα αθνινπζήζεηε έλαλ αιεζηλφ δξφκν – νη παξεκβάζεηο 

έξρνληαη απφ παληνχ. Θέιεη θάπνηνο λα πξνζεπρεζεί ζε έλαλ Φν, αιιά πνηνο είλαη Φν; Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν λα βξείηε έλαλ γηα λα πξνζεπρεζείηε ζ’ απηφλ. Δάλ δελ ην πηζηεχεηε, επηηξέςηε 

κνπ λα ζαο ην μεθαζαξίζσ. Θα είλαη θνβεξφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξψηνο άλζξσπνο ζα πάεη λα 

ιαηξέςεη ην άγαικα ελφο Φν πνπ δελ έρεη πεξάζεη κέζα απφ θαζαγίαζε. Πέζηε κνπ, πφζνη 

άλζξσπνη ππάξρνπλ ηψξα, πνπ ιαηξεχνπλ έλαλ Φν γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ηνλ Οξζφ 

Καξπφ ζηελ θαιιηέξγεηα; Διάρηζηνη. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ φηαλ 

ιαηξεχνπλ έλαλ Φν; Θέινπλ λα εμαιεηθζνχλ ηα βάζαλά ηνπο, λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο 

θαη λα θάλνπλ πεξηνπζία – απηά αλαδεηνχλ. Τπάξρνπλ απηά ηα πξάγκαηα ζηηο Βνπδηζηηθέο 

γξαθέο; Γελ ππάξρεη ηίπνηα ηέηνην. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη έλαο πξνζθπλεηήο ηνπ Φν πνπ αλαδεηάεη ρξήκαηα γνλαηίδεη κπξνζηά 

ζε έλα άγαικα ηνπ Φν ή κπξνζηά ζε κηα Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα ή ζε έλαλ Σαζαγθάηα 

θαη ιέεη: «ε παξαθαιψ βνήζεζέ κε λα θάλσ ιεθηά». Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ιέεη κηα 

νινθιεξσκέλε ηδέα ζρεκαηίδεηαη. Αθνχ ε παξάθιεζε απεπζχλεηαη ζην άγαικα, ακέζσο απηή ε 

ηδέα πξνβάιιεηαη πάλσ ζην άγαικα ηνπ Φν. Σα αληηθείκελα ζε άιιεο δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

κεγαιψλνπλ ή λα κηθξαίλνπλ. Μφιηο απηή ε ηδέα θηάζεη ζ’ απηφ ην αληηθείκελν, ην άγαικα ηνπ 

Φν ζα έρεη εγθέθαιν, ζα έρεη λφεζε, αιιά δελ ζα έρεη ζψκα. Κη άιινη άλζξσπνη έξρνληαη λα 

                                                 
5
 Ναληδίλγθ: πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Σδηαλγθζνχ. 



106 

ιαηξέςνπλ ην άγαικα ηνπ Φν. Λαηξεχνληάο ην μαλά θαη μαλά, ζηγά-ζηγά ζα ηνπ πξνζδψζνπλ 

θάπνηα πνζφηεηα ελέξγεηαο. Θα είλαη πνιχ πην επηθίλδπλν, αλ έλαο αζθνχκελνο ην ιαηξέςεη, 

δηφηη απηή ε ιαηξεία βαζκηαία ζα ηνπ πξνζδψζεη ελέξγεηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζεη έλα 

ππαξθηφ ζψκα. κσο απηφ ην ππαξθηφ ζψκα ζρεκαηίδεηαη ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Αθνχ 

ζρεκαηηζηεί, ππάξρεη ζε κηα άιιε δηάζηαζε θαη είλαη ηθαλφ λα κάζεη κεξηθέο αιήζεηεο ηνπ 

ζχκπαληνο. Έηζη κπνξεί λα θάλεη κεξηθά πξάγκαηα γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξεί λα αλαπηχμεη ιίγν γθνλγθ. Αιιά ε βνήζεηα πνπ δίλεη είλαη ππφ φξνπο θαη κε 

αληάιιαγκα. Κηλείηαη ειεχζεξα ζε κηα άιιε δηάζηαζε θαη κπνξεί εχθνια λα ειέγρεη ηνπο 

θνηλνχο αλζξψπνπο. Απηφ ην ππαξθηφ ζψκα έρεη ηελ ίδηα φςε κε ην άγαικα ηνπ Φν. Έηζη κέζα 

απφ ηελ αλζξψπηλε ιαηξεία δεκηνπξγείηαη κηα ςεχηηθε Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα ή έλαο 

ςεχηηθνο Σαζαγθάηα πνπ έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο φςε κε ην άγαικα ηνπ Φν, κε ηελ φςε ελφο Φν. 

Αιιά ν λνπο ηνπ ςεχηηθνπ Φν ή ηεο ςεχηηθεο Μπνληηζάηβα είλαη άθξσο δηεθζαξκέλνο θαη 

θπλεγά ιεθηά. Γελληέηαη ζε άιιε δηάζηαζε, είλαη ηθαλφο λα ζθέθηεηαη θαη γλσξίδεη έλα κηθξφ 

θνκκαηάθη αιήζεηαο. Γελ ηνικά λα θάλεη κεγάιεο αδηθίεο, αιιά λα θάλεη κηθξέο αδηθίεο ηνικά. 

Μεξηθέο θνξέο επίζεο βνεζά αλζξψπνπο, γηαηί αλ δελ ην έθαλε ζα ήηαλ απφιπηα θαθφο θαη ζα 

ζθνησλφηαλ. Πψο βνεζά θφζκν; ηαλ θάπνηνο πξνζεχρεηαη: «Φν, ζε παξαθαιψ βνήζεζέ κε, 

επεηδή θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ είλαη άξξσζηνο». Λνηπφλ ζα ζε βνεζήζεη. Θα ζνπ δεηήζεη 

λα βάιεηο ρξήκαηα ζην θνπηί πξνζθνξάο, αθνχ απηά θπλεγά ν λνπο ηνπ. ζν πην πνιιά 

ρξήκαηα βάιεηε κέζα ζην θνπηί πξνζθνξάο, ηφζν πην γξήγνξα ε αξξψζηηα ζα γηαηξεπηεί. 

Δθφζνλ έρεη ελέξγεηα, κπνξεί απφ κηα άιιε δηάζηαζε λα ειέγρεη έλαλ θνηλφ άλζξσπν. Θα είλαη 

αθφκα πην επηθίλδπλν εάλ θάπνηνο κε γθνλγθ, δειαδή έλαο αζθνχκελνο, πάεη λα ην ιαηξέςεη. 

Γηα ηη πξνζεχρεηαη απηφο ν αζθνχκελνο; Γηα ιεθηά. θεθηείηε ην φινη. Γηαηί έλαο αζθνχκελνο 

λα επηδεηά ρξήκαηα; Αθφκα θη αλ πξνζεπρφηαλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θαθνηπρίαο ή θάπνηαο 

αξξψζηηαο απφ ηα νηθνγελεηαθά ηνπ κέιε, είλαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθφιιεζε ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ. Θέιεηε λα αιιάμεηε ηε κνίξα ησλ άιισλ αλζξψπσλ; Μα ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ κνίξα. 

Δάλ ην ιαηξέςεηε θαη κνπξκνπξίζεηε: «ε παξαθαιψ βνήζεζέ κε λα θάλσ ιεθηά», ε ινηπφλ, ζα 

ζαο βνεζήζεη. Θα ιαρηαξά λα δεηήζεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, γηαηί φζν πεξηζζφηεξα ζέιεηε, 

ηφζν πην πνιιά πξάγκαηα κπνξεί λα πάξεη απφ εζάο. Δίλαη δίθαηε αληαιιαγή. Κάπνηνη άιινη 

πξνζθπλεηέο έρνπλ βάιεη πάξα πνιιά ιεθηά ζην θνπηί πξνζθνξάο θαη ζα ζαο επηηξέςεη λα 

πάξεηε ιίγα. Πψο γίλεηαη; Μπνξεί λα βξείηε έλα πνξηνθφιη εθεί πνπ δελ ην πεξηκέλεηε ή ζηε 

δνπιεηά ζαο κπνξεί λα ζαο δψζνπλ δψξν ρξεκαηηθφ πνζφ. πσο θαη λα ‘ρεη, ζα ηα θαλνλίζεη 

έηζη γηα λα ιάβεηε ρξήκαηα. Αιιά δελ κπνξεί λα ζαο βνεζάεη ρσξίο αληάιιαγκα, έηζη δελ είλαη; 

Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο. Θα πάξεη ιίγν απφ ην γθνλγθ ζαο αλ ην ρξεηάδεηαη ή ζα πάξεη ην 

ληαλ πνπ έρεηε θαιιηεξγήζεη. Σέηνηα πξάγκαηα ζέιεη. 

 

Μεξηθέο θνξέο απηνί νη ςεχηηθνη Φν είλαη πνιχ επηθίλδπλνη. Πνιινί απφ ηνπο 

αζθνχκελνχο καο κε ην Σξίην Μάηη ηνπο αλνηρηφ, λνκίδνπλ φηη είδαλ έλαλ Φν. Ήηαλ έλαο πνπ 

είπε φηη κηα νκάδα απφ Φν ήξζε ζ’ απηφλ ηνλ λαφ ζήκεξα, κε ηνλ ηάδε Φν λα θαζνδεγεί κηα 

νκάδα απ‹ απηνχο. Θα πεξηγξάςεη πψο ήηαλ ε νκάδα ρηεο, πψο είλαη ε νκάδα ζήκεξα, θαη πψο 

κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν, αθνχ κηα νκάδα θχγεη, κηα άιιε θηάλεη. Πνηνη είλαη απηνί; Απιψο 

αλήθνπλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία – δελ είλαη γλήζηνη Φν, αιιά ςεχηηθνη. Δίλαη πάξα πνιιέο απηέο 

νη πεξηπηψζεηο. 

Αλ απηφ ζπκβεί ζε έλαλ λαφ είλαη αθφκα πην επηθίλδπλν. Δάλ θάπνηνο κνλαρφο ην ιαηξέςεη, ζα 

ηνλ θπξηεχζεη: «Γελ κε ιαηξεχεηο; Δίλαη νινθάλεξν φηη κε ιαηξεχεηο! Θέιεηο λα αζθήζεηο 

θαιιηέξγεηα, έηζη δελ είλαη; Λνηπφλ ζα ζε θξνληίζσ θαη ζα ζνπ πσ εγψ πψο λα αζθήζεηο 

θαιιηέξγεηα». Έηζη ζα θαλνλίζεη ηα πξάγκαηα γηα εζάο. Αιιά πξνο ηα πνχ ζα ζαο πάεη ε 

θαιιηέξγεηά ζαο; Κακηά πςεινχ επηπέδνπ ζρνιή εμάζθεζεο δελ ζα ζαο δερηεί, αθνχ ε άζθεζε 

θαιιηέξγεηάο ζαο θαλνλίδεηαη απ’ απηφ. Καη εθφζνλ θαλνλίδεη ηα πάληα γηα ζαο, ζην κέιινλ ζα 

πξέπεη λα ην αθνινπζήζεηε. Δπνκέλσο δελ ζα είλαη ζην ηέινο ε θαιιηέξγεηά ζαο κάηαηε; Έρσ 

πεη φηη ζήκεξα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηελ αλζξσπφηεηα λα πεηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ ζηελ 

θαιιηέξγεηα. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη πνιχ θνηλφ. Πνιινί απφ εζάο έρνπλ δεη ην θσο ηνπ Φν 

ζηα παζίγλσζηα βνπλά θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ πνηακψλ. Σηο πην πνιιέο θνξέο ήηαλ θάηη 

ηέηνην. Έρνπλ ελέξγεηα θαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ. Έλα αιεζηλφ Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ 

φκσο δελ θαλεξψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ επηπφιαηα. 

 

ην παξειζφλ ππήξραλ ζρεηηθά ιηγφηεξνη απ’ απηνχο ηνπο επνλνκαδφκελνπο «επίγεηνπο 
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Φν» θαη «επίγεηνπο Σάν». Σψξα σζηφζν, ππάξρνπλ πνιινί. Αθνχ δηαπξάηηνπλ αδηθίεο, ηα 

αλψηεξα έκβηα φληα ζα ηνπο ζθνηψζνπλ. ηαλ πξφθεηηαη λα ζπκβεί απηφ, ζα ηξέμνπλ θαη ζα 

αλέβνπλ ζηα αγάικαηα ησλ Φν. Σα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα δελ επεκβαίλνπλ επηπφιαηα ζηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. ζν πςειφηεξν ην επίπεδν ηνπ Μεγάινπ 

Φσηηζκέλνπ ληνο, ηφζν ιηγφηεξν ζα κπεη ζηνλ θφπν λα παξέκβεη ζηηο αξρέο ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ – δελ ζα αζρνιεζεί νχηε ζην ειάρηζην. Οχηε εμάιινπ πξφθεηηαη λα ζπληξίςεη ην 

άγαικα ελφο Φν μαθληθά κε κηα αζηξαπή, γηαηί δελ θάλεη ηέηνηα πξάγκαηα. Σν Αλψηεξν Ολ 

επνκέλσο δελ πξφθεηηαη λα ηα ελνριήζεη, εάλ αλέβνπλ πάλσ ζε αγάικαηα ησλ Φν. Απηά 

γλσξίδνπλ πφηε πξφθεηηαη λα ζθνησζνχλ θη έηζη ζα πξνζπαζήζνπλ λα δξαπεηεχζνπλ. πλεπψο 

απηφ πνπ βιέπεηε είλαη ε πξαγκαηηθή Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα; Απηφ πνπ βιέπεηε είλαη 

γλήζηνο Φν; Δίλαη δχζθνιν λα ην πείηε. 

 

Πνιινί απφ εζάο κπνξεί λα ζθεθηείηε απηφ ην δήηεκα: «Ση πξέπεη λα θάλνπκε κε ηα 

αγάικαηα ησλ Φν πνπ έρνπκε ζην ζπίηη;». Ίζσο πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ζθεθηεί εκέλα. 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζσ ηνπο αζθνχκελνπο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο, ζαο ιέσ φηη κπνξείηε 

λα ην θάλεηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν: Δλψ θξαηάηε ην άγαικα ηνπ Φν ζην ρέξη, πάξηε ην βηβιίν 

κνπ (επεηδή ην βηβιίν έρεη ηε θσηνγξαθία κνπ) ή ηε θσηνγξαθία κνπ. Κάληε ηε ρεηξνλνκία ηνπ 

Μεγάινπ Λνπινπδηνχ ηνπ Λσηνχ
6
 θαη παξαθαιέζηε ηνλ δάζθαιν γηα θαζαγίαζε, αθξηβψο ζαλ 

λα ην δεηνχζαηε απφ εκέλα. Θα γίλεη ζε κηζφ ιεπηφ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη απηφ κπνξεί 

λα γίλεη κφλν γηα ηνπο αζθνχκελνχο καο. Ζ θαζαγίαζε απηή δελ ζα έρεη απνηέιεζκα γηα 

ζπγγελείο ή θίινπο ζαο, γηαηί εκείο θξνληίδνπκε κφλν ηνπο αζθνχκελνπο. Μεξηθνί άλζξσπνη 

ιέλε φηη ζα πάλε ηε θσηνγξαθία κνπ ζηα ζπίηηα ησλ ζπγγελψλ ή ησλ θίισλ ηνπο, γηα λα 

απνκαθξχλνπλ ηα θαθά πλεχκαηα. Δγψ δελ είκαη εδψ γηα λα απνκαθξχλσ ηα θαθά πλεχκαηα γηα 

ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο – απηή είλαη ε ρεηξφηεξε αζέβεηα πξνο ηνλ Γάζθαιν. 

 

Μηιψληαο γηα επίγεηνπο Φν θαη επίγεηνπο Σάν ππάξρεη αθφκε έλα δήηεκα. ηελ αξραία 

Κίλα ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη πνπ αζθνχζαλ θαιιηέξγεηα ζε απφκαθξα βνπλά θαη ζε βαζηά 

δάζε. Γηαηί δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζήκεξα; ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ εμαθαληζηεί. 

Απιψο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο λα ην γλσξίδνπλ – νχηε έλαο απφ απηνχο δελ 

έρεη ραζεί. ινη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ 

ζήκεξα – αθφκα ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ζηνλ θφζκν κεξηθέο ρηιηάδεο απφ 

απηνχο. Τπάξρνπλ ζρεηηθά πεξηζζφηεξνη ζηε ρψξα καο, εηδηθά ζ’ απηά ηα παζίγλσζηα βνπλά 

θαηά κήθνο ησλ κεγάισλ πνηακψλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη ζε νξηζκέλα άιια ςειά βνπλά, αιιά 

ζθξαγίδνπλ ηηο ζπειηέο ηνπο κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, έηζη ψζηε λα κελ ηνπο βιέπεηε. Ζ 

πξφνδνο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο είλαη ζρεηηθά αξγή θαη νη κέζνδνί ηνπο ζρεηηθά ρνλδξνεηδείο, 

αθνχ δελ έρνπλ θαηαιάβεη ηελ νπζία ηεο θαιιηέξγεηαο. Δκείο απφ ηελ άιιε κεξηά ζηνρεχνπκε 

θαηεπζείαλ ζηνλ λνπ ζαο θαη αζθνχκε θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ην πςειφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζχκπαληνο θαη ζχκθσλα κε ηε κνξθή ηνπ ζχκπαληνο. Έηζη θπζηνινγηθά ην γθνλγθ καο 

απμάλεηαη πνιχ γξήγνξα. Κη απηφ γηαηί φινη νη ηξφπνη άζθεζεο θαιιηέξγεηαο καδί είλαη ζαλ κηα 

ππξακίδα – κφλν ην θεληξηθφ κνλνπάηη είλαη ε θχξηα νδφο. ’ απηά ηα πιάγηα θαη κηθξά 

κνλνπάηηα ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ θάπνηνπ ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα κελ είλαη 

πςειφ. Μπνξεί αθφκα λα θσηηζηεί ρσξίο λα έρεη πεηχρεη πςειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Παξ’ φια 

απηά είλαη θαηά πνιχ θαηψηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θχξην δξφκν ηεο γλήζηαο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο. 

 

Καη απηνί φκσο κεηαδίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη δηδάζθνπλ καζεηέο. Δπεηδή νη 

πξαθηηθέο ηνπο κπνξνχλ κφλν ζε ηφζν πςειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο λα θηάζνπλ, ην επίπεδν ηνπ 

ζίλζηλγθ ηνπο κφλν ηφζν πςειά κπνξεί λα απμεζεί θαη φινη νη καζεηέο ηνπο αζθνχλ θαιιηέξγεηα 

κφλν έσο απηφ ην επίπεδν. ζν πην θνληά ζηηο παξπθέο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη ην πιάγην 

κνλνπάηη εμάζθεζεο, ηφζν πην πνιιέο απαηηήζεηο ζα έρεη θαη ηφζν πην πεξίπινθε ζα είλαη ε 

άζθεζε θαιιηέξγεηάο ηνπ, αθνχ δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ νπζία ηεο θαιιηέξγεηαο. Καηά ηελ 

θαιιηέξγεηα θάπνηνο πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ. 

Απηνί φκσο δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα 

απιά θαη κφλν ππνθέξνληαο βάζαλα. Έηζη κεηά απφ κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν θαη έρνληαο 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα κεξηθέο εθαηνληάδεο ή θαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ρίιηα ρξφληα έρνπλ 

                                                 
6
 Υεηξνλνκία ηνπ Μεγάινπ Λνπινπδηνχ Λσηνχ: ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηψλ γηα θαζαγίαζε. 
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αλαπηχμεη ειάρηζην κφλν γθνλγθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηα βάζαλα πνπ πέξαζαλ ε 

αηηία πνπ έιαβαλ γθνλγθ. Πψο ην έιαβαλ; Μνηάδεη κε ηελ πεξίπησζε ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. 

ηαλ θάπνηνο είλαη λένο έρεη πάξα πνιιέο πξνζθνιιήζεηο, αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 

θαζψο γεξλάεη ην κέιινλ ηνχ θαίλεηαη κάηαην. Έηζη απηέο νη πξνζθνιιήζεηο κνηξαία 

εγθαηαιείπνληαη θαη θζείξνληαη θπζηνινγηθά. Απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πιάγηα 

κνλνπάηηα εμάζθεζεο. Αλαθάιπςαλ φηη φηαλ αθήλνληαη ζηνλ θαζηζηφ δηαινγηζκφ ζε 

θαηάζηαζε χπλσζεο θαη φηαλ ππνθέξνπλ βάζαλα γηα λα πξννδεχζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα, κπνξεί 

λα απμεζεί ην γθνλγθ ηνπο. κσο δελ γλσξίδνπλ φηη απηέο νη ίδηεο κε ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ 

πξνζθνιιήζεηο ηνπο θζείξνληαη κέζα απφ καθξά ρξνληθή πεξίνδν ζθιεξήο δνπιεηάο θαη φηη 

είλαη κέζσ ηεο βαζκηαίαο εγθαηάιεηςεο απηψλ ησλ πξνζθνιιήζεσλ πνπ ην γθνλγθ ηνπο 

απμάλεηαη. 

 

Δκείο ζηνρεχνπκε θαη αιεζηλά επηζεκαίλνπκε απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο, έηζη ψζηε 

εγθαηαιείπνληάο ηεο λα πξννδεχνπκε πνιχ γξήγνξα ζηελ θαιιηέξγεηα. Έρσ πάεη ζε θάπνηα 

κέξε φπνπ ζπρλά ζπλαληνχζα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα πνιιά 

ρξφληα. Δίπαλ: «Καλείο δελ γλσξίδεη φηη είκαζηε εδψ. ζνλ αθνξά ην ηη θάλεηο, δελ ζα 

παξέκβνπκε ζ’ απηφ θαη νχηε ζα δεκηνπξγήζνπκε πξνβιήκαηα». Απηνί ήηαλ νη ζρεηηθά θαινί. 

 

Τπήξμαλ θαη νξηζκέλνη θαθνί άλζξσπνη πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ γηα πξψηε θνξά έδσζα απηή ηε ζεηξά δηαιέμεσλ ζην Γθνπτηδφνπ
7
, θάπνηνο ήξζε λα κε βξεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη κνπ είπε φηη ν κέγα-δάζθαιφο ηνπ ήζειε λα κε δεη. 

Πεξηέγξαςε ην κέγα-δάζθαιφ ηνπ θαη είπε φηη είρε αζθήζεη θαιιηέξγεηα γηα πνιιά ρξφληα. Δίδα 

φηη απηφ ην άηνκν έθεξε αξλεηηθφ ηζη, θαηλφηαλ πνιχ θαθφβνπινο θαη είρε θηηξηλσπφ πξφζσπν. 

Δίπα φηη δελ είρα ρξφλν λα ηνλ δσ θαη ηνλ απέξξηςα. Χο απνηέιεζκα ν κέγα-δάζθαιφο ηνπ 

ζπγρχζηεθε θαη άξρηζε λα θάλεη θαζαξίεο ελαληίνλ κνπ, επηκέλνληαο λα κνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θάζε κέξα. Δίκαη άηνκν πνπ αληηπαζεί λα καιψλεη κε άιινπο θαη νχηε άμηδε 

δηακάρε κ’ απηφλ. πνηε κνπ έθεξλε θαθά πξάγκαηα, απιψο ηα θαζάξηδα. Καηφπηλ ζπλέρηδα ηηο 

δηαιέμεηο κνπ. 

 

Τπήξρε έλαο Σαντζηήο ζηε Γπλαζηεία ησλ Μηλγθ
8
 πνπ θαηά ηνλ θαηξφ ηεο Σαντζηηθήο ηνπ 

θαιιηέξγεηαο θαηερφηαλ απφ θίδη. Αξγφηεξα απηφο ν Σαντζηήο πέζαλε ρσξίο λα θαηαθέξεη λα 

νινθιεξψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. Σν θίδη θπξίεςε ην ζψκα ηνπ Σαντζηή θαη θαιιηέξγεζε 

αλζξψπηλε κνξθή. Ο κέγα-δάζθαινο εθείλνπ ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ εθείλν ην θίδη ζε αλζξψπηλε 

κνξθή. Δπεηδή ε θχζε ηνπ δελ είρε αιιάμεη, κεηακφξθσζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κεγάιν θίδη, γηα λα 

κνπ δεκηνπξγήζεη κπειάδεο. Θεψξεζα φηη ην παξάθαλε θαη έηζη ηνλ έπηαζα ζην ρέξη κνπ. 

Υξεζηκνπνίεζα έλα πνιχ ηζρπξφ γθνλγθ πνπ απνθαιείηαη «ξεπζηνπνηεηηθφ γθνλγθ», γηα λα 

ξεπζηνπνηήζσ ην θάησ ηνπ ζψκα θαη λα ην κεηαβάιισ ζε λεξφ. Σν πάλσ ηνπ ζψκα ζχξζεθε 

πίζσ εθεί απφ φπνπ ήξζε. 

 

Μηα κέξα έλαο καζεηήο ηνπ ήξζε ζε επαθή κε ηελ εζειφληξηα δηεπζχληξηα ηνπ θέληξνπ 

δηδαζθαιίαο καο ζην Γθνπτηδφνπ θαη ηεο είπε φηη ν κέγα-δάζθαιφο ηνπ ήζειε λα ηε δεη. Ζ 

δηεπζχληξηα πήγε εθεί θαη κπήθε ζε κηα ζθνηεηλή ζπειηά φπνπ δελ κπνξνχζε λα δεη ηίπνηα παξά 

κφλν κηα ζθηά θαζηζκέλε εθεί κε κάηηα πνπ αθηηλνβνινχζαλ πξάζηλν θσο. ηαλ άλνηγε ηα κάηηα 

ηνπ, ε ζπειηά θσηηδφηαλ. ηαλ ηα έθιεηλε ε ζπειηά ζθνηείληαδε πάιη. Δίπε ζε ηνπηθή δηάιεθην: 

«Ο Λη Υνλγθηδί ζα έξζεη πάιη θαη θαλείο καο δελ ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα απηή ηε 

θνξά. Έθαλα ιάζνο. Ο Λη Υνλγθηδί έξρεηαη γηα λα πξνζθέξεη ζσηεξία ζηνπο αλζξψπνπο». Ο 

καζεηήο ηνπ ηνλ ξψηεζε: «Μέγα Γάζθαιε, ζήθσ ζε παξαθαιψ. Ση έρνπλ ηα πφδηα ζνπ;» θη 

απηφο απάληεζε: «Γελ κπνξψ πηα λα ζεθσζψ, ηα πφδηα κνπ ηξαπκαηίζηεθαλ». ηαλ ξσηήζεθε 

πψο ηξαπκαηίζηεθαλ, άξρηζε λα πεξηγξάθεη ηηο θαζαξίεο πνπ έθαλε. ηελ Έθζεζε Τγείαο ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο ηνπ 1993 φκσο, πάιη κνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα. Δπεηδή ζπλέρεηα έθαλε 

θαθφβνπιεο πξάμεηο θαη παξελέβαηλε κε ηε δηδαζθαιία κνπ ηνπ Νηάθα, ηνλ εμάιεηςα 

νινθιεξσηηθά. Αθφηνπ εμαιείθζεθε, κεξηθνί θνληηλνί ηνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο ζέιεζαλ λα 

αλαιάβνπλ δξάζε. Σφηε είπα κεξηθά ιφγηα θαη φινη ζνθαξίζηεθαλ. Φνβήζεθαλ ηφζν πνπ θαλείο 

ηνπο δελ ηφικεζε λα θάλεη ηίπνηα πηα. Σειηθά θαηάθεξαλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηη ζπλέβαηλε. 

                                                 
7
 Γθνπτηδφνπ: επαξρία ζηελ Ννηηνδπηηθή Κίλα. 

8
 Γπλαζηεία Μηλγθ: πεξίνδνο κεηαμχ 1368 κ.Υ. θαη 1644 κ.Υ. ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία. 
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Οξηζκέλνη απ’ απηνχο ήηαλ αθφκα εληειψο θνηλνί άλζξσπνη αλ θαη είραλ αζθήζεη θαιιηέξγεηα 

γηα πνιχ θαηξφ. Απηά είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζαο δίλσ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα 

θαηαιάβεηε ην δήηεκα ηεο θαζαγίαζεο. 

Σδνπγηόνπ Κε
9
 

Ση είλαη ην Σδνπγηφνπ Κε; ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ, πνιινί άλζξσπνη θαζψο 

κεηαδίδνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο, ην δηδάζθνπλ ζαλ λα είλαη θνκκάηη θαιιηέξγεηαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ αλήθεη ζε άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Δίλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη 

ζαλ θφιπν, μφξθη ή ηερληθή. Οη κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη δσγξαθηθή ζπκβφισλ, θάςηκν 

ιηβαληνχ, θάςηκν ραξηηψλ, ςαικσδία μνξθηψλ θ.ιπ. Μπνξεί λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο θαη νη 

κέζνδνη ζεξαπείαο ηνπ είλαη πνιχ ηδηφκνξθεο. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλα άηνκν έρεη βγάιεη 

θαιφγεξν ζην πξφζσπν, ν αζθνχκελνο ζ’ απηέο ηηο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πηλέιν πνπ 

έρεη βπζηζηεί ζε κειάλη απφ θηλλαβάξη, ζα δσγξαθίζεη έλαλ θχθιν ζην έδαθνο θαη κεηά έλα «Υ» 

ζηε κέζε ηνπ θχθινπ. Θα ηνπ δεηήζεη λα ζηαζεί ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. Σφηε ζα αξρίζεη λα 

ςέιλεη μφξθηα. Αξγφηεξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πηλέιν πνπ έρεη βπζηζηεί ζην κειάλη απφ 

θηλλαβάξη, γηα λα δσγξαθίζεη θχθινπο ζην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ. Δλψ δσγξαθίδεη, ζα ςέιλεη ηα 

μφξθηα. Θα ζπλερίζεη κέρξη λα θάλεη κηα θνπθίδα πάλσ ζηνλ θαιφγεξν κε ην πηλέιν ηε ζηηγκή 

πνπ ν ςαικφο κε ηα μφξθηα ηειεηψλεη. Θα πεη ζην άηνκν φηη ηψξα είλαη θαιά. ηαλ απηφο 

αγγίμεη ηνλ θαιφγεξν, φλησο ζα ηνλ βξεη κηθξφηεξν θαη νχηε ζα πνλάεη πηα. Δίρε απνηέιεζκα. 

Μπνξεί λα ζεξαπεχζεη κηθξναξξψζηηεο, αιιά φρη ζνβαξέο. Ση ζα θάλεη, αλ ην ρέξη ζαο πνλά; Θα 

αξρίζεη λα ςέιλεη μφξθηα, ελψ ζαο δεηά λα θξαηάηε ηα ρέξηα ζαο ζεθσκέλα. Θα θπζήμεη ειαθξά 

ζην ζεκείν ηνπ Υεγθνχ
10

 απηνχ ηνπ ρεξηνχ ζαο θαη ζα ην θάλεη λα βγεη απφ ην ζεκείν Υεγθνχ 

ηνπ άιινπ ρεξηνχ ζαο. Θα ληψζεηε έλα κηθξφ ξεχκα αέξα θαη φηαλ αγγίμεηε ην ρέξη ζαο, δελ ζα 

πνλάεη ηφζν φζν πξηλ. Δθηφο απηνχ, νξηζκέλνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ θη άιιεο κεζφδνπο: 

Καίλε ραξηηά, δσγξαθίδνπλ ζχκβνια, θξεκνχλ θπιαρηά θ.ιπ. Κάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. 

 

Σα εγθφζκηα πιάγηα κνλνπάηηα ηεο ρνιήο ηνπ Σάν δελ θαιιηεξγνχλ ηε δσή. Δίλαη 

εληειψο επηθεληξσκέλα ζηε καληεία, ζην Φελγθ νπί, ζηνλ εμνξθηζκφ θαθψλ πλεπκάησλ θαη 

ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. Απηά θπξίσο ρξεζηκνπνηνχλ ηα εγθφζκηα πιάγηα κνλνπάηηα. Μπνξνχλ 

λα ζεξαπεχζνπλ αξξψζηηεο, αιιά νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη θαιέο. Γελ ζα 

εκβαζχλνπκε ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζεξαπεχνπλ αζζέλεηεο, αιιά νη 

αζθνχκελνη ηνπ Νηάθα καο δελ πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ, αθνχ θέξνπλ πνιχ θαθά θαη 

ρακεινχ επηπέδνπ κελχκαηα. ηελ αξραία Κίλα θαηέηαζζαλ ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο κέζνδνη απνθαηάζηαζεο θαηαγκάησλ, βεινληζκφο, καζάδ, 

ρεηξνπξαθηηθή, πηεζνζεξαπεία, ζεξαπεία ηζηγθφλγθ, ζεξαπεπηηθή αγσγή κε βφηαλα θ.ιπ. 

Τπήξραλ πνιιέο θαηεγνξίεο. Ζ θάζε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο νλνκαδφηαλ «αληηθείκελν». Απηφ ην 

Σδνπγηφνπ Κε είρε θαηαηαρηεί ζαλ ην δέθαην ηξίην «αληηθείκελν». Δπνκέλσο νιφθιεξν ην 

φλνκά ηνπ είλαη «Σν λνχκεξν δέθα ηξία αληηθείκελν ηνπ Σδνπγηφνπ». Σν Σδνπγηφνπ Κε δελ είλαη 

θνκκάηη άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, αθνχ δελ πξνέξρεηαη απφ γθνλγθ απνθηεκέλν κέζα απφ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. Αληίζεηα είλαη θάηη ζαλ ηερληθή. 

 

 

                                                 
9
 Σδνπγηφνπ Κε: ε άζθεζε ηεο ηθεζίαο. 

10
 Υεγθνχ: ζεκείν βεινληζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ, κεηαμχ ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ δείθηε. 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΔΚΣΖ 

Παξαθξνζύλε Καιιηέξγεηαο 

ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππάξρεη ν φξνο «παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο» θαη έρεη 

πνιχ κεγάιε επίπησζε ζην θνηλφ. Ηδηαίηεξα νξηζκέλνη ην έρνπλ δεκνζηνπνηήζεη ηφζν πνιχ πνπ 

κεξηθνί άλζξσπνη θνβνχληαη λα εμαζθήζνπλ ηζηγθφλγθ. ηαλ ν θφζκνο αθνχεη φηη ε εμάζθεζε 

ηζηγθφλγθ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο, θνβάηαη λα ην δνθηκάζεη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη, παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο δελ ππάξρεη θαζφινπ. 

 

Αξθεηνί άλζξσπνη έρνπλ ππνζηεί θαηνρή απφ πλεχκαηα ή δψα, επεηδή ν λνπο ηνπο δελ 

είλαη νξζφο. Ζ Κχξηα πλείδεζή ηνπο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λνκίδνπλ φηη 

απηά είλαη γθνλγθ. Σα ζψκαηά ηνπο ειέγρνληαη απ’ απηά ηα θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα, θάλνληάο 

ηνπο δηαλνεηηθά άλσ θάησ ή θάλνληαο ηνπο λα θσλάδνπλ θαη λα νπξιηάδνπλ. ηαλ ν θφζκνο ην 

βιέπεη απηφ, ζεσξεί φηη έηζη είλαη ε εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ θαη θνβάηαη λα εμαζθήζεη. Πνιινί 

απφ εζάο κπνξεί λα ζεσξείηε φηη απηφ είλαη ηζηγθφλγθ, αιιά πψο κπνξεί απηφ λα είλαη εμάζθεζε 

ηζηγθφλγθ; Απηφ είλαη κφλν ην θαηψηεξν επίπεδν ζεξαπείαο θαη πγείαο, αιιά παξ’ φια απηά 

είλαη πνιχ επηθίλδπλν. Δάλ είζηε ζπλεζηζκέλνη ζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε Κχξηα πλείδεζή ζαο 

δελ έρεη πνηέ ηνλ έιεγρν, ηφηε κπνξεί ε Βνεζεηηθή πλείδεζε ή μέλα κελχκαηα ή πλεχκαηα ή 

δψα θ.ιπ. λα ειέγμνπλ ην ζψκα ζαο θαη πηζαλφλ λα ζαο εκπιέμνπλ ζε επηθίλδπλεο πξάμεηο, 

πξνθαιψληαο, εθηφο ησλ άιισλ, κεγάιε δεκηά ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. Απηφ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο κε νξζέο ζθέςεηο ζαο θαη απφ ηελ πξνζθφιιεζε ηεο επίδεημεο – δελ είλαη 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Καλείο δελ γλσξίδεη πψο νξηζκέλνη έγηλαλ θαη απνθαινχληαη 

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, αθνχ θη απηνί κηινχλ γηα παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ δελ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη θάπνηνλ ζε 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Ο πεξηζζφηεξνο θφζκνο καζαίλεη απηφλ ηνλ φξν απφ ινγνηερληθά 

έξγα, κπζηζηνξήκαηα πνιεκηθψλ ηερλψλ θαη θάηη ηέηνηα. Δάλ δελ ην πηζηεχεηε, κπνξείηε λα 

εξεπλήζεηε αξραία βηβιία ή βηβιία άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη ζα δείηε πσο δελ ππάξρνπλ ηέηνηα 

πξάγκαηα. Πψο κπνξεί λα ππάξρεη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο; Δίλαη αδχλαηνλ λα ζπκβεί θάηη 

ηέηνην. 

 

πλήζσο ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο έρεη αξθεηέο κνξθέο. 

Απηφ πνπ κφιηο αλέθεξα είλαη κία απφ ηηο κνξθέο ηεο. Δπεηδή ν λνπο θάπνηνπ δελ είλαη νξζφο, 

επηθέξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ πλεπκαηηθή ή δσηθή θαηνρή θαη αλαπηχζζεη δηάθνξεο λννηξνπίεο, φπσο 

ην λα επηδηψθεη θάπνηα «θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ» γηα λα επηδεηρηεί θαη άιια ηέηνηα. Οξηζκέλνη 

επηδηψθνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ή έρνπλ εμαζθήζεη ςεπην-ηζηγθφλγθ. ηαλ εμαζθνχλ 

ηζηγθφλγθ είλαη ζπλεζηζκέλνη λα εγθαηαιείπνπλ ηελ Κχξηα πλείδεζή ηνπο. Γελ έρνπλ θακία 

επίγλσζε γηα ηίπνηα θαη παξαδίδνπλ ην ζψκα ηνπο ζε άιινπο. Απνπξνζαλαηνιίδνληαη 

δηαλνεηηθά, αθήλνπλ ηε Βνεζεηηθή ηνπο πλείδεζε ή μέλα κελχκαηα λα θάλνπλ θνπκάλην ζην 

ζψκα ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ παξάμελε ζπκπεξηθνξά. Δάλ θάπνηνο ηνπ πεη λα πεδήμεη απφ έλα 

ςειφ θηίξην ή λα βνπηήμεη ζην λεξφ, ζα ην θάλεη. Ο ίδηνο δελ έρεη ηε ζέιεζε λα δήζεη θαη δίλεη 

ην ζψκα ηνπ ζηνπο άιινπο. Απηφ δελ είλαη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο, αιιά μεζηξάηηζκα ζηελ 

εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ θαη πξνθαιείηαη απφ ηελ ηέηνηνπ είδνπο ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ 

ηελ αξρή. Πνιινί λνκίδνπλ φηη θνπλψληαο πέξα δψζε ην ζψκα ηνπο αζπλείδεηα είλαη εμάζθεζε 

ηζηγθφλγθ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εάλ θάπνηνο εμαζθεί αιεζηλφ ηζηγθφλγθ ζ’ απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ηφηε απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Απηφ δελ είλαη εμάζθεζε 

ηζηγθφλγθ, αιιά απνηέιεζκα ησλ πξνζθνιιήζεσλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ. 

 

Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη πσο, φηαλ θάπνηνο εμαζθεί ηζηγθφλγθ, ζα θνβεζεί φηαλ ην ηζη 

κπινθαξηζηεί θάπνπ κέζα ζην ζψκα ηνπ ή φηαλ ην ηζη δελ κπνξεί λα θαηέβεη απφ ηελ θνξπθή 

ηνπ θεθαιηνχ ηνπ. Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ. Δηδηθά ζηηο Σαντζηηθέο 

κεζφδνπο, φηαλ ην ηζη πεξλά έλα πέξαζκα, ζα πξνθχςνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Δάλ ην ηζη δελ 

κπνξεί λα πεξάζεη ην πέξαζκα, ζα κείλεη εθεί. Μπνξεί λα ζπκβεί φρη κφλν ζην θεθάιη, αιιά θαη 
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ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Χζηφζν ην πην επαίζζεην κέξνο ελφο αλζξψπνπ είλαη ην θεθάιη. Σν 

ηζη ζα αλέβεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαη κεηά ζα θαηέβεη. Δάλ φκσο δελ κπνξεί λα 

πεξάζεη απφ θάπνην πέξαζκα, ηφηε ζα λνηψζεη ην θεθάιη ηνπ βαξχ θαη πξεζκέλν ζαλ λα θνξά 

έλα παρχ θαπέιν απφ ηζη ή θάηη παξφκνην. Σν ηζη φκσο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηίπνηα θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ή λα επηθέξεη θάπνηα αξξψζηηα. 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα ηνπ ηζηγθφλγθ θαη θάλνπλ αλεχζπλα ζρφιηα. 

Απηφ έρεη νδεγήζεη ηα πξάγκαηα ζε κηα ρανηηθή θαηάζηαζε. Έηζη ν θφζκνο λνκίδεη φηη εάλ ην 

ηζη θάπνηνπ αλέβεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ ηνπ θαη δελ κπνξεί λα θαηέβεη, ζα πάζεη 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο, ζα ινμνδξνκήζεη θαη άιια ηέηνηα. Καηά ζπλέπεηα πνιινί άλζξσπνη 

έρνπλ θνβεζεί. 

 

Δάλ ην ηζη αλέβεη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ θαη δελ κπνξεί λα θαηέβεη, είλαη κφλν 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε. ε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιχ θαηξφ, ίζσο θαη 

κηζφ ρξφλν, θαη αθφκα λα κελ θαηέβεη. Δάλ ππάξμεη ηέηνηα πεξίπησζε, κπνξεί απηφο ν 

άλζξσπνο λα βξεη έλαλ γλήζην δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ λα νδεγήζεη ην ηζη θάησ θαη ηφηε ζα 

κπνξέζεη λα θαηέβεη. ηαλ θαηά ηελ εμάζθεζή ζαο, φζνη απφ εζάο λνηψζεηε φηη ην ηζη δελ 

κπνξεί λα πεξάζεη έλα πέξαζκα ή λα θαηέβεη θάησ, πξέπεη λα ςάμεηε γηα ηηο αηηίεο κέζα ζην 

ζίλζηλγθ ζαο, γηα λα δείηε εάλ έρεηε θνιιήζεη ζ’ απηφ ην επίπεδν γηα πάξα πνιχ θαηξφ θαη αλ 

πξέπεη λα βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο! Μφιηο πξαγκαηηθά βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ζα 

δηαπηζηψζεηε απηφ ην ηζη λα θαηεβαίλεη. Γελ κπνξείηε λα επηδηψθεηε κφλν ηε κεηακφξθσζε ηνπ 

γθνλγθ ζην θπζηθφ ζψκα ρσξίο λα δίλεηε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ ζίλζηλγθ ζαο. Σν πξφβιεκα 

ζα πεξηκέλεη κέρξη λα βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβνχλ 

θαζνιηθέο αιιαγέο. Αθφκα θη αλ ην ηζη είλαη φλησο κπινθαξηζκέλν, δελ ζα πξνθαιέζεη θαλέλα 

πξφβιεκα. πλήζσο είλαη νη δηθνί καο ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ εμσηεξηθεχνληαη. Δάλ 

θάπνηνο καδί κ’ απηφ αθνχζεη απφ θάπνηνπο ςεπην-δάζθαινπο ηνπ ηζηγθφλγθ φηη θάηη πάεη 

ζηξαβά φηαλ ην ηζη θηλείηαη πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ, ηφηε ζα θνβεζεί πάξα πνιχ. Έλαο 

ηέηνηνο θφβνο κπνξεί πξαγκαηηθά λα θέξεη ζ’ απηφλ ηνλ άλζξσπν πξνβιήκαηα. Μφιηο 

ηξνκάμεηο απηφ είλαη κία πξνζθφιιεζε – ζηνλ θφβν. Γελ είλαη πξνζθφιιεζε; Μφιηο ε 

πξνζθφιιεζή ζνπ αλαδπζεί, δελ ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί; ζν πην πνιχ ην θνβάζαη, ηφζν πην 

άξξσζηνο ζα θαίλεζαη. Ζ πξνζθφιιεζή ζαο απηή πξέπεη λα αθαηξεζεί. Δίλαη γηα λα δηδαρζείηε 

ην κάζεκα, λα εγθαηαιείςεηε ην θφβν ζαο θαη λα κπνξέζεηε λα πξννδεχζεηε. 

 

Οχηε νη αζθνχκελνη ζα ληψζνπλ άλεηα ζσκαηηθά ζηε κειινληηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, αθνχ 

ηα ζψκαηά ηνπο ζα αλαπηχμνπλ πνιιψλ εηδψλ γθνλγθ, ηα νπνία είλαη φια πνιχ ηζρπξά 

πξάγκαηα θαη θηλνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κέζα ζηα ζψκαηά ηνπο. Καηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξφπν ζα ζαο θάλνπλ λα ληψζεηε δπζθνξία. Ζ αηηία ηεο δπζθνξίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν ν 

θφβνο ζαο κήπσο έρεηε θάπνηα αξξψζηηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξάγκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ζψκα ζαο είλαη πνιχ ηζρπξά θαη είλαη φια γθνλγθ, ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη πνιιά έκβηα φληα. Δάλ θηλνχληαη, ζσκαηηθά ζα αηζζάλεζηε θαγνχξα, πφλν, δπζαξέζθεηα 

θ.ιπ. Σα άθξα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα θαη ζα ππάξμνπλ παληφο 

είδνπο ζπκπηψκαηα. Γηα φζν ρξφλν ην ζψκα ζαο δελ είλαη εληειψο κεηακνξθσκέλν απφ χιε 

πςειήο ελέξγεηαο, ζα ληψζεηε έηζη. πσο θαη λα έρεη, πξέπεη λα ην δείηε ζαλ θαιφ πξάγκα. Δάλ, 

ελψ είζηε αζθνχκελνο, ζπκπεξηθέξεζηε πάληα ζαλ θαζεκεξηλφο άλζξσπνο θαη πάληα ζθέθηεζηε 

φηη έρεηε αξξψζηηεο, πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα; ηαλ θαηά ηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο, πξνθχπηεη κηα δνθηκαζία θη εζείο αθφκα ζπκπεξηθέξεζηε ζαλ θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο, ηφηε ζα έιεγα φηη ην ζίλζηλγθ ζαο εθείλε ηε ζηηγκή έρεη πέζεη ζην επίπεδν ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Σνπιάρηζηνλ ζ’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεηε πέζεη ζην επίπεδν 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 

 

αλ πξαγκαηηθνί αζθνχκελνη πξέπεη λα θνηηάκε ηα δεηήκαηα απφ πνιχ πςειφ επίπεδν θη 

φρη απφ ην επίπεδν ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Αλ πηζηέςεηε φηη είζηε άξξσζηνη, ηφηε 

πξάγκαηη απηφ κπνξεί λα ζαο θάλεη λα αξξσζηήζεηε. Κη απηφ επεηδή ηε ζηηγκή πνπ ζα 

πηζηέςεηε φηη είζηε άξξσζηνο, ην επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ζαο ζα είλαη ηφζν πςειφ φζν ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Ζ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ε γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο δελ 

πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε αξξψζηηα, εηδηθά ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε. Δίλαη γλσζηφ φηη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά πξνθαιεί κηα αξξψζηηα ζηνπο αλζξψπνπο είλαη εβδνκήληα ηνηο εθαηφ ςπρνινγηθφ 
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θαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ θπζηνινγηθφ. πλήζσο θαηαξξένπλ πξψηα ςπρνινγηθά –ν λνπο ηνπο 

βηψλεη έλα ηεξάζηην πλεπκαηηθφ βάξνο πνπ δελ κπνξεί λα ην αληέμεη– πξηλ ε θαηάζηαζε ηεο 

αξξψζηηαο επηδεηλσζεί δξακαηηθά. πλήζσο έηζη είλαη. Γηα παξάδεηγκα, ήηαλ θάπνηε έλαο 

άλζξσπνο πνπ ηνλ είραλ δεκέλν ζε έλα θξεβάηη. Πήξαλ ην έλα ηνπ ρέξη θαη ηνπ είπαλ φηη ζα ην 

ραξάμνπλ γηα λα αηκνξξαγήζεη. Σφηε ηνπ θάιπςαλ ηα κάηηα θαη γξαηζνχληζαλ ηνλ θαξπφ ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ κηα θνξά (νχηε ηνλ έθνςαλ νχηε αηκνξξαγνχζε). Άλνημαλ κεηά κηα βξχζε έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα αθνχεη ην λεξφ λα ζηάδεη θαη έηζη λφκηζε φηη ήηαλ ην δηθφ ηνπ αίκα πνπ έζηαδε. Ο 

άλζξσπνο απηφο πέζαλε ιίγν αξγφηεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε είρε θνπεί νχηε 

αηκνξξαγνχζε – ήηαλ ην λεξφ πνπ έζηαδε. Σν κπαιφ ηνπ πξνθάιεζε ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Δάλ 

δηαξθψο πηζηεχεηε φηη είζηε άξξσζηνη, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο 

πξνβιήκαηα πγείαο. Κη απηφ επεηδή ην ζίλζηλγθ ζαο έρεη πέζεη ζην επίπεδν ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ θαη έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο θπζηθά έρεη αξξψζηηεο. 

 

Χο αζθνχκελνη, αλ δηαξθψο ζθέθηεζηε φηη είλαη αξξψζηηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ 

γπξεχεηε. Αλ γπξεχεηε κηα αξξψζηηα, ζα έξζεη ζην ζψκα ζαο. Χο αζθνχκελνη ην επίπεδν ηνπ 

ζίλζηλγθ ζαο πξέπεη λα είλαη πςειφ. Γελ πξέπεη δηαξθψο λα αλεζπρείηε φηη είλαη αξξψζηηα, γηαηί 

απηφο θαζαπηφο ν θφβνο ηεο αξξψζηηαο είλαη κηα πξνζθφιιεζε θαη κπνξεί παξνκνίσο λα ζαο 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ρξεηάδεηαη λα εμαιείςεηε θάξκα θαη απηφ 

είλαη επψδπλν. Πψο είλαη δπλαηφλ λα απμήζεηε γθνλγθ κέζα ζηελ άλεζε; Πψο αιιηψο ζα 

κπνξνχζαηε λα μεθνξησζείηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο; Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ κηα ηζηνξία απφ 

ηνλ Βνπδηζκφ. Ήηαλ θάπνηε έλαο πνπ κεηά απφ πνιχ θφπν ζηελ θαιιηέξγεηα έγηλε Άξραη. Δίρε 

θηάζεη ζρεδφλ ε ζηηγκή πνπ ζα πεηχραηλε ηνλ Οξζφ Καξπφ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζα γηλφηαλ 

έλαο Άξραη – πψο ήηαλ δπλαηφλ λα κελ είλαη ραξνχκελνο; Θα ππεξέβαηλε ηα Σξία Βαζίιεηα! 

Απηή ε αλαηαξαρή φκσο είλαη πξνζθφιιεζε, ε πξνζθφιιεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ. Έλαο Άξραη 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο απφ πξνζθνιιήζεηο κε θαξδηά πνπ δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί. Έηζη 

απέηπρε θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ θαηέιεμε κάηαηα. Δθφζνλ απέηπρε, έπξεπε λα αξρίζεη πάιη απφ 

ηελ αξρή. Άξρηζε εθ λένπ ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θαη κεηά απφ πάξα πνιχ θφπν πάιη πέηπρε ζηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπ. Απηή ηε θνξά θνβήζεθε θαη είπε ζηνλ εαπηφ ηνπ: «Γελ πξέπεη λα ελζνπζηαζηψ. 

Αιιηψο, πάιη ζα απνηχρσ». Με ην πνπ αλέπηπμε απηφλ ηνλ θφβν, απέηπρε πάιη. Ο θφβνο είλαη θη 

απηφο πξνζθφιιεζε. 

 

Τπάξρεη άιιε κηα πεξίπησζε. ηαλ έλαο άλζξσπνο γίλεηαη ςπρσηηθφο, νη άιινη άλζξσπνη 

ιέλε φηη έρεη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Τπάξρνπλ κάιηζηα νξηζκέλνη πνπ πεξηκέλνπλ θηφιαο 

απφ εκέλα λα ζεξαπεχζσ ηελ ςχρσζή ηνπο! αο ιέσ φηη ε ςχρσζε δελ είλαη αξξψζηηα θαη νχηε 

έρσ ρξφλν λα αζρνινχκαη κε ηέηνηα πξάγκαηα. Γηαηί; Γηαηί έλαο αζζελήο κε ςχρσζε δελ έρεη 

θαλελφο είδνπο ηφ θαη ην ζψκα ηνπ, νχηε παζνινγηθέο αιιαγέο έρεη, νχηε ινηκψμεηο. Καηά ηε 

γλψκε κνπ απηφ δελ είλαη αξξψζηηα. Ζ ςχρσζε πξνθαιείηαη φηαλ ε Κχξηα πλείδεζε ελφο 

αλζξψπνπ είλαη πνιχ αδχλακε. Πφζν αδχλακε; Σφζν πνπ απηφο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί ζε 

θακηά ζηηγκή λα ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ Κχξηα πλείδεζε ελφο ςπραζζελή είλαη αθξηβψο έηζη. 

Γελ ζέιεη πηα λα δηεπζχλεη ην ζψκα. Δίλαη πάληα δαιηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα έρεη επίγλσζε. 

ηαλ είλαη ηέηνηα ε θαηάζηαζε, είηε ε Βνεζεηηθή πλείδεζε είηε ηα μέλα κελχκαηα ζα 

επέκβνπλ ζ’ απηφλ. Τπάξρνπλ ηφζα πνιιά επίπεδα ζε θάζε δηάζηαζε. Κάζε ινγήο κελχκαηα ζα 

επέκβνπλ ζ’ απηφλ. Δθηφο απηνχ ε Κχξηα πλείδεζε θάπνηνπ κπνξεί λα είρε πξάμεη αδηθίεο ζε 

πξνεγνχκελεο δσέο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ρξσζηάεη κπνξεί λα ζέινπλ λα ηνλ βιάςνπλ. 

Παληφο είδνπο πξάγκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ. Δκείο ιέκε φηη απηφ είλαη φιν ην πεξί ςχρσζεο. 

Πψο κπνξψ εγψ λα ην γηαηξέςσ γηα ζαο; Θα έιεγα φηη πξάγκαηη έηζη αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη 

ςχρσζε. Ση κπνξεί λα γίλεη κ’ απηφ; Δθπαηδεχζηε ην άηνκν απηφ θαη βνεζήζηε ηνλ λα αλαθηήζεη 

ηελ ζπλείδεζή ηνπ, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη απηφ. Αλ ην παξαηεξήζεηε, ζα δείηε φηη 

φηαλ έλαο γηαηξφο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή ζεθψλεη ηελ ειεθηξνθφξα ιαβή ηνπ ειεθηξνζφθ ζην 

ρέξη ηνπ, ην ςπρσηηθφ άηνκν θνβάηαη ηφζν πνιχ πνπ ακέζσο ζηακαηά λα ιέεη νπνηεζδήπνηε 

αλνεζίεο. Γηαηί; Γηαηί εθείλε ηε ζηηγκή ε Κχξηα πλείδεζή ηνπ επαλαθηά ηνλ έιεγρν θαη 

θνβάηαη ην ειεθηξνζφθ. 

 

πλήζσο κφιηο έλαο άλζξσπνο πεξλά ηελ πφξηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, ζα ζέιεη λα 

ζπλερίζεη. ινη έρνπλ ηε «Φχζε ηνπ Φν» θαη ηελ θαξδηά γηα θαιιηέξγεηα. Δπνκέλσο, αθνχ ηε 

κάζνπλ, πνιινί αζθνχκελνη ζα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. Γελ έρεη 
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ζεκαζία αλ κπνξέζεη απηφο ν άλζξσπνο λα επηηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηα ή λα ιάβεη ηνλ Φα. ε 

θάζε πεξίπησζε έρεη ηελ θαξδηά λα αθνινπζήζεη ην Σάν θαη πάληα ζα αλαδεηά λα ην αζθήζεη. 

ινη γλσξίδνπλ φηη απηφο ν άλζξσπνο αζθεί ηζηγθφλγθ. Οη άλζξσπνη ζηε δνπιεηά ηνπ ην 

γλσξίδνπλ, νη γλσζηνί θαη νη γείηνλέο ηνπ ην μέξνπλ θη απηνί. Αιιά ζθεθηείηε ην φινη: 

Πξαγκαηηθή άζθεζε θαιιηέξγεηαο – πνηνο έθαλε ηέηνην πξάγκα πξηλ κεξηθά ρξφληα; Καλέλαο. 

Μφλν ε πξαγκαηηθή άζθεζε θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ζαο. Αιιά σο 

θνηλφο άλζξσπνο εμαζθεί θη απηφο ηζηγθφλγθ κφλν γηα ζεξαπεία θαη πγεία. Πνηνο ζα αιιάμεη ηελ 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ; Χο έλαο θνηλφο άλζξσπνο κηα κέξα ζα θνιιήζεη θάπνηα αξξψζηηα ή 

θάπνηα άιιε κέξα ζα αληηκεησπίζεη θάπνην άιιν πξφβιεκα. Κάπνηα κέξα κπνξεί λα γίλεη 

ςπρσηηθφο ή λα πέζεη λεθξφο. Οιφθιεξε ε δσή ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ είλαη αθξηβψο έηζη. Αλ 

θαη κπνξεί λα δείηε έλαλ άλζξσπν λα εμαζθεί ηζηγθφλγθ ζην πάξθν, ζηελ νπζία δελ αζθεί 

πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα. Αλ θαη επηζπκεί λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα πξνο έλα αλψηεξν επίπεδν, 

δελ κπνξεί λα ην επηηχρεη ρσξίο λα ιάβεη κηα νξζφδνμε δηδαζθαιία. Έρεη κφλν ηελ επηζπκία λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα πξνο αλψηεξν επίπεδν. Απηφο ν άλζξσπνο είλαη αθφκα αζθνχκελνο ηνπ 

ηζηγθφλγθ ζην ρακειφ επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο. Καλείο δελ ζα αιιάμεη ην κνλνπάηη 

ηεο δσήο ηνπ θη έηζη ζα έρεη αξξψζηηεο. Καη αλ δελ ππνινγίδεη ηελ αξεηή, δελ πξφθεηηαη λα 

γηαηξεπηεί. Γελ είλαη αιήζεηα φηη κφιηο έλαο άλζξσπνο εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ δελ ζα έρεη πιένλ 

πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

Θα πξέπεη θάπνηνο λα αζθεί πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα θαη λα δίλεη πξνζνρή ζην ζίλζηλγθ 

ηνπ. Μφλν κε ηελ εηιηθξηλή άζθεζε θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα εμαιεηθζεί ε αξξψζηηα. Δπεηδή ε 

εμάζθεζε ηζηγθφλγθ δελ είλαη ζσκαηηθή άζθεζε αιιά θάηη πέξαλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, 

γη’ απηνχο πνπ ην αζθνχλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλψηεξε αξρή θαη αλψηεξν κέηξν ζχγθξηζεο. 

Απηά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν. Παξ’ φια απηά πνιινί 

άλζξσπνη δελ ην θάλνπλ απηφ θαη παξακέλνπλ θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Γη’ απηφ, φηαλ έξζεη ε 

ψξα, πάιη ζα αξξσζηήζνπλ. Έηζη κηα κέξα μαθληθά απηφο ν άλζξσπνο κπνξεί λα ππνζηεί 

εγθεθαιηθή ζξφκβσζε, μαθληθά λα θνιιήζεη απηή ή ηελ άιιε αξξψζηηα ή λα γίλεη ςπρσηηθφο. 

ινη γλσξίδνπλ φηη εμαζθεί ηζηγθφλγθ. Μφιηο γίλεη ςπρσηηθφο, ν θφζκνο ζα πεη «έρεη 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο» θαη απηφ ζα κείλεη ζαλ ξεηζηληά. θεθηείηε ην φινη. Δίλαη ινγηθφ 

απηφ; Έλαο ακχεηνο άλζξσπνο δελ μέξεη ηη ζπκβαίλεη. Δίλαη δχζθνιν αθφκε θαη γηα ηνπο 

εηδηθνχο ή θαη γηα πνιινχο αζθνχκελνπο λα γλσξίδνπλ ηη αιεζηλά ζπκβαίλεη. Αλ απηφο ν 

άλζξσπνο γίλεη ςπρσηηθφο ζην ζπίηη, κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν πξνβιεκαηηθφ, αλ θαη πάιη νη 

άλζξσπνη ζα πνπλ φηη ην απφθηεζε απφ ηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ. Αλ φκσο απηφο ν 

άλζξσπνο γίλεη ςπρσηηθφο ζε ηφπν εμάζθεζεο, ζα είλαη ηξνκεξφ. Μηα κεγάιε ξεηζηληά ζα 

πξνζθνιιεζεί πνπ ζα είλαη αδχλαηνλ λα αθαηξεζεί, παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο. Οη εθεκεξίδεο 

ζα γξάθνπλ φηη «ε εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ νδεγεί ζε παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο». Οξηζκέλνη 

άλζξσπνη ελαληηψλνληαη ζην ηζηγθφλγθ ρσξίο θαλ λα ην γλσξίδνπλ: «Κνίηα, πξηλ απφ ιίγν ήηαλ 

κηα ραξά θάλνληαο εθεί αζθήζεηο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ηψξα έρεη θαηαιήμεη έηζη». Ναη, αιιά είλαη 

θαζεκεξηλφο άλζξσπνο θαη σο ηέηνηνο νηηδήπνηε είλαη λα ηνπ ζπκβεί, ζα ζπκβεί. Μπνξεί λα έρεη 

άιιεο αξξψζηηεο ή λα ζπλαληήζεη άιια πξνβιήκαηα. Δίλαη ινγηθφ λα θαηεγνξεζεί ε εμάζθεζε 

ηνπ ηζηγθφλγθ γηα ηα πάληα; Δίλαη φπσο κε ηνπο γηαηξνχο ζηα λνζνθνκεία. Σψξα πνπ είλαη 

γηαηξνί, δελ ζα πξέπεη λα αξξσζηήζνπλ πνηέ μαλά ζηε δσή ηνπο; Πψο κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

έηζη; 

 

Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη πνιινί άλζξσπνη θάλνπλ απξφζεθηα ζρφιηα, ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ ηη πξαγκαηηθά είλαη ην ηζηγθφλγθ ή ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ. Μφιηο ππάξμεη 

πξφβιεκα, παληφο είδνπο ραξαθηεξηζκνί πξνζάπηνληαη ζην ηζηγθφλγθ. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ 

ην ηζηγθφλγθ είλαη δεκνθηιέο ζηελ θνηλσλία είλαη πνιχ κηθξή. Πνιινί άλζξσπνη δηαηεξνχλ 

άθακπηεο απφςεηο θαη δηαξθψο ην απαμηνχλ, ην δπζθεκίδνπλ θαη ην απνξξίπηνπλ. Καλείο δελ 

γλσξίδεη ηη είδνπο λννηξνπία έρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη. Δλνρινχληαη ηφζν πνιχ κε ην ηζηγθφλγθ, 

ιεο θαη έρεη λα θάλεη θάηη κ’ απηνχο. Μφιηο αλαθεξζεί ε ιέμε ηζηγθφλγθ ζα ην απνθαιέζνπλ 

θνκπνγηαλληηηζκφ. Σν ηζηγθφλγθ είλαη επηζηήκε θαη κάιηζηα αλψηεξε επηζηήκε. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή νη λννηξνπίεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιχ άθακπηεο θαη ε γλψζε ηνπο πνιχ 

πεξηνξηζκέλε. 

 

Τπάξρεη άιιε κηα θαηάζηαζε πνπ ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ απνθαιείηαη 
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«θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ». Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε έρεη πλεπκαηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο, αιιά φρη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Δίλαη αζπλήζηζηα ινγηθφο. Δπηηξέςηε κνπ 

πξψηα λα εμεγήζσ φια ηα πεξί «θαηάζηαζεο ηζηγθφλγθ». Δίλαη γλσζηφ φηη ε εμάζθεζε ηνπ 

ηζηγθφλγθ πεξηιακβάλεη ην δήηεκα ηεο εγγελνχο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Τπάξρνπλ άηνκα απφ 

θάζε ρψξα ηνπ θφζκνπ πνπ πηζηεχνπλ ζηε ζξεζθεία. Δδψ θαη αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα ππάξρνπλ 

άλζξσπνη ζηελ Κίλα πνπ πηζηεχνπλ ζηνλ Βνπδηζκφ ή ζηνλ Σαντζκφ. Πηζηεχνπλ φηη ην λα θάλεηο 

ην θαιφ επηβξαβεχεηαη θαη ην λα θάλεηο ην θαθφ ηηκσξείηαη. Μεξηθνί άλζξσπνη φκσο δελ ην 

πηζηεχνπλ απηφ. Δηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο απηφ 

θαηαθξίζεθε θαη ραξαθηεξίζηεθε πξφιεςε. Κάπνηνη άλζξσπνη ζεσξνχλ πσο νηηδήπνηε δελ 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ή δελ δηδάζθεηαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία ή είλαη πέξα απφ ην επίπεδν 

ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη δελ έρεη αθφκα θαηαλνεζεί είλαη πξφιεςε. Τπήξραλ πνιινί απ’ 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πξηλ κεξηθά ρξφληα, αιιά ηψξα ππάξρνπλ ιηγφηεξνη. Αλ θαη κπνξεί λα 

κελ παξαδέρεζηε νξηζκέλα θαηλφκελα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ήδε εθδεισζεί ζηε 

δηάζηαζή καο. Γελ ηνικάηε λα ηα αλαγλσξίζεηε, αιιά ηψξα ν θφζκνο έρεη ην ζάξξνο λα κηιήζεη 

άθνβα γηα απηά. Έρεη επίζεο κάζεη νξηζκέλεο αιήζεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εμάζθεζε ηνπ 

ηζηγθφλγθ, αθνχγνληαο ή βιέπνληάο ηεο απηνπξνζψπσο. 

 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη είλαη ηφζν άθακπηνη πνπ κφιηο αλαθέξεηε ηε ιέμε «ηζηγθφλγθ» ζα 

γειάζνπλ κε εζάο απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπο. Ννκίδνπλ φηη είζηε πξνιεπηηθφο θαη πξαγκαηηθά 

αζηείνο. Μφιηο ηνπο αλαθέξεηε θάπνηα απφ ηα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ηζηγθφλγθ, ζα 

ζαο ζεσξήζνπλ πξαγκαηηθά αλίδεν. Αλ θαη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο, ε 

εγγελήο ηνπ πνηφηεηα κπνξεί λα κελ είλαη θαθή. Δάλ έρεη θαιή εγγελή πνηφηεηα θαη ζέιεη λα 

εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ, είλαη πηζαλφλ ην Σξίην ηνπ Mάηη λα αλνίμεη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν θαη 

ίζσο εθδειψζεη θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ πηζηεχεη ζην ηζηγθφλγθ, αιιά δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί φηη δελ ζα αξξσζηήζεη. ηαλ αξξσζηήζεη, ζα πάεη ζην λνζνθνκείν. Αλ νη γηαηξνί ηεο 

δπηηθήο ηαηξηθήο δελ κπνξέζνπλ λα ηνλ ζεξαπεχζνπλ, ζα πάεη λα δεη γηαηξνχο ηεο θηλέδηθεο 

ηαηξηθήο. Αλ νχηε νη γηαηξνί ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο κπνξέζνπλ λα ηνλ ζεξαπεχζνπλ αιιά νχηε 

θαη θάπνηα παξαδνζηαθή ζπληαγή ιεηηνπξγήζεη, ηφηε ζα ζθεθηεί ην ηζηγθφλγθ θαη ζα 

αλαινγηζηεί: «Θα δνθηκάζσ ηελ ηχρε κνπ κε ην ηζηγθφλγθ λα δσ αλ φλησο κπνξεί λα 

ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηά κνπ». Θα έξζεη κε πνιχ δηζηαγκφ. Λφγσ ηεο θαιήο εγγελνχο 

πνηφηεηάο ηνπ κφιηο εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ, ζα ηα πάεη πνιχ θαιά απφ ηελ αξρή. Ίζσο λα 

ελδηαθεξζεί έλαο δάζθαινο γη’ απηφλ ή ίζσο κηα αλψηεξε δσή ζε άιιε δηάζηαζε λα ηνλ 

βνεζήζεη. Ξαθληθά ην Σξίην ηνπ Μάηη αλνίγεη ή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εκηθψηηζεο. Με ην 

Σξίην Μάηη αλνηρηφ ζε πνιχ πςειφ επίπεδν κπνξεί μαθληθά λα δεη έλα κέξνο απφ ηελ αιήζεηα 

ηνπ ζχκπαληνο. Δθηφο απηνχ, ζα έρεη θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Ση ζα ιέγαηε αλ έλαο ηέηνηνο 

άλζξσπνο δεη απηά ηα πξάγκαηα, κπνξεί ην κπαιφ ηνπ λα ην αληέμεη; ε ηη είδνπο ςπρηθή 

θαηάζηαζε λνκίδεηε φηη ζα είλαη; Απηά πνπ θάπνηε ηα ζεσξνχζε πξνιήςεηο, απνιχησο απίζαλα 

θαη γεινία, φηαλ νη άιινη κηινχζαλ γη’ απηά, απηά ινηπφλ βξίζθνληαη αθξηβψο εδψ κπξνζηά ζηα 

κάηηα ηνπ σο κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα θαη πξάγκαηη έξρεηαη ζε επαθή κ’ απηά. Έηζη 

ην κπαιφ ηνπ δελ κπνξεί λα ην αληέμεη, αθνχ ε λνεηηθή πίεζε είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Απηά 

πνπ ιέεη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηνπο άιινπο, παξ’ φιν πνπ ν λνπο ηνπ είλαη 

ινγηθφο. Απιά δελ κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Έρεη 

αλαθαιχςεη φηη απηφ πνπ θάλεη ε αλζξσπφηεηα είλαη ιάζνο, ελψ απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ άιιε 

πιεπξά είλαη ζπλήζσο ζσζηφ. Αλ φκσο πξάηηεη ζχκθσλα κε ηελ άιιε πιεπξά, νη άλζξσπνη ηνπ 

ιέλε φηη είλαη ιάζνο. Γελ κπνξνχλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ, θη έηζη ιέλε φηη έρεη παξαθξνζχλε 

θαιιηέξγεηαο. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν άλζξσπνο απηφο δελ έρεη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ εζάο πνπ εμαζθείηε ηζηγθφλγθ δελ ζα γίλεηε θαζφινπ έηζη. Μφλν απηά ηα 

πνιχ πξνθαηεηιεκκέλα άηνκα ζα βηψζνπλ απηή ηελ «θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ». Πνιινί εδψ ζην 

αθξναηήξην έρνπλ ην Σξίην Μάηη ηνπο αλνηρηφ – πάξα πνιινί. Έρνπλ φλησο δεη πξάγκαηα ζε 

άιιεο δηαζηάζεηο. Γελ είλαη έθπιεθηνη, αηζζάλνληαη πνιχ θαιά θαη νχηε ην κπαιφ ηνπο 

ζπγθινλίζηεθε νχηε βξίζθνληαη ζ’ απηή ηελ «θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ». Δπξηζθφκελνο θάπνηνο ζ’ 

απηή ηελ «θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ» είλαη πνιχ ζψθξσλ θαη απηά πνπ ιέεη είλαη βαζπζηφραζηα θαη 

πνιχ ινγηθά. Δίλαη κφλν φηη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ πηζηεχνπλ απηά πνπ ιέεη. Μπνξεί 

θακηά θνξά λα ζαο πεη φηη είδε θάπνηνλ πνπ έρεη πεζάλεη θαη απηφο ν άλζξσπνο ηνπ είπε λα 
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θάλεη θάηη. Πψο κπνξνχλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη λα ην πηζηέςνπλ απηφ; Αξγφηεξα ζα 

θαηαιάβεη φηη απηά ηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηα θξαηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κε κηιά γη’ απηά. 

Αθνχ κπνξέζεη λα εμηζνξξνπήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, φια ζα είλαη εληάμεη. 

πλήζσο απηνί νη άλζξσπνη θέξνπλ θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά νχηε θη απηφ είλαη 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. 

 

Τπάξρεη κηα άιιε θαηάζηαζε πνπ ιέγεηαη «αιεζηλή παξαθξνζχλε» θαη είλαη πνιχ ζπάληα. 

Απηή ε «αιεζηλή παξαθξνζχλε» γηα ηελ νπνία κηιάκε δελ αθνξά άλζξσπν πνπ είλαη πξάγκαηη 

παξάθξσλ. Καη νχηε ζεκαίλεη απηφ. εκαίλεη ηελ «θαιιηέξγεηα ηεο αιήζεηαο». Ση είλαη ε 

«αιεζηλή παξαθξνζχλε»; Θα έιεγα φηη κεηαμχ αζθνπκέλσλ είλαη πνιχ ζπάλην λα βξεζεί έλαο 

ηέηνηνο άλζξσπνο, ίζσο λα είλαη έλαο ζηνπο εθαηφ ρηιηάδεο. Έηζη δελ είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν θαη 

νχηε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζηελ θνηλσλία. 

 

πλήζσο ππάξρεη κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ «αιεζηλή παξαθξνζχλε». Ο άλζξσπνο απηφο 

πξέπεη λα έρεη άξηζηε εγγελή πνηφηεηα θαη λα είλαη πνιχ ειηθησκέλνο. ηαλ θάπνηνο είλαη ζηα 

γεξάκαηα, δελ έρεη πνιχ ρξφλν λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Οη άλζξσπνη κε άξηζηε εγγελή πνηφηεηα 

είλαη εδψ ζπλήζσο κε απνζηνιή θαη έρνπλ έξζεη απφ πνιχ πςειά επίπεδα – φινη θνβνχληαη λα 

έξζνπλ ζ’ απηή ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, θαζψο ε κλήκε ζβήλεηαη θαη δελ ζα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαλέλαλ. ηαλ θάπνηνο έξρεηαη ζ’ απηφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ηνλ ζπξψρλεη λα επηδηψθεη θήκε ή πεξηνπζία, 

κέρξη λα πέζεη ηειηθά ζην επίπεδν ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γελ ζα ππάξρεη πιένλ θακία 

ειπίδα λα δξαπεηεχζεη απφ εδψ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, θαλέλαο δελ ηνικά λα έξζεη εδψ – φινη 

θνβνχληαη. Τπάξρνπλ φκσο κεξηθνί ηέηνηνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη εδψ. Αθνχ θηάζνπλ, 

πξαγκαηηθά ράλνληαη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη πξαγκαηηθά είλαη έηνηκνη λα 

πέζνπλ έρνληαο θάλεη πνιιέο αδηθίεο ζηε δσή ηνπο. ηαλ θάπνηνο δεη γηα λα παιεχεη γηα 

πξνζσπηθφ θέξδνο, δηαπξάηηεη έλα ζσξφ αδηθίεο θαη επνκέλσο ρξσζηάεη ζηνπο άιινπο πάξα 

πνιιά. Ο δάζθαιφο ηνπ βιέπεη φηη πξφθεηηαη λα πέζεη. κσο απηφο είλαη θάπνηνο κε Θέζε 

Καξπνχ – έηζη ν δάζθαινο δελ ζα ηνλ αθήζεη λα πέζεη ηφζν εχθνια! Ση κπνξεί λα γίλεη; Ο 

δάζθαιφο ηνπ είλαη πνιχ αλήζπρνο, δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα ηνπ επηηξέςεη λα αζθήζεη 

θαιιηέξγεηα. Πνχ ζα κπνξνχζε λα βξεη δάζθαιν απηή ηελ ψξα; Θα πξέπεη λα επηζηξέςεη, 

αζθψληαο θαιιηέξγεηα απφ ηελ αξρή. Αιιά πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ εχθνια; ηα γεξάκαηα 

είλαη πνιχ αξγά γη’ απηφλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Πνχ κπνξεί λα βξεη άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

θαη γηα ηνλ λνπ θαη γηα ην ζψκα; 

 

Μφλνλ εθφζνλ έρεη άξηζηε εγγελή πνηφηεηα θαη θάησ απ’ απηή ηελ αζπλήζηζηε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζ’ απηφλ ε κέζνδνο ηεο «αιεζηλήο παξαθξνζχλεο». Με άιια 

ιφγηα, φηαλ δελ ππάξρεη απνιχησο θακία ειπίδα γη’ απηφλ ηνλ άλζξσπν λα επηζηξέςεη ζηελ 

αξρή απφ κφλνο ηνπ, ηφηε κπνξεί λα πηνζεηεζεί απηή ε κέζνδνο –δειαδή λα γίλεη παξάθξσλ– 

πνπ ζεκαίλεη πσο νξηζκέλα κέξε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ ζα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εκείο νη άλζξσπνη θνβφκαζηε ην θξχν θαη ηε βξσκηά, έηζη απηά ηα κέξε ηνπ 

κπαινχ πνπ θνβνχληαη ην θξχν θαη ηε βξσκηά ζα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Μφιηο 

απελεξγνπνηεζνχλ νξηζκέλα κέξε ηνπ εγθεθάινπ απηφο ν άλζξσπνο ζα παξνπζηάζεη δηαλνεηηθά 

πξνβιήκαηα θαη πξαγκαηηθά ζα αξρίζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηξειφο. Αιιά απηνχ ηνπ είδνπο 

ν άλζξσπνο ζπλήζσο δελ δηαπξάηηεη αδηθίεο, δελ πξνζβάιιεη, νχηε ρηππά αλζξψπνπο. Αληίζεηα, 

ζπρλά θάλεη θαιέο πξάμεηο, αιιά είλαη πνιχ ζθιεξφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπεηδή δελ 

ζπλεηδεηνπνηεί ην θξχν, ηνλ ρεηκψλα ζα ηξέρεη κέζα ζηα ρηφληα μππφιπηνο θαη ζα θνξά ιεπηά 

ξνχρα. Σα πφδηα ηνπ ζα παγψλνπλ ζε ζεκείν βαξηάο αηκνξξαγίαο. Δπεηδή δελ ζπλεηδεηνπνηεί ηε 

βξσκηά, ζα ηνικά λα θάεη θφπξαλα θαη λα πηεη νχξα. Δίρα γλσξίζεη θάπνηε έλα ηέηνην άηνκν 

πνπ κε επραξίζηεζε έηξσγε θφπξαλα αιφγνπ ζαλ λα ήηαλ θάηη πνιχ γεπζηηθφ, παξ’ φιν πνπ 

ήηαλ πνιχ ζθιεξά θαη παγσκέλα. Μπνξνχζε λα ππνθέξεη δπζθνιίεο πνπ έλαο θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο δελ ζα ππέθεξε κε ελζπλείδεην λνπ. Απιψο θαληαζηείηε πφζν απηή ε παξαθξνζχλε 

ηνλ έθαλε λα ππνθέξεη. Βέβαηα ηέηνηνη άλζξσπνη ζπλήζσο έρνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη απ’ απηνχο είλαη ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Ήηαλ κηα ειηθησκέλε γπλαίθα ζην 

παξειζφλ πνπ –φπσο ζπλεζηδφηαλ ηφηε– ήηαλ ππφ πεξηνξηζκφ, αιιά παξ’ φια απηά κπνξνχζε 

άλεηα λα πεδά πάλσ απφ ηνίρν χςνπο δχν κέηξσλ ή θαη πεξηζζφηεξν. ηαλ ε νηθνγέλεηά ηεο 

είδε φηη ήηαλ παξάθξσλ θαη δηαξθψο έηξερε έμσ απφ ην ζπίηη, ηελ θιείδσζαλ κέζα ζην ζπίηη. 
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Μφιηο ε νηθνγέλεηά ηεο έθεπγε απφ ην ζπίηη, μεθιείδσλε ηελ πφξηα ζηξέθνληαο απιά ηα 

δάθηπιά ηεο πξνο ηελ θιεηδαξηά. Σφηε ην έζθαγε. Αξγφηεξα ηελ έδεζαλ κε ζηδεξέληεο αιπζίδεο. 

ηαλ φινη έθεπγαλ απφ ην ζπίηη, ηίλαδε ηηο αιπζίδεο κε επθνιία. Ήηαλ αδχλαηνλ λα ηελ 

πεξηνξίζνπλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ππέθεξε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Δπεηδή ππέθεξε πνιχ θαη 

πνιχ ζθιεξά, ζχληνκα ζα μεπιήξσλε ηα ρξέε απφ ηηο αδηθίεο ηεο. Απηφ δελ παίξλεη πάλσ απφ 

ηξία ρξφληα θαη ζπλήζσο κφλν έλα ή δχν ρξφληα, αθνχ απηά ηα βάζαλα ήηαλ πξαγκαηηθά 

ηεξάζηηα. Αξγφηεξα ζα θαηαιάβαηλε ακέζσο ην ηη είρε ζπκβεί. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηεο, ακέζσο μεθιεηδψλεηαη ην γθνλγθ ηεο θαη φιεο νη ζετθέο δπλάκεηο αλαδχνληαη. 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ ζπάληεο, αιιά έρνπλ ππάξμεη ζηελ ηζηνξία. Άλζξσπνη κε κέζε 

εγγελή πνηφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα ην θάλνπλ απηφ. Δίλαη γλσζηφ ζηελ ηζηνξία θαη έρνπλ φλησο 

ηεθκεξησζεί παξάθξνλεο κνλαρνί ή παξάθξνλεο Σαντζηέο, ζαλ ηνλ παξάθξνλα κνλαρφ πνπ 

έδησμε ηνλ Σζηλ Υνχη
1
 απφ ηνλ λαφ κε κηα ζθνχπα, θαζψο θαη άιιεο ηζηνξίεο γηα παξάθξνλεο 

Σαντζηέο. Τπάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο θιαζηθέο αθεγήζεηο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζίγνπξα δελ ππάξρεη. 

Δάλ θάπνηνο κπνξεί λα «παξάγεη θσηηά»
2
 θαη αλ είλαη πξάγκαηη έηζη, ζα έιεγα φηη ην άηνκν απηφ 

είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ. Δάλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα αλάςεη θσηηά αλνίγνληαο ην ζηφκα 

ηνπ ή εθηείλνληαο ην ρέξη ή κπνξεί λα αλάςεη ην ηζηγάξν κε ην δάθηπιν, απηφ ζα ην 

απνθαινχζα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα. 

Γαηκνληθή Παξέκβαζε ζηελ Καιιηέξγεηα 

Ση είλαη ε «δαηκνληθή παξέκβαζε ζηελ θαιιηέξγεηα»; Δίλαη ε παξέκβαζε πνπ ζπλήζσο 

ζπλαληάκε ζηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ. Πψο είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί δαηκνληθή 

παξέκβαζε απφ ηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ; Ζ αηηία είλαη πσο είλαη πνιχ δχζθνιν φηαλ ζέιεηε 

λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεηχρεηε ζηε γλήζηα θαιιηέξγεηα ρσξίο 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θάζελ κνπ. Με ην πνπ βγείηε απφ ηελ πφξηα, ε δσή ζαο κπνξεί λα κπεη ζε 

θίλδπλν. Σν Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ δελ εμαιείθεηαη. Δπνκέλσο είλαη πηζαλφλ ζηηο 

θνηλσληθέο ζαο ζπλαιιαγέο απφ πξνεγνχκελεο δσέο λα ρξσζηνχζαηε ζε θάπνηνπο, λα 

εθκεηαιιεπηήθαηε άιινπο ή λα δηαπξάμαηε άιιεο αδηθίεο. Έηζη απηνί νη πηζησηέο ζα ζαο 

ςάμνπλ. ηνλ Βνπδηζκφ ιέγεηαη φηη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαξκηθή αληαπφδνζε. Αλ 

ρξσζηάηε θάηη ζε θάπνηνλ, ζα ζαο βξεη γηα ηελ απνπιεξσκή. Αλ πάξεη πεξηζζφηεξα γηα 

αληαπφδνζε, ζα πξέπεη λα ζαο επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηελ επφκελε θνξά. Αλ έλαο γηνο είλαη 

αζεβήο πξνο ηνπο γνλείο ηνπ, ζα αληαιιάμνπλ ζέζεηο ζηελ επφκελε δσή. Έηζη ζπλερίδνπλ θαη 

ζπλερίδνπλ νη θχθινη. Αιιά έρνπκε φλησο δεη δαίκνλεο λα παξεκβαίλνπλ, γηα λα ζαο εκπνδίζνπλ 

λα εμαζθήζεηε ηζηγθφλγθ. ια απηά έρνπλ θαξκηθή ζρέζε θαη δελ ππάξρνπλ ρσξίο ιφγν. Γελ ζα 

επηηξεπφηαλ λα ππάξρνπλ ρσξίο ιφγν. 

 

Ζ πην θνηλή κνξθή δαηκνληθήο παξέκβαζεο είλαη ε εμήο: Πξηλ θάλεηε ηηο αζθήζεηο, ην 

πεξηβάιινλ ζαο είλαη ζρεηηθά ήζπρν. Σψξα πνπ κάζαηε ηηο αζθήζεηο, ζέιεηε δηαξθψο λα ηηο 

θάλεηε. Μφιηο φκσο θάζεζηε γηα δηαινγηζκφ, μαθληθά ην πεξηβάιινλ ζηακαηά λα είλαη ήζπρν. 

Απηνθίλεηα θνξλάξνπλ, άλζξσπνη πεξπαηνχλ έμσ ζηνλ δηάδξνκν, κηινχλ, πφξηεο ρηππάλε θαη 

θάπνηνο έμσ αλνίγεη ξαδηφθσλν… ζε κηα ζηηγκή ε εζπρία έπαςε λα ππάξρεη. ζν δελ θάλεηε ηηο 

αζθήζεηο, ην πεξηβάιινλ είλαη πνιχ ήζπρν, κφιηο φκσο μεθηλάηε λα ηηο θάλεηε γίλεηαη έηζη. 

Πνιινί απφ εζάο δελ έρεηε αλαινγηζηεί πεξηζζφηεξν γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Απιά ην 

βξίζθεηε παξάμελν θαη ληψζεηε πνιχ απνγνεηεπκέλνη, γηαηί δελ κπνξέζαηε λα θάλεηε ηηο 

αζθήζεηο. Απηή ε «παξαμεληά» εκπφδηζε ηελ εμάζθεζή ζαο. Δίλαη δαίκνλαο πνπ παξεκβαίλεη ζ’ 

εζάο, αθνχ ρεηξαγσγεί αλζξψπνπο ψζηε λα ζαο ελνριήζνπλ. Απηή είλαη ε πην απιή κνξθή 

παξέκβαζεο θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα ζαο ζηακαηήζεη λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο. Αλ εμαζθήζεηε 

ηζηγθφλγθ θαη πεηχρεηε ην Σάν, ηη ζα γίλεη κε ηα αλεμφθιεηα ρξέε πνπ ρξσζηάηε ζε άιινπο; Γελ 

ζα ην επηηξέςνπλ θη έηζη δελ ζα ζαο αθήζνπλ λα εμαζθήζεηε ηζηγθφλγθ. Απηφ φκσο είλαη θαη 

                                                 
1
 Σζηλ Υνχη: έλαο θαθφβνπινο αμησκαηνχρνο ηεο βαζηιηθήο απιήο ηεο Νφηηαο Γπλαζηείαο νλγθ, 1127 κ.Υ. - 1279 

κ.Υ. 
2
 Παξάγεη θσηηά: θηλέδηθνο φξνο πνπ ζεκαίλεη «παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο», εδψ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη 

κεηαθνξηθά θαη θπξηνιεθηηθά. 
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έλδεημε ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ην θαηλφκελν δελ ζα 

επηηξαπεί πηα λα ππάξρεη. Με άιια ιφγηα, εθφζνλ απηά ηα ρξέε εμαληιεζνχλ, δελ ζα ηνπο 

επηηξαπεί λα έξζνπλ πάιη λα παξέκβνπλ. Κη απηφ επεηδή απηνί πνπ αζθνχλ θαιιηέξγεηα ζην 

Φάινπλ Νηάθα καο πξννδεχνπλ πνιχ γξήγνξα θαη έηζη μεπεξλνχλ πνιχ γξήγνξα ηα επίπεδά 

ηνπο. 

 

Τπάξρεη θαη άιιε κηα κνξθή δαηκνληθήο παξέκβαζεο. Γλσξίδεηε φηη εμαζθψληαο 

ηζηγθφλγθ κπνξεί λα αλνίμεη ην Σξίην Μάηη καο. Με ην Σξίην Μάηη αλνηρηφ, κεξηθνί άλζξσπνη, 

ελψ θάλνπλ ηηο αζθήζεηο ζην ζπίηη, κπνξεί λα δνπλ θάπνηεο θνβεξέο ζθελέο ή ηξνκαθηηθά 

πξφζσπα. Μεξηθά έρνπλ βξψκηθα καθξηά καιιηά θαη κεξηθά ζέινπλ λα παιέςνπλ καδί ζαο ή 

θάλνπλ δηάθνξεο ηξνκαθηηθέο θηλήζεηο. Μεξηθέο θνξέο ζα ηα δεη θάπνηνο λα ζέξλνληαη έμσ απφ 

ην παξάζπξν κε ηξνκαθηηθή φςε. Πψο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηή ε θαηάζηαζε; ια απηά είλαη 

κνξθέο παξέκβαζεο απφ δαίκνλεο. ηε δηθή καο ρνιή ηνπ Φάινπλ Νηάθα σζηφζν απηή ε 

θαηάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Ίζσο λα ζπκβαίλεη ζε έλαλ απφ ηνπο εθαηφ αλζξψπνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ ζα ζπλαληήζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Δπεηδή δελ σθειεί ζε ηίπνηα 

ηελ εμάζθεζή ζαο, δελ επηηξέπεηαη απηφ λα παξέκβεη έηζη ζ’ εζάο. ε άιιεο ζπκβαηηθέο 

πξαθηηθέο, απηνχ ηνπ είδνπο ε παξέκβαζε είλαη ην πην θνηλφ θαηλφκελν θαη δηαξθεί γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ ηζηγθφλγθ εμαηηίαο απηνχ, 

θνβνχληαη πάξα πνιχ. πλήζσο θάπνηνο πξνηηκά λα εμαζθεί ηζηγθφλγθ ην βξάδπ ζε ήζπρν 

πεξηβάιινλ. ηαλ αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη βιέπεη έλα πιάζκα πνπ κνηάδεη κηζφ θάληαζκα θαη 

κηζφο άλζξσπνο λα ζηέθεηαη αθξηβψο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ, ζα θνβεζεί ηφζν πνιχ πνπ δελ ζα 

ηνικήζεη λα εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ. Γεληθά απηφ δελ ζπκβαίλεη ζην Φάινπλ Νηάθα καο. 

Τπάξρνπλ φκσο κεξηθέο πνιχ ζπάληεο εμαηξέζεηο – νη θαηαζηάζεηο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ είλαη 

πνιχ ηδηφκνξθεο. 

 

Άιιν έλα είδνο εμάζθεζεο, είλαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαιιηέξγεηα. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ εμάζθεζε Πνιεκηθψλ Σερλψλ θαη εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο θαη είλαη πνιχ 

θνηλφ ζηε ρνιή ηνπ Σάν. ηαλ θάπνηνο καζαίλεη απηφ ην είδνο εμάζθεζεο, ζπρλά 

αληηκεησπίδεη έλα είδνο δαίκνλα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε θνηλέο πξαθηηθέο, αιιά κφλν ζ’ απηέο 

ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο ή απηέο ησλ Πνιεκηθψλ Σερλψλ. πγθεθξηκέλα, ζα 

ππάξμνπλ άλζξσπνη πνπ ζα ηνλ αλαδεηήζνπλ γηα κνλνκαρία. Τπάξρνπλ πνιινί Σαντζηέο 

αζθνχκελνη ζηνλ θφζκν θαη πνιινί απ’ απηνχο είλαη καζεηέο πνιεκηθψλ ηερλψλ ή εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο. Έλαο καζεηήο πνιεκηθψλ ηερλψλ κπνξεί θη απηφο λα αλαπηχμεη 

γθνλγθ. Γηαηί είλαη έηζη; Δάλ έλαο άλζξσπνο εμαιείςεη θάπνηεο πξνζθνιιήζεηο, φπσο ηεο θήκεο 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θέξδνπο, κπνξεί λα αλαπηχμεη γθνλγθ. κσο ε πξνζθφιιεζή ηνπ ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζα πάξεη ρξφλν λα εγθαηαιεηθζεί θαη ζα εγθαηαιεηθζεί πνιχ αξγφηεξα. Έηζη 

πηζαλφλ λα θάλεη αθφκα ηέηνηα πξάγκαηα, φηαλ είλαη ζε νξηζκέλα επίπεδα. Δλψ θάζεηαη ζε 

θαηάζηαζε χπλσζεο, ζα γλσξίδεη πνηνο εμαζθεί πνιεκηθέο ηέρλεο. Σν Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ ζα 

αθήζεη ην ζψκα ηνπ, γηα λα πξνθαιέζεη ην άιιν άηνκν ζε κνλνκαρία, λα δνπλ πνηαλνχ ε 

πνιεκηθή ηέρλε είλαη θαιχηεξε. Κη έηζη μεζπάεη ε κνλνκαρία. Απηά ηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ 

θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, φπνπ θάπνηνη άιινη κπνξεί λα έξζνπλ θαη λα ηνλ πξνθαιέζνπλ ζε κάρε. 

Αλ αξλεζεί, κπνξεί φλησο λα ηνλ ζθνηψζνπλ. Έηζη ζπλέρεηα κάρνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ. 

Μφιηο πέζεη λα θνηκεζεί, θάπνηνο ζα έξζεη λα ηνλ αλαδεηήζεη γηα κάρε θαη απηφ θάλεη ηελ λχρηα 

ηνπ αλήζπρε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή αθξηβψο είλαη ε ψξα γηα λα εγθαηαιείςεη ηελ 

πξνζθφιιεζή ηνπ ζηνλ αληαγσληζκφ. Αλ απηή ε αληαγσληζηηθή λννηξνπία δελ εγθαηαιεηθζεί, 

ζα είλαη έηζη γηα πάληα. Αθφκα θαη κεηά απφ αξθεηά ρξφληα, δελ ζα κπνξεί λα πξνρσξήζεη πέξα 

απ’ απηφ ην επίπεδν. Έηζη ζα θαηαζηεί αλίθαλνο λα ζπλερίζεη ηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ. Με 

ηφζε πνιιή ελέξγεηα μνδεκέλε, ην θπζηθφ ηνπ ζψκα δελ ζα κπνξεί πηα λα ην αληέμεη θαη κπνξεί 

εχθνια λα κείλεη θαη αλάπεξνο. Δπνκέλσο ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο πξαθηηθέο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο είλαη θάηη πνιχ θνηλφ. ηε δηθή καο άζθεζε 

εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο, δελ ππάξρεη θακηά ηέηνηα θαηάζηαζε θαη νχηε επηηξέπεηαη λα ζπκβεί. 

Απηέο νη ηδηαίηεξεο κνξθέο πνπ κφιηο αλέθεξα είλαη πνιχ ζπρλέο. 

 

Τπάξρεη αθφκα κηα κνξθή δαηκνληθήο παξέκβαζεο πνπ φινη αλεμαηξέησο –θαη ζηε δηθή 

καο ζρνιή εμάζθεζεο– ζα ζπλαληήζνπλ. Δίλαη ν δαίκνλαο ηεο ζαξθηθήο επηζπκίαο. Απηφ είλαη 

θάηη πνιχ ζνβαξφ. ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία ππάξρεη ε ζπδπγηθή δσή θαη κέζα απ’ απηήλ 
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νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ απνγφλνπο. Έηζη εμειίζζεηαη ην αλζξψπηλν γέλνο. ηελ αλζξψπηλε 

θνηλσλία ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο απηφ ην πξάγκα είλαη εληειψο 

δηθαηνινγεκέλν γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Δθφζνλ ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ην λα είζαη αλαζηαησκέλνο είλαη ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. 

πλαηζζεκαηηθφηεηα είλαη ε επηπρία, ε αγάπε, ην κίζνο, ε επραξίζηεζε φηαλ θάλεηο έλα πξάγκα, 

ε δπζαξέζθεηα φηαλ θάλεηο θάηη άιιν, ε πξνηίκεζε ζε έλαλ άλζξσπν πην πνιχ απφ έλαλ άιιν, 

ηα ρφκπη θαη νη αληηπάζεηεο. ια αλήθνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη νη θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη δνπλ γη’ απηά. Δζείο φκσο σο αζθνχκελνο θαη σο θάπνηνο πνπ εμπςψλεηαη πάλσ θαη 

πέξα απ’ απηά, δελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηή ηελ πξνζέγγηζε γηα λα θξίλεηε ηα 

πξάγκαηα θαη ρξεηάδεηαη λα μεθφςεηε απ’ απηά. Έηζη ινηπφλ δελ πξέπεη λα πνιπλνηαδφκαζηε γηα 

φιεο απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, κέρξη ηειηθά λα ηηο 

εγθαηαιείςνπκε. Δπηζπκίεο, ζαξθηθνί πφζνη θαη πξάγκαηα ηέηνηνπ είδνπο είλαη φια αλζξψπηλεο 

πξνζθνιιήζεηο θαη πξέπεη φια λα εγθαηαιεηθζνχλ. 

 

Γηα φζνπο αζθνχκελνπο αζθνχλ θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ε 

δηθή καο ζρνιή εμάζθεζεο δελ ζαο δεηά λα γίλεηε κνλαρφο ή κνλαρή. Οη λένη επίζεο 

αζθνχκελνί καο ζα πξέπεη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα. Σφηε πψο ζα έπξεπε λα ρεηξηζηνχκε απηφ ην 

δήηεκα; Έρσ πεη φηη ε ζρνιή εμάζθεζεο απεπζχλεηαη άκεζα ζηνλ λνπ ηνπ αλζξψπνπ. Γελ ζαο 

ππνρξεψλεη πξαγκαηηθά λα ράζεηε πιηθά αγαζά. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα δπλακψζεηε ην ζίλζηγλθ 

ζαο αλάκεζα ζηα πιηθά νθέιε ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Απηφ πνπ πξάγκαηη αλαβαζκίδεηαη 

είλαη ην ζίλζηλγθ ζαο. Αλ εγθαηαιείςεηε ηελ πξνζθφιιεζε, ζα κπνξέζεηε λα εγθαηαιείςεηε ηα 

πάληα. Έηζη, φηαλ ζαο δεηεζεί λα εγθαηαιείςεηε ηα πιηθά νθέιε, είλαη ζίγνπξν πσο ζα 

κπνξέζεηε λα ην θάλεηε. Αλ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηελ πξνζθφιιεζε, δελ ζα 

κπνξέζεηε λα εγθαηαιείςεηε νηηδήπνηε. Δπνκέλσο ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη 

λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ λνπ ζαο. Οη πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο ζε λανχο ζάο εμαλαγθάδνπλ λα 

ράζεηε ηα πξάγκαηα απηά, γηα λα απαιιαρηείηε απ’ απηή ηελ πξνζθφιιεζή ζαο. Με ην λα κελ 

ζαο αθήλνπλ λα ηα ζθέθηεζηε, ζαο εμαλαγθάδνπλ λα ηα εγθαηαιείςεηε εληειψο – απηή ηε 

κέζνδν έρνπλ πηνζεηήζεη. Αιιά εκείο δελ απαηηνχκε απφ εζάο λα ην θάλεηε έηζη. αο δεηνχκε λα 

κελ πνιπλνηάδεζηε γηα ηα πιηθά νθέιε αθφκα θη φηαλ απηά βξίζθνληαη αθξηβψο κπξνζηά ζαο. Γη’ 

απηφ φζνη αζθνχλ θαιιηέξγεηα ζηε δηθή καο ζρνιή είλαη νη πην ζηαζεξνί. Γελ δεηάκε απφ εζάο 

λα γίλεηε κνλαρνί θαη κνλαρέο. Δκείο αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο θαη θαζψο ε εμάζθεζή καο ζα εμαπιψλεηαη φιν θαη πην πνιχ ζην κέιινλ, φζνη 

αζθνχκελνί καο αζθνχλ θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο δελ ζα πξέπεη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε εκη-κνλαρνχο. Γελ επηηξέπεηαη ν θάζε αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα λα γίλεη 

έηζη. Απηφ πνπ απαηηνχκε απφ φινπο ζηελ εμάζθεζή ζαο είλαη ην εμήο: Δζείο αζθείηε 

θαιιηέξγεηα, αιιά ν/ε ζχδπγφο ζαο κπνξεί λα κελ αζθεί. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα πάξεηε δηαδχγην ιφγσ ηεο εμάζθεζεο. Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα παίξλνπκε απηφ ην δήηεκα 

ειαθξά – δελ πξέπεη λα ηνπ δίλεηε ηφζε ζεκαζία φπσο νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Ηδηαίηεξα ζ’ 

απηή ηελ –φπσο ηελ απνθαινχλ– ζεμνπαιηθή ειεπζεξία θαη ηελ πνξλνγξαθία ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο, πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο αλζξψπνπο. Οξηζκέλνη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη πάξα 

πνιχ γηα ηέηνηα πξάγκαηα. Δκείο σο αζθνχκελνη πξέπεη λα δίλνπκε ειάρηζηε ζεκαζία ζ’ απηά. 

 

Βιέπνληάο ην απφ ηε ζθνπηά ησλ πςειψλ επηπέδσλ, κέζα ζηελ θνηλσλία νη θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη παίδνπλ κε ηε ιάζπε ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη φηη είλαη βξψκηθε. Παίδνπλ κε ηε 

ιάζπε πάλσ ζηε γε. Έρνπκε πεη φηη δελ πξέπεη λα πξνθαιέζεηε δπζαξκνλία ζηελ νηθνγέλεηά 

ζαο ιφγσ απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. Δπνκέλσο ζην παξφλ ζηάδην απηφ πξέπεη λα ην παίξλεηε ειαθξά. 

Δίλαη θαιφ λα δηαηεξείηε θπζηνινγηθή θαη αξκνληθή έγγακε δσή. ην κέιινλ, φηαλ θηάζεηε ζε 

έλα νξηζκέλν επίπεδν, ζ’ εθείλν ην επίπεδν ζα ππάξρεη κηα άιιε θαηάζηαζε. Πξνο ην παξφλ 

φκσο πξέπεη λα είλαη έηζη θαη ζα είλαη κηα ραξά, αλ αληαπνθξηζείηε ζ’ απηή ηελ απαίηεζε. 

Βέβαηα δελ πξέπεη λα αθνινπζείηε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία. Πψο κπνξεί λα επηηξαπεί 

απηφ; 

 

Τπάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ εκπιέθεηαη ζ’ απηφ ην δήηεκα. Γλσξίδεηε φηη σο αζθνχκελνη 

ηα ζψκαηά καο θέξνπλ ελέξγεηα. Σειεηψλνληαο απηφ ην ζεκηλάξην ην νγδφληα κε ελελήληα ηνηο 

εθαηφ ησλ αλζξψπσλ ζ’ απηή ηελ ηάμε φρη κφλν ζα ζεξαπεπηεί απφ ηηο αξξψζηηέο ηνπ, αιιά ζα 

αλαπηχμεη θαη γθνλγθ. Δπνκέλσο ην ζψκα ζαο θέξεη πνιχ ηζρπξή ελέξγεηα. Σν γθνλγθ ζαο θαη 
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ην παξφλ επίπεδν ηνπ ζίλζηλγθ ζαο δελ είλαη αλάινγα. Σν γθνλγθ ζαο είλαη πξνζσξηλά 

κεγαιχηεξν, αθνχ πςψζεθε μαθληθά, θαη απηή ηε ζηηγκή αλαβαζκίδεηαη θαη ην ζίλζηλγθ ζαο. 

ηγά-ζηγά ην ζίλζηλγθ ζαο ζα θηάζεη ην γθνλγθ ζαο θαη κάιηζηα κέζα ζ’ απηή ηε ρξνληθή 

πεξίνδν – απηφ είλαη εγγπεκέλν. Γη’ απηφ ην θάλακε λσξίηεξα. Με άιια ιφγηα, έρεηε θάπνην 

πνζφ ελέξγεηαο. Δπεηδή ε ελέξγεηα πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί απφ έλαλ νξζφ ηξφπν είλαη εληειψο 

αγλή θαη θαινθάγαζε, φινη φζνη θάζνληαη εδψ ληψζνπλ κηα αηκφζθαηξα γαιήλεο θαη θαινζχλεο. 

Δγψ ν ίδηνο θαιιηεξγήζεθα κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη θέξσ απηά ηα πξάγκαηα καδί κνπ. ινη φζνη 

θάζνληαη εδψ αηζζάλνληαη αξκνλία, ρσξίο θαθέο ζθέςεηο ζην λνπ θαη νχηε θαλ ζθέθηεηαη 

θάπνηνο λα θαπλίζεη ηζηγάξν. ην κέιινλ θαη εθφζνλ αθνινπζήζεηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νηάθα 

καο, ην γθνλγθ πνπ ζα αλαπηχμεηε κέζσ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζα είλαη επίζεο έηζη. πσο ην 

δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο ζα απμάλεηαη δηαξθψο, ε ελέξγεηα πνπ ζα αθηηλνβνιεί ην γθνλγθ ηνπ 

ζψκαηφο ζαο ζα είλαη επίζεο πνιχ ηζρπξή. Αθφκε θαη αλ δελ είλαη ηφζν ηζρπξή, έλαο 

θαζεκεξηλφο άλζξσπνο εληφο ηνπ πεδίνπ ζαο ή, γηα παξάδεηγκα, θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο εάλ είζηε ζπίηη, ζα παξακείλεη εγθξαηήο. Γηαηί είλαη έηζη; Γελ ρξεηάδεηαη θαλ λα ην 

ζθεθηείηε γηα λα γίλεη. Απηφ είλαη έλα πεδίν αγλήο αξκνλίαο, θαινζχλεο θαη νξζήο πίζηεο. 

Δπνκέλσο είλαη απίζαλν νη άλζξσπνη λα ζθεθηνχλ θαθά πξάγκαηα ή λα πξάμνπλ θαθά έξγα. 

Μπνξεί λα έρεη απηή ηελ επίδξαζε. 

 

Σηο πξνάιιεο είπα φηη ην θσο ηνπ Φν θσηίδεη παληνχ θαη δηνξζψλεη φιεο ηηο αλσκαιίεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα ζψκαηά καο κπνξεί λα δηνξζψζεη 

αλψκαιεο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο θάησ απφ ηελ επίδξαζε απηνχ ηνπ πεδίνπ, φηαλ δελ 

ζθέθηεζηε απηά ηα πξάγκαηα, ρσξίο λα ην ζέιεηε ζα ζπγθξαηείηε θαη ηνλ ζχληξνθφ ζαο. Αλ δελ 

ηα ζθέθηεζηε θαη δελ επηδηψθεηε λα ηα ζθέθηεζηε νχηε ν/ε ζχδπγφο ζαο ζα ηα ζθέθηεηαη. Απηφ 

φκσο δελ είλαη απφιπην, γηαηί ζην ησξηλφ πεξηβάιινλ αλ αλνίμεηε ηελ ηειεφξαζε ζα δείηε πσο 

ππάξρνπλ παληφο είδνπο πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα δηεγείξνπλ ηηο επηζπκίεο. Αιιά θάησ 

απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, αζθείηε απηή ηελ επίδξαζε ηεο εγθξάηεηαο. ηαλ ζην κέιινλ θηάζεηε 

ζε πςεινχ επηπέδνπ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζα μέξεηε ηη λα θάλεηε ρσξίο λα ζαο ην πσ. Ήδε ηφηε 

ζα είζηε ζε κηα άιιε θαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο θαη ζα κπνξείηε λα δηαηεξείηε κηα αξκνληθή 

ζπδπγηθή δσή. Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα λνηάδεζηε πάξα πνιχ γη’ απηφ, αθνχ ην λα λνηάδεζηε 

ππεξβνιηθά είλαη θη απηφ πξνζθφιιεζε. Γελ ππάξρεη δήηεκα ιαγλείαο κεηαμχ ζπδχγσλ, αιιά 

ππάξρεη ε επηζπκία. Έηζη αλ ην πάξεηε ειαθξά θαη αηζζάλεζηε ήξεκα θαη θαιά ζηνλ λνπ, ζα 

είζηε κηα ραξά. 

 

Σφηε ηη είδνπο δαίκνλεο ιαγλείαο ζα ζπλαληήζεη θαλείο; Αλ ε ζπγθέληξσζή ζαο θαηά ηνλ 

δηαινγηζκφ δελ είλαη επαξθήο, ζα ηνπο ζπλαληήζεηε ζηα φλεηξά ζαο. Δλψ θνηκάζηε ή θάζεζηε ζε 

δηαινγηζκφ, ζα παξνπζηαζηνχλ μαθληθά. Αλ είζηε άληξαο, ζα παξνπζηαζηεί κηα θαιινλή. Αλ 

είζηε γπλαίθα, ζα παξνπζηαζηεί ν άληξαο ησλ νλείξσλ ζαο. Αιιά ζα είλαη γπκλνί. Μφιηο ν λνπο 

ζαο ην ζθεθηεί, ζα εθζπεξκαηψζεηε θαη ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. θεθηείηε ην φινη: ηε δηθή 

καο άζθεζε θαιιηέξγεηαο, νη νπζίεο ηνπ ζψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

δσή. Γελ κπνξεί ζπλερψο λα εθζπεξκαηψλεηε έηζη, ελψ ηαπηφρξνλα δελ πεξλάηε θαη ηε 

δνθηκαζία ηνπ ζαξθηθνχ πφζνπ. Πψο κπνξεί απηφ λα επηηξαπεί; Δπνκέλσο ζαο ιέσ φηη φινη ζα 

ζπλαληήζεηε απηφ ην δήηεκα, εγγπεκέλα. Δλψ δηδάζθσ ηνλ Φα, ζηέιλσ πνιχ ηζρπξή ελέξγεηα 

ζηνλ λνπ ζαο. Μπνξεί λα κε ζπκάζηε αθξηβψο ηη έρσ πεη βγαίλνληαο απφ ηελ πφξηα, αιιά φηαλ 

πξάγκαηη ζπλαληήζεηε απηφ ην δήηεκα ζα ζπκεζείηε απηφ πνπ είπα. ζν ζεσξείηε ηνλ εαπηφ 

ζαο αζθνχκελν, ζα ην ζπκεζείηε ακέζσο θαη ζα κπνξέζεηε λα ζπγθξαηήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη 

ηφηε ζα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε απηή ηε δνθηκαζία. Αλ απνηχρεηε ζηε δνθηκαζία ηελ πξψηε 

θνξά, ζα είλαη δχζθνιν λα ηελ πεξάζεηε ηε δεχηεξε θνξά. Χζηφζν ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε αλ 

απνηχρεηε ζηελ πξψηε δνθηκαζία, λα ην κεηαληψζεηε πάξα πνιχ φηαλ μππλήζεηε. Ίζσο απηή ε 

λννηξνπία θαη λνεηηθή θαηάζηαζε κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηηο ζθέςεηο ζαο γη’ απηφ. Έηζη, φηαλ ην 

δήηεκα μαλαπξνθχςεη, ζα κπνξέζεηε λα ειέγμεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη λα πεξάζεηε ηε δνθηκαζία. 

Αλ φκσο θάπνηνο πνπ απνηπγράλεη ζηε δνθηκαζία δελ λνηάδεηαη γη’ απηφ, ζα είλαη πην δχζθνιν 

λα ηελ πεξάζεη αξγφηεξα. αο εγγπψκαη πσο είλαη έηζη. 

 

Απηή ε κνξθή παξέκβαζεο κπνξεί λα πξνέιζεη είηε απφ δαίκνλεο είηε απφ ηνλ δάζθαιν, ν 

νπνίνο κεηακνξθψλεη έλα αληηθείκελν ζε άιιν γηα λα ζαο δνθηκάζεη. Τπάξρνπλ θαη νη δχν 

κνξθέο, επεηδή φινη πξέπεη λα πεξάζνπλ απηή ηε δνθηκαζία. Ξεθηλάκε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο 
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σο θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Σν πξψην βήκα είλαη απηή ε δνθηκαζία θαη φινη ζα ηε ζπλαληήζνπλ. 

Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. ηαλ έδηλα κηα ζεηξά δηαιέμεσλ ζην Γνχραλ
3
 ήηαλ έλαο 

ηξηαληάρξνλνο καζεηήο εθεί. Ακέζσο κεηά ην ηέινο απηήο ηεο δηάιεμεο, πήγε ζπίηη θαη θάζηζε 

ζε δηαινγηζκφ. Ακέζσο πέηπρε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ληηλγθ. Μεηά απ’ απηφ είδε μαθληθά ηνλ 

Βνχδα Ακηηάκπα απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηνλ Λάν Σδη απφ ηελ άιιε. Απηφ ην έγξαςε ζηελ 

αλαθνξά ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Αθνχ παξνπζηάζηεθαλ ηνλ θνίηαμαλ θαη νη δχν ρσξίο λα πνπλ 

ηίπνηα θαη εμαθαλίζηεθαλ. Αξγφηεξα εκθαλίζηεθε ε Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα θξαηψληαο 

ζην ρέξη ηεο έλα βάδν απφ ην νπνίν έβγαηλε άζπξνο θαπλφο. πσο θαζφηαλ εθεί έβιεπε ηα πάληα 

πνιχ δσληαλά θαη ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο. Ξαθληθά ν θαπλφο κεηακνξθψζεθε ζε κεξηθέο 

θαιινλέο – ήηαλ ζαλ θη απηέο ηηο νπξάληεο αηζέξηεο θφξεο πνπ είλαη πξαγκαηηθά παλέκνξθεο. 

Υφξεπαλ γη’ απηφλ κε γεκάηεο ράξε αέξηλεο θηλήζεηο. Σφηε ζπκπέξαλε: «Δπεηδή αζθνχκαη εδψ, 

ε Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα κε αληακείβεη, κεηακνξθψλνληαο κεξηθέο θαιινλέο γηα λα δσ 

θαη ζηέιλεη απηέο ηηο νπξάληεο αηζέξηεο θφξεο λα ρνξέςνπλ γηα κέλα». πσο ραηξφηαλ έρνληαο 

απηή ηε ζθέςε, μαθληθά απηέο νη θαιινλέο γπκλψζεθαλ θαη έθαλαλ δηάθνξεο θηλήζεηο πξνο 

απηφλ, αγθαιηάδνληάο ηνλ θαη ρατδεχνληάο ηνλ. Σν ζίλζηλγθ απηνχ ηνπ αζθνχκελνπ είρε 

αλαβαζκηζηεί πνιχ γξήγνξα. Δθείλε ηε ζηηγκή ηξφκαμε ακέζσο. Ζ πξψηε ζθέςε πνπ ήξζε ζηνλ 

λνπ ηνπ ήηαλ: «Γελ είκαη θνηλφο άλζξσπνο. Δίκαη αζθνχκελνο. Γελ πξέπεη λα κνπ 

ζπκπεξηθέξεζηε έηζη, επεηδή είκαη αζθνχκελνο ηνπ Φάινπλ Νηάθα». Μφιηο αλαδχζεθε απηή ε 

ζθέςε, φια εμαθαλίζηεθαλ θαηεπζείαλ, αθνχ έηζη θη αιιηψο φια ήηαλ κεηακνξθσκέλα. Σφηε ν 

Βνχδαο Ακηηάκπα θαη ν Λάν Σδη μαλαεκθαλίζηεθαλ. Ο Λάν Σδη έδεημε απηφλ ηνλ αζθνχκελν 

θαη είπε ζηνλ Βνχδα Ακηηάκπα κε ρακφγειν: «Απηφο ν λένο είλαη δηδάμηκνο», πνπ ζεκαίλεη φηη 

απηφο ν λένο είλαη θαιφο θαη κπνξεί λα δηδαρηεί. 

 

Έηζη, βιέπνληάο ην αλά ηελ ηζηνξία ή απφ ηε ζθνπηά ησλ πςειφηεξσλ δηαζηάζεσλ, ηα 

δεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο ζαξθηθνχο πφζνπο ελφο αλζξψπνπ παίδνπλ 

εμαηξεηηθά θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ην αλ απηφο κπνξεί λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Γη’ 

απηφ πξέπεη πξαγκαηηθά λα αληηκεησπίδνπκε απηά ηα πξάγκαηα κε αδηαθνξία. Χζηφζν, 

αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη έηζη δελ δεηάκε απφ ζαο λα ην 

εγθαηαιείςεηε εληειψο. Σνπιάρηζηνλ ζην παξφλ ζηάδην πξέπεη λα ην πάξεηε ειαθξά θαη λα κελ 

είζηε πιένλ φπσο ήζαζηαλ ζην παξειζφλ. Έηζη πξέπεη λα είζηε, εθφζνλ είζηε αζθνχκελνο. 

πνηε ππάξρεη παξέκβαζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ είδνπο θαηά ηελ εμάζθεζή ζαο, πξέπεη λα 

ςάρλεηε κέζα ζαο γηα ηηο αηηίεο θαη λα βξείηε απηφ πνπ δελ έρεηε αθφκα εγθαηαιείςεη.  

Γαηκνληθή Παξέκβαζε από ηνλ Ίδην ζαο ηνλ Ννπ 

Ση ζεκαίλεη «δαηκνληθή παξέκβαζε απφ ηνλ ίδην ζαο ηνλ λνπ»; Σν αλζξψπηλν ζψκα έρεη 

έλα πιηθφ πεδίν ζε θάζε δηάζηαζε. ε έλα εηδηθφ πεδίν, φια φζα βξίζθνληαη κέζα ζην ζχκπαλ, 

κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ κέζα ζην δηαζηαηηθφ ζαο πεδίν ζαλ ζθηέο. Παξ’ φιν πνπ είλαη ζθηέο, 

είλαη θη απηά πιηθέο ππάξμεηο. ια κέζα ζην δηαζηαηηθφ ζαο πεδίν ειέγρνληαη απφ ηηο ζθέςεηο 

ηνπ κπαινχ ζαο. Γειαδή, αλ θνηηάηε πξάγκαηα κε ην Σξίην Μάηη ζαο ήξεκα θαη δίρσο λα 

ρξεζηκνπνηείηε ηνλ λνπ ζαο, απηφ πνπ παξαηεξείηε είλαη αιεζηλφ. Μφιηο φκσο αξρίζεηε λα 

ζθέθηεζηε, έζησ θαη ιίγν, απηφ πνπ βιέπεηε ζα είλαη ςεχηηθν. Απηφ είλαη «δαηκνληθή 

παξέκβαζε απφ ηνλ ίδην ζαο ηνλ λνπ» ή «κεηακφξθσζε ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζε ηνπ λνπ». 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νξηζκέλνη αζθνχκελνη δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζαλ 

θαιιηεξγεηέο θαη είλαη αλίθαλνη λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνπο εαπηνχο ηνπο. Δπηδηψθνπλ 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε αζήκαληεο επηδεμηφηεηεο ή αθφκα θαη ζε 

νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ αθνχλε απφ άιιεο δηαζηάζεηο. Σέηνηα πξάγκαηα επηδηψθνπλ. Γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν είλαη πνιχ εχθνιν απηνί νη άλζξσπνη λα αλαπηχμνπλ δαίκνλεο ζην ίδην ηνπο ην κπαιφ 

θαη λα πέζνπλ ζε ρακειά επίπεδα. ζν ςειά θαη αλ έρεηε θαιιηεξγεζεί, κφιηο εκθαληζηεί απηφ 

ην πξφβιεκα ζα πέζεηε νινθιεξσηηθά κέρξη ηνλ πάην θαη ζην ηέινο ζα θαηαζηξαθείηε – απηφ 

ην δήηεκα είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξφ. Γηαθέξεη απφ άιια δεηήκαηα φπνπ αλ θάπνηνο απνηχρεη ζε 

κηα δνθηκαζία ηνχ ζίλζηλγθ ηνπ κηα θνξά, κπνξεί αθφκε λα ζεθσζεί θαη λα ζπλερίζεη λα αζθεί 

θαιιηέξγεηα. Απηφ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ζε θάπνηνλ «δαηκνληθή παξέκβαζε 

απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ λνπ», επεηδή ε παξνχζα δσή ηνπ αλζξψπνπ απηνχ ζα θαηαζηξαθεί. Δηδηθά 

                                                 
3
 Γνχραλ: πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Υνχκπεη. 
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γη’ απηνχο ηνπο αζθνχκελνπο κε ην Σξίην Μάηη αλνηρηφ ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, απηφ ην 

πξφβιεκα κπνξεί εχθνια λα ζπκβεί. Τπάξρνπλ επίζεο νξηζκέλνη άλζξσπνη πνπ δηαξθψο 

επηηξέπνπλ ζε μέλα κελχκαηα λα παξεκβαίλνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαη πηζηεχνπλ νηηδήπνηε ηνπο 

εηπσζεί απ’ απηά ηα μέλα κελχκαηα – κπνξεί θαη απηφ αθφκα λα ζπκβεί. Έηζη νξηζκέλνη απφ 

εζάο πνπ έρεηε ην Σξίην Μάηη αλνηρηφ ζα παξελνριεζείηε απφ κελχκαηα δηαθφξσλ εηδψλ. 

 

Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα δηαηεξήζεη ηνλ λνπ ηνπ 

αλεπεξέαζην ζε ρακειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Ίζσο λα κελ κπνξείηε λα δείηε πψο κνηάδεη ν 

δάζθαιφο ζαο. Μπνξεί κηα κέξα μαθληθά λα δείηε έλαλ κεγάιν θαη ςειφ αζάλαην. αο θάλεη 

κεξηθά θνκπιηκέληα θαη κεηά ζαο δηδάζθεη θάηη. Δζείο ην δέρεζηε θαη ην γθνλγθ ζαο γίλεηαη άλσ 

θάησ. Δίζηε ππεξεπραξηζηεκέλνο, ηνλ δέρεζηε σο δάζθαιφ ζαο θαη πάηε λα κάζεηε απ’ απηφλ. 

Αιιά νχηε απηφο έρεη επηηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ. ’ εθείλε ηελ δηάζηαζε ην ζψκα ηνπ κπνξεί λα 

κεγαιψλεη ή λα κηθξαίλεη. Απηφ γίλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο θαη εζείο πξαγκαηηθά βιέπεηε 

απηφλ ηνλ κεγάιν αζάλαην – ηη εληππσζηαθφ! Έρνληαο απηφλ ηνλ ελζνπζηαζκφ, δελ ζα πάηε λα 

κάζεηε απ’ απηφλ; Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζσζεί έλαο αζθνχκελνο, εάλ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηθέξεηαη νξζά. Μπνξεί εχθνια λα θαηαζηξαθεί. Σα νπξάληα φληα είλαη φια αζάλαηα, 

φκσο αθφκα θαη απηά δελ έρνπλ επηηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ θη έηζη ζα ζπλερίζνπλ λα πεξλάλε 

κέζα απφ ηε ζακζάξα αθφκα θαη έηζη. Αλ επηπφιαηα πάξεηε έλα ηέηνην νλ σο δάζθαιφ ζαο θαη 

ηνλ αθνινπζήζεηε, κέρξη πνχ κπνξεί λα ζαο πάεη; Ο ίδηνο δελ κπνξεί θαλ λα επηηχρεη ηνλ Οξζφ 

Καξπφ. Γελ ζα είλαη κάηαηε ε θαιιηέξγεηά ζαο; Σειηθά ην γθνλγθ ζαο ζα αλαθαηεπηεί. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν γηα ην αλζξψπηλν κπαιφ λα παξακείλεη αηάξαρν. Σν ιέσ ζε φινπο ζαο. Απηφ 

είλαη πνιχ ζνβαξφ δήηεκα θαη πνιινί απφ ζαο ζα ζπλαληήζεηε απηφ ην πξφβιεκα αξγφηεξα. 

αο έρσ δηδάμεη ηνλ Φα – απφ εζάο εμαξηάηαη αλ κπνξείηε λα ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά. Απηφ γηα 

ην νπνίν κίιεζα είλαη απιά κία πηζαλή θαηάζηαζε. Μελ αθήζεηε ηνλ λνπ ζαο λα επεξεαζηεί αλ 

δείηε έλα θσηηζκέλν άηνκν απφ κηα άιιε ζρνιή εμάζθεζεο. Δζείο ζπλερίζηε λα θαιιηεξγείζηε 

κε κηα κφλν ζρνιή εμάζθεζεο. Δίηε είλαη Βνχδαο, είηε Σάν, είηε αζάλαηνο, είηε δαίκνλαο κελ 

αθήζεηε ηελ θαξδηά ζαο λα ζπγθηλεζεί. Αλ ζπκπεξηθεξζείηε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε ππάξρεη 

ζίγνπξα κεγάιε πηζαλφηεηα λα επηηχρεηε. 

 

Ζ δεκηνπξγία δαηκφλσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ λνπ θάπνηνπ εθδειψλεηαη θαη ζε άιιεο κνξθέο. 

Μπνξεί λα δείηε έλαλ ζπγγελή ζαο πνπ πέζαλε λα παξεκβαίλεη ζ’ εζάο, λα θιαίεη θαη λα ζαο 

παξαθαιά λα θάλεηε απηφ ή εθείλν. Παληφο είδνπο πξάγκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ. Μπνξεί ν λνπο 

ζαο λα κείλεη αλεπεξέαζηνο; Αο ππνζέζνπκε φηη έρεηε κεγάιε αδπλακία ζην παηδί ζαο ή φηη 

αγαπάηε ηνπο γνλείο ζαο θαη νη γνλείο ζαο έρνπλ πεζάλεη. αο ιέλε λα θάλεηε θάπνηα πξάγκαηα 

θαη φια είλαη πξάγκαηα πνπ δελ πξέπεη λα θάλεηε. Θα είλαη πνιχ θαθφ, αλ ηα θάλεηε. Σφζν 

δχζθνιν είλαη λα είζηε αζθνχκελνο. Λέλε φηη ν Βνπδηζκφο ζήκεξα βξίζθεηαη ζε ράνο. Έρεη 

αθνκνηψζεη πξάγκαηα αθφκα θαη απφ ηνλ Κνκθνπθηαληζκφ, φπσο ηνλ ζεβαζκφ γηα ηνπο γνλείο 

θαη ηελ αγάπε γηα ηα παηδηά. Ο Βνπδηζκφο πνηέ δελ είρε ηέηνηα πξάγκαηα. Ση ζεκαίλεη απηφ; 

Αθνχ ε πξαγκαηηθή χπαξμε θάπνηνπ είλαη ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ, ηφηε κφλν απηή πνπ 

γέλλεζε ην Αξρέγνλν Πλεχκα ζαο είλαη ε αιεζηλή ζαο κεηέξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζακζάξα 

είραηε κεηέξεο αλζξψπνπο θαη κε αλζξψπνπο θαη κάιηζηα ηφζεο πνιιέο πνπ είλαη απιά 

ακέηξεηεο. Σα παηδηά –θαη γηνη θαη θφξεο– πνπ είραηε ζηηο δηάθνξεο δσέο ζαο είλαη επίζεο 

ακέηξεηα. Πνηα είλαη ε κεηέξα ζαο; Πνηνο είλαη ν γηνο ζαο; Πνηα ε θφξε ζαο; Μεηά ηνλ ζάλαην 

θαλείο δελ μέξεη θαλέλαλ. Παξ’ φια απηά πξέπεη λα πιεξψζεηε γη’ απηά πνπ ρξσζηάηε ζηνπο 

άιινπο. Σα αλζξψπηλα φληα δνπλ κέζα ζηελ πιάλε θαη δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ απηά ηα 

πξάγκαηα. Οξηζκέλνη άλζξσπνη, αλ θαη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ πεζάλεη, απηνί δελ κπνξνχλ λα ηα 

αθήζνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα κηινχλ γηα ην πφζν θαιά είλαη, αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο. 

Κάπνηνο κπνξεί λα ιέεη γηα ην πφζν θαιή είλαη ε κεηέξα ηνπ, ε νπνία επίζεο έρεη πεζάλεη. Απηνί 

νη άλζξσπνη ζξελνχλ ηφζν πνιχ πνπ είλαη ζαλ λα ζέινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο εθιηπφληεο γηα 

ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Γηαηί δελ ην ζθέθηεζηε; Γελ έξρνληαη εδψ γηα λα ζαο θζείξνπλ; 

Υξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κνξθή γηα λα κελ κπνξέζεηε λα δήζεηε κηα θαλνληθή δσή. 

 

Ίζσο νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ: Αλ είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζε 

ηέηνηα πξάγκαηα, δελ κπνξείηε θαζφινπ λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Ο Βνπδηζκφο επνκέλσο δελ 

έρεη ηέηνην πεξηερφκελν. Αλ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ε αλζξψπηλε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα 

πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Φπζηθά, αθνχ αζθνχκε θαιιηέξγεηα κέζα ζηελ θνηλή αλζξψπηλε 
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θνηλσλία, ζα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηνπο γνλείο καο θαη λα δηαπαηδαγσγνχκε ηα παηδηά καο. ε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είκαζηε θαινί θαη επγεληθνί ζηνπο άιινπο, πφζσ κάιινλ ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο καο. Πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ην ίδην ζε φινπο, λα είκαζηε θαινί θαη ζηνπο 

γνλείο καο θαη ζηα παηδηά καο θαη πάληα λα ππνινγίδνπκε ηνπο άιινπο ζε φ,ηη θάλνπκε. Μηα 

ηέηνηα θαξδηά δελ είλαη θαζφινπ ηδηνηειήο, αιιά κηα θαξδηά γεκάηε ζπκπφληα θαη θαινζχλε. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα είλαη πξάγκα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη 

δνπλ κφλν γη’ απηφ. 

 

Πνιινί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιά θαη απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Κάπνηνο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη έλαο Φν ηνπ είπε θάηη. Αλ εμαηξέζεηε 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε δσή ζαο βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν θαη ζαο ζπκβνπιεχεη πψο λα ηνλ 

απνθχγεηε, φινη απηνί πνπ ζαο ιέλε φηη ζα έρεηε πξνβιήκαηα ζήκεξα ή φηη θάηη θαθφ ζα ζαο 

ζπκβεί θαη πψο ζα ην απνθχγεηε ή πνπ ζαο ιέλε ηνλ πξψην αξηζκφ ηνπ ιαρείνπ θαη ζαο 

παξαθηλνχλ λα δνθηκάζεηε ή απηνί πνπ ζέινπλ λα απνθηήζεηε θαιά πξάγκαηα ζηελ θνηλή 

αλζξψπηλε θνηλσλία, είλαη –φινη– δαίκνλεο. Αλ πάληα ζέιεηε λα γίλεηαη ην δηθφ ζαο αλάκεζα 

ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ηφηε δελ ζα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε απηή ηε δνθηκαζία θαη δελ 

ζα πξννδεχζεηε. Αλ δείηε κέζα ζηελ πνιπηέιεηα θαη ηε ριηδή αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο, πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα; Πψο ζα κπνξέζεη λα κεηακνξθσζεί ην 

θάξκα ζαο; Πνχ ζα βξείηε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη 

λα κεηακνξθψζεηε ην θάξκα ζαο; Σψξα θξνληίζηε φινη λα ην βάιεηε θαιά απηφ ζηνλ λνπ ζαο. 

Έλαο δαίκνλαο ζα έξζεη λα ζαο παηλέςεη, λα ζαο πεη πφζν ςειφ είλαη ην επίπεδφ ζαο, ηη 

ζπνπδαίνο Φν ή ηη ζπνπδαίνο Σάν είζαζηε θαη φηη πηζηεχεη πσο είζηε θαηαπιεθηηθφο – φινη 

απηνί είλαη ςεχηηθνη. Δζείο σο έλαο πνπ γλήζηα αζθεί θαιιηέξγεηα πξνο πςειά επίπεδα, πξέπεη 

λα εγθαηαιείςεηε ηηο δηάθνξεο πξνζθνιιήζεηο ζαο. ηαλ ζπλαληάηε απηά ηα πξάγκαηα, πξέπεη 

φινη λα έρεηε ηνλ λνπ ζαο! 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα αλνίμεη ην Σξίην Μάηη ζαο. ζνη 

έρνπλ ην Σξίην Μάηη ηνπο αλνηρηφ, έρνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα. ζνη έρνπλ ην 

Σξίην Μάηη ηνπο θιεηζηφ, έρνπλ θαη απηνί ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα. πνηα θαη λα 

‘λαη ε θαηάζηαζε, δελ είλαη εχθνιν λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Αθφηνπ αλνίμεη ην Σξίην Μάηη 

ζαο είλαη φλησο δχζθνιν γηα ζαο λα ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά φηαλ δηάθνξα κελχκαηα ζα 

παξεκβαίλνπλ ζ’ εζάο. ηηο άιιεο δηαζηάζεηο φια είλαη εθζακβσηηθά ζην κάηη, παλέκνξθα θαη 

εμαίζηα θαη νηηδήπνηε απ’ φια απηά ζα κπνξνχζε λα ζαο δειεάζεη. Με ην πνπ ζπγθηλεζείηε απ’ 

απηφ, κπνξεί λα παξέκβεη ζ’ εζάο θαη ην γθνλγθ ζαο λα αλαθαηεπηεί. πλήζσο έηζη γίλεηαη. Έηζη, 

φηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ δεκηνπξγεί δαίκνλεο κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ λνπ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαιά, απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα ηνπ ζπκβεί. Γηα παξάδεηγκα, κφιηο απηφ ην 

άηνκν αλαπηχμεη κηα θαθή ζθέςε, είλαη πνιχ επηθίλδπλν. Μηα κέξα ην Σξίην Μάηη ηνπ αλνίγεη 

θαη κπνξεί λα δεη ηα πξάγκαηα θαζαξά. θέθηεηαη: «’ απηφλ ηνλ ηφπν εμάζθεζεο κφλν ην δηθφ 

κνπ Σξίην Μάηη είλαη αλνηγκέλν ηφζν θαιά. Ίζσο δελ είκαη ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο, έηζη δελ 

είλαη; Μπφξεζα λα κάζσ ην Φάινπλ Νηάθα ηνπ Γαζθάινπ Λη θαη ην έρσ κάζεη ηφζν θαιά, 

θαιχηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο. Πηζαλφλ λα κελ είκαη θνηλφο άλζξσπνο». Ήδε απηέο νη 

ζθέςεηο είλαη ζε ιάζνο θαηεχζπλζε. Θα αλαινγηζηεί: «Ίζσο λα είκαη θαη εγψ Φν. Γηα κηα ζηηγκή 

λα θνηηάμσ ηνλ εαπηφ κνπ». Κνηηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ αλαθαιχπηεη φηη φλησο είλαη έλαο Φν. Καη 

γηαηί είλαη έηζη; Γηφηη φιε ε χιε εληφο ηνπ πεδίνπ δηάζηαζεο γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ 

κεηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζθέςεηο ηνπ. Απηφ απνθαιείηαη «κεηακφξθσζε ζχκθσλα κε 

ηελ πξφζεζε ηνπ λνπ». 

 

ια φζα αληαλαθιψληαη απφ ην ζχκπαλ κεηακνξθψλνληαη κε ηηο ζθέςεηο ηνπ, επεηδή ηα 

πάληα εληφο ηνπ δηαζηαηηθνχ ηνπ πεδίνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Σν ίδην θαη νη ζθηέο, πνπ 

επίζεο είλαη πιηθή χπαξμε. Απηφ ην άηνκν ζθέθηεηαη: «Ίζσο λα είκαη Φν θαη ελδερνκέλσο απηφ 

πνπ θνξψ λα είλαη ε ελδπκαζία ελφο Φν». Σφηε ζα αλαθαιχςεη φηη φλησο θνξά ηελ ελδπκαζία 

ελφο Φν. «Πσ πσ, πξαγκαηηθά είκαη Φν». Θα ελζνπζηαζηεί πνιχ. «Ίζσο κάιηζηα λα κελ είκαη 

θαλ κηθξφο Φν». Ρίρλεη άιιε κηα καηηά θαη βιέπεη φηη πξάγκαηη είλαη έλαο κεγάινο Φν. «Ίζσο 

είκαη θαη ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνλ Λη Υνλγθηδί!». Θα θνηηάμεη πάιη: «Πσ πσ, είκαη φλησο 

ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνλ Λη Υνλγθηδί». Τπάξρνπλ αθφκα θαη άλζξσπνη πνπ ηα αθνχλε απηά κε ηα 

απηηά ηνπο. Έλαο δαίκνλαο παξεκβαίλεη ζ’ απηφλ θαη ιέεη: «Δίζαη ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνλ Λη 
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Υνλγθηδί. Δίζαη θαηά πνιχ ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνλ Λη Υνλγθηδί». Καη απηφο ην πηζηεχεη. Έρεηε 

ζθεθηεί πψο ζα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα απφ δσ θαη πέξα; Έρεηε αζθήζεη πνηέ θαιιηέξγεηα; Πνηνο 

ζαο δίδαμε θαιιηέξγεηα; Αθφκα θη φηαλ έλαο γλήζηνο Φν έξρεηαη εδψ γηα λα θέξεη εηο πέξαο κηα 

απνζηνιή, αθφκα θη απηφο πξέπεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα απφ ηελ αξρή. Γελ ζα ηνπ δνζεί ην 

γθνλγθ πνπ αξρηθά είρε θαη ε κφλε δηαθνξά είλαη φηη ζα πξννδεχζεη γξεγνξφηεξα θαηά ηελ 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Δπνκέλσο, φηαλ ζπκβαίλεη απηφ θαη θάπνηνο έρεη απηφ ην πξφβιεκα, είλαη 

πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ ίδην λα μεθνιιήζεη απφ εθεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Ακέζσο ζα αλαπηχμεη απηή 

ηελ πξνζθφιιεζε. Κη αθνχ ε πξνζθφιιεζε απηή αλαπηπρζεί, ζα ηνικήζεη λα πεη νηηδήπνηε: 

«Δίκαη Φν. Γελ ρξεηάδεηαη λα κάζεηε απφ θαλέλαλ άιινλ. Δίκαη ν Φν, εγψ ζα ζαο πσ ηη λα 

θάλεηε». Θα αξρίζεη λα θάλεη ηέηνηα πξάγκαηα. 

 

Γελ έρνπκε έλαλ ηέηνην ζηελ Σζαλγθηζνχλ; ηελ αξρή ήηαλ πνιχ θαιφο. Αξγφηεξα άξρηζε 

λα θάλεη ηέηνηα πξάγκαηα. Νφκηδε φηη ήηαλ Φν. ην ηέινο ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζπνπδαηφηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ κπνξεί 

λα ζπκπεξηθεξζεί θαιά φηαλ ε πξνζθφιιεζή ηνπ εκθαληζηεί. Γηαηί φκσο ππάξρεη απηφ ην 

θαηλφκελν; ηνλ Βνπδηζκφ ιέλε πσο νηηδήπνηε θαη αλ δείηε πξέπεη λα ην αγλνήζεηε, γηαηί φια 

είλαη δαηκνληθή ςεπδαίζζεζε θαη φηη εζείο απιά πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηνλ δηαινγηζκφ θαη ηελ 

πξφνδν ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Γηαηί δελ ζαο επηηξέπνπλ λα ηα θνηηάμεηε θαη λα πξνζθνιιεζείηε 

ζ’ απηά; αο πξνθπιάζζνπλ έλαληη ηεο εκθάληζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο ζηνλ Βνπδηζκφ δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα εληαηηθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο, νχηε 

ππάξρεη θάπνηα θαζνδήγεζε ζηα θείκελά ηνπ γηα λα απνθχγεηε απηά ηα πξάγκαηα. Ο 

αθηακνχλη δελ δίδαμε απηφ ην Νηάξκα εθείλνλ ηνλ θαηξφ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ην 

πξφβιεκα ηεο «δαηκνληθήο παξέκβαζεο απφ ηνλ ίδην ζαο ηνλ λνπ» ή ηεο «κεηακφξθσζεο 

ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζε ηνπ λνπ», απνθάιεζε φιεο ηηο ζθελέο πνπ βιέπνπλ νη άλζξσπνη θαηά 

ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο «δαηκνληθέο ςεπδαηζζήζεηο». Έηζη κφιηο αλαπηπρζεί κηα 

πξνζθφιιεζε ζα νδεγήζεη ζ’ απηή ηε δαηκνληθή ςεπδαίζζεζε. Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ 

λα απειεπζεξσζεί απ’ απηφ. Αλ δελ ην ρεηξηζηεί ζσζηά, ζα θαηαζηξαθεί θαη ζα αθνινπζήζεη 

δαηκνληθφ κνλνπάηη. Δθφζνλ απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηνπ Φν, έρεη ήδε δαηκνληζηεί. ην ηέινο 

κπνξεί λα θαηαιεθζεί απφ πλεχκαηα ή λα βηψζεη άιια πξάγκαηα θαη λα θαηαζηξαθεί εληειψο. 

Ζ θαξδηά ηνπ επίζεο ζα γίλεη αλήζηθε θαη ζα πέζεη θάησ νιφηεια. Τπάξρνπλ πνιινί ηέηνηνη 

άλζξσπνη. Αθφκα θαη ζ’ απηή ηελ ηάμε ππάξρνπλ άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλψηεξν 

θαη κηινχλ κε δηαθνξεηηθή λννηξνπία. ζν γηα ην ηη αθξηβψο είλαη θάπνηνο, αθφκα θαη ζηνλ 

Βνπδηζκφ είλαη θάηη πνπ δελ ην ζπδεηνχλ. Απηφ γηα ην νπνίν κφιηο κίιεζα είλαη αθφκε κηα 

κνξθή δαηκνληθήο παξέκβαζεο πνπ απνθαιείηαη «δαηκνληθή παξέκβαζε απφ ηνλ ίδην ζαο ηνλ 

λνπ» ή «κεηακφξθσζε ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζε ηνπ λνπ». Σν Πεθίλν έρεη κεξηθνχο ηέηνηνπο 

αζθνχκελνπο, ελψ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη αθφκα ζε άιιεο πεξηνρέο. Δθηφο ησλ άιισλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πνιχ ζνβαξή παξέκβαζε ζηνπο αζθνχκελνπο. 

 

Κάπνηνο κε ξψηεζε: «Γάζθαιε, γηαηί δελ εμαιείθεηο απηφ ην πξφβιεκα;». θεθηείηε ην 

φινη. Αλ αθαηξέζνπκε φια ηα εκπφδηα απφ ην κνλνπάηη ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο, πψο ζα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα; Μφλν φηαλ ππάξρεη δαηκνληθή παξέκβαζε κπνξείηε λα δείμεηε αλ κπνξείηε λα 

ζπλερίζεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, λα θσηηζηείηε πξαγκαηηθά ζην Σάν, λα παξακείλεηε 

αλεπεξέαζηνη απφ ηελ παξέκβαζε θαη λα είζηε πξνζεισκέλνη ζ’ απηή ηε ζρνιή εμάζθεζεο. 

Μεγάια θχκαηα πνπ μεπιέλνπλ ηελ άκκν, έηζη είλαη ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη φηη απνκέλεη 

είλαη αηφθην ρξπζάθη. Υσξίο απηή ηε κνξθή παξέκβαζεο, ζα έιεγα φηη είλαη πνιχ εχθνιν γηα 

θάπνηνλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Καηά ηε γλψκε κνπ ε εμάζθεζή ζαο είλαη ήδε πνιχ εχθνιε. 

Απηά ηα Μεγάια Φσηηζκέλα ληα ησλ πςειψλ επηπέδσλ κπνξεί λα ην βξίζθνπλ αθφκε θαη 

άδηθν: «Μα ηη θάλεηο; ψδεηο αλζξψπνπο κε ηέηνηνλ ηξφπν; Γελ ππάξρνπλ θαζφινπ εκπφδηα θαη 

ν δξφκνο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο είλαη ηφζν νκαιφο κέρξη ην ηέινο. Δίλαη θαιιηέξγεηα απηφ; ζν 

πξνρσξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα, φιν θαη πην άλεηε γίλεηαη γη’ απηνχο θαη ρσξίο θακία παξέκβαζε. 

Πψο κπνξεί λα επηηξαπεί απηφ;». Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα θαη εγψ επίζεο ην ζθέθηνκαη. ην 

αξρηθφ ζηάδην ηαθηνπνίεζα πνιινχο ηέηνηνπο δαίκνλεο. Αλ είλαη φκσο λα ην θάλσ απηφ 

ζπλερψο θη εγψ αθφκα δελ ην βξίζθσ ζσζηφ. Μνπ είπαλ: «Έρεηο θάλεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο 

πνιχ εχθνιε. Οη άλζξσπνη έρνπλ κφλν έλα πνιχ κηθξφ κέξνο απφ ηηο δηθέο ηνπο δνθηκαζίεο. Καη 

κεηαμχ ηνπο ειάρηζηεο δπζθνιίεο ππάξρνπλ. Έρνπλ πνιιέο πξνζθνιιήζεηο πνπ αθφκα δελ 

κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ! Θα δνχκε αλ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ απηφ θαζαπηφ ην Νηάθα ζνπ, 
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ελψ βξίζθνληαη ελ κέζσ ζχγρπζεο θαη δνθηκαζηψλ». Τπάξρεη απηφ ην δήηεκα. Έηζη ζα 

ππάξμνπλ παξεκβάζεηο θαη δνθηκαζίεο. Απηφ γηα ην νπνίν κίιεζα είλαη κηα κνξθή δαηκνληθήο 

παξέκβαζεο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζσζεί πξαγκαηηθά έλαο άλζξσπνο θη φκσο ηφζν εχθνιν λα 

θαηαζηξαθεί. Μφιηο ν λνπο ζαο πάςεη λα είλαη νξζφο, ακέζσο ζα θαηαζηξαθείηε. 

Ζ Κύξηα πλείδεζή ζαο Πξέπεη λα Κπξηαξρεί 

Οη άλζξσπνη έρνπλ δηαπξάμεη πνιιέο αδηθίεο ζε δηάθνξεο δσέο θη απηφ είλαη πνπ πξνθαιεί 

γηα ηνπο αλζξψπνπο βάζαλα θαη ζπκθνξέο θαη γηα ηνπο αζθνχκελνπο ηα θαξκηθά εκπφδηα. Γη’ 

απηφ επνκέλσο ππάξρνπλ ε γέλλεζε, ην γήξαο, ε αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο. Απηά είλαη ην 

ζπλεζηζκέλν θάξκα. Τπάξρεη έλα αθφκα είδνο θάξκα, πνπ είλαη ηζρπξφ θαη επεξεάδεη ζνβαξά 

ηνπο αζθνχκελνπο – απνθαιείηαη θάξκα ζθέςεο. Οη άλζξσπνη θαζψο δνπλ ρξεηάδεηαη λα 

ζθέθηνληαη. Δπεηδή φκσο είλαη ρακέλνη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ζπρλά 

ζρεκαηίδνπλ ζην κπαιφ ηνπο ζθέςεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ θήκε, θέξδε, ιαγλεία, ζπκφ 

θ.ιπ. Βαζκηαία απηέο νη ζθέςεηο δεκηνπξγνχλ ην ηζρπξφ θάξκα ζθέςεο. Αθνχ ηα πάληα ζηηο 

άιιεο δηαζηάζεηο είλαη δσληαλά φληα, ην θάξκα είλαη θη απηφ. ηαλ έλαο αξρίδεη λα αζθεί 

θαιιηέξγεηα ζε έλαλ νξζφ ηξφπν, πξέπεη λα εμαιείςεη ην θάξκα ηνπ. Δμάιεηςε ηνπ θάξκα 

ζεκαίλεη φηη ην θάξκα θαη ζα ζβεζηεί θαη ζα κεηακνξθσζεί. Σν θάξκα βέβαηα ζα αληηζηαζεί, γη’ 

απηφ νη άλζξσπνη έρνπλ δνθηκαζίεο θαη εκπφδηα. Αιιά ην θάξκα ζθέςεο κπνξεί λα παξέκβεη 

απεπζείαο ζηνλ λνπ θάπνηνπ. Έηζη κπνξεί λα βξίδεη ζησπειά κε άζρεκα ιφγηα ηνλ Γάζθαιν θαη 

ην Νηάθα ή κπνξεί λα ηνπ έξρνληαη θαθέο ζθέςεηο ή βιαζηήκηεο. Χο απνηέιεζκα νξηζκέλνη 

αζθνχκελνη δελ μέξνπλ ηη γίλεηαη θαη ζεσξνχλ φηη απηέο νη ζθέςεηο έξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνπο 

ηνλ εαπηφ. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απφ θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα αιιά δελ είλαη απφ 

θαηνρή πλεπκάησλ ή δψσλ. Οθείιεηαη ζην θάξκα ζθέςεο πνπ αλαθιάηαη ζην κπαιφ ηνπο. 

Μεξηθνί άλζξσπνη δελ έρνπλ δπλαηή Κχξηα πλείδεζε θη έηζη ζπκκνξθψλνληαη κε ην θάξκα 

ζθέςεο θαη δηαπξάηηνπλ αδηθίεο. Σέηνηνη άλζξσπνη θαηαζηξέθνληαη θαη πέθηνπλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη φκσο κπνξνχλ κε ηηο πνιχ δπλαηέο ζθέςεηο ηνπο (δπλαηή Κχξηα 

πλείδεζε) λα ηνπ αληηζηαζνχλ θαη λα ην αθαηξέζνπλ. Απηφ δείρλεη φηη ν άλζξσπνο απηφο 

κπνξεί λα ζσζεί θαη κπνξεί λα δηαθξίλεη ην θαιφ απφ ην θαθφ. Με άιια ιφγηα, ν άλζξσπνο 

απηφο έρεη θαιή πνηφηεηα θψηηζεο. Σν Φάζελ κνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα εμαιείςεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο απ’ απηφ ην θάξκα ζθέςεο. Απηή ε θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη πνιχ ζπρλά. Μφιηο ζπκβεί 

απηφ, ζα δνθηκαζηείηε, γηα λα θαλεί αλ κπνξείηε λα μεπεξάζεηε ηέηνηεο θαθέο ζθέςεηο απφ κφλνη 

ζαο. Αλ είζηε απνθαζηζκέλνη, ην θάξκα ζθέςεο κπνξεί λα εμαιεηθζεί. 

Ο Ννπο ζαο Πξέπεη λα Δίλαη Οξζόο 

Ση είλαη ν κε νξζφο λνπο; Δίλαη φηαλ έλαο άλζξσπνο δηαξθψο αδπλαηεί λα βιέπεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο αζθνχκελν. Έλαο αζθνχκελνο ζα ζπλαληήζεη δνθηκαζίεο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

ηαλ κηα δνθηκαζία έξζεη, κπνξεί λα εθδεισζεί σο δηαπξνζσπηθή δηακάρε. Μπνξεί αθφκα λα 

ζαο μεγειάζνπλ γηα κηα ζέζε θαη άιια παξφκνηα πνπ ζα επεξεάζνπλ άκεζα ην ζίλζηλγθ ζαο. Θα 

ππάξμνπλ πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Ση άιιν ζα ζπλαληήζεηε; Σα ζψκαηά ζαο κπνξεί μαθληθά 

λα ηα ληψζεηε δπζάξεζηα. Απηφ είλαη θάξκα πνπ πξέπεη λα μεπιεξσζεί θαη ζα εθδεισζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε θάπνην ζεκείν ζηελ πνξεία ζα αδπλαηείηε λα δηαθξίλεηε θαζαξά ηη είλαη 

αιεζηλφ θαη ηη ςεχηηθν, ζα ακθηβάιιεηε γηα ην αλ ην γθνλγθ ζαο πξάγκαηη ππάξρεη, αλ κπνξείηε 

λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, αλ κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε θαη λα πεηχρεηε ή αλ ππάξρνπλ Φν θαη 

αλ είλαη αιεζηλνί. ην κέιινλ ζα βηψζεηε πάιη απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ζα ζαο δνζεί απηή ε 

ςεχηηθε εληχπσζε πνπ ζα ζαο θάλεη λα ληψζεηε πσο απηά ηα πξάγκαηα δελ ππάξρνπλ θαη πσο 

είλαη φια ςεχηηθα – θη απηφ γηα λα θαλεί αλ είζηε απνθαζηζκέλνη. Αλ πείηε φηη ζέιεηε λα κείλεηε 

ζηαζεξνί θαη αθιφλεηνη, ηφηε έρνληαο απηή ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ζ’ εθείλν ην ζεκείν είλαη 

ζίγνπξν πσο ζα κπνξέζεηε λα ηα θαηαθέξεηε θαη θπζηθά ζα ηα πάηε θαιά, επεηδή ην ζίλζηλγθ 

ζαο ζα έρεη ήδε βειηησζεί. Αιιά απηή ηε ζηηγκή δελ είζηε αθφκα ηφζν ζηαζεξνί. Αλ απηή ε 

δνθηκαζία ζάο δνζεί ηψξα ακέζσο, δελ ζα έρεηε ηδέα γηα ην ηη ζπκβαίλεη, δελ ζα κπνξέζεηε 

θαζφινπ λα θσηηζηείηε ζ’ απηφ θη έηζη νχηε ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Οη 

δνθηκαζίεο κπνξεί λα ζπκβνχλ κε δηάθνξεο κνξθέο. 
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Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη άλζξσπνη πξέπεη λα αζθνχλ θαιιηέξγεηα πξνο ηα 

πςειφηεξα επίπεδα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ 

κφιηο ληψζνπλ ζσκαηηθή δπζθνξία θάπνπ ζα ζεσξήζνπλ φηη είλαη άξξσζηνη. Γηαξθψο 

ιεζκνλνχλ λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο αζθνχκελν, δηφηη φπνηε ηνπο ζπκβαίλεη απηφ, ην 

ζεσξνχλ αξξψζηηα. Γηαηί ππάξρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα; Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη κεγάιν 

κέξνο απ’ απηά έρεη ήδε αθαηξεζεί γηα εζάο θαη νη δνθηκαζίεο ζαο είλαη ήδε πνιχ αζήκαληεο. Αλ 

δελ είρε αθαηξεζεί γηα ζαο, κπνξεί ήδε λα είραηε ζσξηαζηεί λεθξφο εάλ ζπλαληνχζαηε απηφ ην 

πξφβιεκα. Ίζσο θαη λα κελ κπνξνχζαηε πνηέ πηα λα ζεθσζείηε απφ ην θξεβάηη. Έηζη ζπλαληάηε 

έλα κηθξφ πξφβιεκα θαη ζεσξείηε πσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ην ππνκείλεηε. Μα πψο κπνξεί λα 

είλαη άλεηα; Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δίδαζθα ζηελ Σζαλγθηζνχλ ήηαλ έλα άηνκν εθεί κε πνιχ 

θαιή εγγελή πνηφηεηα θαη πξαγκαηηθά κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο. Βξήθα πσο ήηαλ πνιχ θαιφο 

θαη αχμεζα ιηγάθη ηηο δνθηκαζίεο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα μεπιεξψζεη ην θάξκα ηνπ γξήγνξα θαη 

λα θσηηζηεί – έηζη ην ζρεδίαδα. Μηα κέξα μαθληθά θάλεθε ζαλ λα έπαζε ζπκθφξεζε θαη έπεζε 

θάησ. Έλησζε λα κελ κπνξεί λα θνπλεζεί θαη ηα άθξα ηνπ δελ δνχιεπαλ. Σνλ πήγαλ ζην 

λνζνθνκείν γηα πεξίζαιςε ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά. Σφηε μαλαπεξπάηεζε. θεθηείηε ην φινη. 

Μεηά απφ ζπκθφξεζε πψο κπνξεί θαλείο πάιη λα πεξπαηήζεη θαη λα θηλήζεη ηα ρέξηα θαη ηα 

πφδηα ηνπ ηφζν γξήγνξα; Απηφο αληίζεηα θαηεγφξεζε ην Φάινπλ Νηάθα γη’ απηφ πνπ έπαζε. 

Γελ ζθέθηεθε: «Μα πψο κπφξεζα λα ζπλέιζσ ηφζν γξήγνξα απφ ζπκθφξεζε;». Αλ δελ 

αζθνχζε Φάινπλ Νηάθα εθείλνλ ηνλ θαηξφ, κπνξεί θαη λα είρε πεζάλεη εθεί πνπ έπεζε. 

Δλδερνκέλσο πξαγκαηηθά λα πάζαηλε ζπκθφξεζε θαη λα έκελε παξάιπηνο γηα ην ππφινηπν ηεο 

δσήο ηνπ. 

 

Απηφ δείρλεη αθξηβψο πφζν δχζθνιν είλαη λα ζσζεί έλαο άλζξσπνο. Σφζα πνιιά θάλεηο 

γηα απηφλ, φκσο αθφκα δελ ην αληηιακβάλεηαη – αληίζεηα ιέεη θάηη ηέηνην. Οξηζκέλνη βεηεξάλνη 

αζθνχκελνη ιέλε: «Γάζθαιε, γηαηί ζε φιν ην ζψκα κνπ ληψζσ άζρεκα; Γηαξθψο πεγαίλσ ζην 

λνζνθνκείν γηα ελέζεηο, αιιά δελ γίλεηαη ηίπνηα. Καη ηα θάξκαθα πνπ παίξλσ δελ βνεζνχλ». 

Οχηε θαλ ληξάπεθαλ λα ην πνπλ απηφ ζε κέλα! Φπζηθά δελ βνεζνχλ. Γελ είλαη αξξψζηηεο. Πψο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ; Πεγαίλεηε λα θάλεηε γεληθή εμέηαζε. Γελ έρεηε ηίπνηα, απιψο δελ 

αηζζάλεζηε θαιά. Έρνπκε έλαλ αζθνχκελν πνπ ιχγηζε αξθεηέο βειφλεο ζην λνζνθνκείν. ην 

ηέινο κέρξη πνπ ην θάξκαθν πεηάρηεθε έμσ θαη αθφκα ε βειφλα δελ έκπαηλε κέζα. Σφηε 

θαηάιαβε: «Α, είκαη αζθνχκελνο θαη δελ πξέπεη λα θάλσ ελέζεηο». Μφιηο ηφηε αληηιήθζεθε φηη 

δελ πξέπεη λα θάλεη έλεζε. Έηζη, φηαλ ζπλαληάηε δπζθνιίεο, θξνληίζηε λα πξνζέμεηε θαιά απηφ 

ην δήηεκα. Οξηζκέλνη άλζξσπνη ιαλζαζκέλα ζεσξνχλ φηη εγψ δελ ηνπο αθήλσ λα πάλε ζην 

λνζνθνκείν. Γη’ απηφ ζθέθηνληαη: «Αθνχ δελ κε αθήλεηο λα πάσ ζην λνζνθνκείν, ζα πάσ λα δσ 

δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ». Αθφκα λνκίδνπλ φηη είλαη πξφβιεκα πγείαο θαη ςάρλνπλ λα βξνπλ 

δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ. Πνχ ζα κπνξέζεηε λα βξείηε γλήζην δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ; Αλ βξείηε 

έλαλ ςεχηηθν, ζα θαηαζηξαθείηε ακέζσο. 

 

Έρνπκε πεη: «Πψο κπνξείηε λα μερσξίζεηε έλαλ αιεζηλφ απφ έλαλ ςεχηηθν δάζθαιν ηνπ 

ηζηγθφλγθ;». Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη απηνθεξπγκέλνη. Δγψ έρσ πεξάζεη απφ 

επαιήζεπζε θαη έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηα έγγξαθα απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πεηξακάησλ πνπ ηα 

επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα έθαλαλ κε κέλα. Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη 

ςεχηηθνη θαη απηνθεξπγκέλνη. Τπάξρνπλ πνιινί απ’ απηνχο πνπ θνξντδεχνπλ θαη εμαπαηνχλ ηνλ 

θφζκν. Έλαο ηέηνηνο ςεχηηθνο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ κπνξεί θη απηφο λα ζεξαπεχζεη 

αξξψζηηεο. Γηαηί κπνξεί λα ην θάλεη; Γηαηί θαηέρεηαη απφ πλεχκα ή δψν ρσξίο ην νπνίν δελ ζα 

ήηαλ ηθαλφο λα εμαπαηά θφζκν! Δθείλν ην πλεχκα ή ην δψν πνπ ηνλ θαηέρεη κπνξεί θη απηφ λα 

εθπέκςεη ελέξγεηα θαη λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο. Δίλαη θη απηφ κηα κνξθή ελεξγεηαθήο χπαξμεο 

θαη κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο πνιχ εχθνια. Αιιά φπσο έρσ πεη: «Ση 

πξάγκαηα ζα εθπέκςεη πάλσ ζην ζψκα ζαο απηφ ην πλεχκα ή δψν πνπ ηνλ θαηέρεη, φηαλ 

ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηα ζαο;». ην πνιχ κηθξνζθνπηθφ επίπεδν φια απηά είλαη ε εηθφλα απηνχ 

ηνπ πλεχκαηνο ή ηνπ δψνπ πνπ ηνλ θαηέρεη. Αλ έξζεη ζην ζψκα ζαο, ηη ζα θάλεηε; «Δίλαη 

επθνιφηεξν λα πξνζθαιέζεηε έλαλ αζάλαην παξά λα ηνλ μεπξνβνδίζεηε»
4

. Φπζηθά δελ 

ρξεηάδεηαη λα αζρνινχκαζηε κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, αθνχ απηνί απιά ζέινπλ λα 

κείλνπλ φπσο είλαη θαη ςάρλνπλ κφλν λα βξνπλ πξνζσξηλή αλαθνχθηζε. Δζείο φκσο είζηε 

                                                 
4
 «Δίλαη επθνιφηεξν λα πξνζθαιέζεηε έλαλ αζάλαην παξά λα ηνλ μεπξνβνδίζεηε»: θηλέδηθε έθθξαζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη εχθνιν λα πέζεηο, αιιά δχζθνιν λα βγεηο.  
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αζθνχκελνη. Γελ ζέιεηε λα θαζαξίζεηε ην ζψκα ζαο; Αλ απηφ πξνζθνιιεζεί ζην ζψκα ζαο, 

πφηε ζα κπνξέζεηε λα ην μεθνξησζείηε; Δθηφο απηνχ, έρεη θαη κηα νξηζκέλε πνζφηεηα ελέξγεηαο. 

Μεξηθνί άλζξσπνη ζα αλαινγηζηνχλ: «Καιά, γηαηί ην Φάινπλ ηνχ επέηξεςε λα κπεη; Γελ έρνπκε 

ην θάζελ ηνπ Γαζθάινπ λα καο πξνζηαηεχεη;». Τπάξρεη κηα αξρή ζην ζχκπαλ καο: Καλείο δελ 

πξφθεηηαη λα παξέκβεη αλ απνδεηάηε θάηη νη ίδηνη. Δθφζνλ είλαη θάηη πνπ ζέιεηε, θαλείο δελ ζα 

επέκβεη. Σν θάζελ κνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ζαο ζηακαηήζεη θαη ζα ζαο δψζεη ππνδείμεηο. Αλ 

φκσο αλαθαιχςεη φηη είζηε έηζη δηαξθψο, ζα πάςεη λα ζαο θξνληίδεη. Πψο κπνξεί θάπνηνο λα 

εμαλαγθαζηεί λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα; Γελ κπνξείηε λα εμαλαγθαζηείηε νχηε λα πηεζηείηε λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Απφ εζάο εμαξηάηαη λα θάλεηε πξαγκαηηθά πξφνδν. Καλείο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ηίπνηα γη’ απηφ, αλ εζείο δελ ζέιεηε λα βειηηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο. Έρεηε δηδαρηεί ηηο 

αξρέο θαη ηνλ Φα. Πνηνλ κπνξείηε λα θαηεγνξήζεηε, αλ παξ’ φια απηά δελ ζέιεηε λα βειηηψζεηε 

ηνλ εαπηφ ζαο; ζνλ αθνξά απηφ πνπ ζέιεηε, νχηε ην Φάινπλ νχηε ηα θάζελ κνπ ζα επέκβνπλ – 

απηφ είλαη ζίγνπξν. Οξηζκέλνη άλζξσπνη πήγαλ αθφκα θαη ζε καζήκαηα άιισλ δαζθάισλ ηνπ 

ηζηγθφλγθ θαη αθνχ γχξηζαλ ζπίηη έλησζαλ πνιχ άζρεκα. Απηφ είλαη ζίγνπξν. Γηαηί ην θάζελ 

κνπ δελ ζαο πξνζηάηεςε; Γηαηί πήγαηε εθεί; Πεγαίλνληαο εθεί γηα λα αθνχζεηε, δελ 

αλαδεηνχζαηε θάηη; Αλ δελ ην αθνχγαηε κε ηα απηηά ζαο, πψο ζα κπνξνχζε απηφ λα κπεη κέζα 

ζην ζψκα ζαο; Οξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ παξακνξθψζεη ην Φάινπλ ηνπο. Δπηηξέςηε κνπ λα 

ζαο πσ φηη απηφ ην Φάινπλ αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηε δσή ζαο. Δίλαη αλψηεξε δσή πνπ δελ 

κπνξείηε έηζη επηπφιαηα λα πάηε λα ηελ θαηαζηξέςεηε. Απηέο ηηο κέξεο ππάξρνπλ πνιινί ςεπην-

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θαη νξηζκέλνη απ’ απηνχο είλαη πνιχ δηάζεκνη. Έρσ πεη ζηνπο 

δηεπζχλνληεο ηεο Έλσζεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο Σζηγθφλγθ ηεο Κίλαο φηη ζηελ αξραία επνρή 

ε βαζηιηθή απιή είρε δεηλνπαζήζεη θάπνηε απφ ηελ Νηα Σδη
5
. Απηή ε αιεπνχ έθαλε πνιιά 

θαθνήζε πξάγκαηα, αιιά αθφκα θη έηζη δελ ήηαλ ηφζν θαθή φζν είλαη νη ζεκεξηλνί ςεπην-

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, πνπ έρνπλ θάλεη άλσ-θάησ νιφθιεξε ηε ρψξα. Καη πφζνη άλζξσπνη 

έρνπλ πέζεη ζχκαηα! Βιέπεηε φηη ζηελ επηθάλεηα θαίλνληαη πνιχ θαινί, αιιά μέξεηε πφζα 

άηνκα θέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα ζην ζψκα ηνπο; Μφιηο έλαο ςεπην-δάζθαινο ζηείιεη 

πάλσ ζαο απηά ηα πξάγκαηα, ζα ηα έρεηε. Δίλαη ηφζν δηαδεδνκέλνη. Δπνκέλσο είλαη δχζθνιν γηα 

έλαλ θνηλφ άλζξσπν λα δηαθξίλεη απφ ηελ εκθάληζε. 

 

Οξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Αθφηνπ παξαθνινχζεζα απηφ ην ζεκηλάξην ηνπ 

ηζηγθφλγθ θαη άθνπζα απηά πνπ είπε ν Λη Υνλγθηδί ζήκεξα, αληηιήθζεθα πφζν ζπνπδαίν θαη 

βαζχ είλαη ην ηζηγθφλγθ! Αλ βξσ θη άιια ζεκηλάξηα ηζηγθφλγθ, ζα πάσ θη εθεί λα 

παξαθνινπζήζσ». Θα ζαο ζπληζηνχζα θαηεγνξεκαηηθά λα κελ πάηε εθεί. Αλ ηνπο αθνχζεηε, ζα 

κπνπλ θαθά πξάγκαηα ζηα απηηά ζαο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζψζεηο έλαλ άλζξσπν θαη λα ηνπ 

αιιάμεηο ηε ινγηθή. Σν λα εμαγλίζεηο ην ζψκα ηνπ είλαη επίζεο πνιχ δχζθνιν. Τπάξρνπλ ηφζνη 

πνιινί ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ. Αθφκα θαη έλαο γλήζηνο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ απφ 

κηα νξζή εμάζθεζε είλαη πξαγκαηηθά θαζαξφο; Οξηζκέλα δψα είλαη πνιχ άγξηα. Μπνξεί απηά ηα 

πξάγκαηα λα κελ κπνξνχλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζην ζψκα ηνπ, αιιά νχηε θη απηφο κπνξεί λα ηα 

δηψμεη. Γελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηπαιέςεη απηά ηα πξάγκαηα ζε κεγάιε θιίκαθα. ζν γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ, φηαλ απηφο εθπέκπεη γθνλγθ, ιακβάλνπλ φια απηά ηα βξψκηθα πξάγκαηα πνπ 

ππάξρνπλ αλαθαηεκέλα κέζα ζ’ απηφ. Απηφο ν ίδηνο κπνξεί λα είλαη πνιχ έληηκνο, αιιά νη 

καζεηέο ηνπ δελ είλαη νξζνί θαη θαηέρνληαη απφ δηάθνξα πλεχκαηα ή δψα – παληφο είδνπο απ’ 

απηά. 

 

Αλ πξαγκαηηθά ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζην Φάινπλ Νηάθα, δελ πξέπεη λα πάηε 

λα ηνπο αθνχζεηε. Βέβαηα, αλ δελ ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζην Φάινπλ Νηάθα θαη 

ζέιεηε λα εμαζθήζεηε ηα πάληα, ηφηε κπνξείηε λα ην θάλεηε. Δγψ δελ ζα ζαο ζηακαηήζσ, αθνχ 

ηφηε δελ ζα είζηε καζεηήο ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Αλ φκσο έρεηε πξνβιήκαηα, κελ ηζρπξηζηείηε φηη 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εμάζθεζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα. Μφλν φηαλ αθνινπζείηε ην πξφηππν ηνπ 

ζίλζηλγθ θαη αζθείηε θαιιηέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ Νηάθα ζα είζηε γλήζηνη αζθνχκελνη ηνπ 

Φάινπλ Νηάθα. Κάπνηνη κε ξψηεζαλ: «Μπνξνχκε λα ζπλαλαζηξεθφκαζηε κε αζθνχκελνπο 

άιισλ εμαζθήζεσλ;». Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη απηνί απιά θαη κφλν εμαζθνχλ ηζηγθφλγθ, 

ελψ εζείο θαιιηεξγείηε ηνλ Μεγάιν Νφκν. Αθνχ παξαθνινπζήζεηε απηή ηε ζεηξά δηαιέμεσλ, ην 

επίπεδφ ζαο ζα είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην δηθφ ηνπο. Απηφ ην Φάινπλ έρεη ζρεκαηηζηεί κέζα 

                                                 
5
 Νηα Σδη: κηα θαθφβνπιε παιιαθίδα ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηεο Γπλαζηείαο ηάλγθ (1765 π.Υ. - 1122 π.Υ.). 

Λέγεηαη φηη είρε θαηαιεθζεί απφ πλεχκα αιεπνχο θαη φηη πξνθάιεζε ηελ πηψζε ηεο Γπλαζηείαο ηάλγθ. 
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απφ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο πνιιψλ γελεψλ θαη έρεη παλίζρπξεο δπλάκεηο. Βέβαηα φηαλ 

έξρεζηε ζε επαθή καδί ηνπο, εθφζνλ θαηαθέξλεηε λα κελ ιακβάλεηε ηίπνηα απ’ απηνχο θαη απιά 

είζηε θαλνληθνί θίινη, δελ πεηξάδεη θαη πνιχ. Αλ φκσο απηνί νη άλζξσπνη θέξνπλ πξάγκαηη θάηη 

ζην ζψκα ηνπο, ηφηε ζα είλαη πνιχ θαθφ θαη είλαη θαιχηεξα λα κελ έρεηε επαθή κ’ απηνχο. 

ζνλ αθνξά έλα δεπγάξη, αλ ν/ε ζχδπγφο ζαο θάλεη άιιε εμάζθεζε ηζηγθφλγθ, ζεσξψ φηη θη 

απηφ δελ πεηξάδεη ηδηαίηεξα. Αιιά ππάξρεη θάηη: Δθφζνλ εζείο αζθείηε έλαλ νξζφ ηξφπν, ε 

εμάζθεζή ζαο ζα σθειήζεη ηνπο άιινπο. Αλ ν/ε ζχδπγφο ζαο θάλεη θαθή εμάζθεζε, κπνξεί λα 

θέξεη άζρεκα πξάγκαηα ζην ζψκα ηεο. Έηζη, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηά ζαο, ζα 

θαζαξίζνπκε θαη απηφλ/ήλ. Σα πάληα ζα θαζαξηζηνχλ γηα εζάο ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ζαο ζα θαζαξηζηεί επίζεο. Αλ ην πεξηβάιινλ ζαο δελ θαζαξηζηεί θαη 

έρεηε θάζε ινγήο πξάγκαηα λα παξεκβαίλνπλ ζε εζάο, πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα; 

 

κσο ππάξρεη κηα πεξίπησζε ζηελ νπνία ην θάζελ κνπ δελ ζα ζαο βνεζήζεη λα 

θαζαξίζεηε ηα πξάγκαηα. Έρνπκε έλαλ αζθνχκελν πνπ κηα κέξα είδε ην θάζελ κνπ λα έξρεηαη 

ζην ζπίηη ηνπ. Ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλνο: «Σν θάζελ ηνπ Γαζθάινπ είλαη εδψ. Γάζθαιε, 

παξαθαιψ πεξάζηε». Σν θάζελ κνπ είπε: «Σν δσκάηηφ ζνπ είλαη πνιχ βξψκηθν, ππάξρνπλ πάξα 

πνιιά πξάγκαηα». Καη έθπγε. πλήζσο, φηαλ ππάξρνπλ πνιιά θαθά πλεχκαηα ζε άιιεο 

δηαζηάζεηο, ην θάζελ κνπ ζα ηα θαζαξίζεη γηα εζάο. Σν δσκάηην απηνχ ηνπ αζθνχκελνπ φκσο 

ήηαλ γεκάην κε δηάθνξα βξψκηθα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ. Σν θαηάιαβε θαη ην θαζάξηζε 

θαίγνληαο ηα βηβιία ή πνπιψληαο ηα. Σφηε ην θάζελ κνπ επέζηξεςε. Απηφ κνπ είπε απηφο ν 

αζθνχκελνο. 

 

Τπάξρνπλ επίζεο άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη κάληεηο. Κάπνηνο κε ξψηεζε: «Γάζθαιε, ηψξα 

πνπ εμαζθψ Φάινπλ Νηάθα, κπνξψ αθφκα λα ελδηαθέξνκαη γηα ην Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ ή 

πξάγκαηα φπσο ηε καληεία; Μπνξψ λα ζπλερίζσ λα ηα ρξεζηκνπνηψ;». Δπηηξέςηε κνπ λα ην 

ζέζσ έηζη: Δθφζνλ θέξεηε ζεκαληηθφ πνζφ ελέξγεηαο, νηηδήπνηε πείηε ζα έρεη επίπησζε. Αλ 

θάηη δελ είλαη έηζη, αιιά εζείο είπαηε ζε θάπνηνλ φηη είλαη έηζη, ηφηε ίζσο λα έρεηε δηαπξάμεη 

θαθφ έξγν. Ο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο είλαη πνιχ αδχλακνο. Σα κελχκαηά ηνπ είλαη αζηαζή θαη 

πνιχ πηζαλφλ λα αιιάμνπλ. Αλ αλνίμεηε έηζη απεξίζθεπηα ην ζηφκα ζαο θαη πείηε θάηη ζ’ απηφλ, 

ε δνθηκαζία απηή ελδερνκέλσο λα ζπκβεί. Ή, αλ απηφ ην άηνκν έρεη πνιχ θάξκα πνπ πξέπεη λα 

μεπιεξψζεη θαη εζείο ζπλερψο ηνπ ιέηε φηη ζα έρεη θαιή ηχρε, θαη έηζη δελ κπνξεί λα 

μεπιεξψζεη ην θάξκα ηνπ, είλαη δπλαηφλ απηφ λα είλαη ζσζηφ; Γελ ηνπ θάλεηε θαθφ; Οξηζκέλνη 

άλζξσπνη απιψο δελ κπνξνχλ λα παξαηήζνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε 

απηά ζαλ λα έρνπλ θάπνην ηαιέλην. Απηφ δελ είλαη πξνζθφιιεζε; Δθηφο απηνχ, αθφκε θαη αλ 

εηιηθξηλά γλσξίδεηε ηελ αιήζεηα, ζαλ αζθνχκελνο πξέπεη λα πξνζηαηέςεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη 

λα κελ απνθαιχςεηε έλα νπξάλην κπζηηθφ έηζη επηπφιαηα ζε έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν. Απηή 

είλαη ε αξρή. Άζρεηα κε ην πψο ρξεζηκνπνηεί θαλείο ην Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ γηα λα θάλεη 

πξνβιέςεηο, ήδε νξηζκέλα απ’ απηά δελ είλαη πηα αιεζηλά, έηζη θη αιιηψο. Ζ πξφβιεςε γίλεηαη 

κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, θάπνηα απ’ απηά είλαη αιεζηλά θαη θάπνηα ςεχηηθα. Απηά ηα 

πξάγκαηα, φπσο ε καληεία, επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Δζείο 

φκσο είζηε θάπνηνο κε γλήζην γθνλγθ, θη έηζη ζα έιεγα πσο έλαο γλήζηνο αζθνχκελνο πξέπεη λα 

πιεξεί αλψηεξν πξφηππν. κσο κεξηθνί αζθνχκελνη βξίζθνπλ θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο λα 

ηνπο πνπλ ηελ ηχρε ηνπο θαη ηνπο ξσηνχλ: «Θα κνπ πεηο θαη κέλα κεξηθά πξάγκαηα, λα δεηο πψο 

πάσ; Πψο πάεη ε θαιιηέξγεηά κνπ;» ή «Θα έρσ θαζφινπ δνθηκαζίεο;». Βξίζθνπλ άιινπο λα 

πξνβιέςνπλ γη’ απηνχο απηά ηα πξάγκαηα. Μα αλ ε δνθηκαζία ζαο πξνβιεθζεί, πψο ζα 

κπνξέζεηε λα βειηηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο; Οιφθιεξε ε δσή ελφο αζθνπκέλνπ έρεη 

επαλαθαζνξηζηεί. Ζ καληεία ζην ρέξη ηνπ, ε αλάγλσζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ηα ζηνηρεία γέλλεζεο 

θαη φια ηα κελχκαηα ζην ζψκα ηνπ έρνπλ ήδε αιιαρηεί θαη δηαθνξνπνηεζεί. Αλ πάηε ζε κάληε, 

ζα ηνλ πηζηέςεηε. Αλ είλαη λα κελ ηνλ πηζηέςεηε, ηφηε γηαηί πάηε; Απηά πνπ κπνξεί λα ζαο πεη 

είλαη νξηζκέλα επηθαλεηαθά πξάγκαηα γηα ην παξειζφλ ζαο. Ζ νπζία ηνπο φκσο έρεη ήδε 

αιιάμεη. θεθηείηε ην φινη: Αλ πάηε ζε κάληε, δελ ηνλ αθνχηε θαη ηνλ πηζηεχεηε; Σφηε απηφ δελ 

ζαο δεκηνπξγεί έλα ςπρνινγηθφ βάξνο; ηαλ απηφ ην βάξνο ηαιαλίδεη ην κπαιφ ζαο, δελ είλαη 

πξνζθφιιεζε; Σφηε πψο κπνξεί απηή ε πξνζθφιιεζε λα αθαηξεζεί; Γελ έρεηε επηβάιιεη έηζη 

ζηνλ εαπηφ ζαο, άιιε κηα δνθηκαζία; Καη δελ ζα πξέπεη λα ππνθέξεηε πεξηζζφηεξν, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαηήζεηε απηή ηελ πξνζθφιιεζε; Κάζε δνθηκαζία θαη θάζε ηαιαηπσξία 
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ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα είηε ηεο πξνφδνπ είηε ηεο νπηζζνδξφκεζεο ζηελ θαιιηέξγεηα. Ήδε είλαη 

δχζθνιν, θαη ζεηο πάηε θαη πξνζζέηεηε θη άιιε επηβάξπλζε απφ κφλνη ζαο. Πψο ζα κπνξέζεηε 

λα ην μεπεξάζεηε; Μπνξεί εμαηηίαο ηνπ λα ζπλαληήζεηε δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα. Σν αιιαγκέλν 

κνλνπάηη ηεο δσήο ζαο δελ επηηξέπεηαη λα ην δνπλ άιινη. Αλ ην δνπλ άιινη ή ζαο πνπλ πφηε ζα 

έρεηε δνθηκαζία, πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα; Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ 

επηηξέπεηαη λα ην δεη θαλείο ζε θακία πεξίπησζε. Καλείο απφ άιιεο ζρνιέο επίζεο δελ 

επηηξέπεηαη λα ην δεη. Αθφκε θαη νη ζπκκαζεηέο απφ ηελ ίδηα ζρνιή εμάζθεζεο δελ επηηξέπεηαη 

λα ην δνπλ. Έηζη θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ζσζηά ηα πξάγκαηα, επεηδή απηή ε δσή έρεη 

ήδε αιιάμεη – είλαη κηα δσή γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 

Κάπνηνη κε ξσηνχλ αλ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ άιια ζξεζθεπηηθά βηβιία ή άιια βηβιία ηνπ 

ηζηγθφλγθ. Έρνπκε πεη φηη ηα ζξεζθεπηηθά βηβιία, εηδηθά ηα Βνπδηζηηθά βηβιία, φια δηδάζθνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο πψο λα θαιιηεξγνχλ ην ζίλζηλγθ ηνπο. Καη εκείο ηεο ρνιήο ηνπ Φν είκαζηε, 

έηζη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ζίμσ. Πνιιά 

πξάγκαηα ζηηο άγηεο γξαθέο δελ κεηαθξάζηεθαλ κε αθξίβεηα απφ ηελ αξρή. Δθηφο απηνχ, πνιιά 

ζηηο άγηεο γξαθέο εξκελεχηεθαλ θάησ απφ θαηαλνήζεηο δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη νη θαζνξηζκνί 

ησλ ελλνηψλ έγηλαλ απεξίζθεπηα. Απηφ θαηέζηξεςε ην Νηάξκα. Απηνί πνπ κεηέθξαζαλ ηηο άγηεο 

γξαθέο απεξίζθεπηα, ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ην επίπεδν ησλ Φν. Γελ θαηαιάβαηλαλ ην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ γξαθψλ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θαη είραλ δηαθνξεηηθή θαηαλφεζε ησλ 

δεηεκάησλ. Γελ ζα είλαη εχθνιν γηα εζάο λα ηηο θαηαιάβεηε απφιπηα, νχηε ζα κπνξέζεηε λα ηηο 

θαηαιάβεηε απφ κφλνη ζαο. Αιιά αλ πείηε: «Με ελδηαθέξεη απιά ε κειέηε ησλ γξαθψλ» θαη 

δηαξθψο κειεηάηε ηηο άγηεο γξαθέο, ηφηε ζα θαιιηεξγείζηε ζε απηή ηε ζρνιή εμάζθεζεο, αθνχ νη 

άγηεο γξαθέο έρνπλ ελζσκαησκέλν ην γθνλγθ θαη ηνλ Φα απφ απηή ηε ζρνιή εμάζθεζεο. Έηζη 

κφιηο ηηο κειεηήζεηε, ζα αζθείζηε ζ’ απηή ηε ζρνιή εμάζθεζεο. Απηφ είλαη ην δήηεκα. Αλ 

πξαγκαηηθά ηηο κειεηάηε ζε βάζνο θαη αθνινπζείηε εθείλε ηε ζρνιή εμάζθεζεο, ηφηε ίζσο λα 

έρεηε ήδε πηνζεηήζεη εθείλε ηε ζρνιή εμάζθεζεο αληί γηα ηε δηθή καο. Πάληνηε ζηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο ππήξρε ε απαίηεζε θάπνηνο λα κελ αθνινπζεί δχν ζρνιέο εμάζθεζεο ηαπηφρξνλα. 

Δάλ πξαγκαηηθά ζέιεηε λα αζθεζείηε ζχκθσλα κε κηα ζρνιή εμάζθεζεο, ηφηε πξέπεη λα 

κειεηάηε κφλν ηα θείκελα απηήο ηεο ζρνιήο εμάζθεζεο. 

 

Σψξα, φζνλ αθνξά ηα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ, δελ πξέπεη λα ηα δηαβάζεηε αλ ζέιεηε λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Ηδηαίηεξα ηα βηβιία ηζηγθφλγθ πνπ εθδίδνληαη ζήκεξα – δελ πξέπεη λα ηα 

δηαβάζεηε. Σν ίδην ηζρχεη γηα βηβιία φπσο Ζ δηαρξνληθφηεηα ηεο Δζσηεξηθήο Αιρεκείαο ηνπ 

Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, Οδεγφο γηα ηε Φχζε θαη ηε Μαθξνδσία (ίλγθκηλγθ Γθνπηηδί), θαη 

Σαντζηηθφο Καλφλαο (Σάν Σαλγθ). Αλ θαη δελ θέξνπλ ηα θαθά κελχκαηα ησλ πξψησλ, θη απηά 

πεξηέρνπλ κελχκαηα απφ δηάθνξα επίπεδα. Απηά ηα ίδηα είλαη ηξφπνη άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. 

Μφιηο ηα δηαβάζεηε, απηά πνπ πεξηέρνπλ ζα πξνζηεζνχλ ζηα δηθά ζαο θαη ζα παξέκβνπλ ζε 

εζάο. Αλ βξείηε κηα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαιή, ηφηε θάηη έξρεηαη ζε εζάο θαη πξνζηίζεηαη ζην 

γθνλγθ ζαο. Αλ θαη δελ είλαη θάηη θαθφ, πέζηε κνπ πψο ζα κπνξέζεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, 

φηαλ μαθληθά θάηη άιιν κπεξδεχεηαη κε ην δηθφ ζαο; Γελ ζα ζαο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα; Αλ 

ηνπνζεηήζεηε έλα πξφζζεην εμάξηεκα ζε κηα ειεθηξνληθή κνλάδα κέζα ζε κηα ηειεφξαζε, ηη 

λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί ζ’ απηή ηελ ηειεφξαζε; Καηεπζείαλ ζα πάςεη λα ιεηηνπξγεί. Απηή είλαη 

ε αξρή. Δπηπιένλ ζήκεξα πνιιά απφ ηα βηβιία ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη ςεχηηθα θαη θέξνπλ κέζα 

ηνπο παληφο είδνπο κελχκαηα. Καζψο έλαο απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο γχξηδε ηηο ζειίδεο ελφο 

βηβιίνπ ηζηγθφλγθ, έλα κεγάιν θίδη πήδεμε έμσ απ’ απηφ. Φπζηθά δελ ζέισ λα κπσ ζε 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κ’ απηφ. Απηά γηα ηα νπνία κίιεζα είλαη κεξηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία ησλ αζθνπκέλσλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζσζηά. Γειαδή απηά ηα 

πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη γηαηί νη ζθέςεηο ηνπο δελ είλαη νξζέο. αο ηα επηζεκαίλσ, γηαηί 

είλαη σθέιηκν λα ηα γλσξίδεηε, λα μέξεηε ηη λα θάλεηε θαη πψο λα ηα μερσξίδεηε ν θαζέλαο ζαο, 

έηζη ψζηε λα κε ζπκβνχλ πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Αλ θαη δελ ππεξηφληζα απηφ πνπ κφιηο είπα, 

φινη πξέπεη λα ην πξνζέμεηε, γηαηί είλαη ζπρλά ε αηηία πξνβιεκάησλ θαη ζπρλά εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα εθεί. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη εμαηξεηηθά θνπηαζηηθή θαη απίζηεπηα ζνβαξή. 

Αλ κείλεηε απξφζεθηνη γηα κηα ζηηγκή, κπνξεί λα ζθνληάςεηε θαη λα θαηαζηξαθείηε ακέζσο. 

Έηζη ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη νξζφο. 
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Σν Σζηγθόλγθ ησλ Πνιεκηθώλ Σερλώλ 

Δθηφο απφ ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο, ππάξρεη θαη ην ηζηγθφλγθ ησλ 

πνιεκηθψλ ηερλψλ. Μηιψληαο γηα ην ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, πξέπεη λα ηνλίζσ έλα 

δήηεκα, φηη ηψξα αμηψλνπλ αλαγλψξηζε πνιιέο κνξθέο ηνπ ηζηγθφλγθ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

Σψξα ππάξρνπλ ηα απνθαινχκελα «ηζηγθφλγθ δσγξαθηθήο», «ηζηγθφλγθ κνπζηθήο», 

«ηζηγθφλγθ θαιιηγξαθίαο» θαη «ηζηγθφλγθ ρνξνχ» – έρνπλ μεθπηξψζεη ηα πάληα. Δίλαη φια 

απηά ηζηγθφλγθ; Σν βξίζθσ πνιχ πεξίεξγν. Θα έιεγα φηη απηφ είλαη ιεειαζία ηνπ ηζηγθφλγθ. 

Καη φρη κφλν ιεειαζία, αιιά θαη θαηαζηξνθή ηνπ ηζηγθφλγθ. Πνηα είλαη ε ζεσξεηηθή ηνπο βάζε; 

Λέλε φηη φηαλ έλαο δσγξαθίδεη, ηξαγνπδά, ρνξεχεη ή γξάθεη, αλ βξίζθεηαη ζε κηα αθαζφξηζηε 

θαηάζηαζε έθζηαζεο –ή ζε «θαηάζηαζε ηζηγθφλγθ» φπσο ηελ απνθαινχλ– ηφηε απηφ ην 

απνθαινχλ ηζηγθφλγθ. Δίλαη απηφ ηζηγθφλγθ; Γελ πξέπεη λα βιέπεηε ηα πξάγκαηα θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν. Θα ήζεια λα ξσηήζσ: Απηφ δελ είλαη θαηαζηξνθή ηνπ ηζηγθφλγθ; Σν ηζηγθφλγθ είλαη 

κηα εμαηξεηηθά εκβξηζήο θαη επξεία κειέηε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Πψο 

κπνξεί ην λα είζαη ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο λα νλνκαζηεί ηζηγθφλγθ; Πψο ζα νλνκαζηεί ηφηε ην 

αλ πάκε ζηελ ηνπαιέηα ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο; Απηφ δελ είλαη θαηαζηξνθή ηνπ ηζηγθφλγθ; Θα 

έιεγα φηη είλαη αρξήζηεπζε ηνπ ηζηγθφλγθ. Πξηλ δχν ρξφληα ζηελ Έθζεζε Τγείαο ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο, ην έηζη απνθαινχκελν «ηζηγθφλγθ θαιιηγξαθίαο» ήηαλ εθεί. Ση είλαη ην «ηζηγθφλγθ 

θαιιηγξαθίαο»; Πήγα ζην πεξίπηεξφ ηνπο λα δσ ηη είλαη θαη είδα έλα άηνκν εθεί λα γξάθεη κε 

έλα πηλέιν. Με ην πνπ ηέιεησλε ην γξάςηκν, εμέπεκπε ηζη κε ηα ρέξηα ηνπ ζε θάζε ιέμε κία πξνο 

κία θαη ην ηζη πνπ έβγαηλε ήηαλ φιν καχξν. Ο λνπο ηνπ ήηαλ ηειείσο γεκάηνο κε πξάγκαηα φπσο 

ρξήκαηα θαη θήκε. Πψο κπνξνχζε απηφο λα έρεη γθνλγθ; Οχηε ην ηζη ηνπ βέβαηα ήηαλ θαιφ. Σα 

γξαπηά ηνπ θξέκνληαλ εθεί ζε πνιχ αθξηβέο ηηκέο θαη κφλν πινχζηνη ηνπξίζηεο ηα αγφξαδαλ. Αλ 

κε ξσηήζεηε, φπνηνο ηα αγφξαδε θαη ηα πήγαηλε ζπίηη ηνπ ζα είρε πξνβιήκαηα. Πψο κπνξεί ην 

καχξν ηζη λα είλαη θαιφ; Οιφθιεξν ην πξφζσπν απηνχ ηνπ αλζξψπνπ θαηλφηαλ ζθνηεηλφ. Δίρε 

εκκνλή κε ηα ρξήκαηα θαη ζθεθηφηαλ κφλν απηά – πψο ζα κπνξνχζε απηφο λα έρεη γθνλγθ; Παξ’ 

φια απηά ε επαγγεικαηηθή ηνπ θάξηα έγξαθε έλα ζσξφ ηίηινπο, φπσο ην έηζη απνθαινχκελν 

«Γηεζλέο Σζηγθφλγθ Καιιηγξαθίαο». Ρσηψ, πψο κπνξεί έλα ηέηνην πξάγκα λα νλνκάδεηαη 

ηζηγθφλγθ; 

 

θεθηείηε ην φινη: Ογδφληα κε ελελήληα ηνηο εθαηφ απφ ηα άηνκα ζ’ απηφ ην ζεκηλάξην, 

φρη κφλν ζα έρνπλ ζεξαπεπηεί απφ ηηο αξξψζηηέο ηνπο, αιιά ζα αλαπηχμνπλ θαη γθνλγθ – ην 

γλήζην γθνλγθ. Απηφ πνπ ήδε θέξεη ην ζψκα ζαο είλαη πξαγκαηηθά ππεξθπζηθφ. Αλ αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα απφ κφλνη ζαο, αθφκε θαη κηα νιφθιεξε δσή λα αζθνχζαηε δελ ζα κπνξνχζαηε λα 

ην αλαπηχμεηε. Αθφκε θαη αλ έλαο λένο άξρηδε λα αζθείηαη απηή ηε ζηηγκή θαη γηα φιε ηελ 

ππφινηπε δσή ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη απηφ πνπ εγψ ηνπ έρσ δψζεη, αθφκα θη αλ 

εχξηζθε έλαλ γλήζην θαη θαιφ δάζθαιν λα ηνλ θαζνδεγεί. Μαο έρεη πάξεη πνιιέο γεληέο 

αλζξψπσλ γηα λα ζρεκαηίζνπκε απηφ ην Φάινπλ θαη απηνχο ηνπο κεραληζκνχο, θαη ηψξα απηά 

ηα πξάγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ζαο φια καδί κνλνκηάο. Έηζη ζα ήζεια λα ζαο πσ: Μελ 

ηα ράζεηε εχθνια κφλν θαη κφλν επεηδή ηα απνθηήζαηε εχθνια. Δίλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα θαη 

αλεθηίκεηα. Με ην ηέινο απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ, απηφ πνπ ζα θέξεηε καδί ζαο είλαη ην γλήζην 

γθνλγθ, είλαη χιε πςειήο ελέξγεηαο. ηαλ πάηε ζπίηη θαη γξάςεηε κεξηθέο ιέμεηο, φπσο θαη λα 

είλαη ν γξαθηθφο ζαο ραξαθηήξαο, θέξνπλ γθνλγθ! Άξα ινηπφλ κήπσο ηειεηψλνληαο απηφ ην 

ζεκηλάξην ζα έπξεπε ν θαζέλαο ζαο λα πάξεη ηνλ ηίηιν ηνπ «δαζθάινπ»(κάζηεξ) θαη φινη λα 

γίλεηε δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θαιιηγξαθίαο; Θα έιεγα φηη δελ πξέπεη λα ην βιέπεηε κ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν. Χο άλζξσπνο κε γλήζην γθνλγθ θαη ελέξγεηα δελ ρξεηάδεηαη λα ην εθπέκπεηε ζθφπηκα. 

Θα αθήλεηε ελέξγεηα πάλσ ζε νηηδήπνηε αθνπκπάηε θαη φια ζα ιάκπνπλ. 

 

Δίδα επίζεο ζ’ έλα πεξηνδηθφ έλα δεκνζίεπκα πνπ αλέθεξε φηη ζα γηλφηαλ έλα ζεκηλάξην 

ηζηγθφλγθ θαιιηγξαθίαο. Σν δηάβαζα ζηα γξήγνξα λα δσ πψο ην δίδαζθαλ. Έγξαθε ηα εμήο: 

Πξψηα πξέπεη θάπνηνο λα ξπζκίζεη ηελ αλαπλνή ηνπ, πψο λα εηζπλέεη θαη λα εθπλέεη. Μεηά 

πξέπεη λα θαζίζεη γηα δεθαπέληε έσο ηξηάληα ιεπηά, εζηηάδνληαο ηνλ λνπ ηνπ ζην ηζη ηνχ 

ληαληηέλ θαη λα θαληαζηεί φηη ζεθψλεη ην ηζη ηνχ ληαληηέλ ζηνλ πήρε ηνχ ρεξηνχ ηνπ. Σφηε ζα 

ζεθψζεη ην πηλέιν θαη ζα ην βνπηήμεη ζην καχξν κειάλη. Μεηά πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ην ηζη ζηε 
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κχηε ηνπ πηλέινπ. ηαλ ε ζθέςε ηνπ (πξφζεζε ηνπ λνπ) θηάζεη εθεί, ηφηε κπνξεί λα αξρίζεη λα 

γξάθεη. Απηφ δελ είλαη εμαπάηεζε ηνπ θφζκνπ; Γειαδή, αλ έλαο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ην ηζη 

θάπνπ, απηφ ζεσξείηαη ηζηγθφλγθ; Δπνκέλσο, φηαλ ηξψκε, αλ θαζφκαζηε γηα ιίγν ζε δηαινγηζκφ, 

κεηά ζεθψλνπκε ηα μπιάθηα ηνπ θαγεηνχ θαη κεηαθηλνχκε ην ηζη ζηηο άθξεο ηνπο θαη ηξψκε, 

απηφ είλαη ην «ηζηγθφλγθ δείπλνπ», έηζη δελ είλαη; Καη απηά πνπ ηξψκε είλαη φια ελέξγεηα. 

Απιψο ζρνιηάδνπκε ην δήηεκα. Απηφ ην απνθαιψ αρξήζηεπζε ηνπ ηζηγθφλγθ, αθνχ 

αληηκεησπίδνπλ ην ηζηγθφλγθ ζαλ θάηη ηφζν ξερφ. Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα ην βιέπεηε κ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν. 

 

Σν ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ σζηφζν κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεμάξηεηνο ηξφπνο 

εμάζθεζεο ηζηγθφλγθ. Γηαηί έηζη; Γηφηη έρνληαο θιεξνλνκηά αξθεηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ, έλα 

πιήξεο ζχζηεκα ζεσξηψλ θαιιηέξγεηαο θαη έλα πιήξεο ζχζηεκα κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Αθφκα θη έηζη φκσο ην ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ 

αλήθεη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηξφπσλ άζθεζεο εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν ζθιεξφ 

ηζηγθφλγθ είλαη κηα κνξθή ζπζζσξεπκέλεο ελεξγεηαθήο κάδαο θαη είλαη απνθιεηζηηθά γηα 

επηζέζεηο θαη ρηππήκαηα. Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Έλαο αζθνχκελνο ζην Πεθίλν, αθνχ 

παξαθνινχζεζε ηηο δηαιέμεηο ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο, δελ κπνξνχζε λα πηέζεη ηίπνηα κε ηα 

ρέξηα ηνπ. Πήγε λα αγνξάζεη έλα θαξνηζάθη κσξνχ θαη μαθληάζηεθε φηαλ ηε ζηηγκή πνπ ην 

πίεζε κε ηα ρέξηα ηνπ, γηα λα δεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ, ην θαξνηζάθη έγηλε θνκκάηηα. ηαλ 

πήγε ζπίηη θαη θάζηζε ζε κηα θαξέθια, δελ κπνξνχζε λα ηελ πηέζεη κε ηα ρέξηα ηνπ. Αλ ην έθαλε 

ε θαξέθια ζα έζπαγε. Με ξψηεζε ηη ζπλέβαηλε. Γελ ηνπ είπα, επεηδή δελ ήζεια λα αλαπηχμεη 

πξνζθφιιεζε. Σνπ είπα φηη ήηαλ φια θπζηνινγηθά, αο είλαη έηζη, λα ην αγλνήζεη θαη λα κελ 

αλεζπρεί αθνχ φια ήηαλ θαιά. Αλ έλαο άλζξσπνο κάζεη λα ειέγρεη ζσζηά απηή ηελ ππεξθπζηθή 

ηθαλφηεηα, κπνξεί κε έλα απιφ ζθίμηκν ηνπ ρεξηνχ ηνπ κηα πέηξα λα ηελ θάλεη ζθφλε. Απηφ δελ 

είλαη ην ζθιεξφ ηζηγθφλγθ; Παξ’ φια απηά, απηφο ν αζθνχκελνο πνηέ δελ είρε εμαζθήζεη 

ζθιεξφ ηζηγθφλγθ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ ζε φζνπο αζθνχληαη ζε εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα λα 

αλαπηπρζνχλ απηέο νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Δπεηδή φκσο είλαη δχζθνιν λα ρεηξηζηνχλ θαιά 

ην ζίλζηλγθ ηνπο, ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αο έρνπλ αλαπηπρζεί. 

Ηδηαίηεξα ζην ρακειφ επίπεδν ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ην ζίλζηλγθ δελ έρεη βειηησζεί αξθεηά. 

Έηζη νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρακειφ επίπεδν δελ εθδειψλνληαη 

θαζφινπ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θαζψο ην επίπεδφ ζαο ζα αλαβαζκίδεηαη, απηά ηα 

πξάγκαηα ζα ζαο είλαη άρξεζηα θη έηζη δελ ζα ρξεηάδεηαη θαλ λα δνζνχλ. 

 

Πψο αθξηβψο εμαζθείηαη ην ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ; Καηά ηελ εμάζθεζε ηνπ 

ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, θάπνηνο πξέπεη λα ειέγρεη ην ηζη, αιιά δελ είλαη εχθνιν λα 

ειέγμεη ην ηζη ζηελ αξρή. Μπνξεί λα ζέιεη λα ην ειέγμεη, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ ζα 

κπνξεί. Σφηε ηη πξέπεη λα θάλεη; Πξέπεη λα εμαζθήζεη ηα ρέξηα ηνπ ρακειά, ηηο δπν πιεπξέο ηνπ 

ζηήζνπο ηνπ, ηα πφδηα ηνπ πάλσ θαη θάησ, ηα ρέξηα ηνπ ςειά, θαη ην θεθάιη. Πψο ηα εμαζθεί 

θαλείο απηά; Οξηζκέλνη ρηππνχλ δέληξα κε ηα ρέξηα ή ηηο παιάκεο ηνπο θαη κεξηθνί 

ραζηνπθίδνπλ βξάρνπο κε ηα ρέξηα ηνπο. Φαληαζηείηε πφζν νδπλεξφ είλαη γηα ηα θφθαια φηαλ 

ηα ρηππνχλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, αθνχ ηα ρέξηα ηνπο καηψλνπλ, αθφκα θη φηαλ δελ βάδνπλ πνιιή 

δχλακε! Αθφκα δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ην ηζη. Ση πξέπεη λα γίλεη; Θα αξρίζνπλ λα θηλνχλ ηα 

ρέξηα ηνπο γηα λα θάλνπλ ην αίκα λα πάεη πξνο ηα ρέξηα θη έηζη νη ψκνη θαη ηα ρέξηα ηνπο ζα 

πξεζηνχλ. Θα είλαη πξαγκαηηθά πξεζκέλα. Μεηά απ’ απηφ, φηαλ ζα ρηππνχλ έλαλ βξάρν, ηα 

θφθαιά ηνπο ζα έρνπλ έλα ζηξψκα πξνζηαζίαο θαη δελ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ 

βξάρν. Έηζη δελ ζα ληψζνπλ ηφζν πνιχ ηνλ πφλν. Καζψο ζπλερίδνπλ λα εμαζθνχληαη, ν 

δάζθαιφο ηνπο ζα ηνπο δηδάμεη. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα κάζνπλ λα ειέγρνπλ ην ηζη. Ζ 

ηθαλφηεηα σζηφζν λα ειέγρνπλ κνλάρα ην ηζη δελ είλαη αξθεηή, γηαηί ζε πξαγκαηηθή κάρε ν 

αληίπαιφο ζαο δελ ζα ζαο πεξηκέλεη. Βέβαηα, εθφζνλ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην ηζη, ζα κπνξνχλ 

λα αληηζηαζνχλ ζε επηζέζεηο θαη κπνξεί λα κε ληψζνπλ ηνλ πφλν, αθφκα θη φηαλ ηνπο ρηππήζνπλ 

κε πνιχ ρνληξφ ξφπαιν. Αθνχ θαηεπζχλνπλ ην ηζη ζηα ρέξηα, ηα ρέξηα ηνπο ζα πξεζηνχλ. κσο 

ην ηζη ζηελ αξρή είλαη πνιχ πξσηφγνλν πξάγκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εμάζθεζεο ζα 

κεηακνξθσζεί ζε χιε πςειήο ελέξγεηαο. ηαλ κεηακνξθσζεί ζε χιε πςειήο ελέξγεηαο, ζα 

ζρεκαηίζεη ζηαδηαθά κηα ζπζηάδα ελέξγεηαο κεγάιεο ππθλφηεηαο. Απηή ε ελεξγεηαθή ζπζηάδα 

είλαη απφ κφλε ηεο δσληαλή χπαξμε θαη έρεη επθπΐα, επνκέλσο είλαη κηα ζπζηάδα ππεξθπζηθήο 

ηθαλφηεηαο ή κε άιια ιφγηα έλα είδνο ππεξθπζηθήο ηθαλφηεηαο. Παξ’ φια απηά απηή ε 
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ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ρηππήκαηα θαη απνθξνχζεηο. Γελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο. Δπεηδή απηή ή χιε πςειήο ελέξγεηαο ππάξρεη ζε 

άιιε δηάζηαζε θαη δελ θηλείηαη ζηε δηθή καο, ν ρξφλνο εθείλεο ηεο δηάζηαζεο ηξέρεη 

γξεγνξφηεξα απφ ηνλ δηθφ καο. Έηζη φηαλ ζέιεηε λα ρηππήζεηε θάπνηνλ, δελ ρξεηάδεηαη λα 

θαηεπζχλεηε ην ηζη ή λα ην ζθεθηείηε, αθνχ ην γθνλγθ ζα βξίζθεηαη ήδε εθεί. ηαλ πξνζπαζείηε 

λα απνηξέςεηε κηα επίζεζε, ην γθνλγθ νκνίσο ζα βξίζθεηαη ήδε εθεί. Άζρεηα κε ην πφζν 

γξήγνξα ξίμεηε ηε γξνζηά, απηφ ζα ηαμηδέςεη γξεγνξφηεξα απφ εζάο, αθνχ νη έλλνηεο ηνπ 

ρξφλνπ ησλ δχν δηαζηάζεσλ δηαθέξνπλ. Έηζη, εμαζθψληαο ηζηγθφλγθ πνιεκηθψλ ηερλψλ, κπνξεί 

θάπνηνο λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο, φπσο ηδεξέληα Παιάκε, Παιάκε απφ Κηλλαβάξη, Πφδη ηνπ 

Βάηδξα, Πφδη ηνπ Άξραη
6
 θ.ιπ. Απηέο είλαη ηθαλφηεηεο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Έλαο 

θνηλφο άλζξσπνο κπνξεί κέζσ θπζηθήο εμάζθεζεο λα πεηχρεη απηφ ην επίπεδν. 

 

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηζηγθφλγθ πνιεκηθψλ ηερλψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

άζθεζεο εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο είλαη φηη ην ηζηγθφλγθ πνιεκηθψλ ηερλψλ απαηηεί εμάζθεζε 

ζε θίλεζε θη έηζη ην ηζη θπθινθνξεί θάησ απφ ηελ επηδεξκίδα. Δπεηδή απαηηεί εμάζθεζε ζε 

θίλεζε, απηφο πνπ ην εμαζθεί, νχηε ηελ θαηάζηαζε ηεο γαιήλεο κπνξεί λα πεηχρεη, νχηε ην ηζη 

ηνπ κπνξεί λα κπεη ζην ληαληηέλ. Σν ηζη ηνπ πεγαίλεη θάησ απφ ην δέξκα θαη θαηαιήγεη κέζα 

ζηνπο κπο. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη νχηε καθξνβηφηεηα νχηε πςεινχ επηπέδνπ 

ηθαλφηεηεο. Ζ δηθή καο κέζνδνο εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο απαηηεί εμάζθεζε ζε θαηάζηαζε 

γαιήλεο. Οη πεξηζζφηεξεο απ’ απηέο ηηο κεζφδνπο απαηηνχλ ην ηζη λα κπαίλεη ζην ληαληηέλ ή 

ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. Απαηηνχλ εμάζθεζε ζε θαηάζηαζε γαιήλεο θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ 

κπέληη. Μπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηε καθξνβηφηεηα θαη θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο λα 

νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα. 

 

Μπνξεί λα έρεηε κάζεη απφ κπζηζηνξήκαηα ηερληθέο πνιεκηθψλ ηερλψλ θνπλγθ θνπ, φπσο 

ε «Αζπίδα ηεο Υξπζήο Κακπάλαο», ην «ηδεξέλην Πνπθάκηζν» θαη «Σξππψληαο κηα Λεχθα απφ 

εθαηφ βήκαηα καθξηά». Με ηηο ήπηεο πνιεκηθέο ηέρλεο θάπνηνη κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ζηνλ αέξα 

ηαμηδεχνληαο πέξα δψζε ζε ςειέο ηνπνζεζίεο. Οξηζκέλνη κπνξνχλ αθφκε θαη λα εηζέιζνπλ ζε 

άιιεο δηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ ηέηνηεο πνιεκηθέο ηέρλεο; Ναη, απηφ είλαη δεδνκέλν, φκσο δελ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Απηνί πνπ φλησο έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηφζν 

έμνρεο πνιεκηθέο ηέρλεο δελ κπνξνχλ λα ηηο επηδείμνπλ δεκφζηα. Απηά ηα πξάγκαηα δελ 

ηειεηνπνηνχληαη κφλν κέζα απφ ηελ εμάζθεζε πνιεκηθψλ ηερλψλ θαη είλαη εληειψο ππεξάλσ ηνπ 

επηπέδνπ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γηα λα ηα αλαπηχμεη θάπνηνο, πξέπεη λα αζθεί 

θαιιηέξγεηα αθνινπζψληαο κέζνδν εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν άηνκν απηφ πξέπεη πξαγκαηηθά 

λα εθηηκά θαη λα βειηηψλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ. Πξέπεη λα κελ πνιπλνηάδεηαη γηα πιηθά νθέιε. Αλ 

θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεί ηέηνηεο ηθαλφηεηεο, δελ κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί επηπφιαηα αλάκεζα 

ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Μπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη, κφλν εάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο 

ηξηγχξσ λα ηνλ δεη. Γηαβάδνληαο απηά ηα κπζηζηνξήκαηα, ζα δείηε φηη ν ήξσαο ζα πνιεκήζεη 

θαη ζα ζθνηψζεη γηα έλα κπζηηθφ εγρεηξίδην ηεο ηέρλεο ηνπ ζπαζηνχ, γηα θάπνην ζεζαπξφ ή γηα 

γπλαίθεο. ινη απεηθνλίδνληαη ζαλ λα έρνπλ ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο, ηαμηδεχνληαο πέξα δψζε 

κπζηεξησδψο. θεθηείηε ην φινη: Απηά ηα άηνκα πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο, 

δελ ζα πξέπεη λα ηηο έρνπλ θαιιηεξγήζεη κέζα απφ άζθεζε εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο; Σηο 

απνθηνχλ κφλν κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ ηνπο θαη επνκέλσο πξάγκαηα φπσο θήκε, 

θέξδνο θαη δηάθνξεο επηζπκίεο ηνχο είλαη πιένλ αδηάθνξα απφ πνιχ θαηξφ πξηλ. Πψο κπνξνχλ 

λα ζθνηψζνπλ άιινπο; Πψο γίλεηαη λα λνηάδνληαη ηφζν πνιχ γηα ρξήκαηα θαη πινχηε; Δίλαη 

εληειψο αδχλαην. Απηά είλαη κφλν θαιιηηερληθέο ππεξβνιέο. Οη άλζξσπνη δηςνχλ γηα πξάγκαηα 

πνπ ζα ηνπο εμάςνπλ ηελ θαληαζία θαη ζα θάλνπλ νηηδήπνηε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηε δίςα. 

Οη ζπγγξαθείο έρνπλ εθκεηαιιεπηεί απηφ ην πξάγκα θαη θάλνπλ ηα πάληα γηα λα γξάςνπλ 

νηηδήπνηε κπνξεί λα ζβήζεη απηή ηε δίςα θαη λα ζαο επραξηζηήζεη. ζν πην αδηαλφεηα είλαη 

απηά πνπ γξάθνπλ, ηφζν πην πνιχ ζέιεηε λα ηα δηαβάζεηε. Απηά είλαη κφλν θαιιηηερληθέο 

ππεξβνιέο. Απηνί πνπ φλησο έρνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο πνιεκηθψλ ηερλψλ, δελ πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη αθφκα ιηγφηεξν δελ πξφθεηηαη λα ηηο επηδείμνπλ 

δεκφζηα. 

                                                 
6
 ηδεξέληα Παιάκε, Παιάκε απφ Κηλλαβάξη, Πφδη ηνπ Βάηδξα, Πφδη ηνπ Άξραη: ηχπνη ηερληθψλ ησλ Κηλέδηθσλ 

πνιεκηθψλ ηερλψλ. 



132 

Ζ Νννηξνπία ηεο Δπίδεημεο 

Αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν 

πνιινί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο δελ κπνξνχλ λα παξαηήζνπλ πνιιέο απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο 

ηνπο. Πνιιέο απ’ απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο ήδε ηνπο έρνπλ γίλεη δεχηεξε θχζε θαη αθφκα θαη νη 

ίδηνη δελ κπνξνχλ λα ηηο αληηιεθζνχλ. Ζ λννηξνπία ηεο επίδεημεο κπνξεί λα εθδεισζεί ζε 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε θάπνηνλ αθφκα θαη φηαλ θάλεη θαιή πξάμε. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ θήκε, πξνζσπηθφ θέξδνο θαη θάπνην φθεινο, νξηζκέλνη ζπρλά 

θαπρηνχληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη επηδεηθλχνληαη: «Δίκαη πνιχ άμηνο, είκαη ν πξψηνο». Έρνπκε 

επίζεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ απηνί πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ιίγν θαιχηεξα απφ άιινπο θαη 

βιέπνπλ ιίγν θαζαξφηεξα απφ ην Σξίην Μάηη ή νη θηλήζεηο ηνπο ζηηο αζθήζεηο θαίλνληαη ιίγν 

θαιχηεξεο ηνπο αξέζεη λα επηδεηθλχνληαη. 

 

Κάπνηνο κπνξεί λα πεη: «Έρσ αθνχζεη θάηη απφ ηνλ Γάζθαιν Λη». Κφζκνο ηφηε ζα 

καδεπηεί γχξσ ηνπ γηα λα αθνχζνπλ απηά πνπ ιέεη. Κη απηφο ζα αξρίζεη λα ιέεη απηά πνπ 

άθνπζε σξαηνπνηεκέλα κε βάζε ηε δηθή ηνπ θαηαλφεζε. Με πνην ζθνπφ; Γηα λα επηδείμεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Τπάξρνπλ επίζεο νξηζκέλνη άλζξσπνη πνπ δηαδίδνπλ θήκεο ν έλαο κε ηνλ άιινλ θαη 

θάλνληάο ην δείρλνπλ λα ην απνιακβάλνπλ. Κάλνπλ ζαλ λα είλαη πνιχ θαιά πιεξνθνξεκέλνη 

θαη ζαλ πνιινί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο λα κελ θαηαιαβαίλνπλ ή λα κε γλσξίδνπλ φζα απηνί. 

Έρεη γίλεη θπζηθφ γη’ απηνχο θαη ελδερνκέλσο λα κελ ην αληηιακβάλνληαη νχηε νη ίδηνη. Απιψο 

έρνπλ απηή ηε λννηξνπία ηεο επίδεημεο ππνζπλείδεηα. Γηα πνηνλ άιινλ ιφγν ζα δηέδηδαλ θήκεο; 

Τπάξρνπλ άηνκα πνπ θνπηζνκπνιεχνπλ γηα ην πφηε ν Γάζθαινο ζα επηζηξέςεη ζηα βνπλά. Μα 

δελ είκαη απφ ηα βνπλά. ε πνηα βνπλά λα επηζηξέςσ; Τπάξρνπλ επίζεο θαη θάπνηνη άιινη πνπ 

θνπηζνκπνιεχνπλ φηη κηα κέξα είπα θάηη ζε θάπνηνλ θαη φηη ηνπ θέξζεθα μερσξηζηά. ε ηη 

σθειεί ην λα δηαδίδνπλ απηά ηα πξάγκαηα; Γελ εμππεξεηνχλ ζε ηίπνηα. κσο έρνπκε δεη φηη 

απηή είλαη ε πξνζθφιιεζή ηνπο – ε λννηξνπία ηεο επίδεημεο. 

 

Μεξηθνί επίζεο έξρνληαη θνληά κνπ γηα λα ηνπο δψζσ απηφγξαθν. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο; 

Δίλαη ε ζπλήζεηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ λα έρνπλ έλα απηφγξαθν, έλα ελζχκην – θάηη 

ηέηνην. Αλ δελ αζθείηε θαιιηέξγεηα, ην απηφγξαθφ κνπ δελ ζαο εμππεξεηεί ζε ηίπνηα. Κάζε ιέμε 

ζηα βηβιία κνπ θέξεη ηελ εηθφλα κνπ θαη ην Φάινπλ θαη θάζε πξφηαζε είλαη ηα ιφγηα κνπ. Γηαηί 

ρξεηάδεζηε θαη ην απηφγξαθφ κνπ; Μεξηθνί άλζξσπνη ππνζέηνπλ: «Με ην απηφγξαθν, ζα έρσ ηα 

κελχκαηα ηνπ Γαζθάινπ λα κε πξνζηαηεχνπλ». Αθφκα πηζηεχνπλ ζε πξάγκαηα φπσο ηα 

κελχκαηα. Δκείο δελ αζρνινχκαζηε κε κελχκαηα. Απηφ ην βηβιίν είλαη ήδε αλεθηίκεην. Ση άιιν 

ςάρλεηε; ια απηά αληαλαθινχλ απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο. Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθνί 

άλζξσπνη, πνπ παξαηεξνχλ πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη καζεηέο πνπ ηαμηδεχνπλ καδί κνπ θαη ηνπο 

κηκνχληαη ρσξίο λα μέξνπλ αλ είλαη θαινί ή θαθνί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θακηά 

ζεκαζία πνηνο είλαη πνηνο – κφλν έλαο Φα ππάξρεη. Μφλν φηαλ αθνινπζείηε απηφλ ηνλ Νηάθα 

ζηελ πξάμε, αληαπνθξίλεζηε ζην αιεζηλφ πξφηππν. Οη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζην πιεπξφ 

κνπ δελ έρνπλ ιάβεη θακηά εηδηθή κεηαρείξηζε θαη είλαη ην ίδην κε φινπο ηνπο άιινπο. Απιψο 

είλαη κέιε ηνπ επηηειείνπ ηεο Έλσζεο Έξεπλαο. Μελ αθήλεηε απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο λα 

αλαπηπρζνχλ. Πνιχ ζπρλά, αθήλνληαο απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο λα αλαπηπρζνχλ, θαηαιήγεηε λα 

θάλεηε δεκηά ζην Νηάθα ρσξίο λα ην ζέιεηε. Οη εληππσζηαθέο θήκεο πνπ έρεηε επηλνήζεη κπνξεί 

αθφκα θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξνζηξηβέο ή λα μεζεθψζνπλ ηελ πξνζθφιιεζε ελφο αζθνχκελνπ 

λα βξεζεί πην θνληά ζηνλ Γάζθαιν, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα θαη νχησ 

θαζεμήο. Γελ αλαθέξνληαη φια απηά ζην ίδην πξφβιεκα; 

 

ε ηη άιιν κπνξεί λα νδεγήζεη απηή ε λννηξνπία ηεο επίδεημεο; Γηδάζθσ απηφλ ηνλ ηξφπν 

άζθεζεο γηα δχν ρξφληα. Μεξηθνί απφ ηνπο βεηεξάλνπο αζθνχκελνχο καο ζην Φάινπλ Νηάθα 

κπνξεί ζχληνκα λα θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ. Οξηζκέλνη ζα 

εηζέιζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε βαζκηαίαο θψηηζεο – μαθληθά ζα κπνπλ ζηελ βαζκηαία θψηηζε. 

Γηαηί απηέο νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο δελ εκθαλίζηεθαλ λσξίηεξα; Ο ιφγνο είλαη πσο δελ ζα 

ήηαλ ζσζηφ λα ζαο έζπξσρλα κνλνκηάο ζε ηφζν πςειφ επίπεδν, ελψ νη πξνζθνιιήζεηο ζαο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ ήηαλ φιεο εθεί. Βέβαηα ην ζίλζηλγθ ζαο έρεη ήδε βειηησζεί πάξα πνιχ, 

φκσο πνιιέο πξνζθνιιήζεηο ζαο δελ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. Δπνκέλσο απηέο νη ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο δελ γίλεηαη λα ζαο δνζνχλ. Αθνχ πεξάζεη απηή ε θάζε θαη γίλεηε ζηαζεξνί, ακέζσο 
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ζα ηεζείηε ζε θαηάζηαζε βαζκηαίαο θψηηζεο. ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο βαζκηαίαο θψηηζεο, ην 

Σξίην Μάηη ζαο ζα αλνηρηεί ζε πνιχ πςειφ επίπεδν θαη ζα αλαπηχμεηε πνιιέο ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη εθφζνλ αζθείηε εηιηθξηλά 

θαιιηέξγεηα, ήδε απφ ηελ αξρή έρεηε αλαπηχμεη πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Έρεηε ήδε 

θηάζεη ζ’ απηφ ην πςειφ επίπεδν θη έηζη έρεηε πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Απηή ε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα ζπκβεί ζε πνιινχο απφ εζάο ζην εγγχο κέιινλ. Τπάξρνπλ θαη άηνκα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε πςειφ επίπεδν ζηελ θαιιηέξγεηα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ πνπ θέξνπλ 

ζην ζψκα ηνπο, καδί κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληέρνπλ, είλαη πξνθαζνξηζκέλνο. πλεπψο 

νξηζκέλνη άλζξσπνη ζα βηψζνπλ ην Ξεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ ή ζα θσηηζηνχλ –ζα θσηηζηνχλ 

πιήξσο– ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Θα ππάξμνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη. 

 

Ο ιφγνο πνπ ζαο ην ηνλίδσ απηφ είλαη γηα λα γλσζηνπνηήζσ ζε φινπο φηη κφιηο 

παξνπζηαζηεί έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο, δελ πξέπεη λα ηνλ ζεσξήζεηε έλα αμηνζαχκαζην, 

θσηηζκέλν άηνκν. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Μφλν 

αθνινπζψληαο απηφλ ηνλ Νηάθα, ζα κπνξέζεηε λα θάλεηε ηα πξάγκαηα ζσζηά. Γελ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε ή λα αθνχζεηε απηφ ην άηνκν, επεηδή έρεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο ή επεηδή κπνξεί λα δεη νξηζκέλα πξάγκαηα. Θα ηνπ θάλεηε θαθφ, θαζψο ζα αλαπηχμεη 

ηελ πξνζθφιιεζε ηεο απηαξέζθεηαο θαη ζα θαηαιήμεη λα ράζεη ηα πάληα θαη λα ηνπ 

απελεξγνπνηεζνχλ ηα πάληα. ην ηέινο ζα πέζεη. Αθφκα θαη θάπνηνο πνπ έρεη θηάζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ κπνξεί λα παξαζηξαηήζεη. Αλ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαιά, ζα πέζεη αθφκα θαη αλ είλαη θσηηζκέλνο. Αθφκα θαη έλαο Φν κπνξεί λα 

πέζεη φηαλ δελ ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά, πφζσ κάιινλ εζείο – έλαο αζθνχκελνο αλάκεζα ζε 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο! Δπνκέλσο, άζρεηα απφ ην πφζεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο έρεηε 

αλαπηχμεη, πφζν ζπνπδαίεο είλαη ή πφζν ηζρπξή είλαη ε ζετθή ζαο δχλακε, πξαγκαηηθά πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεζηε ζσζηά. Πξφζθαηα είρακε θάπνηνλ πνπ θαζφηαλ εδψ ν νπνίνο κπνξνχζε ηε κηα 

ζηηγκή λα εμαθαλίδεηαη θαη ηελ άιιε λα εκθαλίδεηαη. Έηζη αθξηβψο είλαη. Ίζσο θαη αθφκε 

ζπνπδαηφηεξεο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο λα αλαπηπρζνχλ. Πψο ζα ην ρεηξηζηείηε; Δίζηε αζθνχκελνη, 

καζεηέο καο, νπφηε, είηε απηά ηα πξάγκαηα ζπκβνχλ ζε εζάο, είηε ζε άιινπο ζην κέιινλ, δελ ζα 

πξέπεη λα ηνπο εηδσινπνηείηε ή λα επηδηψθεηε απηά ηα πξάγκαηα. Μφιηο ν λνπο ζαο επεξεαζηεί, 

φια ζα ηειεηψζνπλ θαη ζα πέζεηε. Ίζσο λα βξίζθεζηε ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ απηνχο θαη 

απιά νη ππεξθπζηθέο ζαο ηθαλφηεηεο δελ έρνπλ αθφκα αλαδπζεί. κσο φζνλ αθνξά απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεηε πέζεη. Καηά ζπλέπεηα φινη πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα δψζνπλ 

μερσξηζηή πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα. Τπεξηνλίδνπκε απηφ ην δήηεκα, δηφηη ζχληνκα ζα ζπκβεί 

θάηη ηέηνην. Μφιηο ζπκβεί ζα είλαη απαξάδεθην αλ δελ κπνξέζεηε λα ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά. 

 

Έλαο αζθνχκελνο πνπ έρεη αλαπηχμεη γθνλγθ θαη έρεη θηάζεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ ή έρεη πξαγκαηηθά θσηηζηεί, δελ πξέπεη λα ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο θάηη ην εμαηξεηηθφ. Απηά πνπ έρεη δεη είλαη πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζην επίπεδφ ηνπ. Ζ 

θαιιηέξγεηά ηνπ έρεη θηάζεη απηφ ην επίπεδν, επεηδή ε ηθαλφηεηα θψηηζήο ηνπ, ην θξηηήξην ηνπ 

ζίλζηλγθ ηνπ θαη ε ζνθία ηνπ έρνπλ θηάζεη απηφ ην επίπεδν. Έηζη, φζνλ αθνξά ηα πξάγκαηα ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα, κπνξεί λα κελ ηα πηζηεχεη. Αθξηβψο επεηδή δελ ηα πηζηεχεη, λνκίδεη φηη 

απηά πνπ ν ίδηνο βιέπεη είλαη απφιπηα θαη φηη κφλν απηά ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ. Αιιά απηά 

είλαη πνιχ καθξηά απφ ηελ αιήζεηα, επεηδή ην επίπεδν απηνχ ηνπ αηφκνπ είλαη κφλνλ εθεί.  

 

Δθφζνλ δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πηα ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο, ην γθνλγθ νξηζκέλσλ 

αλζξψπσλ ζα μεθιεηδσζεί ζ’ απηφ ην επίπεδν. Χο απνηέιεζκα ζα βηψζνπλ ην Ξεθιείδσκα ηνπ 

Γθνλγθ θαη ζα θσηηζηνχλ ζ’ απηφ ην επίπεδν. Απφ εζάο πνπ ζα νινθιεξψζεηε ηελ θαιιηέξγεηα 

ζην κέιινλ, κεξηθνί ζα θσηηζηνχλ ζηα κηθξά εγθφζκηα κνλνπάηηα, κεξηθνί ζα θσηηζηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη κεξηθνί ζα θσηηζηνχλ κε Οξζφ Καξπφ. Μφλν απηνί πνπ ζα θσηηζηνχλ 

κε Οξζφ Καξπφ ζα επηηχρνπλ ην πςειφηεξν επίπεδφ ηνπο, ζα κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα θαη λα 

εθδειψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα. Αθφκε θαη απηνί πνπ θσηίδνληαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν, ζηα εγθφζκηα κνλνπάηηα, ζα κπνξνχλ λα δνπλ κεξηθέο δηαζηάζεηο θαη 

νξηζκέλα Φσηηζκέλα ληα θαη ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κ’ απηνχο. Δθείλε ηε ζηηγκή δελ 

πξέπεη λα επραξηζηεζείηε πνιχ κε ηνλ εαπηφ ζαο, επεηδή ε θψηηζε ζηα κηθξά εγθφζκηα 

κνλνπάηηα θαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ – απηφ είλαη 

δεδνκέλν. Σφηε ηη κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο κ’ απηφ; Μπνξεί λα κείλεη κφλν ζ’ απηφ ην επίπεδν. 
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Σν λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα πξνο αλψηεξν επίπεδν ζα είλαη κειινληηθή ππφζεζε. Αθνχ ε 

θαιιηέξγεηά ηνπ κφλν κέρξη εδψ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, πνηνο ν ιφγνο λα θξαηηέηαη θιεηδσκέλν 

ην γθνλγθ ηνπ; Αθφκα θαη λα ζπλερίζεη λα θαιιηεξγεί ηνλ εαπηφ ηνπ έηζη, ε θαιιηέξγεηά ηνπ δελ 

ζα κπνξεί λα πξννδεχζεη άιιν θη έηζη, εθφζνλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ, ην 

γθνλγθ ηνπ ζα μεθιεηδσζεί. Θα ππάξμνπλ πνιιά ηέηνηα άηνκα. Άζρεηα κε ην ηη γίλεη, πξέπεη λα 

δηαηεξείηε θαιφ ζίλζηλγθ. Μφλν ηεξψληαο ηνλ Νηάθα κπνξείηε λα είζηε πξαγκαηηθά θαινί. Δίηε 

είλαη νη ππεξθπζηθέο ζαο ηθαλφηεηεο είηε ην Ξεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ ζαο, ηα επηηχραηε κέζσ 

άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζηνλ Νηάθα. Αλ βάιεηε ηνλ Νηάθα ζε δεχηεξε κνίξα θαη ηηο ππεξθπζηθέο 

ζαο ηθαλφηεηεο ζε πξψηε, ή ζαλ θσηηζκέλν άηνκν πηζηεχεηε φηη απηφ πνπ θαηαλνείηε είλαη θαηά 

ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζσζηφ, ή αθφκα αλ ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζπνπδαίν θαη ππεξάλσ 

ηνπ Νηάθα, ζα έιεγα φηη ήδε έρεηε αξρίζεη λα πέθηεηε. Δίζηε ζε θίλδπλν θαη γίλεζηε νινέλα θαη 

ρεηξφηεξνη. Δθείλε ηε ζηηγκή είζηε πξαγκαηηθά ζε κεγάια πξνβιήκαηα θαη αλ δελ 

ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά, ζα πέζεηε θαη ε θαιιηέξγεηά ζαο ζα είλαη κάηαηε. 

 

Δπηηξέςηε κνπ επίζεο λα ζαο πσ, φηη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζπλδπάδεη ηνλ Φα 

πνπ έρσ δηδάμεη ζε αξθεηά ζεκηλάξηα. ια απηά δηδάρηεθαλ απφ εκέλα θαη θάζε πξφηαζε 

εηπψζεθε απφ εκέλα. Κάζε ιέμε κεηαγξάθεθε απφ ηηο ερνγξαθήζεηο θαη θαηαγξάθεθε ιέμε 

πξνο ιέμε. Οη αζθνχκελνη θαη καζεηέο κνπ κε βνήζεζαλ λα κεηαθέξνπκε ηα πάληα απφ ηηο 

ερνγξαθήζεηο. Καηφπηλ ην θνίηαμα μαλά θαη μαλά. ια απηά είλαη ν Φα κνπ θαη απηφ πνπ έρσ 

δηδάμεη είλαη κφλν απηφο ν Φα. 
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΔΒΓΟΜΖ 

Σν Εήηεκα ηεο Αθαίξεζεο Εσήο 

Σν δήηεκα ηεο αθαίξεζεο δσήο είλαη πνιχ επαίζζεην. Γηα ηνπο αζθνχκελνπο έρνπκε ζέζεη 

έλαλ απαξέγθιηην θαλφλα: Γελ επηηξέπεηαη λα ζθνηψλνπλ δσέο. Δίηε είλαη απφ ηε ρνιή ηνπ Φν, 

ηε ρνιή ηνπ Σάν ή ηε ρνιή ηνπ Σζίκελ, αλεμάξηεηα απφ ην πνηα ζρνιή ή κέζνδν είλαη, 

εθφζνλ είλαη νξζή άζθεζε θαιιηέξγεηαο, απηφ ην δήηεκα ζεσξείηαη απφιπην θαη 

θαηεγνξεκαηηθφ: Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε δσήο – απηφ είλαη δεδνκέλν. Δπεηδή νη ζπλέπεηεο 

ηεο αθαίξεζεο κηαο δσήο είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξέο, ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπκε κε ιεπηνκέξεηα. 

ηνλ αξρηθφ Βνπδηζκφ ε αθαίξεζε δσήο αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηελ αθαίξεζε κηαο αλζξψπηλεο 

δσήο, πνπ ήηαλ θαη ε πην ζνβαξή πξάμε. Αξγφηεξα, ην λα αθαηξέζεηο δσέο κεγαιφζσκσλ δψσλ, 

κεγάισλ θαηνηθίδησλ ή ζρεηηθά κεγάισλ δψσλ επίζεο ζεσξνχληαλ φια πνιχ ζνβαξά. Γηαηί ην 

δήηεκα ηεο αθαίξεζεο δσήο αλέθαζελ ζεσξνχληαλ ηφζν ζνβαξφ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ; ην παξειζφλ ν Βνπδηζκφο ζεσξνχζε πσο αλ ζθνηψλνληαλ νη δσέο πνπ δελ 

έπξεπε λα πεζάλνπλ, γηλφληνπζαλ κνλαρηθέο ςπρέο θαη πεξηθεξφκελα θαληάζκαηα. Έηζη 

ηεινχζαλ ηεξνηειεζηίεο γηα λα ειεπζεξψζνπλ ηηο ςπρέο απηψλ ησλ αλζξψπσλ απφ ηε δπζηπρία. 

Αλ απηέο νη ςπρέο δελ απειεπζεξψλνληαλ, ζα ππέθεξαλ απφ πείλα θαη απφ δίςα, δψληαο ζε κηα 

ηξνκαθηηθά νδπλεξή θαηάζηαζε. Απηφ έιεγε ν Βνπδηζκφο ζην παξειζφλ. 

 

Δκείο πηζηεχνπκε πσο φηαλ έλαο θάλεη θάηη θαθφ ζε θάπνηνλ άιιν, ζα πξέπεη λα ηνπ δψζεη 

αξθεηφ ληε σο απνδεκίσζε. Λέγνληαο απηφ, ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη 

άλζξσπνη απνθνκίδνπλ πξάγκαηα πνπ –ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο– αλήθνπλ ζε άιινπο θ.ν.θ. 

Χζηφζν, αλ κηα δσή ηεξκαηηζηεί μαθληθά, είηε είλαη έλα δψν είηε έλα άιιν πιάζκα, απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη αξθεηφ θάξκα. ην παξειζφλ ε αθαίξεζε δσήο αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηελ 

αθαίξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε πάξα πνιχ θάξκα. κσο θαη ε αθαίξεζε 

ηεο δσήο άιισλ ζπλεζηζκέλσλ πιαζκάησλ δελ είλαη δηφινπ θάηη κηθξφηεξν, αθνχ θη απηφ 

δεκηνπξγεί θαηεπζείαλ πνιχ θάξκα. Δηδηθά γηα εζάο ηνπο αζθνχκελνπο, ζηελ πνξεία ηεο 

άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ζαο ζάο δίλνληαη νξηζκέλεο δνθηκαζίεο ζην θάζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν. 

ια απηά πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ζαο ην θάξκα θαη είλαη νη δηθέο ζαο δνθηκαζίεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα δηάθνξα επίπεδα, γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα βειηηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο. ζν 

αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ζα κπνξείηε λα ηηο μεπεξλάηε. Αλ φκσο ζηνηβαρηεί μαθληθά ηφζν 

θάξκα, πψο ζα κπνξέζεηε λα ηηο μεπεξάζεηε; Με ην επίπεδν ηνπ δηθνχ ζαο ζίλζηλγθ δελ ζα 

κπνξέζεηε θαζφινπ λα ηα θαηαθέξεηε. Καη θαηά πάζα πηζαλφηεηα απηφ ζα είλαη ην ηέινο ηεο 

θαιιηέξγεηάο ζαο. 

 

Έρνπκε αλαθαιχςεη φηη φηαλ έλαο άλζξσπνο γελληέηαη, πάξα πνιινί εαπηνί ηνπ, 

γελληνχληαη ηαπηφρξνλα κέζα ζε έλα νξηζκέλν πεδίν απηνχ ηνπ Κνζκηθνχ ρψξνπ. Δίλαη φινη 

παλνκνηφηππνη, έρνπλ ην ίδην φλνκα θαη πάλσ θάησ θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Έηζη κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ θνκκάηη ηεο νινθιεξσκέλεο νληφηεηάο ηνπ. Απηφ φκσο πξνθαιεί έλα 

πξφβιεκα, γηαηί αλ έλαο απφ απηνχο (θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο νληφηεηεο ησλ άιισλ κεγάισλ 

δψσλ) μαθληθά πεζάλεη, ελψ νη ππφινηπνη εαπηνί ηνπ ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο έρνπλ αθφκα λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πνξείεο ηεο δσήο ηνπο θαη πνιιά αθφκα ρξφληα λα δήζνπλ, 

ην λεθξφ απηφ άηνκν ζα βξεζεί ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ δελ ζα έρεη κέξνο λα ζηαζεί θαη ζα 

πεξηθέξεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζχκπαληνο. ην παξειζφλ είρε πεξηγξαθεί φηη ηα κνλαρηθά πλεχκαηα 

θαη ηα πεξηθεξφκελα θαληάζκαηα ππνθέξνπλ απφ πείλα, δίςα θαη άιιεο θαθνπρίεο. Απηφ ίζσο 

λα είλαη αιήζεηα. Δκείο σζηφζν πξαγκαηηθά έρνπκε δεη ηελ ηξνκαθηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν άλζξσπνο απηφο, δηφηη πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξηο φηνπ ν θάζε έλαο απφ απηφλ –ζε 

θάζε δηάζηαζε– νινθιεξψζεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ, θαη κφλνλ ηφηε ζα κπνξέζνπλ λα βξνπλ 

ηειηθά ηνλ ηφπν φπνπ ζα αλαπαπζνχλ φινη καδί. ζν πην καθξχο είλαη ν ρξφλνο, ηφζν πην πνιχ 

ππνθέξεη. Καη φζν πην πνιχ ππνθέξεη, ηφζν πεξηζζφηεξν απφ ην θάξκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηα δεηλά ηνπ ζα πξνζηίζεηαη ζπλερψο ζην ζψκα ηνπ δνινθφλνπ. Γη’ απηφ ζθεθηείηε ην: Με πφζν 

πεξηζζφηεξν θάξκα ζα κπνξνχζε απηφ λα ζαο θνξηψζεη; Απηφ έρνπκε δεη κέζα απφ 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. 
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Έρνπκε επίζεο δεη θαη θάηη άιιν: ηαλ έλαο άλζξσπνο γελληέηαη νιφθιεξε ε δσή ηνπ 

είλαη ήδε θαηαγξακκέλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε. Με άιια ιφγηα, ην πνχ βξίζθεηαη ζηε 

δσή ηνπ, ηη πξφθεηηαη λα θάλεη θ.ιπ. είλαη φια εθεί. Πνηνο φκσο έρεη δηεπζεηήζεη ηε δσή ηνπ; 

Πξνθαλψο έγηλε απφ κηα αλψηεξε δσή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, αθνχ 

γελλεζεί, αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα, πάεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη αθνχ 

κεγαιψζεη δνπιεχεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο. Μέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ έξρεηαη ζε 

επαθή κε θάζε ινγήο αλζξψπνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζπλνιηθή δηάηαμε νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο έρεη ζρεδηαζηεί κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. κσο, αλ απηή ε δσή μαθληθά πεζάλεη, ρσξίο 

απηφ λα ζπκθσλεί κε ηελ αξρηθή ζπγθεθξηκέλε δηεπζέηεζε θαη ηα πξάγκαηα αιιάμνπλ, ε 

αλψηεξε δσή δελ ζα ζπγρσξέζεη απηφλ πνπ ζα έρεη παξέκβεη. θεθηείηε ην φινη: Χο αζθνχκελνη 

ζέινπκε λα αζθήζνπκε θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα. Απηή ε πςεινχ επηπέδνπ δσή δελ 

πξφθεηηαη λα ζπγρσξέζεη ηνλ δνινθφλν. Πηζηεχεηε φηη απηφο ν άλζξσπνο ζα κπνξεί αθφκα λα 

αζθήζεη θαιιηέξγεηα; Σα επίπεδα νξηζκέλσλ δαζθάισλ δελ είλαη θαλ ηφζν πςειά φζν ηεο 

αλψηεξεο δσήο πνπ έθαλε απηή ηε δηεπζέηεζε. Δπνκέλσο αθφκα θη ν δάζθαινο απηνχ ηνπ 

αλζξψπνπ ζα ηηκσξεζεί θαη ζα ζηαιζεί θάησ ζην ρακειφ επίπεδν. θεθηείηε ην: Δίλαη απηφ 

ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα; Γη’ απηφ αλ έλαο άλζξσπνο θάλεη θάηη ηέηνην, είλαη πνιχ δχζθνιν 

πιένλ γη’ απηφλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. 

 

Αλάκεζα ζε αζθνχκελνπο ηνπ Φάινπλ Νηάθα, κπνξεί λα ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ πήξαλ 

κέξνο ζε κάρεο ζε θαηξνχο πνιέκνπ. Απηνί νη πφιεκνη ήηαλ θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ κεγαιχηεξεο γεληθέο ζπκπαληηθέο αιιαγέο θαη εζείο ήζαζηαλ έλα κηθξφ κφλν θνκκάηη απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο. Αλ δελ ππήξρε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θάησ απφ ηηο ζπκπαληηθέο αιιαγέο, 

ηφηε δελ ζα πξνέθππηαλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία νχηε ζα 

νλνκάδνληαλ ζπκπαληηθέο αιιαγέο. Απηά ηα γεγνλφηα εμειίρζεθαλ κε βάζε κεγαιχηεξεο 

αιιαγέο θαη δελ ήηαλ νινθιεξσηηθά δηθφ ζαο θηαίμηκν. Απηφ πνπ ζπδεηάκε εδψ είλαη ην θάξκα 

πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ επηκνλή ζαο λα θάλεηε θαθά πξάγκαηα, επηδηψθνληαο πξνζσπηθφ 

θέξδνο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζαο ή νηηδήπνηε αθνξά εζάο. Έηζη, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ζε νιφθιεξν ηνλ απέξαλην ζπκπαληηθφ ρψξν θαη θαίξηεο αιιαγέο ζηελ 

θνηλσλία, δελ θηαίηε εζείο. 

 

Ζ αθαίξεζε δσήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην θάξκα. Κάπνηνο κπνξεί λα 

αλαξσηεζεί: «Δληάμεη, δελ κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε κηα δσή, αιιά είκαη ν κάγεηξαο ηνπ 

ζπηηηνχ. Ση ζα θάεη ε νηθνγέλεηά κνπ αλ δελ κπνξψ λα αθαηξέζσ κηα δσή;». Απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ κε απαζρνιεί. Δγψ δηδάζθσ ηνλ Φα ζε αζθνχκελνπο, δελ κηιάσ 

πεξηζηαζηαθά ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο γηα ην πψο λα δνπλ. ρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, πξέπεη λα ην θξίλεηε ζχκθσλα κε ηνλ Νηάθα. Πξέπεη 

λα θάλεηε φπσο λνκίδεηε. Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ θαη απηφ 

είλαη δηθή ηνπο δνπιεηά. Γελ είλαη δπλαηφλ φινη πξαγκαηηθά λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Οη 

αζθνχκελνη φκσο πξέπεη λα αθνινπζνχλ αλψηεξα πξφηππα θαη επνκέλσο απηέο είλαη απαηηήζεηο 

θαζνξηζκέλεο γηα αζθνχκελνπο. 

 

Δθηφο απφ ηα αλζξψπηλα φληα, ηα δψα θαη ηα θπηά είλαη θη απηά δσέο. ιε ε χιε 

εκθαλίδεηαη κε κνξθή δσήο ζε άιιεο δηαζηάζεηο. ηαλ ην Σξίην Μάηη ζαο θηάζεη ζην επίπεδν 

ηεο φξαζεο ηνπ Φα, ζα αλαθαιχςεηε φηη νη πέηξεο, νη ηνίρνη ή νηηδήπνηε άιιν κπνξνχλ λα ζαο 

κηιήζνπλ θαη λα ζαο ραηξεηίζνπλ. Ίζσο θάπνηνο λα αλαξσηεζεί: «Σα ζηηεξά θαη ηα ιαραληθά 

πνπ ηξψκε είλαη θη απηά δσέο. Ση ζα πξέπεη λα θάλνπκε φηαλ κχγεο θαη θνπλνχπηα κπαίλνπλ ζην 

ζπίηη; Σν θαινθαίξη είλαη πνιχ δπζάξεζην λα καο ηζηκπάλε θνπλνχπηα, ζα πξέπεη λα θαζφκαζηε 

λα ηα βιέπνπκε λα καο ηζηκπνχλ ρσξίο λα αληηδξνχκε; Θα πξέπεη απιά λα θαζφκαζηε λα 

βιέπνπκε ηηο κχγεο πάλσ ζην θαγεηφ καο, λα ην βξσκίδνπλ, αθνχ δελ ζα κπνξνχκε λα ηηο 

ζθνηψζνπκε;». Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη δελ πξέπεη λα αθαηξνχκε κηα δσή επηπφιαηα ή 

ρσξίο ιφγν. Αιιά νχηε πξέπεη λα γίλνπκε ππεξ-πξνζεθηηθνί, λα εζηηάδνπκε πάληνηε ζε 

κηθξνπξάγκαηα, λα πεδάκε εδψ θη εθεί αθφκε θη φηαλ πεξπαηάκε, αλεζπρψληαο κελ παηήζνπκε 

κπξκήγθηα. Θα έιεγα φηη ζα ήηαλ πνιχ θνπξαζηηθφ λα δνχζαηε έηζη. Καη δελ ζα ήηαλ θη απηφ 

πξνζθφιιεζε; Αλ θαη κε ηα άικαηά ζαο κπνξεί λα κε ζθνηψλαηε κπξκήγθηα, είλαη σζηφζν 

πηζαλφ λα ζθνηψλαηε πνιινχο κηθξννξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο αθφκε κηθξφηεξεο 
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δσέο ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, φπσο ηα κηθξφβηα θαη ηα βαθηήξηα. Ίζσο λα παηήζεηε θαη λα 

ζθνηψζεηε πνιιά απφ απηά. Σφηε λα ζηακαηήζνπκε θαη λα δνχκε, ζσζηά; Δκείο δελ ζέινπκε λα 

γίλνπκε ηέηνηνη άλζξσπνη, γηαηί απηφ ζα έθαλε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο αδχλαηε. Δκείο πξέπεη 

λα εζηηάζνπκε ζηελ επξχηεξε εηθφλα θαη λα αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλνηρηά θαη κε αμηνπξέπεηα. 

 

Χο αλζξψπηλα φληα έρνπκε ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχκε αλζξψπηλε δσή. Δπνκέλσο ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Γελ 

κπνξνχκε λα βιάπηνπκε ή λα παίξλνπκε δσέο ζθφπηκα, νχηε φκσο πξέπεη λα απαζρνινχκαζηε 

κε ηέηνηα κηθξνπξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα ιαραληθά θαη ηα ζηηεξά πνπ κεγαιψλνπκε είλαη 

φια δσέο. Γελ κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε λα πίλνπκε ή λα ηξψκε θάηη επεηδή έρεη δσή. Αιιηψο 

πψο ζα κπνξέζνπκε λα αζθήζνπκε θαιιηέξγεηα; Πξέπεη λα θνηηάκε πέξα απ’ απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, ελψ πεξπαηάηε, κεξηθά κπξκήγθηα ή έληνκα κπνξεί λα ηξέμνπλ θάησ απφ ηα πφδηα 

ζαο θαη λα ζθνησζνχλ. Ίζσο λα έπξεπε λα πεζάλνπλ, αθνχ δελ ηα ζθνηψζαηε ζθφπηκα. ηνλ 

θφζκν ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ κηθξννξγαληζκψλ, ππάξρεη θαη ην δήηεκα ηεο νηθνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο – πάξα πνιιά απφ νπνηνδήπνηε είδνο ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθφ. Δπνκέλσο πξέπεη λα 

αζθνχκε θαιιηέξγεηα αλνηθηά θαη κε αμηνπξέπεηα. ηαλ κχγεο θαη θνπλνχπηα είλαη κέζα ζην 

ζπίηη, κπνξνχκε λα ηα δηψμνπκε ή λα εγθαηαζηήζνπκε κηα ζίηα παξαζχξνπ γηα λα ηα 

θξαηήζνπκε έμσ. Οξηζκέλεο θνξέο αλ δελ κπνξνχκε λα ηα δηψμνπκε θαη ηα ζθνηψζνπκε, αο 

γίλεη έηζη. Αλ πξφθεηηαη λα ηζηκπήζνπλ ή λα βιάςνπλ αλζξψπνπο ζηνλ ρψξν φπνπ δνπλ 

άλζξσπνη, ηφηε ζίγνπξα πξέπεη λα δησρηνχλ. Αλ δελ κπνξνχλ λα δησρηνχλ, δελ κπνξείηε απιψο 

λα θάζεζηε εθεί λα ηα βιέπεηε λα ηζηκπνχλ ηνλ θφζκν. Χο αζθνχκελνη δελ ζαο είλαη πξφβιεκα, 

έρεηε αλνζία ζ’ απηά, αιιά γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ δελ αζθνχλ θαιιηέξγεηα θαη 

είλαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ππάξρεη ην δήηεκα ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ. Γελ κπνξνχκε λα 

βιέπνπκε έλα θνπλνχπη λα ηζηκπά έλα παηδί ζην πξφζσπν θαη λα κελ θάλνπκε ηίπνηα. 

 

Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Τπήξρε κηα ηζηνξία γηα ηνλ αθηακνχλη ζηα λεψηεξά ηνπ 

ρξφληα. Μηα κέξα ν αθηακνχλη επξφθεηην λα θάλεη κπάλην ζην δάζνο θαη δήηεζε απφ έλαλ 

καζεηή ηνπ λα θαζαξίζεη ηελ κπαληέξα. Ο καζεηήο πήγε θαη ηε βξήθε γεκάηε έληνκα. Σα 

έληνκα ζα ζθνηψλνληαλ αλ θαζάξηδε ηελ κπαληέξα. Ο καζεηήο πήγε πίζσ ζηνλ αθηακνχλη θαη 

είπε: «Ζ κπαληέξα είλαη γεκάηε έληνκα». Ο αθηακνχλη δελ ηνλ θνίηαμε θαη απάληεζε: «Πήγαηλε 

λα θαζαξίζεηο ηελ κπαληέξα». Ο καζεηήο πήγε πίζσ ζηελ κπαληέξα, αιιά δελ ήμεξε πψο λα ηελ 

θαζαξίζεη, αθνχ έηζη ζα ζθφησλε ηα έληνκα. Πήγε πάιη πίζσ ζηνλ αθηακνχλη θαη είπε: 

«Γάζθαιε, ε κπαληέξα είλαη γεκάηε έληνκα. Αλ ηελ θαζαξίζσ, ηα έληνκα ζα ζθνησζνχλ». Ο 

αθηακνχλη ηνλ θνίηαμε θαη είπε: «Απηφ πνπ ζνπ δήηεζα λα θάλεηο ήηαλ λα θαζαξίζεηο ηελ 

κπαληέξα». Ο καζεηήο μαθληθά θαηάιαβε θαη ακέζσο πήγε θαη θαζάξηζε ηελ κπαληέξα. Σν 

αθήγεκα ιέεη κηα αξρή. Γελ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα θάλνπκε κπάλην, επεηδή ππάξρνπλ 

έληνκα, θαη νχηε πξέπεη λα βξνχκε άιιν ηφπν λα δήζνπκε, επεηδή ππάξρνπλ θνπλνχπηα. Οχηε ζα 

έπξεπε λα δέζνπκε ηνλ ιαηκφ καο θαη λα ζηακαηήζνπκε λα ηξψκε ή λα πίλνπκε επεηδή ηα ζηηεξά 

θαη ηα ιαραληθά είλαη δσέο. Γελ πξέπεη λα είλαη έηζη. Πξέπεη λα ρεηξηζηνχκε ζσζηά ηε ζρέζε 

απηή θαη λα αζθνχκε θαιιηέξγεηα κε αλνηθηφ θαη αμηνπξεπή ηξφπν. Δθφζνλ δελ βιάπηνπκε 

θακηά δσή ζθφπηκα, είλαη εληάμεη. Σελ ίδηα ζηηγκή θαη νη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ έλαλ 

αλζξψπηλν ρψξν θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο λα δνπλ, θαζψο πξέπεη θαη απηνί λα δηαηεξεζνχλ θαη 

λα πξνζηαηεπηνχλ. Καη ηα αλζξψπηλα φληα ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχλ ηελ δσή ηνπο θαη λα δνπλ 

θαλνληθά. 

 

ην παξειζφλ νξηζκέλνη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έιεγαλ πσο δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα φηαλ θάπνηνο αθαηξέζεη δσέο ηελ πξψηε θαη ηε δέθαηε-πέκπηε κέξα ηνχ θάζε 

ζειεληαθνχ κήλα. Οξηζκέλνη κάιηζηα απ’ απηνχο ηζρπξίδνληαλ πσο δελ ππήξρε πξφβιεκα 

αθφκα θαη δίπνδα δψα λα ζθνηψζνπλ, ζαλ λα κελ είλαη δσέο απηά. Γελ ππνινγίδεηαη ζαλ 

αθαίξεζε δσήο ε ζαλάησζε ηελ πξψηε θαη δέθαηε-πέκπηε κέξα ηνχ ζειεληαθνχ κήλα; Ση είλαη, 

απιψο ζαλ λα ζθάβνπκε ηε γε; Οξηζκέλνη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηα ιφγηα ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή απ’ απηά πνπ ιέλε θαη απηά πνπ 

επηδηψθνπλ. ινη απηνί νη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ θάλνπλ ηέηνηεο δειψζεηο έρνπλ ζπλήζσο 

θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν. Απιψο θνηηάμηε πσο έλαο δάζθαινο κε θαηνρή απφ αιεπνχ ηξψεη έλα 

θνηφπνπιν. ηαλ ην άηνκν απηφ ην θαηαβξνρζίδεη, δελ ζέιεη λα πεηάμεη νχηε ηα θφθαια. 
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Ζ αθαίξεζε δσήο φρη κφλν θέξλεη πνιχ θάξκα, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ην δήηεκα 

ηεο ζπκπφληαο. Χο αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα έρνπκε ζπκπφληα; ηαλ ε ζπκπφληα καο αλαδπζεί, 

φζν απηφ είλαη δπλαηφ ζα δνχκε πσο φια ηα έκβηα φληα ππνθέξνπλ, ν θάζε άλζξσπνο ππνθέξεη. 

Απηφ ζα γίλεη. 

Σν Εήηεκα ηεο Καηαλάισζεο Κξέαηνο 

Ζ θαηαλάισζε θξέαηνο είλαη έλα άιιν επίζεο πνιχ επαίζζεην δήηεκα, αιιά ην λα ηξψηε 

θξέαο δελ είλαη αθαίξεζε δσήο. Αλ θαη φινη έρεηε κειεηήζεη ηνλ Φα γηα ηφζν θαηξφ, δελ έρνπκε 

απαηηήζεη απφ θαλέλαλ ζαο λα ζηακαηήζεη λα ηξψεη θξέαο. Πνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ζάο 

ιέλε λα ζηακαηήζεηε λα ηξψηε θξέαο ακέζσο κφιηο κπείηε ζηελ ηάμε ηνπο. Μπνξεί λα ζθεθηείηε: 

«Γελ είκαη αθφκα δηαλνεηηθά πξνεηνηκαζκέλνο λα ζηακαηήζσ λα ηξψσ θξέαο έηζη εληειψο 

απφηνκα». Σν θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζην ζπίηη ζήκεξα κπνξεί λα είλαη ςεηφ θνηφπνπιν ή ςάξη 

ηεγαληηφ. Αλ θαη κπξίδνπλ πνιχ θαιά, δελ ζαο επηηξέπεηαη λα ηα θάηε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ζξεζθεπηηθέο κεζφδνπο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο πνπ απαγνξεχνπλ ην θξέαο. Οη ζπκβαηηθέο 

κέζνδνη άζθεζεο ζηε ρνιή ηνπ Φν θαη νξηζκέλεο κέζνδνη άζθεζεο ζηε ρνιή ηνπ Σάν ιέλε θη 

απηέο ην ίδην: Απαγνξεχνπλ ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο. Δκείο εδψ δελ δεηάκε λα ην θάλεηε απηφ, 

φκσο καο ελδηαθέξεη απηφ ην δήηεκα. Ση απαηηνχκε ηφηε; ηε κέζνδν εμάζθεζήο καο είλαη ν Φα 

πνπ θαιιηεξγεί ηνλ αζθνχκελν θαη ζηηο κεζφδνπο εμάζθεζεο φπνπ ν Φα θαιιηεξγεί ηνλ 

αζθνχκελν ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ζα πξνθχςνπλ απφ ην γθνλγθ θαη ηνλ Φα ηνπ. ηελ 

πνξεία ηεο εμάζθεζεο δηαθνξεηηθά επίπεδα παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη θάπνηα 

κέξα ή κεηά απφ ηε δηάιεμή κνπ ζήκεξα, νξηζκέλνη άλζξσπνη πηζαλφλ λα βηψζνπλ ηελ εμήο 

θαηάζηαζε: Γελ ζα κπνξνχλ λα θάλε θξέαο θαη ην θξέαο ζα ηνπο κπξίδεη απαίζηα. Αλ ην θάλε, 

ζα ζέινπλ λα θάλνπλ εκεηφ. Γελ εμαλαγθάδεζηε απφ θαλέλαλ, νχηε εμαλαγθάδεηε νη ίδηνη ηνλ 

εαπηφ ζαο λα κε θάεη θξέαο. Αληίζεηα, απηφ πξνέξρεηαη απφ κέζα, απφ ηελ ίδηα ζαο ηελ θαξδηά. 

ηαλ θηάζεηε ζ’ απηφ ην επίπεδν, ην γθνλγθ ζα επηδξάζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ 

κπνξείηε λα θάηε θξέαο. Αλ πξαγκαηηθά θαηαπηείηε ην θξέαο, ζα θάλεηε εκεηφ. 

 

Οη βεηεξάλνη αζθνχκελνί καο φινη γλσξίδνπλ φηη ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ 

Νηάθα απηή ε θαηάζηαζε ζα ζπκβεί, επεηδή δηαθνξεηηθά επίπεδα αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαιιηέξγεηαο. Μεξηθνί αζθνχκελνη έρνπλ πνιχ δπλαηή επηζπκία θαη ηζρπξή 

πξνζθφιιεζε ζην λα ηξψλε θξέαο – ζπλήζσο ηξψλε πνιχ θξέαο. ηαλ άιινη βξίζθνπλ ην θξέαο 

αεδηαζηηθφ, απηνί δελ αηζζάλνληαη έηζη θαη κπνξνχλ αθφκα λα ην θάλε. Ση πξέπεη λα γίλεη, 

πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί απηή ε πξνζθφιιεζε; ηαλ ηξψλε θξέαο ζα ηνπο πνλάεη ην ζηνκάρη, 

ελψ φηαλ δελ ηξψλε θξέαο δελ ζα πνλνχλ. Απηή ε θαηάζηαζε ζα ζπκβεί θαη απηφ ζεκαίλεη πσο 

δελ πξέπεη λα θάλε θξέαο. Απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη απφ ηφηε θαη χζηεξα νη αζθνχκελνί καο 

δελ ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε ην θξέαο; ρη, δελ είλαη έηζη. Πψο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε 

απηφ ην δήηεκα; ηαλ δελ κπνξείηε λα θάηε θξέαο, πξαγκαηηθά πξνέξρεηαη απφ ηελ θαξδηά ζαο. 

Πνηνο είλαη ν ζθνπφο; ε κνλαζηηθνχο ηξφπνπο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζάο εμαλαγθάδνπλ λα κε 

θάηε θξέαο. Απηφ, φπσο θαη ην λα κελ κπνξεί θαλείο λα θάεη θξέαο πνπ εθδειψλεηαη ζηε δηθή 

καο εμάζθεζε, απνζθνπνχλ ζην λα αθαηξέζνπλ απηή ηελ αλζξψπηλε επηζπκία θαη ηελ 

πξνζθφιιεζε πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ζην θξέαο. 

 

Αλ δελ ππάξρεη θξέαο ζην πηάην ηνπο, κεξηθνί άλζξσπνη απιψο δελ ζα θάλε ην θαγεηφ 

ηνπο. Απηή είλαη επηζπκία ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. Έλα πξσί θαζψο πεξλνχζα απφ ηελ 

πίζσ είζνδν ηνπ Πάξθνπ ηεο Νίθεο ζηελ Σζαλγθηζνχλ, ηξία άηνκα βγήθαλ απφ ηελ είζνδν 

κηιψληαο δπλαηά. Έλαο απ’ απηνχο είπε: «Ση είδνο ηζηγθφλγθ είλαη απηφ πνπ δελ ζνπ επηηξέπεη 

λα θαο θξέαο; Θα πξνηηκνχζα λα ράζσ δέθα ρξφληα απφ ηε δσή κνπ παξά λα εγθαηαιείςσ ην 

θξέαο!» Ση δπλαηή επηζπκία είλαη απηή! θεθηείηε ην φινη: Γελ πξέπεη λα αθαηξεζεί απηή ε 

επηζπκία; Καη βέβαηα πξέπεη. Απηφ πνπ θάλεη έλαο άλζξσπνο θαηά ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο είλαη λα εγθαηαιείπεη ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο θαη πξνζθνιιήζεηο ηνπ. Γηα λα ην 

ζέζσ απιά, εάλ δελ αθαηξεζεί ε επηζπκία λα θάηε θξέαο, δελ ζεκαίλεη φηη ε πξνζθφιιεζε δελ 

έρεη εγθαηαιεηθζεί; Πψο ζα κπνξνχζαηε λα νινθιεξψζεηε ηελ θαιιηέξγεηα ζαο; Δπνκέλσο, 

εθφζνλ θάηη είλαη πξνζθφιιεζε, πξέπεη λα αθαηξεζεί. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα 

μαλαθάηε θξέαο. Ο ζθνπφο δελ είλαη λα κελ ζαο επηηξέςνπκε λα θάηε θξέαο. Ο ζθνπφο είλαη λα 

κελ ζαο επηηξέςνπκε λα έρεηε απηή ηελ πξνζθφιιεζε. Δάλ εγθαηαιείςεηε ηελ πξνζθφιιεζε 
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ηνλ θαηξφ πνπ δελ ζα κπνξείηε λα θάηε θξέαο, πηζαλφλ λα κπνξέζεηε λα μαλαθάηε αξγφηεξα. 

Σφηε ην θξέαο δελ ζα κπξίδεη αεδηαζηηθά νχηε ζα έρεη απαίζηα γεχζε. Σφηε, αλ θάηε θξέαο, δελ 

ζα πεηξάδεη. 

 

ηαλ ζα κπνξείηε λα θάηε πάιη θξέαο, ε πξνζθφιιεζή ζαο θαη ε επηζπκία ζαο γηα ην 

θξέαο ζα έρνπλ ήδε εγθαηαιεηθζεί. Χζηφζν κηα κεγάιε αιιαγή ζα ζπκβεί: Σν θξέαο δελ ζα ζαο 

είλαη πηα γεπζηηθφ. Αλ καγεηξεπηεί ζην ζπίηη, ζα ην θάηε κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο. Αλ δελ 

καγεηξεπηεί, δελ ζα ζαο ιείςεη. Αλ ην θάηε, δελ ζα είλαη γεπζηηθφ. Απηφ ην ζελάξην ζα ζπκβεί. 

Αιιά ην λα αζθείηε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο είλαη πνιχ πεξίπινθν. 

Αλ ε νηθνγέλεηά ζαο ζπλερψο καγεηξεχεη θξέαο, κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πάιη ζα ην 

βξείηε γεπζηηθφ. Σέηνηεο επηπινθέο ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ θαη ζα επαλαιεθζνχλ πνιιέο θνξέο 

θαζφιε ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ξαθληθά θαη πάιη δελ ζα κπνξείηε λα θάηε θξέαο. 

Γελ ζα πξέπεη λα ην θάηε, φηαλ δελ κπνξείηε λα ην θάηε. Πξαγκαηηθά δελ ζα κπνξείηε λα ην 

θάηε θαη αλ ην θάηε ζα θάλεηε εκεηφ. Να πεξηκέλεηε κέρξη λα κπνξείηε θαη πάιη λα θάηε θξέαο 

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο θχζεο. Σν λα ηξψηε ή φρη θξέαο δελ είλαη απφ κφλν ηνπ ν ζθνπφο 

– ην θιεηδί είλαη λα εγθαηαιείςεηε απηή ηελ πξνζθφιιεζε. 

 

Χο αζθνχκελνο ζηε ρνιή ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο πξννδεχεηε πνιχ γξήγνξα. ζν 

αλαβαζκίδεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ζα κπνξείηε λα μεπεξλάηε πνιχ γξήγνξα ην θάζε επίπεδν. 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη εμαξρήο δελ είλαη ηφζν πξνζθνιιεκέλνη ζην θξέαο θαη δελ λνηάδνληαη αλ 

δελ ππάξρεη θξέαο ζην θαγεηφ ηνπο. Θα ηνπο πάξεη κεξηθέο βδνκάδεο λα μεπεξάζνπλ απηή ηελ 

πξνζθφιιεζε. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα θάλνπλ έλαλ, δχν, ηξεηο κήλεο ή θαη κηζφ ρξφλν 

λα ην θαηνξζψζνπλ. Δθηφο απφ εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο πεξηπηψζεηο, δελ ζα πάξεη πάλσ απφ 

έλαλ ρξφλν, ψζηε λα κπνξέζνπλ θαη πάιη λα θάλε θξέαο. Κη απηφ γηαηί ην θξέαο ζηελ επνρή καο 

είλαη βαζηθφ θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο δηαηξνθήο. Χζηφζν, φζνη είλαη αζθνχκελνη απνθιεηζηηθά 

ζε λανχο δελ πξέπεη λα ηξψλε θξέαο. 

 

Αο κηιήζνπκε γηα ην πψο βιέπεη ν Βνπδηζκφο ηελ θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο. Ο πξψηκνο, 

αξρηθφο Βνπδηζκφο δελ απαγφξεπε ηελ θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο. ηαλ ν αθηακνχλη πήξε ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζην δάζνο, γηα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα κέζα ζε θαθνπρίεο, δελ ππήξρε θαλέλαο 

ηέηνηνο θαλφλαο πνπ λα απαγνξεχεη ην θξέαο. Γηαηί δελ ππήξρε; Γηαηί φηαλ ν αθηακνχλη δίδαμε 

ην Νηάξκα ηνπ δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, ε αλζξψπηλε θνηλσλία ήηαλ πνιχ ππναλάπηπθηε. 

Οξηζκέλεο πεξηνρέο είραλ γεσξγία, ελψ άιιεο δελ είραλ. Σα θαιιηεξγεκέλα αγξνθηήκαηα ήηαλ 

πνιχ ιίγα, ελψ ηα δάζε ήηαλ παληνχ. Σα ζηηεξά ήηαλ αλεπαξθή θαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Οη 

άλζξσπνη κφιηο είραλ εμέιζεη απφ κηα πξσηφγνλε θνηλσλία θαη δνχζαλ θπξίσο απφ ην θπλήγη. 

Πνιιέο πεξηνρέο ηξέθνληαλ θπξίσο κε θξέαο. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο αλζξψπηλεο 

πξνζθνιιήζεηο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ν αθηακνχλη απαγφξεςε ζηνπο καζεηέο ηνπ λα 

έρνπλ νπνηαδήπνηε επαθή κε πξάγκαηα φπσο ρξήκαηα, πιηθά πξάγκαηα θ.ιπ. θαη ηνπο πήξε καδί 

ηνπ λα δεηηαλέςνπλ γηα θαγεηφ. Έηξσγαλ φ,ηη ηνπο έδηλαλ, επεηδή σο αζθνχκελνη δελ 

κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάκβαλε θαη θξέαο. 

 

Μεξηθέο ηξνθέο ραξαθηεξίζηεθαλ «απαγνξεπκέλεο» ζηνλ αξρηθφ Βνπδηζκφ. Ζ 

απαγφξεπζε απηψλ ησλ ηξνθψλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ αξρηθφ Βνπδηζκφ, αιιά ηψξα νη 

άλζξσπνη ιέλε φηη ην θξέαο ήηαλ απηφ πνπ ελλννχζαλ κε ην «απαγνξεπκέλεο ηξνθέο». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο κε ην «απαγνξεπκέλεο ηξνθέο» δελ αλαθέξνληαλ ζην θξέαο, αιιά ζε 

πξάγκαηα φπσο ην θξεκκχδη, ηελ πηπεξφξηδα θαη ην ζθφξδν. Γηαηί ζεσξνχληαλ «απαγνξεπκέλεο»; 

ήκεξα αθφκα θαη νη κνλαρνί δελ κπνξνχλ λα ην εμεγήζνπλ απηφ θαζαξά. Πνιινί απ’ απηνχο 

δελ αζθνχλ πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα θαη ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ μέξνπλ. Απηφ πνπ ν 

αθηακνχλη δίδαζθε απνθαινχληαλ «Καλφλαο, ακάληη, νθία». Ο «Καλφλαο» αλαθεξφηαλ 

ζηελ εγθαηάιεηςε φισλ ησλ πξνζθνιιήζεσλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Σν «ακάληη» 

αλαθεξφηαλ ζηνπο αζθνχκελνπο πνπ αζθνχζαλ θαιιηέξγεηα κε απφιπηε λνεηηθή γαιήλε θαηά 

ηνλ δηαινγηζκφ θαη φληαο ζε απφιπηε αθηλεζία. Έηζη νηηδήπνηε ηνπο επεξέαδε θαη παξεκπφδηδε 

ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο, θξίλνληαλ σο ζνβαξή παξέκβαζε. πνηνο έηξσγε θξεκκχδηα, πηπεξφξηδα 

ή ζθφξδν αλέδπε δπλαηή κπξσδηά. Σφηε νη κνλαρνί ζπλήζσο έκελαλ ζε δάζε ή ζε ζπειηέο. Δπηά 

κε νρηψ άηνκα θάζνληαλ ζε θχθιν γηα δηαινγηζκφ. Αλ θάπνηνο έηξσγε απηά ηα πξάγκαηα, απηφ 

ζα πξνθαινχζε κηα πνιχ έληνλε κπξσδηά πνπ ζα επεξέαδε ηνλ δηαινγηζκφ ησλ άιισλ, 
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παξεκβαίλνληαο ζνβαξά ζηελ εμάζθεζή ηνπο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε απηφο ν θαλφλαο. Σέηνηεο 

ηξνθέο ζεσξνχληαλ «απαγνξεπκέλεο» θαη δελ επηηξέπνληαλ. Πνιιά απφ ηα φληα πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, ελνρινχληαη πάξα πνιχ απφ ηέηνηεο άζρεκεο κπξσδηέο. 

Σν θξεκκχδη, ε πηπεξφξηδα θαη ην ζθφξδν κπνξνχλ επίζεο λα εξεζίζνπλ ηηο επηζπκίεο ελφο 

αλζξψπνπ. Αλ θάπνηνο ηα ηξψεη πάξα πνιχ κπνξεί λα εζηζηεί ζ’ απηά θαη έηζη ηα ζεσξνχζαλ 

«απαγνξεπκέλα». 

 

ην παξειζφλ, αθνχ έθηαλαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζηελ θαιιηέξγεηα θαη έκπαηλαλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ ή ηνπ Ζκη-Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ, πνιινί 

κνλαρνί επίζεο αληηιακβάλνληαλ φηη απηνί νη θαλφλεο δελ είραλ θαη πνιιή ζεκαζία ζηελ πνξεία 

ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Αλ ε πξνζθφιιεζε εγθαηαιεηθζεί, ε χιε απφ κφλε ηεο δελ έρεη 

θακηά επίδξαζε. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά παξεκπνδίδεη έλα άηνκν είλαη ε πξνζθφιιεζε. 

Δπνκέλσο εμαίξεηνη κνλαρνί αλά ηελ ηζηνξία έρνπλ επίζεο δεη φηη ην αλ θάπνηνο ηξψεη θξέαο 

δελ είλαη ην θξίζηκν δήηεκα. Σν θξίζηκν δήηεκα είλαη ην αλ ε πξνζθφιιεζε κπνξεί λα 

εγθαηαιεηθζεί. Αλ έλαο δελ έρεη θακηά πξνζθφιιεζε, ηφηε δελ έρεη ζεκαζία κε ηη ζα γεκίζεη ην 

ζηνκάρη ηνπ, νηηδήπνηε θη αλ θάεη είλαη εληάμεη. Δπεηδή φκσο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αζθνχζαλ 

θαιιηέξγεηα ζηνπο λανχο φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ, πνιχο θφζκνο είλαη ήδε ζπλεζηζκέλνο ζ’ απηφ. 

Δπηπιένλ ην φηη θάπνηνο δελ κπνξεί λα θάεη θαζφινπ θξέαο δελ είλαη πηα απιά έλαο θαλφλαο, 

αιιά θαηαζηαηηθή αξρή ζε λανχο. Έηζη ν θφζκνο έρεη ζπλεζίζεη ζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαιιηέξγεηαο. Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ κνλαρφ Σδηγθφλγθ
1
 πνπ έγηλε παζίγλσζηνο κέζα απφ 

ινγνηερληθά έξγα. Οη κνλαρνί δελ πξέπεη λα ηξψλε θξέαο, αιιά απηφο έθαγε θξέαο θαη έηζη 

έγηλε πνιχ γλσζηφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ έγηλε αθνχ ηνλ έδησμαλ απφ ηνλ Ναφ Ληλγθγίλ, 

νπφηε θπζηνινγηθά ην θαγεηφ έγηλε ζνβαξφ πξφβιεκα γη’ απηφλ, θαη παηδφηαλ ε επηβίσζή ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα γεκίζεη ην ζηνκάρη ηνπ, έηξσγε φ,ηη ήηαλ δηαζέζηκν. Γελ είρε θακηά ζεκαζία, 

εθφζνλ ην κφλν πνπ ήζειε ήηαλ λα γεκίζεη ην ζηνκάρη ηνπ θαη δελ είρε πξνζθφιιεζε ζε 

νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν θαγεηφ. Φηάλνληαο ζ’ απηφ ην επίπεδν θαιιηέξγεηαο, θαηάιαβε απηή ηελ 

αξρή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Σδηγθφλγθ έθαγε θξέαο κφλν κία ή δχν θνξέο. ηαλ άθνπζαλ γηα 

έλαλ κνλαρφ πνπ ηξψεη θξέαο, νη ζπγγξαθείο ελζνπζηάζηεθαλ. ζν πην ζθαλδαιηζηηθφ ην ζέκα, 

ηφζν πην πνιχ ζα ήζειαλ νη άλζξσπνη λα ην δηαβάζνπλ. Σα ινγνηερληθά έξγα είλαη βαζηζκέλα 

ζηε δσή θαη κεηά πάλε πέξα απ’ απηήλ. Έηζη δηαθεκίζηεθε απηφο. Πξάγκαηη, αλ ε πξνζθφιιεζε 

φλησο εγθαηαιεηθζεί, δελ έρεη ζεκαζία ην ηη ηξψεη θάπνηνο γηα λα γεκίζεη ην ζηνκάρη ηνπ. 

 

ηε λνηηναλαηνιηθή Αζία ή ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο Κίλαο, φπσο ζην Γθνπαληφλγθ θαη 

ζην Γθνπαλζί
2
, νξηζκέλνη ακχεηνη Βνπδηζηέο φηαλ ζπδεηνχλ δελ απνθαινχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

Βνπδηζηή, γηαηί ηνπο αθνχγεηαη παιηνκνδίηηθν. Λέλε φηη ηξψλε Βνπδηζηηθέο ηξνθέο ή φηη είλαη 

ρνξηνθάγνη, πνπ ππνλνεί φηη είλαη ρνξηνθάγνη Βνπδηζηέο. Αληηκεησπίδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

Φν σο θάηη ηφζν απιφ. Σν λα είζηε ρνξηνθάγνη ζαο θαζηζηά ηθαλνχο λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ Φν; 

ινη γλσξίδεηε φηη ε θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο είλαη κφλν κηα πξνζθφιιεζε θαη κηα επηζπκία. 

Δίλαη κφλν κηα πξνζθφιιεζε. Σν λα είζηε ρνξηνθάγνη αθαηξεί κφλν κηα πξνζθφιιεζε. 

Υξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςεηε αθφκα ηε δήιηα, ηε λννηξνπία ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ 

πξνζθφιιεζε ηνπ θαλαηηζκνχ, ηε λννηξνπία ηεο επίδεημεο θαη δηάθνξεο άιιεο πξνζθνιιήζεηο. 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Μφλν αθαηξψληαο φιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο 

θαη ηηο επηζπκίεο κπνξεί θαλείο λα νινθιεξψζεη ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ηνπ. Πψο κπνξεί λα 

θαιιηεξγήζεη ηε «Φχζε ηνπ Φν» εγθαηαιείπνληαο κφλν απηή ηελ πξνζθφιιεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ θξέαηνο; Απηή ε άπνςε δελ είλαη ζσζηή. 

 

Πάλσ ζην δήηεκα ηνπ θαγεηνχ, πέξα απφ ην θξέαο ζα πξέπεη λα κελ είζηε 

πξνζθνιιεκέλνη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαγεηφ. Σν ίδην αιεζεχεη θαη κε άιια πξάγκαηα. 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη ιέλε φηη ηνπο αξέζεη λα ηξψλε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ. Κη απηφ 

επίζεο είλαη επηζπκία. Αθνχ θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν θαιιηέξγεηαο, έλαο αζθνχκελνο 

δελ ζα έρεη απηή ηελ πξνζθφιιεζε. Βέβαηα ν δηθφο καο Φα δηδάζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν 

θαη δηδάζθεηαη ελζσκαηψλνληαο δηάθνξα επίπεδα. Δίλαη αδχλαηνλ λα θηάζεηε ζ’ απηφ ην ζηάδην 

ακέζσο. Ηζρπξίδεζηε φηη ζέιεηε λα ηξψηε κφλν εθείλν ην ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ, αιιά φηαλ ε 

θαιιηέξγεηά ζαο πξαγκαηηθά έρεη θηάζεη ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε 

                                                 
1
 Σδηγθφλγθ: παζίγλσζηνο Βνπδηζηήο κνλαρφο ηεο Γπλαζηείαο «Νφηηα νλγθ» (1127 κ.Υ.-1279 κ.Υ.). 

2
 Γθνπαληφλγθ θαη Γθνπαλζί: επαξρίεο ζηε λφηηα Κίλα. 
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απηή ηελ πξνζθφιιεζε, δελ ζα κπνξείηε λα ην θάηε. Αλ ην θάηε, δελ ζα έρεη θαιή γεχζε θαη 

κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε γεχζε. ηαλ πήγαηλα ζηε δνπιεηά, ε θαθεηεξία ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

καο δηαξθψο έραλε ιεθηά θαη αξγφηεξα έθιεηζε. Αθφηνπ έθιεηζε, φινη έθεξλαλ ην κεζεκεξηαλφ 

ηνπο ζηελ δνπιεηά. Ήηαλ ελνριεηηθφ θαη κεγάινο κπειάο λα θηηάρλσ ην γεχκα κνπ ην πξσί. 

Μεξηθέο θνξέο αγφξαδα δχν ηζνπξεθάθηα καγεηξεκέλα ζηνλ αηκφ θαη έλα θνκκάηη ηφθνπ ζε 

ζάιηζα ζφγηαο. Θεσξεηηθά ζα έπξεπε λα ήηαλ έλα πνιχ ειαθξχ γεχκα, αιιά ηξψγνληάο ην 

ζπλερψο δελ ήηαλ θαιφ – ε πξνζθφιιεζε έπξεπε λα αθαηξεζεί. Μφιηο έβιεπα ηφθνπ κε έθαλε 

λα ληψζσ ράιηα. ηαλ ην δνθίκαζα, δελ κπνξνχζα λα ην θάσ θη απηφ έγηλε γηα λα κελ αλαπηχμσ 

απηή ηελ πξνζθφιιεζε. Βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ έρεηε θηάζεη έλα νξηζκέλν επίπεδν 

ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. ηελ αξρή δελ είλαη έηζη. 

 

Ζ ρνιή ηνπ Φν δελ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Έρεηε δεη πνηέ έλαλ Φν λα θξαηά 

έλα κπνπθάιη θξαζί; ρη. Έρσ πεη φηη αλ δελ κπνξείηε λα θάηε θξέαο, δελ ζα ππάξρεη πξφβιεκα 

λα ην θάηε πάιη αξγφηεξα, αθνχ έρεηε εγθαηαιείςεη απηή ηελ πξνζθφιιεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Χζηφζν, φηαλ 

ζηακαηήζεηε λα πίλεηε αιθνφι, δελ πξέπεη λα μαλαπηείηε. Χο αζθνχκελνη έρεηε γθνλγθ ζηα 

ζψκαηά ζαο, έηζη δελ είλαη; Γηάθνξεο κνξθέο γθνλγθ θαη νξηζκέλεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο 

εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηφο ζαο θαη είλαη φια αγλά. Μφιηο πηείηε αιθνφι, ακέζσο 

φια ζα θχγνπλ απφ ην ζψκα ζαο. ε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ δελ ζα απνκείλεη ηίπνηα ζην 

ζψκα ζαο, αθνχ φια θνβνχληαη απηή ηελ κπξσδηά. Δίλαη πνιχ ζηρακεξφ αλ εζηζηείηε ζ’ απηή ηε 

ζπλήζεηα, αθνχ ε θαηαλάισζε αιθνφι κπνξεί λα θάλεη θάπνηνλ παξάινγν. Σφηε γηαηί νξηζκέλεο 

Μεγάιεο Σαντζηηθέο θαιιηέξγεηεο απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι; Δίλαη επεηδή δελ 

θαιιηεξγνχλ ην Κχξην Πλεχκα θαη πίλνληαο κπνξνχλ λα θάλνπλ ην Κχξην Πλεχκα λα ράζεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ.  

 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη αγαπνχλ ην αιθνφι φζν θαη ηε δσή ηνπο. Οξηζκέλνη απνιακβάλνπλ 

λα πίλνπλ αιθνφι. Κάπνηνη άιινη έρνπλ πηεη ηφζν πνιχ αιθνφι, ψζηε έρνπλ ήδε δειεηεξηαζηεί. 

Αλ δελ ππάξρεη αιθνφι, δελ ζέινπλ θαλ λα θάλε – δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ρσξίο πνηφ. Χο 

αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα είκαζηε έηζη. Σν λα πηεη θαλείο αιθνφι είλαη αλακθηζβήηεηα εζηζηηθφ. 

Δίλαη επηζπκία θαη εξεζίδεη ηα εζηζηηθά λεχξα ηνπ αλζξψπνπ. ζν πεξηζζφηεξν πίλεη θάπνηνο, 

ηφζν πεξηζζφηεξν εζίδεηαη ζε απηφ. Αο ην ζθεθηνχκε: Χο αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα 

εγθαηαιείςεηε απηή ηελ πξνζθφιιεζε; Ζ πξνζθφιιεζε απηή πξέπεη λα αθαηξεζεί. Κάπνηνη 

κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Δίλαη αδχλαηνλ. Δίκαη ππεχζπλνο γηα ηελ ςπραγσγία ησλ πειαηψλ κνπ» ή 

«Δίκαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ επαθψλ. Γελ είλαη εχθνιν λα γίλεη 

ζπκθσλία ρσξίο αιθνφι». Θα έιεγα φηη δελ είλαη απαξαηηήησο έηζη. πλήζσο, φηαλ θάλεηε κηα 

εκπνξηθή ζπκθσλία, πξνπαληφο φηαλ δηεμάγεηε εκπφξην ή ζπλαλαζηξέθεζηε κε μέλνπο, κπνξείηε 

λα δεηήζεηε κηα ζφδα, απηφο κπνξεί λα δεηήζεη κεηαιιηθφ λεξφ, ελψ θάπνηνο άιινο κπνξεί λα 

δεηήζεη κπχξα. Καλείο δελ ζα ζαο εμαλαγθάζεη λα πηείηε αιθνφι. Δπηιέγεηε ην πνηφ ζαο θαη 

πίλεηε φζν ζέιεηε. Δηδηθά κεηαμχ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ απηή ε πεξίπησζε ζπκβαίλεη ζπάληα. 

πλήζσο έηζη είλαη. 

 

Καη ην θάπληζκα επίζεο είλαη πξνζθφιιεζε. Μεξηθά άηνκα ιέλε φηη ην θάπληζκα κπνξεί 

λα ηνπο αλαδσνγνλήζεη, αιιά εγψ απηφ ην απνθαιψ εμαπάηεζε ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ. 

Μεξηθνί άλζξσπνη φηαλ αηζζάλνληαη θνπξαζκέλνη δνπιεχνληαο ή γξάθνληαο θάηη κπνξεί λα 

ζέινπλ λα θάλνπλ δηάιεηκκα θαπλίδνληαο έλα ηζηγάξν. Αθνχ θάλνπλ ην ηζηγάξν, ληψζνπλ 

αλαδσνγνλεκέλνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ είλαη αιήζεηα. Νηψζνπλ αλαδσνγνλεκέλνη 

επεηδή έθαλαλ δηάιεηκκα. Ο αλζξψπηλνο λνπο κπνξεί λα εληππψζεη ιάζνο ηα πξάγκαηα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ςεπδαίζζεζε. Έηζη αξγφηεξα, αθνχ πξαγκαηηθά κνξθνπνηεζεί κηα ηδέα θαη κηα 

εζθαικέλε αληίιεςε αλαπηπρζεί, εζείο έρεηε ηελ αίζζεζε φηη ην θάπληζκα ζάο αλαδσνγνλεί. 

Γελ κπνξεί θαζφινπ λα ην θάλεη απηφ θαη νχηε έρεη απηή ηελ επίδξαζε. Σν θάπληζκα δελ θάλεη 

θαλέλα θαιφ ζην αλζξψπηλν ζψκα. Αλ έλα άηνκν θαπλίδεη γηα πνιχ θαηξφ, φηαλ ν γηαηξφο ηνχ 

θάλεη απηνςία ζα βξεη φηη ε ηξαρεία θαη ηα πλεπκφληα ηνπ απφ κέζα είλαη καχξα. 

 

Χο αζθνχκελνη δελ ζέινπκε λα εμαγλίζνπκε ην ζψκα καο; Πξέπεη δηαξθψο λα 

θαζαξίδνπκε ην ζψκα καο θαη δηαξθψο λα πξνρσξνχκε πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. Έηζη ινηπφλ 

γηα πνην ιφγν ην βάδεηε αθφκα απηφ κέζα ζην ζψκα ζαο; Γελ είλαη αληίζεην απ’ απηφ πνπ 
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πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε; Δπηπιένλ είλαη θαη κηα ηζρπξή επηζπκία. Κάπνηνη άλζξσπνη 

πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ φηη δελ είλαη θαιφ, αιιά απιψο δελ κπνξνχλ λα ην θφςνπλ. Δπηηξέςηε 

κνπ λα ζαο πσ πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ ηηο νξζέο ζθέςεηο πνπ ζα ηνπο 

θαζνδεγήζνπλ θαη έηζη δελ είλαη εχθνιν γη’ απηνχο λα ζηακαηήζνπλ. Χο αζθνχκελνη πάξηε ην 

ζαλ πξνζθφιιεζε πνπ πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε θαη δέζηε αλ κπνξείηε λα ην θφςεηε. Αλ 

πξάγκαηη ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ζαο ζπκβνπιεχσ φινπο λα θφςεηε απφ ζήκεξα ην 

θάπληζκα θαη ζαο εγγπψκαη φηη κπνξείηε λα ην θφςεηε. Μέζα ζην πεδίν απηήο ηεο ηάμεο 

θαλέλαο δελ ζθέθηεηαη λα θαπλίζεη ηζηγάξν. Αλ ζέιεηε λα ην θφςεηε, είλαη εγγπεκέλν φηη 

κπνξείηε λα ην θάλεηε. ηαλ θαπλίζεηε ηζηγάξν μαλά, δελ ζα έρεη θαιή γεχζε. Γηαβάδνληαο 

απηή ηε δηάιεμε ζην βηβιίν, κπνξείηε επίζεο λα έρεηε ην ίδην απνηέιεζκα. Βέβαηα αλ δελ ζέιεηε 

λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, δελ ζα αζρνιεζνχκε κ’ απηφ. Ννκίδσ φκσο φηη σο αζθνχκελνο πξέπεη 

λα ην θφςεηε. Μηα θνξά ρξεζηκνπνίεζα απηφ ην παξάδεηγκα. Έρεηε δεη πνηέ έλαλ Φν ή έλαλ 

Σάν λα θάζεηαη εθεί κε έλα ηζηγάξν λα θξέκεηαη ζην ζηφκα ηνπ; Πψο είλαη δπλαηφλ; Χο 

αζθνχκελνο πνηνο είλαη ν ζθνπφο ζαο; Γελ ζα έπξεπε λα ην θφςεηε; Γη’ απηφ ζαο ιέσ φηη εάλ 

ζέιεηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, πξέπεη λα θφςεηε ην θάπληζκα. Καη βιάπηεη ην ζψκα ζαο θαη 

είλαη κηα επηζπκία. Δίλαη αθξηβψο ην αληίζεην απ’ απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ζαλ αζθνχκελνη. 

Εήιηα 

ηαλ δηδάζθσ ηνλ Φα ζπρλά αλαθέξσ ην δήηεκα ηεο δήιηαο. Καη γηαηί απηφ; Δπεηδή ε 

δήιηα ζηελ Κίλα είλαη πνιχ έληνλε. Δίλαη ηφζν δπλαηή πνπ έρεη γίλεη θπζηνινγηθή θαη νχηε πνπ 

ην ληψζεη θαλείο. Γηαηί νη Κηλέδνη έρνπλ απηή ηε δπλαηή δήιηα; Έρεη ηηο ξίδεο ηεο. ην παξειζφλ 

νη Κηλέδνη ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλνη απφ ηνλ Κνκθνπθηαληζκφ θαη αλέπηπμαλ έλαλ εζσζηξεθή 

ραξαθηήξα. ηαλ λεπξηάδνπλ ή ραίξνληαη, δελ ην δείρλνπλ. Πηζηεχνπλ ζηελ απηνζπγθξάηεζε 

θαη ζηελ αλεθηηθφηεηα. Δπεηδή είλαη ζπλεζηζκέλνη έηζη, ν ιαφο καο ζπλνιηθά έρεη αλαπηχμεη 

έλαλ πνιχ εζσζηξεθή ραξαθηήξα. Φπζηθά απηφ έρεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, φπσο ην λα κελ 

επηδεηθλχεη θάπνηνο ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αξεηέο. Αιιά έρεη θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη κπνξεί 

λα επηθέξεη αξλεηηθέο παξελέξγεηεο. Δηδηθά ζ’ απηή ηελ Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα, ε 

αξλεηηθή ηνπ πιεπξά έρεη γίλεη πην εκθαλήο θαη κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηε δήιηα ησλ αλζξψπσλ 

λα γίλεη αθφκα πην έληνλε. Αλ θάπνηνο έρεη θαιά λέα θαη γίλνπλ γλσζηά, νη άιινη ακέζσο ζα 

δειέςνπλ πάξα πνιχ. Οξηζκέλνη άλζξσπνη θνβνχληαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ βξαβεία ή δψξα πνπ 

πήξαλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ή αιινχ, κελ ηπρφλ θαη ηαξαρζνχλ νη άιινη φηαλ ηα αθνχζνπλ. Οη 

δπηηθνί απηφ ην απνθαινχλ «Αλαηνιίηηθε Εήιηα» ή «Αζηαηηθή Εήιηα». Οιφθιεξε ε πεξηνρή ηεο 

Αζίαο είλαη ιίγν πνιχ έηζη, ιφγσ ηεο επηξξνήο ηεο απφ ηνλ θηλέδηθν Κνκθνπθηαληζκφ. Δηδηθά 

φκσο ζηελ Κίλα εθδειψλεηαη πνιχ έληνλα. 

 

Απηή ε δήιηα ζρεηίδεηαη θάπσο κε ηελ απφιπηε ηζνλνκία πνπ θάπνηε αζθνχληαλ: «πσο 

θαη λα έρεη, αλ πέζεη ν νπξαλφο, ζα πεζάλνπκε φινη καδί – αλ ππάξμεη θάηη θαιφ φινη ζα ιάβνπλ 

ίζν κεξίδην θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο φινη ζα ιάβνπλ ίζε αχμεζε κηζζνχ». 

Απηή ε λννηξνπία θαίλεηαη δίθαηε, κε φινπο λα αληηκεησπίδνληαη ην ίδην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο πψο κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα είλαη ην ίδην; Οη δνπιεηέο πνπ θάλνπλ είλαη δηαθνξεηηθέο, 

φπσο επίζεο δηαθνξεηηθφο είλαη θαη ν βαζκφο ηεο επζχλεο ηνπο. Τπάξρεη κηα αξρή ζην ζχκπαλ 

πνπ απνθαιείηαη «ρσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο». Γηα λα θεξδίζεηε, πξέπεη λα ράζεηε. Οη 

θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ιέλε: «Γελ δνπιεχεηο, δελ θεξδίδεηο. Πεξηζζφηεξε δνπιεηά, πεξηζζφηεξν 

θέξδνο. Ληγφηεξε δνπιεηά, ιηγφηεξν θέξδνο». ζν πεξηζζφηεξν θφπν θαηαβάιεη θάπνηνο, ηφζν 

πην πνιιή αληαπφδνζε αμίδεη. Ζ απφιπηε ηζνλνκία πνπ αζθνχληαλ ζην παξειζφλ ιέεη φηη φινη 

γελληνχληαη ίζνη θαη απηφ πνπ αιιάδεη ηνλ άλζξσπν είλαη ε δσή κεηά ηε γέλλεζή ηνπ. Θεσξψ 

πσο απηή ε άπνςε είλαη ππεξβνιηθά απφιπηε θαη νηηδήπνηε ηφζν απφιπην δελ είλαη ζσζηφ. 

Γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη γελληνχληαη αξζεληθνί θαη άιινη ζειπθνί; Γηαηί δελ κνηάδνπλ φινη 

κεηαμχ ηνπο; Οη άλζξσπνη δελ γελληνχληαη ην ίδην, αθνχ νξηζκέλνη γελληνχληαη άξξσζηνη ή 

παξακνξθσκέλνη. Απφ ηα πςειά επίπεδα εκείο κπνξνχκε λα δνχκε φηη νιφθιεξε ε δσή ελφο 

αλζξψπνπ βξίζθεηαη εθεί ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Δπνκέλσο πψο κπνξεί λα είλαη ίδηνη; Οη 

άλζξσπνη επηζπκνχλ λα είλαη ίζνη. Αιιά αλ θάηη δελ είλαη κέξνο ηεο δσήο ηνπο, πψο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ ίζνη; Οη άλζξσπνη δελ είλαη ίδηνη. 

 

Οη άλζξσπνη ζηηο δπηηθέο ρψξεο είλαη πην εμσζηξεθείο. Έλαο κπνξεί λα δεη πφηε είλαη 
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ραξνχκελνη ή πφηε είλαη λεπξηαζκέλνη. Απηφ έρεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, αιιά έρεη θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ, φπσο ε κεησκέλε ππνκνλή θαη αλεθηηθφηεηα. Δπεηδή ηα δχν ηακπεξακέληα 

δηαθέξνπλ ζηε λννηξνπία, νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη άλζξσπνη ελεξγνχλ. 

Αλ έλαο Κηλέδνο δερηεί επαίλνπο απφ ηνλ επηζηάηε ηνπ ή ηνπ δνζνχλ νξηζκέλα θαιά πξάγκαηα, 

ν λνπο ησλ άιισλ ζα ηαξαρηεί. Αλ ιάβεη κεγαιχηεξν δψξν, ζα ην βάιεη θξπθά ζηελ ηζέπε ηνπ 

ρσξίο λα ην πεη ζηνπο άιινπο. ήκεξα είλαη δχζθνιν λα είζηε ππφδεηγκα εξγάηε. «Δίζαη 

ππφδεηγκα εξγάηε θαη ηα θαηαθέξλεηο πεξίθεκα. Θα πξέπεη λα έξρεζαη ζηε δνπιεηά λσξίο ην 

πξσί θαη λα θεχγεηο ζπίηη αξγά ην βξάδπ. Γηαηί δελ θάλεηο εζχ φιε απηή ηε δνπιεηά; Δζχ είζαη 

ηφζν ηθαλφο, ελψ εκείο δελ είκαζηε αξθεηά θαινί…» Οη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα ριεπάδνπλ θη 

έηζη αθφκα θαη ην λα είζηε θαιφο άλζξσπνο είλαη δχζθνιν. 

 

Αλ απηφ ζπκβεί ζε θάπνηα άιιε ρψξα, ζα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο πξντζηάκελνο βιέπεη φηη απηφο ν εξγάηεο ζήκεξα έθαλε θαιή δνπιεηά θη έηζη ηνπ δίλεη 

θάπνηα ρξήκαηα παξαπάλσ σο αλαγλψξηζε. Με ραξά απηφο ζα κεηξήζεη ηα ραξηνλνκίζκαηα 

κπξνζηά ζε φινπο. «Α, ην αθεληηθφ κνχ έδσζε ηφζα πνιιά ρξήκαηα ζήκεξα». Με ραξά κηιάεη 

ζηνπο άιινπο γη’ απηφ, θαζψο κεηξά ηα ραξηνλνκίζκαηα ρσξίο θακία επίπησζε. Αλ απηφ ζπκβεί 

ζηελ Κίλα, δειαδή αλ θάπνηνο ιάβεη έλα πξφζζεην δψξν, αθφκα θαη ν πξντζηάκελφο ηνπ ζα ηνπ 

πεη λα ην θξχςεη γξήγνξα θαη λα κελ αθήζεη θαλέλαλ λα ην δεη. ε άιιεο ρψξεο, αλ έλα παηδί 

πεηχρεη άξηζηα ζε έλα δηαγψληζκα, ζα ηξέμεη ζπίηη ραξνχκελν θσλάδνληαο: «Πήξα άξηζηα 

ζήκεξα! Πήξα άξηζηα»! Σν παηδί ζα ηξέμεη απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη ηνπ. Έλαο γείηνλαο ζα 

αλνίμεη ηελ πφξηα θαη ζα πεη: «Μπξάβν παηδί κνπ, κπξάβν». Έλαο άιινο γείηνλαο κπνξεί λα 

αλνίμεη ην παξάζπξφ ηνπ! «Μπξάβν, ζπγραξεηήξηα. Άμην παηδί». Αλ απηφ ζπκβεί ζηελ Κίλα, ζα 

είλαη θαηαζηξνθή: «Πήξα άξηζηα, πήξα άξηζηα». Σν παηδί ηξέρεη απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Πξηλ 

αθφκα αλνίμεη ηελ πφξηα ηνπ, έλαο γείηνλαο ακέζσο ζα αξρίζεη λα θαηαξηέηαη κεο ζην ζπίηη ηνπ: 

«Ση ην ζπνπδαίν κε ην λα πάξεηο άξηζηα; Φηγνπξαηδή! Καη πνηνο δελ έρεη πάξεη άξηζηα». Οη δχν 

λννηξνπίεο ζα επηθέξνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, φηαλ θάπνηνο πάεη θαιά, απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δήιηα θαη νη άιινη άλζξσπνη, αληί λα ληψζνπλ ραξνχκελνη γη’ απηφλ, ζα 

ζπγρπζηνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη. 

 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα αζθνχληαλ απφιπηε ηζνλνκία θαη πξαγκαηηθά είρε αλαζηαηψζεη 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αξρέο ησλ αλζξψπσλ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο δψζσ έλα ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα: Αο πνχκε φηη έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ζηε δνπιεηά ηνπ νη άιινη δελ είλαη ηφζν ηθαλνί 

φζν απηφο. ,ηη θαη αλ θάλεη, ην θάλεη θαιά. Βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ. 

θέθηεηαη κέζα ηνπ: «Έρσ ηα πξνζφληα λα είκαη ν δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ή θαη ζε αθφκα πςειφηεξε ζέζε. Ννκίδσ φηη ζα κπνξνχζα λα ήκνπλ αθφκε θαη 

Πξσζππνπξγφο». Σν αθεληηθφ ηνπ κπνξεί λα δεη φηη πξάγκαηη απηφ ην άηνκν είλαη πνιχ ηθαλφ 

θαη κπνξεί λα θαηαθέξεη νηηδήπνηε. Καη νη ζπλάδειθνί ηνπ κπνξεί επίζεο λα εθθξάδνπλ ην ίδην, 

φηη πξάγκαηη είλαη πνιχ ηθαλφο θαη ηαιαληνχρνο. Χζηφζν ππάξρεη έλα άιιν άηνκν πνπ αλήθεη 

ζηελ ίδηα νκάδα εξγαζίαο ή πνπ κνηξάδεηαη ην ίδην γξαθείν κ’ απηφλ θαη είλαη εληειψο αλίθαλν 

λα θάλεη νηηδήπνηε – δελ είλαη θαιφο ζε ηίπνηα. Μηα κέξα ινηπφλ απηφ ην αλίθαλν άηνκν παίξλεη 

πξναγσγή αληί γη’ απηφλ θαη κάιηζηα γίλεηαη θαη επηζηάηεο ηνπ. Απηφο βέβαηα πηζηεχεη φηη απηφ 

είλαη πνιχ άδηθν θαη παξαπνληέηαη ζηνλ πξντζηάκελν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, έρνληαο ζηελ 

θαξδηά ηνπ κεγάιε αλαζηάησζε θαη πνιχ κεγάιε δήιηα. 

 

αο ιέσ απηή ηελ αξρή, κηα αξρή πνπ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ. Μπνξεί λα πηζηεχεηε φηη είζηε θαινί ζε φια, αιιά ε δσή ζαο δελ ην έρεη. Απηφ ην 

άηνκν δελ είλαη θαιφ ζε ηίπνηα, αιιά ε δσή ηνπ ην έρεη θαη ζα γίλεη πξντζηάκελνο. Άζρεηα απφ 

ην ηη πηζηεχνπλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, απηή είλαη κφλν ε άπνςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 

Απφ ηε ζθνπηά κηαο αλψηεξεο δσήο, ε αλζξψπηλε θνηλσλία πξννδεχεη ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν λφκν αλάπηπμεο. Έηζη ην ηη θάλεη θάπνηνο ζηε δσή ηνπ, δελ θαλνλίδεηαη κε βάζε 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ο Βνπδηζκφο πηζηεχεη ζηελ αξρή ηεο θαξκηθήο αληαπφδνζεο. Ζ δσή ζαο 

θαλνλίδεηαη κε βάζε ην θάξκα ζαο. Έηζη, άζρεηα απφ ην πφζν ηθαλνί είζηε, αλ δελ έρεηε αξθεηφ 

ληε ίζσο λα κελ έρεηε ηίπνηα ζ’ απηή ηε δσή. Πηζηεχεηε φηη θάπνηνο άιινο δελ είλαη θαιφο ζε 

ηίπνηα, αιιά απηφο έρεη πνιχ ληε. Μπνξεί λα γίλεη πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ή λα θάλεη 

κεγάιε πεξηνπζία. Οη θνηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ην δνπλ απηφ θαη δηαξθψο πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ. Έηζη αληαγσλίδνληαη θαη παιεχνπλ φιε ηνπο ηε δσή, 
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αηζζάλνληαη πνιχ πιεγσκέλνη, ζεσξνχλ πσο ε δσή είλαη ζθιεξή θαη θνπξαζηηθή θαη δηαξθψο 

βξίζθνπλ πσο ηα πξάγκαηα είλαη άδηθα. Αλίθαλνη λα θάλε θαιά ή λα θνηκεζνχλ θαιά, ληψζνπλ 

ζιηκκέλνη θαη απνγνεηεπκέλνη. Με ηνλ θαηξφ γεξλάλε, έρνληαο θαηαζηξέςεη ηειείσο ηα ζψκαηά 

ηνπο θαη παληφο είδνπο πξνβιήκαηα πγείαο εκθαλίδνληαη. 

 

Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν εκείο σο αζθνχκελνη πξέπεη λα είκαζηε αθφκε ιηγφηεξν έηζη, επεηδή 

έλαο αζθνχκελνο πξέπεη πάληα λα αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο θχζεο. Αλ θάηη είλαη δηθφ ζαο, δελ 

πξφθεηηαη λα ην ράζεηε. Αλ θάηη δελ είλαη δηθφ ζαο, δελ ζα ην απνθηήζεηε αθφκα θη αλ 

αγσληζηείηε γη’ απηφ. Βέβαηα απηφ δελ είλαη απφιπην. Αλ ήηαλ ηφζν απφιπην, δελ ζα ππήξρε ην 

δήηεκα ηεο δηάπξαμεο αδηθηψλ. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ νξηζκέλνη επκεηάβιεηνη παξάγνληεο. 

Αιιά σο αζθνχκελνη θαηά θαλφλα είζηε πξνζηαηεπκέλνη απφ ην θάζελ ηνπ Γαζθάινπ. Γελ 

κπνξνχλ νη άιινη λα πάξνπλ απηφ πνπ ζαο αλήθεη, αθφκε θαη αλ ην ζέινπλ. Γη’ απηφ εκείο ιέκε: 

Αθνινπζήζηε ηελ πνξεία ηεο θχζεο. Μεξηθέο θνξέο λνκίδεηε φηη θάηη ζα έπξεπε λα είλαη δηθφ 

ζαο θαη νη άιινη αθφκα ζαο ιέλε φηη είλαη δηθφ ζαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Μπνξεί λα 

πηζηεχεηε φηη είλαη δηθφ ζαο, αιιά ηειηθά δελ είλαη. Μέζα απ’ απηφ κπνξεί λα θαλεί αλ κπνξείηε 

λα ην εγθαηαιείςεηε. Αλ δελ κπνξείηε λα ην εγθαηαιείςεηε είλαη πξνζθφιιεζε. Απηή ε κέζνδνο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απαιιαρηείηε απφ ηελ πξνζθφιιεζή ζαο ζην πξνζσπηθφ 

ζπκθέξνλ. Απηφ είλαη ην ζέκα. Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ απηή ηελ 

αξρή θη έηζη αληαγσλίδνληαη θαη παιεχνπλ φηαλ βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο πξνζσπηθφ θέξδνο.  

 

Αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ε δήιηα εθδειψλεηαη πνιχ άζρεκα. Δίλαη 

επίζεο πνιχ εκθαλήο θαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. Γελ ππάξρεη ζεβαζκφο αλάκεζα 

ζηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο ηνπ ηζηγθφλγθ, γίλνληαη ζρφιηα θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά, φπσο «ε 

πξαθηηθή ζνπ είλαη θαιή» ή «ε δηθή ηνπ πξαθηηθή δελ είλαη θαιή» θ.ιπ. Καηά ηε γλψκε κνπ 

φιεο απηέο αλήθνπλ ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο. Αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο ακνηβαίσο 

δηακαρφκελεο πξαθηηθέο νη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαη απφ θαηνρηθά πλεχκαηα ή δψα, είλαη 

ρανηηθέο θαη νχηε θαλ αζρνινχληαη κε ην ζίλζηλγθ. Κάπνηνο κπνξεί λα εμαζθεί ηζηγθφλγθ γηα 

πάλσ απφ είθνζη ρξφληα θαη λα κελ έρεη αλαπηχμεη θαζφινπ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, ελψ έλαο 

άιινο λα ηηο απνθηά ιίγν αθφηνπ άξρηζε. Σφηε ν πξψηνο ζα ην βξεη άδηθν: «Δμαζθψ γηα πάλσ 

απφ είθνζη ρξφληα ρσξίο λα αλαπηχμσ νπνηαδήπνηε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα θαη απηφο ηψξα ηηο 

αλέπηπμε. Ση είδνπο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο έρεη;». Θα είλαη εμνξγηζκέλνο: «Καηέρεηαη απφ 

πλεχκα ή δψν θαη έρεη παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο!». ηαλ έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ 

δηδάζθεη ζε κηα ηάμε, θάπνηνο κπνξεί λα θάζεηαη εθεί κε έιιεηςε ζεβαζκνχ: «Α, ηη είδνπο 

δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη; Γελ κ’ ελδηαθέξεη λα αθνχζσ απηά πνπ ιέεη». Ο δάζθαινο ηνπ 

ηζηγθφλγθ κπνξεί φλησο λα κελ κπνξεί λα κηιήζεη ηφζν θαιά φζν απηφ ην άηνκν. κσο απηά γηα 

ηα νπνία κηιά απηφο ν δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη κνλάρα απφ ηε δηθή ηνπ ζρνιή εμάζθεζεο. 

Σν άηνκν εθείλν κειεηά ηα πάληα, έρεη παξαθνινπζήζεη ηα ζεκηλάξηα φισλ ησλ δαζθάισλ ηνπ 

ηζηγθφλγθ θη έρεη έλα ζσξφ πηπρία. λησο μέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα απ’ απηφλ ηνλ δάζθαιν ηνπ 

ηζηγθφλγθ. Αιιά πνην ην φθεινο; Δίλαη φια ζρεηηθά κε ζεξαπεία θαη πγεία. ζν πεξηζζφηεξν 

γεκίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κ’ απηά, ηφζν πην ρανηηθά θαη πεξίπινθα γίλνληαη ηα κελχκαηά ηνπ θαη 

ηφζν πην δχζθνιν είλαη γη’ απηφλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα – είλαη φια άλσ θάησ. Ζ γλήζηα 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζαο δηδάζθεη λα αθνινπζείηε έλαλ δξφκν κνλάρα θαη λα κελ παξεθθιίλεηε 

θαζφινπ απ’ απηφλ. Απηφ ην πξφβιεκα φκσο ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ γλήζησλ αζθνπκέλσλ, δηφηη 

ε ακνηβαία έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη ε κε εμάιεηςε ηεο πξνζθφιιεζεο ζηνλ αληαγσληζκφ 

κπνξνχλ εχθνια θαη ηα δχν λα νδεγήζνπλ ζηε δήιηα. 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ κηα ηζηνξία. ην βηβιίν Αγιοποίεσε των Θεών
3

 ν αλ 

Γθνλγθκπάν
4
 ζεσξεί ηνλ Σδηάλγθ Εηγηά

5
 γέξν θαη αλίθαλν. κσο ν Θεφο ηνπ Οπξαλνχ ηεο 

πξσηφγνλεο επνρήο δεηά απφ ηνλ Σδηάλγθ Εηγηά λα απνλέκεη ηίηινπο ζηνπο Αζαλάηνπο. Ο αλ 

Γθνλγθκπάν έλησζε ζηελ θαξδηά ηνπ φηη απηφ ήηαλ άδηθν: «Γηαηί δεηήζεθε απ’ απηφλ λα 

απνλέκεη ηίηινπο ζηνπο Αζαλάηνπο; Γείηε πφζν ηθαλφο είκαη εγψ. Αθνχ θνπεί ην θεθάιη κνπ, 

κπνξψ λα ην βάισ πάιη πάλσ ζηνπο ψκνπο κνπ. Γηαηί δελ δεηήζεθε απφ κέλα λα απνλέκσ 

ηίηινπο ζηνπο Αζαλάηνπο;». Ήηαλ ηφζν δειηάξεο πνπ δηαξθψο δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα γηα 

                                                 
3
 Αγηνπνίεζε ησλ Θεψλ: θιαζηθφ έξγν Κηλέδηθεο πεδνγξαθίαο. 

4
 αλ Γθνλγθκπάν: δειηάξεο ήξσαο ζην θιαζζηθφ έξγν «Αγηνπνίεζε ησλ Θεψλ». 

5
 Σδηάλγθ Εηγηά: ραξαθηήξαο απφ ην θιαζηθφ έξγν «Αγηνπνίεζε ησλ Θεψλ». 
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ηνλ Σδηάλγθ Εηγηά. 

 

Ο αξρηθφο Βνπδηζκφο ζηνλ θαηξφ ηνπ αθηακνχλη κηινχζε γηα ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. 

ήκεξα ζηνλ Βνπδηζκφ θαλείο δελ ηνικά πηα λα κηιήζεη γηα ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Αλ 

κηιήζεηε γηα ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, ζα πνπλ φηη έρεηε παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. «Πνηεο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο;». Γελ ηηο αλαγλσξίδνπλ θαζφινπ. Γηαηί φκσο έηζη; ήκεξα αθφκα θαη 

νη κνλαρνί δελ γλσξίδνπλ γηα ηη πξφθεηηαη. Ο αθηακνχλη είρε δέθα ζεκαληηθνχο καζεηέο, απφ 

ηνπο νπνίνπο ν Μνπηδηελιηέλ
6
, φπσο έιεγε ν ίδηνο, ήηαλ πξψηνο ζηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Ο 

αθηακνχλη είρε επίζεο θαη καζήηξηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Ληελρνπαζέ
7
 ήηαλ πξψηε ζηηο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Σν ίδην ίζρπε θη φηαλ ν Βνπδηζκφο ζπζηήζεθε ζηελ Κίλα. Αλά ηελ 

ηζηνξία έρνπλ ππάξμεη πνιινί νινθιεξσκέλνη
8
 κνλαρνί. ηαλ ν Μπνληηληάξκα ήξζε ζηελ Κίλα, 

αλέβεθε πάλσ ζ’ έλα θαιάκη γηα λα πεξάζεη ηνλ πνηακφ. κσο κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ νη 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο απνδηψρζεθαλ φιν θαη πην πνιχ. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη άλζξσπνη 

φπσο αλψηεξνη κνλαρνί, πξντζηάκελνη θαη εγνχκελνη ζε λανχο δελ έρνπλ απαξαίηεηα ζπνπδαία 

εγγελή πνηφηεηα. Μπνξεί λα είλαη εγνχκελνη ή αλψηεξνη κνλαρνί, αιιά απηέο είλαη ζέζεηο 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Καη απηνί είλαη αζθνχκελνη, κφλν πνπ απηφ είλαη ε απνθιεηζηηθή ηνπο 

αζρνιία. Δζείο αζθείηε θαιιηέξγεηα ζην ζπίηη έρνληαο θαη ηε δνπιεηά ζαο. Σν αλ ηα θαηαθέξεηε 

ζηελ θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαξδηάο ζαο. Απηφ ηζρχεη 

γηα φινπο θαη δελ κπνξείηε λα πζηεξείηε νχηε ζην ειάρηζην. Έλαο φκσο κνλαρφο θαηψηεξνπ 

βαζκνχ πνπ καγεηξεχεη ηα γεχκαηα κπνξεί λα κελ έρεη θησρή εγγελή πνηφηεηα. ζν πην πνιχ ν 

θαηψηεξνο κνλαρφο ππνθέξεη, ηφζν πην εχθνιν είλαη γη’ απηφλ λα πεηχρεη ην Ξεθιείδσκα ηνπ 

Γθνλγθ. ζν πην άλεηε ε δσή ησλ αλψηεξσλ κνλαρψλ, ηφζν πην δχζθνιν είλαη γη’ απηνχο λα 

θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Ξεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ, αθνχ ππάξρεη ην δήηεκα ηεο 

κεηακφξθσζεο ηνπ θάξκα. Ο θαηψηεξνο κνλαρφο δηαξθψο δνπιεχεη ζθιεξά θαη αθνχξαζηα. 

Έηζη κπνξεί πην γξήγνξα λα μεπιεξψζεη ην θάξκα ηνπ θαη λα θσηηζηεί. Καη πηζαλφλ κηα κέξα 

αλαπάληερα λα πεηχρεη ην Ξεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ. Μ’ απηφ ην Ξεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ, ηε 

θψηηζε ή ηελ εκη-θψηηζε αλαδχνληαη φιεο νη ππεξθπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Οη κνλαρνί ζηνλ λαφ 

έξρνληαη φινη λα ηνπ ππνβάιινπλ εξσηήζεηο θαη φινη ηνλ ζέβνληαη. Αιιά ν εγνχκελνο δελ 

κπνξεί λα ην αλερηεί: «Πψο κπνξψ ηψξα εγψ λα είκαη ν εγνχκελνο; Πνηα θψηηζε; Απηφο έρεη 

παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο. Πάξηε ηνλ απφ εδψ!» Έηζη δηψρλνπλ απφ ηνλ λαφ ηνλ θαηψηεξν 

κνλαρφ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαλέλαο πιένλ ζηνλ θηλέδηθν Βνπδηζκφ δελ ηνικά λα 

αλαθέξεη γηα ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Γλσξίδεηε πφζν ηθαλφο ήηαλ ν Σδηγθφλγθ. Μεηαθηλνχζε 

θνξκνχο δέληξσλ απφ ην φξνο Δκέη
9
 θαη ηνπο πεηνχζε έμσ απφ έλα πεγάδη ηνλ έλαλ κεηά ηνλ 

άιινλ. Παξ’ φια απηά ζην ηέινο εθδηψρηεθε απφ ηνλ λαφ Ληλγθγίλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

Σν δήηεκα ηεο δήιηαο είλαη πνιχ ζνβαξφ αθνχ αθνξά άκεζα ην δήηεκα ηνχ αλ κπνξείηε 

λα νινθιεξψζεηε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Αλ ε δήιηα δελ εμαιεηθζεί, φια φζα θαιιηεξγήζαηε 

γίλνληαη εχζξαπζηα. Τπάξρεη απηφο ν θαλφλαο: Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο 

δελ εμαιεηθζεί ε δήιηα, δελ πξφθεηηαη θάπνηνο λα πεηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ – κε ηίπνηα. Ίζσο λα 

έρεηε αθνχζεη φηη ν Βνχδαο Ακηηάκπα κίιεζε γηα κεηάβαζε ζε παξάδεηζν έρνληαο θάξκα. Αιιά 

απηφ δελ ζα γίλεη ρσξίο λα εμαιείςεηε ηε δήιηα. Μπνξεί λα είλαη εθηθηφ λα πζηεξείηε ζε 

νξηζκέλα άιια κηθξνδεηήκαηα θαη λα πάηε ζηνλ παξάδεηζν κε θάξκα γηα πεξηζζφηεξε 

θαιιηέξγεηα. Αιιά απηφ είλαη πέξα γηα πέξα αδχλαηνλ αλ ε δήιηα δελ εγθαηαιεηθζεί. ήκεξα 

ιέσ ζηνπο αζθνχκελνπο: Γελ πξέπεη λα θξαηάηε ηνλ εαπηφ ζαο ζην ζθνηάδη, ρσξίο λα 

θσηηζηείηε ζ’ απηφ. Ο ζηφρνο ζαο είλαη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα. 

Δπνκέλσο ε πξνζθφιιεζε ηεο δήιηαο πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έρσ 

μερσξίζεη απηφ ην δήηεκα ζ’ απηή ηε δηάιεμε. 

Σν Εήηεκα ηεο Θεξαπείαο Αζζελεηώλ 

ζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ, εγψ δελ ζαο δηδάζθσ λα ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο. 

                                                 
6
 Μνπηδηελιηέλ: έλαο απφ ηνπο δέθα θχξηνπο καζεηέο ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

7
 Ληελρνπαζέ: κία απφ ηηο δέθα θχξηεο καζήηξηεο ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

8
 Οινθιεξσκέλνη κνλαρνί : κνλαρνί πνπ πέηπραλ ηελ Οινθιήξσζε. 

9
 ξνο Δκέη: ην φξνο Δκέη βξίζθεηαη πεξίπνπ 1.000 κίιηα απφ ηνλ λαφ Ληλγθγίλ φπνπ βξηζθφηαλ ην πεγάδη. 
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Καλέλαο γλήζηνο καζεηήο ηνπ Φάινπλ Νηάθα δελ πξέπεη λα ζεξαπεχεη αξξψζηηεο γηα άιινπο. 

Μφιηο ζεξαπεχζεηε κηα αξξψζηηα, φια ηα πξάγκαηα ηνπ Φάινπλ Νηάθα πνπ ππάξρνπλ ζην 

ζψκα ζαο, ην θάζελ κνπ ζα ηα πάξεη πίζσ. Γηαηί απηφ ην δήηεκα αληηκεησπίδεηαη ηφζν ζνβαξά; 

Δπεηδή απηφ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ δεκηψλεη ην Νηάθα. ρη κφλν ζα βιάςεηε ηελ πγεία ζαο, 

αιιά νξηζκέλνη, κφιηο ζεξαπεχζνπλ κηα αζζέλεηα, ζα αλππνκνλνχλ λα ην μαλαθάλνπλ. Θα 

αξπάμνπλ νπνηνλδήπνηε δνπλ, γηα λα ηνλ ζεξαπεχζνπλ θαη λα επηδείμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ 

δελ είλαη πξνζθφιιεζε; Θα εκπνδίζεη ζνβαξά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο. 

 

Πνιινί ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηελ επηζπκία ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ λα ζεξαπεχνπλ αζζελείο αθνχ κάζνπλ ηζηγθφλγθ. Σέηνηα πξάγκαηα ζάο 

καζαίλνπλ θαη ηζρπξίδνληαη φηη κε ηελ εθπνκπή ηνπ ηζη κπνξείηε λα ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο. Γελ 

είλαη αζηείν; Απηφ πνπ έρεηε είλαη ηζη θαη απηφ πνπ έρεη ν άιινο είλαη επίζεο ηζη. Πψο κπνξείηε 

λα ηνλ ζεξαπεχζεηε κε ην δηθφ ζαο ηζη; Ίζσο ην δηθφ ηνπ ηζη λα ππεξηζρχζεη ηνπ δηθνχ ζαο! Γελ 

κπνξεί ην έλα ηζη λα πεξηνξίζεη ην άιιν. ηαλ θάπνηνο αλαπηχζζεη γθνλγθ κέζσ θαιιηέξγεηαο 

πςεινχ επηπέδνπ, απηφ πνπ εθπέκπεη είλαη χιε πςειήο ελέξγεηαο πνπ φλησο κπνξεί λα 

ζεξαπεχζεη, λα θαηαζηείιεη θαη λα ειέγμεη κηα αξξψζηηα, αιιά δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη ην 

πξσηαξρηθφ αίηην, ηε ξίδα. Έηζη, γηα λα εμαιεηθζεί νινθιεξσηηθά κηα αξξψζηηα θαη λα 

ζεξαπεπζεί πξαγκαηηθά, ρξεηάδνληαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα γηα θάζε αξξψζηηα. ζνλ αθνξά ηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε 

ζεξαπεία αζζελεηψλ, ζα έιεγα φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ ρίιηα είδε θαη φηη ππάξρνπλ ηφζεο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο φζεο θαη νη αζζέλεηεο. Υσξίο απηέο ηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, φζν 

επηδέμηα θαη αλ είλαη ε ζεξαπεία ζαο, είλαη αλψθειν. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλα άηνκα έρνπλ θάλεη ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ 

ρανηηθή. Πνηνη απ’ απηνχο ηνπο γλήζηνπο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ, πνπ ήξζαλ ζην θνηλφ γηα 

ζεξαπεία θαη πγεία ή απ’ απηνχο πνπ πξνεηνίκαζαλ ηνλ δξφκν ζηελ αξρή δίδαμαλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα ζεξαπεχνπλ αζζελείο; Πάληα, ή ζεξάπεπαλ ηηο δηθέο ζαο αξξψζηηεο ή ζαο 

έδεηρλαλ πψο λα αζθείηε θαιιηέξγεηα θαη πψο λα δηαηεξείηε θαιή πγεία εζείο νη ίδηνη γηα ηνλ 

εαπηφ ζαο. αο δίδαμαλ έλα ζχλνιν αζθήζεσλ θαη έηζη κπνξέζαηε λα απηνζεξαπεπζείηε κέζσ 

ηεο δηθήο ζαο εμάζθεζεο. Αξγφηεξα ήξζαλ ζην θνηλφ ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θαη 

δεκηνχξγεζαλ κεγάιν ράνο. Οπνηνζδήπνηε ζειήζεη λα ζεξαπεχζεη αζζελείο κε ηζηγθφλγθ ζα 

πξνζειθχζεη θαηνρή απφ πλεχκα ή δψν – είλαη ζίγνπξα έηζη. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ θαηξνχ 

εθείλνπ κεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ζεξάπεπζαλ αζζελείο. Απηφ ζπλέβε γηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά κε ηα Κνζκηθά θαηλφκελα ηνπ θαηξνχ εθείλνπ. κσο ην ηζηγθφλγθ δελ 

είλαη δεμηνηερλία ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη εθείλα ηα θαηλφκελα δελ κπνξνχλ λα 

δηαξθνχλ γηα πάληα. Πξνέθπςαλ απφ ηηο αιιαγέο ησλ ζπκπαληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θαηξνχ 

εθείλνπ. Ήηαλ κφλν έλα πξντφλ ηεο επνρήο εθείλεο. Αξγφηεξα, φηαλ θάπνηνη άλζξσπνη 

αζρνιήζεθαλ απνθιεηζηηθά κε ην λα δηδάζθνπλ άιινπο λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηηεο, 

δεκηνχξγεζαλ ράνο. Πψο κπνξεί έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο λα κάζεη λα ζεξαπεχεη αξξψζηηεο 

ζε ηξεηο ή πέληε κέξεο; Κάπνηνη απ’ απηνχο ηζρπξίδνληαη: «Μπνξψ λα ζεξαπεχζσ απηή ηελ 

αξξψζηηα ή εθείλε ηελ αξξψζηηαΗ». Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη φια απηά ηα άηνκα θέξνπλ 

θαηνρή απφ πλεχκαηα ή δψα. Γλσξίδνπλ ηη είλαη πξνζθνιιεκέλν ζηελ πιάηε ηνπο; Έρνπλ 

πλεπκαηηθή ή δσηθή θαηνρή, αιιά δελ ην αηζζάλνληαη θαη νχηε ην γλσξίδνπλ. Μνιαηαχηα, 

πηζαλφλ λα αηζζάλνληαη θαιά θαη λα λνκίδνπλ φηη είλαη ηθαλνί. 

 

Οη γλήζηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πξέπεη λα πεξάζνπλ ρξφληα ζθιεξήο δνπιεηάο ζηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρνπλ απηφ. ηαλ ζεξαπεχεηε έλαλ αζζελή, έρεηε πνηέ 

ζθεθηεί αλ εζείο δηαζέηεηε απηέο ηηο ηζρπξέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο λα εμαιείςεηε ην θάξκα 

απηνχ ηνπ αλζξψπνπ; Έρεηε ιάβεη πνηέ γλήζηα δηδαζθαιία; Πψο κπνξείηε λα κάζεηε λα 

ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο κέζα ζε ηξεηο ή πέληε κέξεο; Πψο κπνξείηε λα ζεξαπεχζεηε κηα αξξψζηηα 

κε ηα ρέξηα ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ; Παξ’ φια απηά, απηνί νη ςεπην-δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο αδπλακίεο ζαο θαη ηηο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Γελ επηδηψθεηε λα 

ζεξαπεχεηε αξξψζηηεο; Δ ινηπφλ, απηά ηα άηνκα νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα ζεξαπείαο πνπ ζαο 

δηδάζθνπλ απνθιεηζηηθά νξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, φπσο ηε βειφλα ηνπ ηζη, ηε θσην-

ζεξαπεπηηθή κέζνδν, ηε κέζνδν ηεο εθθέλσζεο ηνπ ηζη, ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ ηζη, ηελ 

απνθαινχκελε πηεζνζεξαπεία θαη ηελ απνθαινχκελε κέζνδν ηνπ γξαπψκαηνο. Τπάξρεη κηα 
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ζεηξά κεζφδσλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα πάξνπλ ηα ιεθηά ζαο. 

 

Αο κηιήζνπκε γηα ηε κέζνδν ηνπ γξαπψκαηνο. Να ηη έρνπκε δεη. Γηαηί αξξσζηαίλνπλ νη 

άλζξσπνη; Σν βαζηθφ αίηην ηεο αξξψζηηαο θαη φιεο ηεο θαθνηπρίαο ηνπο είλαη ην θάξκα, απηφ ην 

θαξκηθφ πεδίν απφ καχξε νπζία. Δίλαη γηλ ζηε θχζε ηνπ θαη θαθφ. Σα θαθφβνπια φληα είλαη θη 

απηά γηλ ζηε θχζε ηνπο θαη φια καχξα. Έηζη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζην ζψκα, επεηδή απηφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ηαηξηάδεη. Απηή είλαη ε πξσηαξρηθή αηηία γηα ηηο αξξψζηηεο ησλ αλζξψπσλ. 

Δίλαη ε θπξηφηεξε πεγή ησλ αζζελεηψλ. Βέβαηα ππάξρνπλ δχν αθφκα κνξθέο. Ζ κία κνξθή είλαη 

πάξα πνιχ κηθξνζθνπηθά φληα πςειήο ππθλφηεηαο πνπ κνηάδνπλ κε ζπζηάδα απφ θάξκα. Ζ 

άιιε, πνπ ζπλαληηέηαη ζπάληα, είλαη ζαλ λα γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ κέζσ ελφο αγσγνχ θαη 

ζπζζσξεχεηαη φιν ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Τπάξρνπλ θαη απηέο νη πεξηπηψζεηο. 

 

Αο κηιήζνπκε γη’ απηφ πνπ είλαη πην ζπλεζηζκέλν. Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη θάπνπ 

ζην ζψκα ηνπ φγθν, ινίκσμε, νζηενθχησζε ή νηηδήπνηε. Απηφ είλαη έηζη, επεηδή ζε κηα άιιε 

δηάζηαζε ππάξρεη έλα νλ ζε απηφ ην κέξνο. ε κηα πνιχ βαζηά δηάζηαζε ππάξρεη εθεί έλα νλ. 

Έλαο θνηλφο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ ή κηα θνηλή ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα δελ κπνξνχλ λα ην 

εληνπίζνπλ. Μπνξνχλ λα δνπλ κφλν ην καχξν ηζη ζην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ζσζηφ βέβαηα 

λα πνχκε φηη φπνπ ππάξρεη καχξν ηζη ππάξρεη αξξψζηηα. Παξ’ φια απηά, ην καχξν ηζη δελ είλαη 

ε πξσηαξρηθή αηηία ηεο αξξψζηηαο. Αληίζεηα, ππάξρεη έλα νλ ζε κηα βαζχηεξε δηάζηαζε θαη 

είλαη απηφ ην νλ πνπ δεκηνπξγεί απηφ ην πεδίν. Γη’ απηφ κεξηθά άηνκα κηινχλ γηα ηελ αθαίξεζε 

θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ καχξνπ ηζη. Δκπξφο αθαηξέζηε φζν ζέιεηε! Μεηά απφ ιίγν ζα 

μαλαδεκηνπξγεζεί, αθνχ κεξηθά φληα είλαη πνιχ ηζρπξά θαη κφιηο ην ηζη αθαηξεζεί κπνξνχλ 

ακέζσο λα ην ηξαβήμνπλ πίζσ. Μπνξνχλ λα ην επαλαθηήζνπλ απφ κφλα ηνπο. Οη ζεξαπείεο 

απιψο δελ ιεηηνπξγνχλ, φπσο θαη αλ εθαξκνζηνχλ. 

 

Οη άλζξσπνη κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο νπνπδήπνηε βιέπνπλ καχξν ηζη ζεσξνχλ φηη 

απηφ εθεί είλαη παζνγφλν ηζη. Απηφ πνπ βιέπεη έλαο γηαηξφο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο ζε εθείλν ην 

κέξνο είλαη πσο ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα είλαη κπινθαξηζκέλα, αθνχ ην ηζη θαη ην αίκα δελ 

θπθινθνξνχλ θαη ηα θαλάιηα ηεο ελέξγεηαο είλαη θξαγκέλα. Απηφ πνπ βιέπεη έλαο γηαηξφο ηεο 

δπηηθήο ηαηξηθήο είλαη πσο ζε εθείλν ην κέξνο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζχκπησκα έιθνπο, 

φγθνπ, νζηενθχησζεο, θιεγκνλήο θ.ιπ. ηαλ εθδειψλεηαη ζ’ απηή ηε δηάζηαζε παίξλεη απηή ηε 

κνξθή. Αθνχ αθαηξέζεηε απηφ ην νλ, ζα αλαθαιχςεηε φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα κε ην 

ζψκα ζ’ απηή ηε δηάζηαζε. Δίηε είλαη εμφγθσκα ησλ νζθπτθψλ ζπνλδπιηθψλ δίζθσλ είηε 

νζηενθχησζε, ζα δείηε φηη κφιηο αθαηξέζεηε απηφ ην πξάγκα θαη θαζαξίζεηε απηφ ην πεδίν 

ζεξαπεχεηαη θαηεπζείαλ. Μπνξείηε λα θάλεηε θη άιιε αθηηλνγξαθία θαη ζα δείηε φηη ε 

νζηενθχησζε έρεη εμαθαληζηεί. Ζ πξσηαξρηθή αηηία ήηαλ απηφ ην νλ πνπ πξνθαινχζε απηή ηελ 

επίδξαζε. 

 

Οξηζκέλνη άλζξσπνη ηζρπξίδνληαη φηη αθνχ ζαο δηδάμνπλ ηε κέζνδν ηνπ γξαπψκαηνο, ζε 

ηξεηο ή πέληε κέξεο ζα κπνξείηε λα ζεξαπεχεηε αζζέλεηεο. Γείμηε κνπ ηε δηθή ζαο κέζνδν ηνπ 

γξαπψκαηνο! Σα αλζξψπηλα φληα είλαη ηα πην αδχλακα, ελψ απηφ ην νλ είλαη πξαγκαηηθφ ζεξίν. 

Μπνξεί λα ειέγρεη ηνλ λνπ ζαο θαη πνιχ εχθνια λα ζαο ρεηξίδεηαη θαηά βνχιεζε. Μπνξεί ρσξίο 

δπζθνιία αθφκε θαη ηε δσή ζαο λα ηεξκαηίζεη. Ηζρπξίδεζηε φηη κπνξείηε λα ην πηάζεηε. Πψο 

κπνξείηε λα ην πηάζεηε; Γελ κπνξείηε λα ην θηάζεηε κε ηα ρέξηα ζαο, ηα ρέξηα ελφο θνηλνχ 

αλζξψπνπ. ηαλ βάδεηε ην ρέξη ζαο εδψ θη εθεί, απηφ ζαο αγλνεί θαη γειάεη θνξντδεπηηθά. Σν λα 

γξαπψλεηε άζθνπα, ην ζεσξεί πνιχ αζηείν. Αλ φκσο πξαγκαηηθά κπνξέζεηε λα ην αγγίμεηε, 

ακέζσο ηα ρέξηα ζαο ζα ηξαπκαηηζηνχλ. Κη απηή ζα είλαη πξαγκαηηθή πιεγή! ην παξειζφλ έρσ 

δεη αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ θαη ηα δχν ρέξηα θαίλνληαλ θαλνληθά ππφ νπνηαδήπνηε εμέηαζε. Καη 

ηα ζψκαηά ηνπο θαη ηα ρέξηα ηνπο δελ ήηαλ άξξσζηα, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα ζεθψζνπλ ηα 

ρέξηα ηνπο, ηα νπνία εμαθνινπζνχζαλ λα θξέκνληαη εθεί ζαλ παξάιπηα. Έρσ ζπλαληήζεη έλαλ 

ηέηνηνλ αζζελή: Σν ζψκα ηνπ ζε κηα άιιε δηάζηαζε είρε ηξαπκαηηζηεί θη επνκέλσο ζηελ 

πεξίπησζε απηή ήηαλ πξαγκαηηθά παξάιπηνο. Αλ εθείλν ην ζψκα ζαο ηξαπκαηηζηεί, δελ ζα 

είζηε παξάιπηνο; Οξηζκέλνη κε ξσηνχλ: «Γάζθαιε, ζα κπνξέζσ λα εμαζθήζσ ηζηγθφλγθ; 

Έθαλα εγρείξεζε ζηείξσζεο» ή «θάηη αθαηξέζεθε απφ ην ζψκα κνπ». Σνπο ιέσ: «Γελ πεηξάδεη 

αθνχ ην ζψκα ζαο ζηελ άιιε δηάζηαζε δελ εγρεηξίζηεθε θαη ζηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ 

είλαη εθείλν ην ζψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη». Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζαο ιέσ πσο φηαλ 
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πξνζπαζήζεηε λα ην πηάζεηε, αλ δελ κπνξείηε λα ην θηάζεηε, ζα ζαο αγλνήζεη. Αλ πξαγκαηηθά 

ην αγγίμεηε, πηζαλφλ λα ηξαπκαηίζεη ην ρέξη ζαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε κηα κεγάιεο θιίκαθαο θξαηηθή εθδήισζε ηζηγθφλγθ, πήξα 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο καζεηέο κνπ γηα λα ζπκκεηάζρνπκε ζηηο Δθζέζεηο Τγείαο ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο ζην Πεθίλν. Καη ζηηο δχν Δθζέζεηο ήκαζηαλ ε πην μερσξηζηή εμάζθεζε. ηελ πξψηε 

Έθζεζε ην Φάινπλ Νηάθα καο ηηκήζεθε σο ε πην «Γηαπξεπήο ρνιή Σζηγθφλγθ». ηε δεχηεξε 

έθζεζε ην πεξίπηεξφ καο ήηαλ ηφζν πνιχ γεκάην κε θφζκν πνπ απιψο δελ κπνξνχζακε λα ην 

ρεηξηζηνχκε. Δλψ ζηα άιια πεξίπηεξα ηεο έθζεζεο δελ ππήξραλ πνιιά άηνκα, ην δηθφ καο 

πεξίπηεξν ήηαλ γεκάην θφζκν. Τπήξραλ ηξεηο νπξέο αλακνλήο. ηελ πξψηε νπξά ήηαλ απηνί 

πνπ είραλ γξαθηεί λσξίο ην πξσί γηα ηελ πξσηλή ζεξαπεία, ζηε δεχηεξε νπξά πεξίκελαλ απηνί 

πνπ ήζειαλ λα εγγξαθνχλ ζηελ απνγεπκαηηλή ζεξαπεία θαη ζηελ ηξίηε νπξά πεξίκελαλ γηα ην 

απηφγξαθφ κνπ. Δκείο δελ ζεξαπεχνπκε αξξψζηηεο. Γηαηί ην θάλακε; Σν θάλακε γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε κηα ζεκαληηθή κεγάιεο θιίκαθαο θξαηηθή εθδήισζε ηνπ ηζηγθφλγθ θαη γηα λα 

ζπλεηζθέξνπκε ζ’ απηφλ ηνλ ζθνπφ. Έηζη ιάβακε κέξνο ζ’ απηφ. 

 

Καηέλεηκα ην γθνλγθ κνπ ζηνπο καζεηέο πνπ ήηαλ καδί κνπ. Ο θαζέλαο ηνπο έιαβε απφ 

έλα κέξνο ην νπνίν ήηαλ ζπζηάδεο ελέξγεηαο πνπ πεξηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. θξάγηζα ηα ρέξηα ηνπο κε γθνλγθ, αιιά αθφκα θη έηζη νξηζκέλσλ ηα 

ρέξηα δέρηεθαλ δαγθψκαηα ζε ζεκείν πνπ πξνθιήζεθαλ θνπζθάιεο θαη αηκνξξαγία. Κη απηφ 

ζπλέβε πνιιέο θνξέο. Απηά ηα φληα ήηαλ πξαγκαηηθά ζεξηψδε. Ννκίδεηε φηη ζα ηνικνχζαηε λα 

ηα αγγίμεηε κε ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ ηα ρέξηα; Δθηφο απηνχ δελ κπνξείηε λα ηα θηάζεηε. Γελ 

γίλεηαη ρσξίο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Κη απηφ επεηδή ζε άιιε δηάζηαζε 

γλσξίδνπλ ηη ζέιεηε λα θάλεηε ακέζσο κφιηο ην ζθεθηείηε. Καζψο πξνζπαζείηε λα ηα αξπάμεηε, 

απηά έρνπλ ήδε δξαπεηεχζεη. Μφιηο ν αζζελήο βγαίλεη απφ ηελ πφξηα, ακέζσο ζα γπξίζνπλ πάιη 

εθεί θαη ε αξξψζηηα ζα επαλεκθαληζηεί. Γηα λα ην θαζππνηάμεηε, ρξεηάδεζηε κηα ηέηνηα 

ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα κε ηελ νπνία, φηαλ εθηείλεηε ην ρέξη ζαο, «Μπακ!» ην θαξθψλεη εθεί. 

Αθνχ θαξθσζεί εθεί, έρνπκε κηα άιιε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα πνπ θάπνηε νλνκαδφηαλ ε 

Μεγάιε Μέζνδνο χιιεςεο ηεο Φπρήο θαη απηή ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα είλαη αθφκα πην 

ηζρπξή. Μπνξεί λα πάξεη ην Αξρέγνλν Πλεχκα θάπνηνπ θαη ζηε ζηηγκή απηφ ην άηνκν 

αθηλεηνπνηείηαη. Απηή ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη φηαλ αξπάδνπκε 

ζηνρεχνπκε αθξηβψο ζ’ απηά ηα πξάγκαηα. ινη γλσξίδνπλ φηη, ελψ ν αλ Γνπθφλγθ
10

 

ζεσξνχληαλ ηεξάζηηνο, ν Σαζαγθάηα κπφξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θνχπα πνπ θξαηνχζε ζην 

ρέξη ηνπ, γηα λα κεηαηξέςεη ηνλ αλ Γνπθφλγθ ζε έλα κηθξνζθνπηθφ πξάγκα ζθεπάδνληάο ηνλ κ’ 

απηήλ. Απηή ε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα έρεη απηφ ην απνηέιεζκα. Άζρεηα απφ ην πφζν 

κεγάιν ή κηθξφ είλαη απηφ ην νλ, πηάλεηαη ζην ρέξη θαη ακέζσο γίλεηαη πνιχ κηθξνζθνπηθφ.  

 

Δθηφο απηνχ δελ επηηξέπεηαη λα κπήμεηε ην ρέξη ζαο κέζα ζην θπζηθφ ζψκα ελφο αζζελή 

γηα λα ην πηάζεηε θαη λα ην αθαηξέζεηε. ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία απηφ ζα δηαηάξαδε ηε 

ζθέςε ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη απφιπηα απαγνξεπκέλν. Γελ κπνξείηε λα ην θάλεηε έηζη, αθφκα 

θαη αλ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα. Σν ρέξη κε ην νπνίν θάπνηνο κπαίλεη είλαη ην ρέξη ηνπ ζε άιιε 

δηάζηαζε. Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο έρεη θαξδηαθή πάζεζε. ηαλ θηλείηε ην ρέξη ζαο πξνο ηελ 

θαξδηά, γηα λα αξπάμεηε απηφ ην νλ, ην ρέξη ζαο ζηελ άιιε δηάζηαζε κπαίλεη κέζα ζην ζψκα θαη 

ην αξπάδεη ακέζσο. Σφηε ην εμσηεξηθφ ζαο ρέξη ην αξπάδεη θαη κεηά θαη ηα δπν ρέξηα καδί ην 

πεξηβάιινπλ θαη ην αξπάδνπλ. Δίλαη πνιχ άγξην. Μεξηθέο θνξέο θηλείηαη κέζα ζηα ρέξηα ζαο 

πξνζπαζψληαο λα ηα ηξππήζεη θαη κεξηθέο θνξέο δαγθψλεη θαη νπξιηάδεη. Αλ θαη κέζα ζηα 

ρέξηα ζαο θαίλεηαη φηη είλαη κηθξφ, αλ ην αθήζεηε απφ ηα ρέξηα ζαο ζα γίλεη πνιχ κεγάιν. Απηφ 

δελ είλαη θάηη πνπ ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αγγίμεη. Υσξίο απηή ηελ ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα 

δελ κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηα. Δίλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απ’ απηφ πνπ θαληάδνληαη νη απινί 

άλζξσπνη. 

 

Φπζηθά ε χπαξμε απηήο ηεο κνξθήο ηεο ζεξαπείαο ηνπ ηζηγθφλγθ κπνξεί λα επηηξαπεί ζην 

κέιινλ, αθνχ ππήξρε θαη ζην παξειζφλ. Αιιά πξέπεη λα ηζρχεη κία πξνυπφζεζε: Απηφ ην άηνκν 

πξέπεη λα είλαη αζθνχκελνο. ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ηνπ κπνξεί απφ ζπκπφληα 

                                                 
10

 αλ Γνπθφλγθ: γλσζηφο επίζεο σο «Ο Βαζηιηάο ησλ Ματκνχδσλ». Ήξσαο απφ ην θιαζηθφ έξγν θηλέδηθεο 

πεδνγξαθίαο «Σαμίδη ζηε Γχζε». 
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λα θάλεη θάηη ηέηνην γηα ιίγνπο θαινχο αλζξψπνπο. Αιιά δελ κπνξεί λα εμαιείςεη εληειψο ην 

θάξκα ηνπο, αθνχ δελ έρεη επαξθή δχλακε αξεηήο. Έηζη ε ζπγθεθξηκέλε αξξψζηηα ζεξαπεχηεθε, 

αιιά ε δνθηκαζία είλαη αθφκα εθεί. Έλαο θνηλφο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ δελ είλαη θάπνηνο πνπ 

έρεη επηηχρεη ην Σάν ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Μπνξεί κφλν λα αλαβάιιεη ηηο αξξψζηηεο ή 

ελδερνκέλσο λα ηηο κεηακνξθψζεη. Μπνξεί λα ηηο κεηακνξθψζεη ζε θάπνηα άιιε θαθνηπρία, 

φκσο αθφκα θαη απηφο ν ίδηνο κπνξεί λα κε γλσξίδεη απηή ηε δηαδηθαζία αλαβνιήο. Αλ ε 

κέζνδφο ηνπ θαιιηεξγεί ηε Βνεζεηηθή πλείδεζε, ηφηε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε 

Βνεζεηηθή πλείδεζε. Οη αζθνχκελνη ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο κπνξεί λα είλαη πνιχ δηάζεκνη. 

Πνιινί παζίγλσζηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δελ έρνπλ γθνλγθ, επεηδή ην γθνλγθ ηνπο 

κεγαιψλεη ζην ζψκα ηεο Βνεζεηηθήο πλείδεζεο. Γειαδή, κε άιια ιφγηα, νξηζκέλα άηνκα 

επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, 

επεηδή εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζ’ απηφ ην επίπεδν. Δμαζθνχλ γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία 

ή γηα κεξηθέο δεθαεηίεο θαη αθφκα δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απ’ απηφ ην επίπεδν. 

Έηζη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο δηαξθψο βιέπνπλ αζζελείο. Δπεηδή κέλνπλ ζ’ απηφ ην 

επίπεδν, ηνπο επηηξέπεηαη λα ην θάλνπλ απηφ. Οη καζεηέο ηνπ Φάινπλ Νηάθα απαγνξεχεηαη 

εληειψο λα ζεξαπεχνπλ αζζελείο. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε απηφ ην βηβιίν ζε έλαλ αζζελή. Αλ ν 

αζζελήο κπνξεί λα ην δερηεί, κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηά ηνπ. Αιιά ηα απνηειέζκαηα 

ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πφζν θάξκα έρεη ν θαζέλαο. 

Ννζνθνκεηαθή Θεξαπεία θαη Θεξαπεία κε Σζηγθόλγθ 

Αο κηιήζνπκε γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο λνζνθνκεηαθήο ζεξαπείαο θαη ηεο ζεξαπείαο κε 

ηζηγθφλγθ. Οξηζκέλνη γηαηξνί ηεο Γπηηθήο ηαηξηθήο δελ αλαγλσξίδνπλ ην ηζηγθφλγθ θαη ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη απ’ απηνχο είλαη έηζη. Ζ άπνςή ηνπο είλαη φηη: «Αλ ην 

ηζηγθφλγθ κπνξεί λα ζεξαπεχεη ηηο αξξψζηηεο, ηφηε ηη ρξεηαδφκαζηε ηα λνζνθνκεία; Αθνχ ην 

ηζηγθφλγθ κπνξεί λα γηαηξεχεη αξξψζηηεο κε γπκλά ρέξηα θαη ρσξίο ελέζεηο, θάξκαθα ή 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εκπξφο αληηθαηαζηήζηε ηα λνζνθνκεία καο. Γελ ζα ήηαλ σξαία αλ 

κπνξνχζαηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηα λνζνθνκεία καο;». Απηέο νη απφςεηο δελ είλαη νχηε ινγηθέο, 

νχηε δηθαηνινγεκέλεο. Οξηζκέλνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ην ηζηγθφλγθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

ζεξαπείεο κε ηζηγθφλγθ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα κε ηηο ζεξαπείεο ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ, αθνχ δελ είλαη κηα εμεηδίθεπζε ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Δίλαη θάηη ππεξθπζηθφ. 

Δπνκέλσο πψο κπνξεί θάηη ππεξθπζηθφ φπσο απηφ λα επηηξαπεί λα δηαηαξάμεη ηελ θνηλή 

θνηλσλία ζε κεγάιε θιίκαθα; Έλαο Φν είλαη αξθεηά ηθαλφο, ψζηε κ’ έλα λεχκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ 

λα κπνξεί λα εμαιείςεη ηηο αξξψζηηεο φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Γηαηί δελ ην θάλεη; Δθηφο απηνχ 

ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί Φν. Γηαηί δελ δείρλνπλ ηελ επζπιαρλία ηνπο ζεξαπεχνληαο ηελ αξξψζηηά 

ζαο; Δίλαη επεηδή ε θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία έηζη πξέπεη λα είλαη. Ζ γέλλεζε, ην γήξαο, ε 

αξξψζηηα θαη ν ζάλαηνο είλαη αθξηβψο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. ια έρνπλ θαξκηθνχο ιφγνπο θαη 

είλαη θαξκηθή αληαπφδνζε. Αλ έρεηε ρξένο, πξέπεη λα ην μεπιεξψζεηε. 

 

Αλ ζεξαπεχζεηε θάπνηνλ, ζα είλαη ην ίδην κε ην λα παξαβηάδεηε απηή ηελ αξρή, αθνχ 

επηηξέπεηε ζηνπο αλζξψπνπο λα πξάηηνπλ αδηθίεο θαη λα κελ πιεξψλνπλ γη’ απηέο. Πψο κπνξεί 

απηφ λα είλαη δπλαηφλ; Δθφζνλ αζθείηε θαιιηέξγεηα θαη δελ έρεηε απηή ηε ζπνπδαία ηθαλφηεηα 

λα ιχζεηε νινθιεξσηηθά απηφ ην πξφβιεκα, ηφηε επηηξέπεηαη λα ζεξαπεχζεηε θάπνηνλ αζζελή 

απφ ζπκπφληα. Δπηηξέπεηαη λα ην θάλεηε, επεηδή ε ζπκπφληα ζαο έρεη αλαδπζεί. Αλ φκσο 

κπνξνχζαηε πξαγκαηηθά λα ιχζεηε έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα θαη λα ην θάλεηε ζε κεγάιε 

θιίκαθα, απηφ δελ ζα επηηξεπφηαλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνθαινχζαηε κεγάιε δεκηά ζηελ 

ηάμε ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη. Γη’ απηφ θαη ε αληηθαηάζηαζε 

ησλ λνζνθνκείσλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ κε ην ηζηγθφλγθ δελ πξφθεηηαη θαζφινπ λα 

ιεηηνπξγήζεη. Σν ηζηγθφλγθ είλαη ππεξθπζηθφο Φα. 

 

Αλ πεγαίλαηε θαη ηδξχαηε λνζνθνκεία ηζηγθφλγθ παληνχ ζηελ Κίλα –αο πνχκε φηη 

επηηξεπφηαλ– θαη φινη νη κεγάινη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ήηαλ εθεί λα ζεξαπεχζνπλ, πψο 

λνκίδεηε φηη ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα; Απηφ δελ επηηξέπεηαη, δηφηη φινη δηαηεξνχλ ηελ ηάμε ηεο 

θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Αλ δεκηνπξγεζνχλ λνζνθνκεία ηζηγθφλγθ, θιηληθέο ηζηγθφλγθ, 

θέληξα πγείαο ηζηγθφλγθ θαη ζεξαπεπηηθά ζέξεηξα ηζηγθφλγθ, –κε ην πνπ γίλνπλ απηά– ακέζσο 

νη ζεξαπεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δαζθάισλ ηνπ ηζηγθφλγθ ζα πέζνπλ θαηαθφξπθα θαη ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ ζεξαπεηψλ δελ ζα είλαη θαιά. Γηαηί έηζη; Γηφηη, αθνχ απηφ πνπ θάλνπλ ην 

θάλνπλ αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, ζα πξέπεη ν Φα ηνπο λα είλαη ηφζν πςειφο φζν 

θαη ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Θα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην ίδην επίπεδν κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε ησλ λνζνθνκείσλ. Έηζη νη ζεξαπείεο ηνπο δελ ζα ιεηηνπξγνχλ θαιά θαη ζα 

ρξεηάδνληαη κηα ζεηξά απφ –φπσο ηηο απνθαινχλ– «ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο», γηα λα 

ζεξαπεχζνπλ κηα αξξψζηηα. πλήζσο έηζη είλαη. 

 

Με ή ρσξίο λνζνθνκεία ηζηγθφλγθ θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ην ηζηγθφλγθ κπνξεί 

λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο. Σν ηζηγθφλγθ παξακέλεη ιανθηιέο γηα πάξα πνιχ θαηξφ. Πνιινί 

άλζξσπνη έρνπλ πξαγκαηηθά πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελεηψλ ηνπο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο κηαο θαιήο πγείαο κέζσ ηεο εμάζθεζεο. Δίηε ε αζζέλεηα κεηαηέζεθε ρξνληθά είηε 

εμαιείθζεθε απφ δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ ή, φπσο θαη λα ζεξαπεχηεθε, ε αζζέλεηα δελ είλαη 

πιένλ εθεί. Με άιια ιφγηα, θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη ην ηζηγθφλγθ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη 

αζζέλεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη απ’ απηνχο πνπ επηζθέπηνληαη δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ έρνπλ είηε 

άγλσζηεο είηε πνιχ ζνβαξέο θαη πνιχπινθεο αξξψζηηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ ζε 

λνζνθνκείν. Πήγαλ ζε δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ λα δνθηκάζνπλ ηελ ηχρε ηνπο θαη ηειηθά νη 

αξξψζηηεο ηνπο ζεξαπεχηεθαλ. Απηνί πνπ κπνξνχλ λα γηαηξεπηνχλ ζην λνζνθνκείν δελ 

επηζθέπηνληαη δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ. Δηδηθά ζηελ αξρή φινο ν θφζκνο έηζη ζθεθηφηαλ. 

Δπνκέλσο ην ηζηγθφλγθ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο, κφλν πνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

φπσο ηα άιια πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Παξέκβαζε ζε κεγάιε 

θιίκαθα δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ, επηηξέπεηαη φκσο λα γίλεη αλ είλαη ζε κηθξή θιίκαθα ή αλ 

είλαη εμάζθεζε πνπ δελ αζθεί επηξξνή θαη είλαη δηαθξηηηθή. Αιιά δελ πξφθεηηαη λα ζεξαπεχζεη 

ηελ αξξψζηηα νινθιεξσηηθά. Απηφ είλαη ζίγνπξν. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα έλαλ άλζξσπν λα 

ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηά ηνπ είλαη λα εμαζθεί ν ίδηνο ηζηγθφλγθ. 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ νξηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ηα λνζνθνκεία 

δελ κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ αξξψζηηεο θαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ δελ είλαη θαιή. Δκείο ηη ιέκε γη’ απηφ; Φπζηθά ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γη’ απηφ. 

Καηά ηε γλψκε κνπ ν θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ηα αλζξψπηλα εζηθά πξφηππα έρνπλ μεπέζεη θαη 

απηφ έρεη νδεγήζεη ζε έλα ζχλνιν απφ παξάμελεο αξξψζηηεο πνπ ηα λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λα 

ζεξαπεχζνπλ. Σα θάξκαθα επίζεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά θαη ππάξρνπλ θαη πνιιά ςεπην-

θάξκαθα. ια απηά ππάξρνπλ ιφγσ ηεο έθηαζεο ηεο δηαθζνξάο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 

κσο θαλείο δελ πξέπεη λα θαηεγνξεί άιινπο γη’ απηφ, αθνχ φινη έρνπλ ξίμεη ιάδη ζηε θσηηά. 

Χο απνηέιεζκα φινη ζα ζπλαληήζνπλ δνθηκαζίεο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 

Οξηζκέλεο αξξψζηηεο δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην λνζνθνκείν, αθφκε θαη αλ ην 

άηνκν είλαη αιεζηλά άξξσζην. ε νξηζκέλα άηνκα δηαγλψζηεθαλ αξξψζηηεο πνπ δελ έρνπλ 

νλφκαηα, αθνχ δελ έρνπλ ζπλαληεζεί πνηέ. Σα λνζνθνκεία ηηο απνθαινχλ «ζχγρξνλεο 

αξξψζηηεο». Μπνξνχλ ηα λνζνθνκεία λα γηαηξέςνπλ αξξψζηηεο; Καη βέβαηα κπνξνχλ. Αλ ηα 

λνζνθνκεία δελ κπνξνχζαλ λα γηαηξέςνπλ αξξψζηηεο, ηφηε γηαηί ν θφζκνο ηα εκπηζηεχεηαη θαη 

πεγαίλεη εθεί γηα ζεξαπεία; Σα λνζνθνκεία αθφκα κπνξνχλ λα ζεξαπεχνπλ αξξψζηηεο, αιιά νη 

ηξφπνη ηεο ζεξαπείαο αλήθνπλ ζην επίπεδν ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ελψ νη αξξψζηηεο είλαη 

ππεξθπζηθέο. Οξηζκέλεο αξξψζηηεο είλαη αξθεηά ζνβαξέο θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, φηαλ θάπνηνο 

έρεη κηα ηέηνηα αξξψζηηα, ηα λνζνθνκεία απαηηνχλ έγθαηξε αληηκεηψπηζε. Αλ ε αξξψζηηα 

πξνρσξήζεη πνιχ, ηα λνζνθνκεία ζα είλαη αλίθαλα λα βνεζήζνπλ, αθνχ νη κεγάιεο δφζεηο 

θαξκάθσλ κπνξεί θαη λα δειεηεξηάζνπλ έλαλ άλζξσπν. Οη ζεκεξηλέο ηαηξηθέο ζεξαπείεο 

βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία καο. Βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο έρνπλ κφλν ηφζε ζεξαπεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη φηη νη ζπλεζηζκέλεο 

ζεξαπείεο ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ησλ λνζνθνκείσλ κφλν αλαβάιινπλ –ελδερνκέλσο ζην ππφινηπν 

κηζφ ηεο δσήο ή θαη αξγφηεξα– εθείλεο ηηο δνθηκαζίεο πνπ είλαη θαη ε βαζηθή αηηία ηεο 

αξξψζηηαο. Σν θάξκα θαζφινπ δελ αθαηξείηαη. 

 

Αο κηιήζνπκε γηα ηελ θηλέδηθε ηαηξηθή. Ζ θηλέδηθε ηαηξηθή είλαη πνιχ θνληά ζηε ζεξαπεία 

ηνπ ηζηγθφλγθ. ηελ αξραία Κίλα νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ήηαλ θνηλέο αλάκεζα ζε φινπο 
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ζρεδφλ ηνπο γηαηξνχο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε απηνχο ηνπο ζπνπδαίνπο 

επηζηήκνλεο ηεο ηαηξηθήο: αλ ηκηάν, Υνχα Σνχν, Λη ηηδάλ θαη Μπηέλ Σζνπέ
11

. ινη ηνπο 

είραλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ηεθκεξησκέλεο ζε ηαηξηθά θείκελα. Καη φκσο απηά ηα εμαίξεηα 

πξάγκαηα ζπρλά θαηαθξίλνληαη. Απηφ πνπ ε θηλέδηθε ηαηξηθή θιεξνλφκεζε είλαη κφλν θάπνηεο 

παξαδνζηαθέο ηαηξηθέο ζπληαγέο ή ηελ πείξα απφ ηηο έξεπλεο. Ζ αξραία θηλέδηθε ηαηξηθή ήηαλ 

πνιχ πξνεγκέλε θαη ε έθηαζε ηεο πξνφδνπ ηεο ήηαλ πέξα απφ ηε ζεκεξηλή επηζηήκε ηεο 

ηαηξηθήο. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα λνκίδνπλ φηη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή είλαη πνιχ πξνεγκέλε 

κε ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, πνπ εμεηάδεη ην εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ή κε ηα 

ππεξερνγξαθήκαηα, ηε θσηνγξαθηθή θαη ηηο αθηηλνγξαθίεο ηεο. Αλ θαη κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

πξνεγκέλα ηα ζχγρξνλα κέζα, θαηά ηε γλψκε κνπ αθφκα πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αξραία 

θηλέδηθε ηαηξηθή. 

 

Ο Υνχα Σνχν είδε έλαλ φγθν ζηνλ εγθέθαιν ηνπ Σζάν Σζάν θαη ήζειε λα ηνλ εγρεηξήζεη. 

Ο Σζάν Σζάν
12

 λφκηζε φηη ν Υνχα Σνχν ζθφπεπε λα ηνλ ζθνηψζεη θαη έηζη ηνλ θπιάθηζε. Χο 

απνηέιεζκα ν Υνχα Σνχν πέζαλε ζηε θπιαθή. ηαλ ε αξξψζηηα ηνπ Σζάν Σζάν εκθαλίζηεθε, 

ζπκήζεθε ηνλ Υνχα Σνχν θαη έςαμε γη’ απηφλ, αιιά ν Υνχα Σνχν ήηαλ ήδε λεθξφο. Αξγφηεξα ν 

Σζάν Σζάν πξάγκαηη πέζαλε απ’ απηή ηελ αξξψζηηα. Πψο ην ήμεξε ν Υνχα Σνχν; Σν είρε δεη. 

Απηή είλαη δηθή καο αλζξψπηλε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ νπνία φινη νη κεγάινη γηαηξνί 

είραλ ζην παξειζφλ. Αθνχ αλνηρηεί ην Σξίην Μάηη ελφο αλζξψπνπ, απηφο κπνξεί απφ ηελ ίδηα 

ζέζε λα δεη θαη ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηαπηνρξφλσο. Μπνξεί λα δεη 

απφ κπξνζηά, ην πίζσ, ην αξηζηεξφ θαη ην δεμί κέξνο. Μπνξεί επίζεο λα δεη ηε κία ζηξψζε κεηά 

ηελ άιιε ή λα δεη πέξα απ’ απηή ηε δηάζηαζε ηε βαζηθή αηηία κηαο αξξψζηηαο. Μπνξνχλ λα ην 

θάλνπλ απηφ ηα ζχγρξνλα ηαηξηθά κέζα; Κάζε άιιν. Θα πάξεη αθφκα ρίιηα ρξφληα! Οη αμνληθέο 

ηνκνγξαθίεο, ηα ππεξερνγξαθήκαηα θαη νη αθηηλνγξαθίεο κπνξνχλ επίζεο λα εμεηάζνπλ ην 

εζσηεξηθφ ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αιιά ηα κεραλήκαηα είλαη πνιχ νγθψδε θαη κεγάια, δελ 

είλαη θνξεηά θαη δελ δνπιεχνπλ ρσξίο ειεθηξηζκφ. Σν Σξίην Μάηη σζηφζν κπνξεί λα πάεη φπνπ 

πάηε θαη δελ ρξεηάδεηαη παξνρή ελέξγεηαο. Πψο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ; 

 

Οξηζκέλνη κηινχλ γηα ην πφζν ππέξνρε είλαη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή. Θα έιεγα φηη κάιινλ 

δελ είλαη έηζη, αθνχ ηα αξραία θηλέδηθα βφηαλα κπνξνχζαλ φλησο λα ζεξαπεχζνπλ αξξψζηηεο 

ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ κεηαδνζεί, αιιά θαη 

πνιιά πνπ αθφκε δελ έρνπλ ραζεί αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. ηαλ δίδαζθα απηφ ην ζεκηλάξην 

ζην Σζηηζηράξ
13

, είδα έλα άηνκν κε έλαλ πάγθν ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ πνπ έβγαδε δφληηα γηα 

ηνλ θφζκν. Κάπνηνο κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα δηαθξίλεη φηη απηφ ην άηνκν πξνεξρφηαλ απφ ηνλ 

λφην, αθνχ δελ ήηαλ ληπκέλνο ζαλ βνξεηναλαηνιίηεο. Γελ έδησρλε θαλέλαλ απ’ απηνχο πνπ 

έξρνληαλ ζ’ απηφλ. Οπνηνζδήπνηε εξρφηαλ ηνπ έβγαδε ην δφληη θαη είρε ήδε εθεί κηα ζηνίβα απφ 

δφληηα. Ο ζθνπφο ηνπ δελ ήηαλ λα βγάδεη δφληηα, αιιά λα πνπιήζεη ην θάξκαθφ ηνπ. Σν 

θάξκαθν έβγαδε έλαλ πνιχ ππθλφ θίηξηλν θαπλφ. Δλψ ηξαβνχζε έλα δφληη, άλνηγε ην 

κπνπθαιάθη ηνπ θαξκάθνπ θαη ην έβαδε πάλσ ζην κάγνπιν ηνπ αζζελή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

άξξσζηνπ δνληηνχ. Σφηε δεηνχζε απφ ηνλ αζζελή λα εηζπλεχζεη ην θαπλφ ηνπ πγξνχ θίηξηλνπ 

θαξκάθνπ πνπ δελ θαηαλαισλφηαλ ζρεδφλ θαζφινπ. Σφηε ην κπνπθαιάθη ηνπ θαξκάθνπ 

ζθξαγηδφηαλ, ηνπνζεηνχληαλ ζηελ άθξε θαη ν άλζξσπνο απηφο έβγαδε έλα ζπηξηφμπιν απφ ηελ 

ηζέπε ηνπ. Δλψ κηινχζε γηα ην θάξκαθφ ηνπ, έζπξσρλε ην άξξσζην δφληη κε ην ζπηξηφμπιν θαη 

απηφ έβγαηλε. Γελ ήηαλ νδπλεξφ. Σν δφληη είρε κφλν ιίγεο θειίδεο αίκαηνο, αιιά δελ 

αηκνξξαγνχζε. θεθηείηε ην φινη: Έλα ζπηξηφμπιν κπνξεί λα ζπάζεη αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε 

πνιιή δχλακε, αιιά ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα βγάιεη έλα δφληη κε ειάρηζηε κφλν επαθή. 

 

Δίπα φηη ζηελ Κίλα ππάξρνπλ αθφκα νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ κεηαδίδνληαη αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη πνπ ηα κεραλήκαηα αθξηβείαο ηεο δπηηθήο ηαηξηθήο δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ. 

Αο δνχκε πνηαλνχ ε ζεξαπεία είλαη θαιχηεξε. Σν ζπηξηφμπιν εθείλνπ ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα 

βγάιεη έλα δφληη. Αλ έλαο γηαηξφο ηεο δπηηθήο ηαηξηθήο ζέιεη λα βγάιεη έλα δφληη, πξψηα θάλεη 

έλεζε κε αλαηζζεηηθφ ζηνλ αζζελή, ηξππψληαο ηνλ εδψ θη εθεί. Οη ελέζεηο είλαη αξθεηά 

νδπλεξέο θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα επηδξάζεη ην αλαηζζεηηθφ. Καηφπηλ ν γηαηξφο ζα 

                                                 
11

 αλ ηκηάν, Υνπά Σνπφ, Λη ηηδάλ, Μπηέλ Σζνπέ: παζίγλσζηνη γηαηξνί θηλέδηθεο ηαηξηθήο ζηελ ηζηνξία. 
12

 Σζάν Σζάν: απηνθξάηνξαο ζε έλα απφ ηα ηξία βαζίιεηα (220 κ.Υ. - 265 κ.Υ.). 
13

 Σζηηζηράξ: πφιε ζηελ βνξεηναλαηνιηθή Κίλα. 
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βγάιεη ην δφληη κε κηα κηθξή πέλζα. Θα ρξεηαζηεί πνιχο ρξφλνο θαη θφπνο θη αλ ν γηαηξφο δελ 

είλαη πξνζεθηηθφο, ε ξίδα κπνξεί λα θνπεί θαη λα κείλεη κέζα ζην νχιν. Σφηε ν γηαηξφο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζθπξάθη θαη έλα κηθξφ ηξππάλη γηα λα ηε ζθαιίζεη θαη απηά κπνξεί λα 

θάλνπλ ηνλ αζζελή λα ηξέκεη απφ θφβν θαη άγρνο. Αξγφηεξα ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εξγαιείν 

αθξηβείαο γηα ην ηξχπεκα. Οξηζκέλα άηνκα πνλνχλ ηφζν πνιχ απφ ην ηξχπεκα πνπ ζρεδφλ 

πεδνχλ. Αξθεηφ αίκα ζα ηξέμεη απφ ην δφληη θαη ν αζζελήο ζα θηχλεη αίκα γηα ιίγν. Πνηαλνχ ε 

ζεξαπεία ζα ιέγαηε φηη είλαη θαιχηεξε; Πνηαλνχ ε ζεξαπεία είλαη πην πξνεγκέλε; Γελ πξέπεη λα 

θνηηάκε κφλν ηελ εκθάληζε ησλ εξγαιείσλ, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ζ αξραία 

θηλέδηθε ηαηξηθή ήηαλ πνιχ πξνεγκέλε θαη ε ζεκεξηλή δπηηθή ηαηξηθή δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ 

πξνθηάζεη γηα πνιιά ρξφληα. 

 

Ζ αξραία θηλέδηθε επηζηήκε δηέθεξε απφ ηε ζεκεξηλή επηζηήκε πνπ έρνπκε κάζεη απφ ηε 

Γχζε. Πήξε άιιν κνλνπάηη πνπ έθεξε κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε ηελ αξραία θηλέδηθε επηζηήκε θαη ηερλνινγία κέζσ ηεο ησξηλήο καο θαηαλφεζεο 

ησλ πξαγκάησλ. Δπεηδή ε αξραία θηλέδηθε επηζηήκε επηθεληξσλφηαλ άκεζα ζην αλζξψπηλν 

ζψκα, ηε δσή θαη ην ζχκπαλ θαη κειεηνχζε απηά ηα πξάγκαηα άκεζα, αθνινπζνχζε κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Σνλ θαηξφ εθείλν, φηαλ νη καζεηέο πήγαηλαλ ζρνιείν, εμαζθνχληαλ 

θαζηζκέλνη ζε δηαινγηζκφ θαη ηφληδαλ ηελ θαιή ζηάζε. ηαλ ζήθσλαλ ηα πηλέια γξαθήο, 

έιεγραλ ηελ αλαπλνή θαη ην ηζη ηνπο. Οη άλζξσπνη απφ φια ηα επαγγέικαηα πίζηεπαλ ζηελ 

θέλσζε ηνπ λνπ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο αλαπλνήο, αθνχ απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε ζε φιε ηελ 

θνηλσλία. 

 

Κάπνηνο είπε: «Θα είρακε απηνθίλεηα θαη ηξέλα, αλ αθνινπζνχζακε ηελ αξραία θηλέδηθε 

επηζηήκε; Θα είρακε ηνλ ζεκεξηλφ κνληεξληζκφ;». Θα έιεγα φηη δελ κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε 

κηα άιιε θαηάζηαζε απφ ηε ζθνπηά απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα γίλεη επαλάζηαζε 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ζαο. Υσξίο ηειενξάζεηο ν θφζκνο ζα ηηο είρε ζην κέησπν θαη ζα κπνξνχζαλ 

λα δνπλ φηη ήζειαλ. Δπίζεο ζα είρε θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Υσξίο ηξέλα θαη αεξνπιάλα νη 

άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ απφ εθεί πνπ θάζνληαλ λα κεηεσξίδνληαη ζηνλ αέξα – δελ ζα ππήξρε 

θαλ αλάγθε γηα αλειθπζηήξεο. Απηφ ζα πξνθαινχζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή 

εμέιημε θαη δελ ζα ήηαλ θαη’ αλάγθε πεξηνξηζκέλε ζ’ απηή ηε δνκή. Οη ηπηάκελνη δίζθνη ησλ 

εμσγήηλσλ φλησλ κπνξνχλ λα ηαμηδεχνπλ πέξα δψζε κε αθάληαζηε ηαρχηεηα θαη λα γίλνληαη 

κεγάινη ή κηθξνί. Έρνπλ πάξεη έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ δξφκν εμέιημεο, πνπ είλαη κηα άιιε 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.  
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΟΓΓΟΖ 

Μπηγθνύ
1
 

Οξηζκέλα άηνκα αλαθίλεζαλ ην δήηεκα ηνπ κπηγθνχ. Σν κπηγθνχ πξαγκαηηθά ππάξρεη, φρη 

κφλν ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ, αιιά θαη αλάκεζα ζε αξθεηά άηνκα ζε νιφθιεξε ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία καο. Οξηζκέλνη άλζξσπνη δελ ηξψλε ή δελ πίλνπλ γηα αξθεηά ρξφληα ή θαη 

γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, φκσο δνπλ πνιχ θαιά. Μεξηθνί κηινχλ γηα ην κπηγθνχ ζαλ έλδεημε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ, ελψ άιινη ην παίξλνπλ ζαλ γλψξηζκα ζσκαηηθνχ εμαγληζκνχ. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη νξηζκέλνη πνπ ην ζεσξνχλ κέζνδν θαιιηέξγεηαο πςεινχ επηπέδνπ. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. Σφηε ηη είλαη; Σν κπηγθνχ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα ηδηφκνξθε κέζνδν θαιιηέξγεηαο θάησ απφ πνιχ ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη; ηελ αξραία Κίλα θαη εηδηθφηεξα πξηλ 

θαζηεξσζνχλ νη ζξεζθείεο, πνιινί αζθνχκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα κνξθή θξπθήο ή 

κνλαρηθήο θαιιηέξγεηαο – πήγαηλαλ ζε απφκαθξα βνπλά ή ζε ζπειηέο καθξηά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο. Με ην πνπ επέιεγαλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ακέζσο αλέθππηε ην 

δήηεκα ηεο πξνκήζεηαο θαγεηνχ. Αλ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κέζνδν ηνπ κπηγθνχ, δελ ζα 

κπνξνχζαλ θαζφινπ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη ζα πέζαηλαλ εθεί απφ πείλα θη απφ δίςα. 

ηαλ πήγα απφ ην Σζνλγθηζίλγθ
2
 ζην Γνχραλ γηα λα δηδάμσ ηνλ Φα, πήξα έλα θαξάβη πνπ 

θαηεπζπλφηαλ αλαηνιηθά θαηά κήθνο ηνπ Πνηακνχ Γηαλγθηδί. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ Σξηψλ 

Φαξαγγηψλ επάλσ ζηα κηζά ησλ βνπλψλ είδα κεξηθέο ζπειηέο. ε πνιιά παζίγλσζηα βνπλά 

ππάξρνπλ επίζεο ηέηνηεο ζπειηέο. ην παξειζφλ, αθνχ ν αζθνχκελνο ζθαξθάισλε σο ηε ζπειηά 

κε ηε βνήζεηα ελφο ζθνηληνχ, έθνβε ην ζθνηλί, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα κέζα ζηε 

ζπειηά. Αλ δελ θαηάθεξλε λα επηηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηα, πέζαηλε εθεί κέζα. Γελ ππήξρε νχηε 

θαγεηφ νχηε λεξφ θαη ήηαλ θάησ απ’ απηέο ηηο εμαηξεηηθά ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ θαηέθεπγε ζ’ 

απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαιιηέξγεηαο. 

 

Πνιιέο κέζνδνη εμάζθεζεο έρνπλ κεηαδψζεη απηφλ ηνλ ηξφπν θη έηζη πεξηιακβάλνπλ θαη 

ην κπηγθνχ. Πνιιέο φκσο κέζνδνη εμάζθεζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ην κπηγθνχ. ήκεξα ε 

πιεηνλφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ κεηαδνζεί ζηελ θνηλσλία δελ πεξηιακβάλνπλ ην κπηγθνχ. 

Έρνπκε πεη φηη έλαο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλνο ζε έλαλ κφλν ηξφπν εμάζθεζεο. 

Γελ κπνξείηε έηζη απιά λα πάηε λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. Μπνξεί λα λνκίζεηε φηη ην κπηγθνχ είλαη 

θαιφ θαη λα ην επηδηψμεηε. Γηαηί ην ζέιεηε; Οξηζκέλνη άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη είλαη θαιφ, είλαη 

πεξίεξγνη πάλσ ζ’ απηφ ή ίζσο λα λνκίδνπλ φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο είλαη αξθεηά θαιέο, γηα λα ηηο 

επηδείμνπλ. Τπάξρνπλ άηνκα κε παληφο είδνπο λννηξνπίεο. Αθφκα θη αλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί 

απηή ηε κέζνδν ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ, ζα πξέπεη λα μνδεχεη ηε δηθή ηνπ ελέξγεηα γηα λα 

ζπληεξεί απηφ ην θπζηθφ ζψκα. πλεπψο δελ αμίδεη ηνλ θφπν. Δίλαη γλσζηφ φηη εηδηθά κεηά ηελ 

ίδξπζε ησλ ζξεζθεηψλ γηα θάπνηνλ πνπ θαζφηαλ ζε δηαινγηζκφ ή ζε κνλαρηθή θαιιηέξγεηα ζε 

λαφ ππήξραλ άλζξσπνη πνπ ηνλ πξνκήζεπαλ κε λεξφ θαη θαγεηφ. Οπφηε δελ ηνλ απαζρνινχζαλ 

απηά ηα πξάγκαηα. Καη ηδηαίηεξα γηα ηνπο αζθνχκελνχο καο πνπ αζθνχλ θαιιηέξγεηα κέζα ζηελ 

θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαζφινπ απηή ηε κέζνδν. Δθηφο 

απηνχ, εάλ δελ είλαη κέξνο ηεο ζρνιήο εμάζθεζήο ζαο, δελ πξέπεη έηζη επηπφιαηα λα θάλεηε θάηη 

θαηά βνχιεζε. Χζηφζν, αλ πξάγκαηη ζέιεηε λα εμαζθήζεηε κπηγθνχ, θάληε ην. Απφ φ,ηη 

γλσξίδσ, ζπλήζσο φηαλ έλαο δάζθαινο δηδάζθεη έλαλ ηξφπν άζθεζεο πςεινχ επηπέδνπ θαη 

θαζνδεγεί γλήζηα ηνλ καζεηή ηνπ, ην κπηγθνχ κπνξεί λα ζπκβεί, αλ απηφο ν ηξφπνο άζθεζεο 

πεξηέρεη ην κπηγθνχ. Χζηφζν δελ κπνξεί λα ην εθαξκφζεη ζην θνηλφ ζε κεγάιε θιίκαθα. 

πλήζσο παίξλεη έλαλ καζεηή γηα λα ην εμαζθήζεη θξπθά ή απφ κφλνο ηνπ. 

 

ήκεξα ππάξρνπλ αθφκα θαη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ δηδάζθνπλ ζε αλζξψπνπο ην 

κπηγθνχ. Αζθνχλ αιεζηλά κπηγθνχ; ηελ πξαγκαηηθφηεηα φρη. Πνηνο πέηπρε κ’ απηφ; Έρσ δεη 

πνιιά άηνκα λα θαηαιήγνπλ ζην λνζνθνκείν θαη ε δσή πνιιψλ αλζξψπσλ λα βξίζθεηαη ζε 

                                                 
1
 Μπηγθνχ: «Απνθπγή ησλ ζηηεξψλ», αξραίνο φξνο γηα ηελ απνρή απφ ηξνθή θαη λεξφ. 

2
 Σζνλγθηζίλγθ:: ε πην ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ζηε λνηηνδπηηθή Κίλα. 
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θίλδπλν. Σφηε γηαηί ζπλέβε απηφ; Γελ ππάξρεη ην κπηγθνχ; Ναη, ππάξρεη. Χζηφζν ππάξρεη θαη 

κηα ιεπηνκέξεηα: Καλείο δελ επηηξέπεηαη έηζη επηπφιαηα λα ππνζθάπηεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο καο – δελ επηηξέπεηαη λα δηαηαξαρηεί. Γηα λα κελ αλαθέξνπκε ην 

πφζα άηνκα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα θάλε θαη λα πηνχλε, ζα έιεγα φηη αλ νη 

άλζξσπνη ζηηο πεξηνρέο ηεο Σζαλγθηζνχλ δελ είραλ αλάγθε λα θάλε ή λα πηνχλε – απηφ ζα 

δηεπθφιπλε πνιχ ηα πξάγκαηα! Γελ ζα ρξεηαδφηαλ λα καο απαζρνιεί πηα ην καγείξεκα. Οη 

αγξφηεο πνπ ηδξψλνπλ ηφζν πνιχ ζηα αγξνθηήκαηα δελ ζα ην έθαλαλ πηα, αθνχ θαλείο πιένλ 

δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα θάεη. Απηφ πξάγκαηη ζα έθαλε ηα πξάγκαηα πνιχ πην εχθνια, αθνχ νη 

άλζξσπνη ζα δνχιεπαλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηξψλε. Πψο ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί απηφ; Θα 

ήηαλ απηφ αλζξψπηλε θνηλσλία; Δίλαη απνιχησο απαγνξεπκέλν, αθνχ ηέηνηαο κεγάιεο έθηαζεο 

παξέκβαζε ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία δελ επηηξέπεηαη. 

 

ηαλ νξηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δηδάζθνπλ ην κπηγθνχ, πνιινί άλζξσπνη 

θηλδπλεχνπλ. Μεξηθνί άλζξσπνη είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ κπηγθνχ, σζηφζν 

καδί κ’ απηή ηελ πξνζθφιιεζε έρνπλ πιήζνο απφ πξνζθνιιήζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

πνπ δελ έρνπλ εγθαηαιείςεη. ηαλ δνπλ θάπνην λφζηηκν θαγεηφ, ζα ηνπο ηξέμνπλ ηα ζάιηα. 

Μφιηο ηνπο θαηαθιχζεη απηή ε επηζπκία, δελ ζα κπνξνχλ λα ηελ ειέγμνπλ θαη ζα ιαρηαξνχλ λα 

θάλε ην θαγεηφ. Έηζη φηαλ ηνπο έξζεη ε φξεμε, αλ δελ ην θάλε, ζα ληψζνπλ πεηλαζκέλνη. Αλ 

φκσο ην θάλε ζα θάλνπλ εκεηφ. Δπεηδή δελ ζα κπνξνχλ λα θάλε, ζα θνβεζνχλ θαη ζα 

παληθνβιεζνχλ πνιχ. Πνιιά άηνκα θαηαιήγνπλ ζην λνζνθνκείν θαη πξαγκαηηθά πνιιψλ 

αλζξψπσλ ε δσή κπαίλεη ζε θίλδπλν. Τπάξρεη θφζκνο πνπ κε βξίζθεη θαη κνπ δεηά λα 

ηαθηνπνηήζσ ηέηνηεο κπεξδεκέλεο ππνζέζεηο θαη εγψ δελ είκαη δηαηεζεηκέλνο λα ην θάλσ. Απιά 

νξηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ελεξγνχλ απεξίζθεπηα – πνηνο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

ηαθηνπνηεί απηά ηα πξνβιήκαηα γη’ απηνχο; 

 

Δθηφο απηνχ, αλ ζπλαληήζεηε πξνβιήκαηα κε ην κπηγθνχ, δελ ζα πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή 

ζαο επηδίσμε; Έρνπκε πεη φηη απηά ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ, αιιά δελ είλαη θάπνην είδνο 

«θαηάζηαζεο πςεινχ επηπέδνπ» νχηε θάπνην είδνο «μερσξηζηνχ γλσξίζκαηνο». Δίλαη απιά κηα 

κέζνδνο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Δπνκέλσο δελ 

κπνξεί λα δηαδνζεί επξέσο. Πνιινί άλζξσπνη επηδηψθνπλ ην κπηγθνχ θαη ην θαηαηάζζνπλ 

αθφκα σο κπηγθνχ θαη εκη-κπηγθνχ θαη ην ηαμηλνκνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Κάπνηνη 

ηζρπξίδνληαη φηη πίλνπλ κφλν λεξφ, ελψ άιινη ιέλε φηη ηξψλε κφλν θξνχηα. ια απηά είλαη 

ςεχηηθα κπηγθνχ θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλαπφθεπθηα ζα απνηχρνπλ. Έλαο γλήζηνο 

αζθνχκελνο ζα πάεη λα κείλεη ζε κηα ζπειηά ρσξίο λα πίλεη ή λα ηξψεη νηηδήπνηε. Απηφ είλαη ην 

αιεζηλφ κπηγθνχ. 

Κιέβνληαο Σζη 

ηαλ αλαθέξεηαη ε «θινπή ηνπ ηζη», ηα πξφζσπα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ αζπξίδνπλ απφ 

ηξφκν θαη θνβνχληαη λα εμαζθήζνπλ ηζηγθφλγθ. Λφγσ ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ γηα θαηλφκελα φπσο «παξαθξνζχλε θαιιηέξγεηαο», «θινπή ηνπ ηζη» θ.ά., πνιινί 

άλζξσπνη θνβνχληαη πνιχ λα εμαζθήζνπλ ή λα πιεζηάζνπλ ην ηζηγθφλγθ. Δάλ δελ ππήξραλ 

απηέο νη απφςεηο, ίζσο πεξηζζφηεξα άηνκα λα εμαζθνχζαλ ηζηγθφλγθ. κσο ππάξρνπλ δάζθαινη 

ηνπ ηζηγθφλγθ κε θησρφ ζίλζηλγθ πνπ δηδάζθνπλ εηδηθά ηέηνηα πξάγκαηα. Απηφ θάλεη ηελ 

θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ πνιχ ρανηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηφζν ηξνκαθηηθφ 

φζν νη άλζξσπνη ην πεξηγξάθνπλ. Έρνπκε πεη φηη ην ηζη είλαη απιά θαη κφλν ηζη, αθφκε θαη αλ 

ην απνθαιείηε «κίγκα πξσηεχνληνο ηζη» ή απηφ ή εθείλν ην ηζη. ζν ην ζψκα ελφο αλζξψπνπ 

έρεη ηζη, απηφο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο θαη αθφκα δελ είλαη 

αζθνχκελνο. ζν έρεη ηζη, ζεκαίλεη φηη αθφκα δελ έρεη θαζαξηζηεί ην ζψκα ηνπ θαη επνκέλσο 

έρεη αθφκα παζνγφλν ηζη. Απηφ είλαη δεδνκέλν. Σν άηνκν πνπ θιέβεη ηζη βξίζθεηαη θη απηφ ζην 

επίπεδν ηνπ ηζη. Πνηνο απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο ζα ήζειε απηφ ην αθάζαξην ηζη; Σν ηζη ζην 

ζψκα ελφο κε αζθνχκελνπ είλαη βξψκηθν θαη κπνξεί λα γίλεη πην θσηεηλφ κέζσ ηεο εμάζθεζεο 

ηζηγθφλγθ. Έηζη ζηα κέξε φπνπ ππάξρνπλ αξξψζηηεο, ζα εκθαλίδνληαη ζπζηάδεο απφ καχξε χιε 

πνιχ κεγάιεο ππθλφηεηαο. ζν ζπλερίδεη ηελ εμάζθεζε, εάλ πξαγκαηηθά ζεξαπεχεη ηηο 

αξξψζηηέο ηνπ θαη γίλεηαη πγηήο, ην ηζη ηνπ βαζκηαία ζα γίλεηαη θηηξηλσπφ. Δμαθνινπζψληαο λα 

εμαζθεί θη άιιν, ζα θηάζεη ζην ζεκείν φπνπ νη αξξψζηηεο ηνπ ζα έρνπλ πξαγκαηηθά ζεξαπεπηεί 
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θαη ην ηζη ηνπ ζα πάςεη λα ππάξρεη. Σφηε ζα έρεη εηζέιζεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Γαιαθηψδνπο 

Λεπθνχ ψκαηνο. 

 

Γειαδή γηα λα ην πνχκε απιά, φπνηνο έρεη ηζη έρεη αθφκα αξξψζηηεο. Δίκαζηε αζθνχκελνη. 

Γηα πνην ιφγν λα ζέινπκε ην ηζη; Να ην θάλνπκε ηη; Σα ζψκαηά καο ρξεηάδεηαη λα θαζαξηζηνχλ. 

Γηαηί ζα έπξεπε λα ρξεηαδφκαζηε απηφ ην αθάζαξην ηζη; ίγνπξα δελ ην ζέινπκε. Απηνί πνπ 

ζέινπλ ηζη βξίζθνληαη αθφκα ζην επίπεδν ηνπ ηζη. Δπεηδή βξίζθνληαη ζ’ απηφ ην επίπεδν, δελ 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην θαιφ ηζη απφ ην θαθφ ηζη, εθφζνλ δελ έρνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα. Καη 

φζν γηα ην γλήζην ηζη ζην ληαληηέλ ηνπ ζψκαηφο ζαο, δελ κπνξνχλ θαλ λα ην αγγίμνπλ, αθνχ 

κφλν θάπνηνο κε πςεινχ επηπέδνπ ηθαλφηεηεο ζα κπνξνχζε λα αγγίμεη απηφ ην αξρέγνλν ηζη. 

ζν γηα ην αθάζαξην ηζη ζην ζψκα ζαο, αο ην θιέςεη – ζηγά ην πξάγκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμάζθεζεο, αλ ζέισ λα γεκίζσ ηνλ εαπηφ κνπ κε ηζη, κε κηα κφλν ζθέςε ε θνηιηά κνπ ακέζσο 

ζα γεκίζεη κ’ απηφ. 

 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθεη ηελ άζθεζε ηεο φξζηαο ζηάζεο ηνπ Σηελδί Σδνπάλγθ
3
, ελψ ε 

ρνιή ηνπ Φν δηδάζθεη ηελ εηζξνή ηζη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Τπάξρεη ηφζν ηζη ζην 

ζχκπαλ πνπ κπνξείηε λα γεκίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαζεκεξηλά. Με αλνηρηά ηα ζεκεία ιανγθφλγθ 

ζηα θέληξα ησλ παιακψλ θαη κπατρνπέη
4

 ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κπνξείηε, ελψ 

επηθεληξψλεζηε ζην ληαληηέλ, λα γεκίζεηε ηζη ηνλ εαπηφ ζαο κε ηα ρέξηα ζαο. ε πνιχ ιίγν ζα 

έρεηε γεκίζεη. ζν θαη αλ γεκίζεηε κε ηζη ηη λα ην θάλεηε; ηαλ κεξηθνί εμαζθήζνπλ πνιχ ηζη, 

ηα δάθηπια θαη ηα ζψκαηά ηνπο ζα ηα ληψζνπλ πξεζκέλα. ηαλ νη άιινη πιεζηάδνπλ έλαλ ηέηνην 

άλζξσπν, ληψζνπλ έλα πεδίν γχξσ ηνπ: «Πσ πσ, έρεηο εμαζθεζεί πνιχ θαιά!». Θα έιεγα φηη δελ 

είλαη ηίπνηα. Πνχ είλαη ην γθνλγθ ζαο; Αθφκα είλαη εμάζθεζε ηνπ ηζη. ζν ηζη θαη αλ έρεη 

θάπνηνο, δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην γθνλγθ. Ο ζθνπφο ηεο εμάζθεζεο ηνπ ηζη είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζη εζσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο κε θαιφ ηζη πνπ βξίζθεηαη εμσηεξηθά ηνπ 

ζψκαηνο θαη γηα λα θαζαξηζηεί ην ζψκα. Γηα πνην ιφγν θάπνηνο ζπιιέγεη ηζη; ’ απηφ ην 

επίπεδν, ρσξίο θακηά ζεκειηψδε αιιαγή, ην ηζη δελ είλαη γθνλγθ. Άζρεηα απφ ην πφζν ηζη έρεηε 

θιέςεη, δελ είζηε ηίπνηα άιιν πάξα κηα κεγάιε ζαθνχια κε ηζη. ε ηη σθειεί απηφ; Γελ έρεη 

κεηακνξθσζεί ζε χιε πςειήο ελέξγεηαο. Δπνκέλσο ηη θνβάζηε; Αθήζηε ηνπο λα θιέςνπλ ην ηζη 

αλ πξαγκαηηθά ην ζέινπλ. 

 

θεθηείηε ην φινη: Αλ ην ζψκα ζαο έρεη ηζη, έρεη αξξψζηηεο. Σφηε, φηαλ απηφ ην άηνκν 

θιέςεη ην ηζη ζαο, δελ θιέβεη καδί θαη ην παζνγφλν ζαο ηζη; Γελ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαζφινπ 

απηά ηα πξάγκαηα, αθνχ απηνί πνπ ζέινπλ ηζη βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηνπ ηζη θαη δελ έρνπλ 

θαζφινπ ηελ ηθαλφηεηα λα ην θάλνπλ απηφ. Απηνί πνπ έρνπλ γθνλγθ δελ ζέινπλ ηζη. Απηφ είλαη 

ζίγνπξν. Αλ δελ ην πηζηεχεηε, κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα πείξακα. Αο πνχκε φηη έλα άηνκν 

πξάγκαηη ζέιεη λα θιέςεη ην ηζη ζαο θαη εζείο ζηέθεζηε εθεί θαη ηνλ αθήλεηε λα ην θιέςεη. Σελ 

ψξα πνπ απηφο θιέβεη ην ηζη ζαο απφ πίζσ, εζείο εζηηάδεηε ηνλ λνπ ζαο ζην γέκηζκα ηνπ 

ζψκαηφο ζαο κε ηζη απφ ην ζχκπαλ. Θα δηαπηζηψζεηε πσο είλαη κηα πνιχ θαιή ζπλαιιαγή, 

αθνχ απηφο ζαο βνεζά λα επηηαρχλεηε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζψκαηφο ζαο θαη ζαο βγάδεη απφ ηνλ 

θφπν λα γεκίδεηε θαη λα απνβάιιεηε ην ηζη απφ ην ζψκα ζαο. Δθηφο απηνχ, επεηδή έρεη θαθή 

πξφζεζε θαη θιέβεη θάηη απφ θάπνηνλ άιιν, αλ θαη θιέβεη θάηη θαθφ, θάλεη κηα πξάμε πνπ 

πιεξψλεη κε ληε. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ζαο δψζεη ληε. Έηζη ζρεκαηίδεηαη έλα θχθισκα κέζσ 

ηνπ νπνίνπ απφ ηε κηα παίξλεη ην ηζη ζαο θαη απφ ηελ άιιε ζάο δίλεη ην ληε ηνπ. Σν άηνκν πνπ 

θιέβεη ην ηζη δελ ην γλσξίδεη απηφ. Αλ ην γλψξηδε, δελ ζα ηνικνχζε λα ην θάλεη! 

 

Απηνί νη άλζξσπνη πνπ θιέβνπλ ηζη έρνπλ αξξσζηηάξηθα θηηξηλσπά πξφζσπα θαη είλαη 

φινη έηζη. Πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ πεγαίλνπλ ζηα πάξθα γηα λα εμαζθήζνπλ ηζηγθφλγθ πάλε 

γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη έρνπλ παληφο είδνπο αξξψζηηεο. ηαλ νη άιινη γηα λα 

ζεξαπεπηνχλ πξνζπαζνχλ λα απνβάιινπλ ην παζνγφλν ηζη, απηφ ην άηνκν πνπ θιέβεη ην ηζη δελ 

πξνζπαζεί θαλ λα απνβάιιεη ηζη, αιιά αληίζεηα καδεχεη παληφο είδνπο παζνγφλν ηζη ζε φιν ηνπ 

ην ζψκα. Αθφκα θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ γίλεηαη καχξν. Αθνχ ράλεη δηαξθψο ληε, ην 

εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ γίλεηαη θαη απηφ καχξν. Έρνληαο έλα κεγάιν πεδίν απφ θάξκα θαη 

κεηά απφ κεγάιε απψιεηα ληε, ζα θηάζεη λα γίλεη καχξνο θαη κέζα θαη έμσ. Αλ απηφ ην άηνκν 

                                                 
3
 Σηελδί Σδνπάλγθ: κνξθή φξζηαο ζηάζεο εμάζθεζεο ηζηγθφλγθ ηεο ρνιήο ηνπ Σάν. 

4
 Μπατρνπέη: ζεκείν βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. 
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πνπ θιέβεη ην ηζη δηαπίζησλε απηέο ηηο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη αληηιακβαλφηαλ φηη 

θάλνληαο απηφ ην αλφεην πξάγκα δίλεη ληε ζηνπο άιινπο, δελ ζα ην έθαλε θαζφινπ. 

 

Οξηζκέλα άηνκα έρνπλ πξαγκαηηθά κεγαινπνηήζεη ην ηζη: «Αλ βξίζθεζαη ζηελ Ακεξηθή, 

κπνξείο λα ιάβεηο ην ηζη πνπ εθπέκπσ» ή «Πεξίκελε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ηνίρνπ θαη ζα ιάβεηο 

ην ηζη πνπ εθπέκπσ». Κάπνηνη άλζξσπνη είλαη πνιχ επαίζζεηνη θαη κπνξνχλ λα ληψζνπλ ην ηζη 

φηαλ εθπέκπεηαη. Χζηφζν ην ηζη δελ δηαδίδεηαη ζ’ απηή ηε δηάζηαζε. Γηαδίδεηαη ζε άιιε 

δηάζηαζε, φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο ηέηνηνο ηνίρνο. Γηαηί δελ κπνξείηε λα ληψζεηε νηηδήπνηε, 

φηαλ έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ εθπέκπεη ηζη ζε έλαλ αλνηρηφ ρψξν; Δίλαη γηαηί ζηελ άιιε 

δηάζηαζε ππάξρεη έλα δηαρσξηζηηθφ κέζν εθεί. Έηζη ην ηζη δελ έρεη απηή ηε κεγάιε 

δηαπεξαζηηθή δχλακε πνπ πεξηγξάθεη ν θφζκνο. 

 

Απηφ πνπ πξάγκαηη έρεη απνηέιεζκα είλαη ην γθνλγθ. ηαλ έλαο αζθνχκελνο κπνξεί λα 

εθπέκπεη γθνλγθ, δελ έρεη πηα ηζη. Απηφ πνπ εθπέκπεη είλαη χιε πςειήο ελέξγεηαο, πνπ κε ην 

Σξίην Μάηη γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ κηα κνξθή θσηφο. ηαλ απηφ πξνβάιιεηαη ζε θάπνηνλ, απηφο 

ζα λνηψζεη δέζηε θαη κπνξεί άκεζα λα ζπγθξαηήζεη έλαλ θνηλφ άλζξσπν. Αιιά δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο νινθιεξσηηθά, έρεη κφλν θαηαζηαιηηθή επίδξαζε. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο 

λα ζεξαπεχζεη αξξψζηηεο πξαγκαηηθά, ζα πξέπεη λα έρεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Τπάξρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα γηα θάζε αξξψζηηα. ην πιένλ κηθξνζθνπηθφ επίπεδν θάζε 

κηθξνζθνπηθφ ζσκαηίδην ηνπ γθνλγθ ζαο έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε εζάο. Μπνξεί λα αλαγλσξίδεη 

αλζξψπνπο, είλαη δσληαλή νληφηεηα κε επθπΐα θαη είλαη χιε πςειήο ελέξγεηαο. Έηζη αλ θάπνηνο 

πάεη λα ην θιέςεη, πψο κπνξεί λα κείλεη κ’ απηφλ; Γελ ζα κείλεη εθεί θαη νχηε απηφο ζα 

κπνξνχζε λα ηελ θξαηήζεη εθεί, εθφζνλ δελ αλήθεη ζ’ απηφλ. Κάζε γλήζηνο αζθνχκελνο έρεη 

έλαλ δάζθαιν πνπ ηνλ θξνληίδεη, αθνχ αλαπηχμεη γθνλγθ. Απηφο ν δάζθαινο είλαη εθεί πάλσ θαη 

βιέπεη ηα φζα θάλεη. Έηζη, εάλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα ηνπ πάξεη ηα πξάγκαηά ηνπ, ν δάζθαιφο 

ηνπ δελ ζα ην αθήζεη λα ζπκβεί. 

πιιέγνληαο Σζη 

Ζ «θινπή ηνπ ηζη» θαη ε «ζπιινγή ηνπ ηζη» δελ είλαη δεηήκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα 

ζαο θαηαηνπίζνπκε, ηε ζηηγκή πνπ ζαο δηδάζθνπκε άζθεζε θαιιηέξγεηαο πξνο αλψηεξα επίπεδα. 

Κάλσ ιφγν γη’ απηά, δηφηη ζέισ λα απνθαηαζηήζσ ηελ ππφιεςε ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, λα 

θάλσ κεξηθά θαιά πξάγκαηα θαη λα εθζέζσ απηά ηα άζρεκα θαηλφκελα γηα ηα νπνία θαλέλαο 

δελ έρεη κηιήζεη ζην παξειζφλ. Θέισ φινη ζαο λα ηα γλσξίδεηε, γηαηί πηζηεχσ φηη απηφ ζα 

βνεζήζεη θάπνηνπο αλζξψπνπο λα ζηακαηήζνπλ λα θάλνπλ δηαξθψο θαθά πξάγκαηα, αιιά θαη 

κεξηθνχο πνπ δελ μέξνπλ ηελ αιήζεηα γηα ην ηζηγθφλγθ λα ζηακαηήζνπλ λα θνβνχληαη ζπλερψο 

απ’ απηφ. 

 

Σν ζχκπαλ είλαη γεκάην ηζη. Μεξηθνί άλζξσπνη κηινχλ γηα ην «επνπξάλην γηαλγθ» ηζη θαη 

ην «επίγεην γηλ» ηζη. Αθνχ θη εζείο είζηε ζηνηρείν ηνπ ζχκπαληνο, εκπξφο ζπιιέμηε ηζη. Αιιά 

νξηζκέλα άηνκα δελ καδεχνπλ ην ηζη ηνπ ζχκπαληνο. Δίλαη εηδηθεπκέλνη ζην λα δηδάζθνπλ 

θφζκν λα καδεχεη ην ηζη ησλ θπηψλ. Δθηφο απηνχ ην έρνπλ θηφιαο ηαμηλνκήζεη κε βάζε ηελ 

πείξα ηνπο: «Σν Σζη ηεο Λεχθαο είλαη άζπξν ή ην Σζη ηνπ Πεχθνπ είλαη θίηξηλν. Πψο θαη Πφηε 

λα πγθεληξψζεηε απηφ ην Σζη… θ.ιπ.». Κάπνηνο επίζεο είπε: «Τπήξρε έλα δέληξν κπξνζηά 

απφ ην ζπίηη καο θαη πέζαλε επεηδή κάδεςα ην ηζη ηνπ». Ση είδνπο ηθαλφηεηα είλαη απηή; Γελ 

είλαη θαθή πξάμε; ινη γλσξίδνπλ φηη φηαλ πξαγκαηηθά αζθνχκε θαιιηέξγεηα, αλαδεηνχκε 

ζεηηθά κελχκαηα θαη ζπληαχηηζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Γελ ζα έπξεπε λα 

εμαζθείηε αλ – θαινζχλε; Γηα λα ζπληαπηηζηείηε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, ην 

Σδελ-αλ-Ρελ, πξέπεη λα αζθείηε αλ. Αλ δηαξθψο θάλεηε αδηθίεο, πψο ζα απμήζεηε ην γθνλγθ 

ζαο; Πψο ζα κπνξέζεηε λα ζεξαπεχζεηε ηηο αξξψζηηεο ζαο; Απηφ δελ είλαη ην αληίζεην απ’ απηφ 

πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη αζθνχκελνί καο; Καη απηφ αθφκα είλαη αθαίξεζε δσήο θαη δηάπξαμε 

αδηθίαο! Κάπνηνο ίζσο λα πεη: «ζν πην πνιιά ιεο ηφζν πην αδηαλφεηα είλαη. Μαο είπεο πσο ην 

λα ζθνηψζεηο έλα δψν είλαη αθαίξεζε δσήο θαη ηψξα καο ιεο πσο ην λα ζθνηψζεηο έλα θπηφ 

είλαη επίζεο αθαίξεζε δσήο». κσο πξάγκαηη έηζη είλαη. Ο Βνπδηζκφο κίιεζε γηα ηε ζακζάξα. 

Ίζσο λα κεηελζαξθσζείηε ζε θπηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζακζάξα. Έηζη ιέγεηαη ζηνλ Βνπδηζκφ. 

Δκείο εδψ δελ ην ζέηνπκε έηζη, αιιά ιέκε ζ’ φινπο φηη θαη ηα δέληξα είλαη θη απηά δσέο. Καη φρη 
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κφλν έρνπλ δσή, αιιά έρνπλ θαη λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ. 

 

Θα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Τπάξρεη έλα άηνκν ζηελ Ακεξηθή πνπ εηδηθεχεηαη ζε 

ειεθηξνληθέο κειέηεο θαη δηδάζθεη άιινπο πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ αληρλεπηέο ςεχδνπο. Μηα 

κέξα ηνχ ήξζε μαθληθά κηα ηδέα. Σνπνζέηεζε ηα δχν άθξα ηνπ αληρλεπηή ςεχδνπο ζε έλα θπηφ 

γιάζηξαο θαη έπεηηα έξημε λεξφ ζηηο ξίδεο ηνπ. Μεηά απ’ απηφ είδε φηη ε βειφλα ηνπ αληρλεπηή 

ςεχδνπο γξήγνξα ζρεκάηηζε κηα θακπχιε. Απηή ε θακπχιε ήηαλ ίδηα κε απηή πνπ ζρεκαηίδεηαη 

φηαλ ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη κηα ζχληνκε ζηηγκή ελζνπζηαζκνχ θαη ραξάο. Σε ζηηγκή 

εθείλε ζνθαξίζηεθε. Πψο κπνξεί έλα θπηφ λα έρεη αηζζήκαηα; Ήζειε ζρεδφλ λα βγεη ζηνπο 

δξφκνπο θαη λα ην θσλάμεη: «Σα θπηά έρνπλ αηζζήκαηα!». Με ηνλ νίζηξν απ’ απηφ ην ζπκβάλ 

ζπλέρηζε ηελ έξεπλά ηνπ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα θαη έθαλε πνιιά πεηξάκαηα. 

 

Κάπνηα ζηηγκή έβαιε δχν θπηά καδί θαη δήηεζε απφ έλαλ καζεηή ηνπ λα παηήζεη ην έλα 

θπηφ κέρξη ζαλάηνπ κπξνζηά ζην άιιν θπηφ. Σφηε πήξε ην άιιν θπηφ κέζα ζε έλα δσκάηην θαη 

ην ζπλέδεζε ζηνλ αληρλεπηή ςεχδνπο. Εήηεζε απφ πέληε καζεηέο ηνπ λα κπνπλ ζην δσκάηην κε 

ηε ζεηξά. Σν θπηφ δελ είρε θακία αληίδξαζε φηαλ νη πξψηνη ηέζζεξηο καζεηέο κπήθαλ ζην 

δσκάηην. ηαλ ν πέκπηνο καζεηήο, απηφο πνπ είρε θαηαζηξέςεη ην πξψην θπηφ, κπήθε ζην 

δσκάηην, αθφκε θαη πξηλ πιεζηάζεη ην θπηφ, ε ειεθηξνληθή βειφλα γξήγνξα ζρεκάηηζε κηα 

θακπχιε πνπ παξάγεηαη κφλν φηαλ έλα άηνκν θνβάηαη. Έκεηλε θαηάπιεθηνο! Απηφ ην ζπκβάλ 

ππνδειψλεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα: Πάληα πηζηεχακε φηη ν άλζξσπνο είλαη αλψηεξε δσή 

πνπ έρεη αηζζεηήξηεο ηθαλφηεηεο, πνπ κπνξεί λα μερσξίδεη ηα πξάγκαηα θαη πνπ έρεη κπαιφ κε ην 

νπνίν κπνξεί λα ηα αλαιχεη. Πψο κπνξνχλ ηα θπηά λα δηαθξίλνπλ πξάγκαηα; Απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη θαη απηά έρνπλ αηζζεηήξηα φξγαλα; ην παξειζφλ, αλ θάπνηνο έιεγε φηη ηα θπηά έρνπλ 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ζθέςε, αηζζήκαηα θαη φηη κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ θφζκν, απηφο ν 

άλζξσπνο ζα απνθαινχληαλ πξνιεπηηθφο. Καη δελ είλαη κφλν απηφ, ζε θάπνηα πξάγκαηα 

θαίλεηαη πσο ηα θπηά ζήκεξα έρνπλ μεπεξάζεη θαη εκάο ηνπο αλζξψπνπο. 

 

Μηα κέξα ζπλέδεζε έλαλ αληρλεπηή ςεχδνπο ζε έλα θπηφ θαη αλαξσηήζεθε: «Ση είδνπο 

πείξακα λα θάλσ; Αο θάςσ ηα θχιια ηνπ λα δσ πψο ζα αληηδξάζεη». Μ’ απηή ηε ζθέςε, αθφκα 

θαη πξηλ θάςεη ηα θχιια, ε ειεθηξνληθή βειφλα γξήγνξα ζρεκάηηζε κηα θακπχιε νιφηδηα κε 

εθείλε πνπ παξάγεηαη κφλν φηαλ θάπνηνο θσλάδεη γηα βνήζεηα. Απηή ε ππεξαηζζεηηθή 

ηθαλφηεηα ζην παξειζφλ νλνκαδφηαλ ηειεπάζεηα. Δίλαη κηα αλεθδήισηε αλζξψπηλε ιεηηνπξγία 

θαη κηα έκθπηε ηθαλφηεηα. ήκεξα φκσο ε αλζξψπηλε θπιή έρεη εθθπιηζηεί. Γηα λα αλαθηήζεηε 

απηέο ηηο ηθαλφηεηεο, πξέπεη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα απφ ηελ αξρή θαη λα επηζηξέςεηε ζηνλ 

αξρηθφ, αιεζηλφ ζαο εαπηφ θαη ζηελ αξρηθή ζαο θχζε. Χζηφζν ηα θπηά ηηο έρνπλ θαη γλσξίδνπλ 

ηη ζθέθηεζηε. Αθνχγεηαη εληειψο αζχιιεπην, αιιά απηφ ήηαλ πξαγκαηηθφ επηζηεκνληθφ 

πείξακα. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξα πεηξάκαηα, πεξηιακβάλνληαο θαη εμέηαζε ηεο 

ηθαλφηεηαο «Δπηξξνή απφ Μαθξηλή Απφζηαζε». Ζ δεκνζίεπζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ πξνθάιεζε 

κεγάιε αίζζεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

Βνηαλνιφγνη ζε δηάθνξεο ρψξεο –θαη ζηε δηθή καο ρψξα– έρνπλ ήδε αξρίζεη έξεπλα ζ’ 

απηφλ ηνλ ηνκέα θαη απηφ δελ ζεσξείηαη πιένλ πξνιεπηηθφ. Σηο πξνάιιεο είρα πεη θάηη: ηη απηά 

πνπ ζήκεξα ε αλζξσπφηεηά καο έρεη βηψζεη, εθεχξεη θαη αλαθαιχςεη θηάλνπλ θαη πεξηζζεχνπλ 

γηα λα αιιάμνπλ ηα ησξηλά καο δηδαθηηθά βηβιία. κσο νη παιηέο αληηιήςεηο θαη νη ζπκβαηηθέο 

λννηξνπίεο αζθνχλ αθφκα κεγάιε επηξξνή θη έηζη νη άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα 

αλαγλσξίζνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Κη νχηε θαλέλαο ηα νξγαλψλεη ζπζηεκαηηθά. 

 

ηαλ ήκνπλ ζε έλα πάξθν ζηα βνξεηναλαηνιηθά, παξαηήξεζα έλα αιζχιιην απφ πεχθα 

πνπ είραλ πεζάλεη. Κάπνηνη άλζξσπνη εμαζθνχζαλ εθεί έλα –πνηνο μέξεη ηη– είδνο ηζηγθφλγθ. 

Κπιηφληνπζαλ παληνχ ζε φιν ην έδαθνο θαη κεηά ζπγθέληξσλαλ ηζη απφ ηε κηα κε ηα πφδηα ηνπο 

θαη απφ ηελ άιιε κε ηα ρέξηα ηνπο. Λίγν αξγφηεξα ηα πεχθα εθεί θηηξίληζαλ θαη πέζαλαλ. Ήηαλ 

θαιή ή θαθή πξάμε απηφ πνπ έθαλαλ; πσο ην βιέπνπκε εκείο νη αζθνχκελνη απηφ είλαη 

αθαίξεζε δσήο. Δζείο είζηε αζθνχκελνο. Δπνκέλσο πξέπεη λα είζηε θαιφο άλζξσπνο, βαζκηαία 

λα ζπληαπηηζηείηε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο θαη λα απαιιαρηείηε απ’ απηά ηα θαθά 

ζαο πξάγκαηα. Αθφκα θαη απφ ηε ζθνπηά ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ αλ ην δνχκε, απηφ δελ 

ήηαλ θαιή πξάμε. Πξνμελνχλ δεκηά ζε δεκφζηα ηδηνθηεζία, θαηαζηξέθνπλ ηε ρισξίδα θαη 
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δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Γελ είλαη θαιή πξάμε απφ νπνηαδήπνηε άπνςε. Σν 

ζχκπαλ είλαη γεκάην ηζη, πεγαίλεηε θαη καδέςηε φζν ζέιεηε. Οξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ πνιιή 

ελέξγεηα. Αθνχ εμαζθψληαο θηάζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, κπνξνχλ φλησο κε έλα 

λεχκα ηνπ ρεξηνχ ηνπο λα καδέςνπλ ην ηζη ησλ θπηψλ απφ κηα κεγάιε έθηαζε. Δληνχηνηο απηφ 

δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηζη – καδέςηε φζν πην πνιχ κπνξείηε – θαη ηη κ’ απηφ; ηαλ 

νξηζκέλα άηνκα πάλε ζην πάξθν, δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν παξά κφλν απηφ. Καη ιέλε: «Γελ 

ρξεηάδεηαη λα εμαζθήζσ ηζηγθφλγθ. Φηάλεη λα καδέςσ ηζη θαζψο πεξπαηψ θαη είκαη εληάμεη. Ζ 

εμάζθεζή κνπ ηειείσζε. Φηάλεη λα καδέςσ ηζη». Ννκίδνπλ φηη ην ηζη είλαη γθνλγθ. ηαλ νη 

άλζξσπνη πιεζηάδνπλ απηφ ην άηνκν, ληψζνπλ κηα ςχρξα λα βγαίλεη απφ ην ζψκα ηνπ. Σν ηζη 

ησλ θπηψλ δελ είλαη θχζεο γηλ; Οη αζθνχκελνη πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ γηλ θαη 

ηνπ γηαλγθ. Αλ θαη ην ζψκα απηνχ ηνπ αηφκνπ κπξίδεη ζαλ πεχθν, αθφκα πηζηεχεη φηη ηα πάεη 

θαιά ζηελ εμάζθεζή ηνπ. 

Απηόο πνπ Αζθεί Καιιηέξγεηα Απνθηά ην Γθνλγθ 

Απηή είλαη κηα πξαγκαηηθά ζεκαληηθφηαηε αξρή: Απηφο πνπ αζθεί θαιιηέξγεηα είλαη θαη 

απηφο πνπ απνθηά ην γθνλγθ. ηαλ κε ξσηνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Φάινπλ Νηάθα, ιέσ 

φηη ζην Φάινπλ Νηάθα κπνξεί «ην γθνλγθ λα θαιιηεξγεί ηνλ αζθνχκελν» θαη έηζη κεηψλεηαη ν 

ρξφλνο ηεο εμάζθεζεο. Δλψ ιχλεη ην πξφβιεκα ηνπ αλεπαξθνχο ρξφλνπ γηα εμάζθεζε, ηελ ίδηα 

ζηηγκή ν αζθνχκελνο ζπλερίδεη λα θαιιηεξγείηαη αδηάθνπα. Παξάιιεια ε εμάζθεζή καο είλαη 

γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Σα θπζηθά καο ζψκαηα ζα ππνζηνχλ 

κεγάιεο αιιαγέο. Σν Φάινπλ Νηάθα έρεη έλα αθφκε πιενλέθηεκα, ην θπξηφηεξν, πνπ δελ έρσ 

αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο. κσο ζήκεξα ζα ην απνθαιχςσ, θη απηφ επεηδή αθνξά έλα δήηεκα 

ηεξάζηηαο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη έρεη εμαηξεηηθά κεγάιν αληίθηππν ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. Καλείο ζηελ ηζηνξία δελ έρεη ηνικήζεη λα ην απνθαιχςεη. Γελ επηηξεπφηαλ λα ην 

θάλεη. Χζηφζν δελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα κελ ην γλσζηνπνηήζσ. 

 

Οξηζκέλνη καζεηέο έρνπλ πεη: «Κάζε πξφηαζε πνπ ν Γάζθαινο Λη Υνλγθηδί ιέεη είλαη θη 

έλα νπξάλην κπζηηθφ, κηα απνθάιπςε ησλ νπξάλησλ κπζηηθψλ». Δκείο σζηφζν πξαγκαηηθά 

νδεγνχκε ηνπο αλζξψπνπο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα, πξαγκαηηθά ζψδνπκε αλζξψπνπο. Πξέπεη 

λα είκαζηε ππεχζπλνη απέλαληη ζε φινπο ζαο θαη απηή είλαη κηα επζχλε πνπ κπνξνχκε λα 

αλαιάβνπκε. Δπνκέλσο δελ είλαη απνθάιπςε νπξάλησλ κπζηηθψλ. Δάλ θάπνηνο απιά πάεη θαη 

κηιάεη γη’ απηά απεξίζθεπηα, ηφηε απηφ φλησο ζα είλαη απνθάιπςε νπξάλησλ κπζηηθψλ. ήκεξα 

ζα γλσζηνπνηήζνπκε ζην θνηλφ απηφ ην δήηεκα – ην δήηεκα ηνπ πνηνο εμαζθεί θαιιηέξγεηα θαη 

πνηνο απνθηά ην γθνλγθ. Απ’ φ,ηη βιέπσ φινη νη ηξφπνη άζθεζεο ζήκεξα –θαη απηφ 

πεξηιακβάλεη φινπο ηεο ρνιήο ηνπ Φν, ηεο ρνιήο ηνπ Σάν θαη ηεο ρνιήο ηνπ Σζίκελ αλά ηελ 

ηζηνξία– έρνπλ φινη θαιιηεξγήζεη ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη ην Βνεζεηηθφ 

Πλεχκα πνπ έρεη απνθηήζεη ην γθνλγθ. Σν Κχξην Πλεχκα (Κχξηα πλείδεζε) πνπ εκείο 

αλαθέξνπκε εδψ είλαη ν δηθφο ζαο λνπο. Πξέπεη λα έρεηε ζπλείδεζε ηνπ ηη ζθέθηεζηε θαη ηη 

θάλεηε. Απηφο είλαη ν γλήζηνο, πξαγκαηηθφο εαπηφο ζαο. κσο δελ έρεηε ηδέα γηα ην ηη θάλεη ην 

Βνεζεηηθφ ζαο Πλεχκα. Παξ’ φιν πνπ εζείο θαη απηφ γελληέζηε ηαπηφρξνλα, κε ην ίδην φλνκα, 

ηελ ίδηα εκθάληζε θαη ειέγρεηε επίζεο ην ίδην ζψκα, ζηελ θπξηνιεμία δελ είλαη ην ίδην άηνκν κ’ 

εζάο. 

 

Τπάξρεη κηα αξρή ζην ζχκπαλ: Απηφο πνπ ράλεη, θεξδίδεη. Απηφο πνπ αζθεί θαιιηέξγεηα 

απνθηά ην γθνλγθ. ινη νη ηξφπνη άζθεζεο αλά ηελ ηζηνξία έρνπλ δηδάμεη ηνπο αλζξψπνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζήο ηνπο, λα κπαίλνπλ ζε θαηάζηαζε χπλσζεο θαη λα κε ζθέθηνληαη 

ηίπνηα. Σφηε κπαίλνπλ ζε βαζεηά ζπγθέληξσζε – ηέηνηα ζπγθέληξσζε πνπ ηειηθά ράλνπλ ηελ 

αίζζεζε ησλ πάλησλ. Οξηζκέλα άηνκα θάζνληαη ζε δηαινγηζκφ γηα ηξεηο ψξεο θαη ηνπο κνηάδεη 

ζαλ λα έρεη πεξάζεη κφλν κηα ζηηγκή. Άιινη πηζαλφλ λα ζαπκάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. κσο εμαζθήζεθαλ ζηα αιήζεηα; Οχηε νη ίδηνη ην 

γλσξίδνπλ. Κη απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηε ρνιή ηνπ Σάν, ζηελ νπνία δηδάζθνπλ φηη "ην «ζίζαλ»
5
 

πεζαίλεη θαη ην Αξρέγνλν Πλεχκα γελληέηαη". Απηφ πνπ απηνί αλαθέξνπλ ζαλ «ζίζαλ», εκείο ην 

απνθαινχκε «Κχξην Πλεχκα» θαη απηφ πνπ αλαθέξνπλ ζαλ «Αξρέγνλν Πλεχκα», εκείο ην 

                                                 
5
 ίζαλ: ηαντζηηθφο φξνο γηα ην Κχξην Πλεχκα. 
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απνθαινχκε «Βνεζεηηθφ Πλεχκα». Αλ ην ζίζαλ ζαο πξαγκαηηθά πεζάλεη, ζα είζηε πξαγκαηηθά 

πεζακέλνο θαη δελ ζα έρεηε «Κχξην Πλεχκα». Κάπνηνο απφ έλαλ άιιν ηξφπν εμάζθεζεο κνπ 

είπε: «Γάζθαιε, φηαλ εμαζθνχκαη δελ κπνξψ λα αλαγλσξίζσ θαλέλαλ ζην ζπίηη κνπ». Καη 

θάπνηνο άιινο κνπ είπε: «Γελ ρξεηάδεηαη λα ζεθσζψ λσξίο ην πξσί ή λα κείλσ σο αξγά ην 

βξάδπ γηα λα εμαζθήζσ φπσο ην θάλνπλ νη άιινη. Αθνχ πάσ ζπίηη, μαπιψλσ ζηνλ θαλαπέ θαη 

βγαίλσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ γηα λα εμαζθεζψ. Δλψ είκαη μαπισκέλνο εθεί, βιέπσ ηνλ εαπηφ κνπ 

λα εμαζθεί». Σν βξήθα πνιχ ιππεξφ, αιιά θαη πάιη δελ είλαη θαη ηφζν ιππεξφ. 

 

Γηαηί ζψδνπλ ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα; Ο παζίγλσζηνο Αζάλαηνο Λνπ Νηνλγθκπίλ
6
 είπε 

θάπνηε: «Καιχηεξα λα ζψζσ έλα δψν, παξά έλαλ άλζξσπν». Πξαγκαηηθά είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιν λα μππλήζνπλ νη άλζξσπνη, αθνχ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη είλαη ρακέλνη ζηηο 

ςεπδαηζζήζεηο ηεο ζπλεζηζκέλεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Γελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο 

πξνζθνιιήζεηο ηνπο, κπξνζηά ζηα ρεηξνπηαζηά νθέιε. Αλ δελ κε πηζηεχεηε, θνηηάμηε πψο κεηά 

ην ηέινο απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ κεξηθνί ζα βγνπλ απ’ απηή ηελ αίζνπζα πάιη ζαλ θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη. Αλ θάπνηνο ηνπο πξνζβάιιεη ή πέζεη πάλσ ηνπο, δελ ζα ην αλερηνχλ. Μεηά απφ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ ζα βιέπνπλ θαζφινπ ηνλ εαπηφ ηνπο σο αζθνχκελν. Ηζηνξηθά πνιινί 

θαιιηεξγεηέο έρνπλ αληηιεθζεί απηή ηε ιεπηνκέξεηα: Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζσζνχλ νη 

άλζξσπνη, γηαηί ε Κχξηα πλείδεζή ηνπο είλαη ππεξβνιηθά ρακέλε κέζα ζηελ ςεπδαίζζεζε. 

Οξηζκέλνη έρνπλ θαιή αληηιεπηηθφηεηα θαη ζα ην θαηαιάβνπλ επζχο ακέζσο κε κηα κφλν 

ππφδεημε. Οξηζκέλνη άιινη δελ ζα ζαο πηζηέςνπλ φ,ηη θαη αλ πείηε. Ννκίδνπλ φηη ιέηε παξακχζηα. 

Δλψ κηιήζακε ηφζν πνιχ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ, απηφ ην άηνκν κφιηο βξεζεί 

αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο επηζηξέθεη ζηνπο παιηνχο ηνπ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. 

Ννκίδεη φηη ηα πξαγκαηηθά θαη ρεηξνπηαζηά νθέιε πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ είλαη ρξήζηκα 

θαη ζα ηα επηδηψμεη. Ο Φα πνπ ν Γάζθαιφο ηνπ έρεη δηδάμεη αθνχγεηαη επίζεο ινγηθφο, αιιά δελ 

κπνξεί λα αθνινπζεζεί. Δίλαη πνιχ δπζθνιφηεξν λα ζσζεί ην Κχξην Πλεχκα ελφο αλζξψπνπ, 

ελψ ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα κπνξεί λα δεη ζθελέο ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Δπνκέλσο ζθέθηνληαη: 

«Γηα πνην ιφγν λα ζψζσ ην Κχξην Πλεχκα ζνπ; Σν Βνεζεηηθφ ζνπ Πλεχκα είλαη πάιη εζχ. Αλ 

ζψζσ εθείλν, ην ίδην δελ είλαη; Καη ηα δχν είζαη εζχ, έηζη φπνηνο θαη αλ ην ιάβεη ζα είλαη ζαλ λα 

ην απνθηάο εζχ. Δίηε έηζη είηε αιιηψο εζχ είζαη απηφο πνπ ην ιακβάλεη». 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα πεξηγξάςσ πην ζπγθεθξηκέλα ηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Αλ έρεηε ηελ ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ηεο δηφξαζεο, ίζσο λα κπνξείηε λα δείηε 

απηή ηε ζθελή: πνηε θάζεζηε γηα δηαινγηζκφ, βιέπεηε πσο κφιηο κπείηε ζε θαηάζηαζε 

έθζηαζεο «σσσπ!» – θάπνηνο κε ηε δηθή ζαο εκθάληζε θεχγεη μαθληθά απφ ην ζψκα ζαο. Αιιά, 

αλ πξνζπαζήζεηε λα ηνπο δηαθξίλεηε, πνηνο είζηε πξαγκαηηθά εζείο; Δζείο θάζεζηε αθξηβψο εδψ. 

Μεηά βιέπεηε φηη αθνχ απηφ ην άηνκν θεχγεη απφ ην ζψκα ζαο, έξρεηαη ν δάζθαιφο ηνπ λα ηνλ 

πάξεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα ζε κηα δηάζηαζε δεκηνπξγεκέλε απφ ηνλ δάζθαιν. Μπνξεί λα 

έρεη ηε κνξθή κηαο πεξαζκέλεο θνηλσλίαο ή ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο ή αθφκα κηαο θνηλσλίαο 

ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Ο δάζθαινο ηνχ δηδάζθεη ηελ εμάζθεζε θαη πεξλά έλα πιήζνο απφ 

δνθηκαζίεο γηα κία κε δχν ψξεο θαζεκεξηλά. Ζ ζηηγκή πνπ απηφο ν άλζξσπνο ηειεηψλεη ηελ 

εμάζθεζή ηνπ θαη γπξίδεη πίζσ είλαη αθξηβψο ε ζηηγκή πνπ θη εζείο βγαίλεηε απφ ηελ θαηάζηαζε 

έθζηαζεο. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα γηα φζνπο κπνξνχλ λα δνπλ. 

 

Δίλαη αθφκα πην ζιηβεξφ γηα θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα δεη. Απηφο ν άλζξσπνο δελ έρεη 

ηδέα. Κάζεηαη εθεί γηα δχν ψξεο ζε θαηάζηαζε χπλσζεο θαη κεηά μππλά δαιηζκέλνο θαη κε 

γλσξίδνληαο ηίπνηα. αλ ηξφπν εμάζθεζεο νξηζκέλα άηνκα απνθνηκηνχληαη γηα δχν ή ηξεηο ψξεο 

θαη δίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο νινθιεξσηηθά ζε άιινπο. Δίλαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εμάζθεζε 

γίλεηαη πεξηνδηθά, κε θαζηζηφ δηαινγηζκφ θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε κέξα. 

Τπάξρνπλ επίζεο άλζξσπνη πνπ ηελ ηειεηψλνπλ κνλνκηάο. Μπνξεί λα έρεηε αθνχζεη γηα ηνλ 

Μπνληηληάξκα πνπ θάζηζε κπξνζηά ζε έλαλ ηνίρν γηα ελληά ρξφληα. ην παξειζφλ ππήξραλ 

πνιινί κνλαρνί πνπ θάζνληαλ γηα δεθαεηίεο. Ζ πην καθξφρξνλε πεξίνδνο θαζηζηνχ δηαινγηζκνχ 

πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ ηζηνξία είλαη πάλσ απφ ελελήληα ρξφληα. Τπήξμαλ θαη άιινη πνπ 

θάζηζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Αθφκε θαη κε ππθλή ζθφλε πάλσ ζηα βιέθαξά ηνπο θαη γξαζίδη 

λα κεγαιψλεη ζην ζψκα ηνπο ζπλέρηδαλ λα θάζνληαη εθεί. Οξηζκέλνη ην δηδάζθνπλ απηφ θαη ζηε 

ρνιή ηνπ Σάν. Ηδηαίηεξα νξηζκέλνη ηξφπνη άζθεζεο ζηε ρνιή ηνπ Σζίκελ δηδάζθνπλ ηνλ χπλν 

                                                 
6
 Λνπ Νηνλγθκπίλ: έλαο απφ ηηο νθηψ ζεφηεηεο ζηε ρνιή ηνπ Σάν. 
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σο κνξθή εμάζθεζεο. Κάπνηνο κπνξεί λα θνηκεζεί γηα δεθαεηίεο ρσξίο λα βγεη απφ ηελ έθζηαζε 

θαη ρσξίο λα μππλήζεη. Αιιά πνηνο έρεη εμαζθεζεί; Δίλαη ην Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα πνπ έρεη 

βγεη έμσ γηα λα εμαζθεζεί. Αλ κπνξνχζε λα ην δεη, ζα έβιεπε ηνλ δάζθαιν λα εθπαηδεχεη ην 

Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα. ζν γηα ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα κπνξεί θη απηφ λα ρξσζηά πνιχ θάξκα 

θαη ν δάζθαιφο ηνπ λα κελ κπνξεί λα εμαιείςεη φιν ην θάξκα ηνπ. Έηζη ν δάζθαιφο ηνπ ζα ηνπ 

πεη: «Πξέπεη λα εμαζθεζείο ζθιεξά εδψ. Φεχγσ ηψξα θαη ζα γπξίζσ ζε ιίγν θαηξφ. Πεξίκελέ 

κε». 

 

Ο Γάζθαινο μέξεη πνιχ θαιά ηη ζα γίλεη, αιιά παξ’ φια απηά πξέπεη λα ην θάλεη κ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν. Σφηε έξρνληαη δαίκνλεο λα ην θνβίζνπλ ή κεηακνξθψλνληαη ζε φκνξθεο γπλαίθεο γηα 

λα ην μεινγηάζνπλ. πκβαίλνπλ παληφο είδνπο πξάγκαηα. χληνκα νη δαίκνλεο αληηιακβάλνληαη 

φηη απηφ πξαγκαηηθά δελ επεξεάδεηαη νχηε ζην ειάρηζην. Κη απηφ επεηδή είλαη ζρεηηθά 

επθνιφηεξν γηα ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, αθνχ κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ 

αιήζεηα. ληαο απειπηζκέλνη νη δαίκνλεο, γηα λα μεζπκάλεη ν ζπκφο ηνπο, αιιά θαη γηα 

εθδίθεζε, ζέινπλ λα ηνπ πάξνπλ ηε δσή θαη φλησο ην ζθνηψλνπλ. Έηζη ζε κηα ζηηγκή ηα ρξέε 

ηνπ μεπιεξψλνληαη φια. Αθνχ πεζάλεη, ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα ζα αλαδπζεί ζαλ κηα αχξα 

θαπλνχ πνπ πεξηθέξεηαη εδψ θαη εθεί θαη ζα κεηελζαξθσζεί ζε κηα πνιχ θησρή νηθνγέλεηα. Σν 

παηδί ζα αξρίζεη λα ππνθέξεη απφ κηθξή ειηθία. ηαλ κεγαιψζεη θαη κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη, ν 

δάζθαιφο ηνπ ζα επηζηξέςεη. Βέβαηα ην παηδί δελ κπνξεί λα ηνλ αλαγλσξίζεη. Υξεζηκνπνηψληαο 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, ν δάζθαινο ζα μεθιεηδψζεη ηελ απνζεθεπκέλε ηνπ κλήκε. Ακέζσο ζα 

ζπκεζεί ηα πάληα. «Απηφο δελ είλαη ν δάζθαιφο κνπ;». Ο δάζθαινο ζα ηνπ πεη: «Δίλαη θαηξφο λα 

αξρίζεηο ηελ εμάζθεζε». Κη έηζη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ν δάζθαινο ζα ηνπ κεηαδψζεη ηε 

δηδαζθαιία. 

 

Αθνχ ν δάζθαινο ηειεηψζεη κε ηε κεηάδνζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζα ηνπ πεη: «Αθφκα έρεηο 

πνιιέο πξνζθνιιήζεηο πνπ πξέπεη λα αθαηξεζνχλ. Πξέπεη λα παο λα πεξηπιαλεζείο». Ζ 

πεξηπιάλεζε κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη πνιχ βαζαληζηηθή – ζα γπξλάεη απφ κέξνο ζε κέξνο 

δεηηαλεχνληαο γηα θαγεηφ θαη ζα ζπλαληά παληφο είδνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ην ηαπεηλψλνπλ, ζα 

ην πξνζβάινπλ θαη ζα ην εθκεηαιιεχνληαη. Θα ζπλαληήζεη παληφο είδνπο πξάγκαηα. Απηφ ζα 

ζπκπεξηθέξεηαη σο αζθνχκελνο, ζα δηαηεξεί ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο ζε θαιή ηζνξξνπία, 

δηαξθψο πξνζέρνληαο θαη βειηηψλνληαο ην ζίλζηλγθ ηνπ θαη δελ ζα ζπγθηλείηαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο –πιηθνχο θαη κε– πεηξαζκνχο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα 

πεξηπιαλήζεσλ, ζα γπξίζεη πίζσ. Ο δάζθαινο ζα ηνπ πεη: «Έρεηο ήδε πεηχρεη ην Σάν θαη έρεηο 

νινθιεξψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ζνπ. Αλ δελ έρεηο ηίπνηα άιιν λα θάλεηο, κπνξείο λα ηα καδέςεηο 

θαη λα εηνηκαζηείο λα θχγεηο. Αλ ππάξρεη θάηη αθφκα πνπ έρεηο λα θάλεηο, εκπξφο πήγαηλε λα 

ηειεηψζεηο απηέο ηηο ππνζέζεηο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ». Έηζη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ην 

Βνεζεηηθφ Πλεχκα επηζηξέθεη. Μφιηο ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα επηζηξέςεη, ην Κχξην Πλεχκα 

βγαίλεη απφ ηελ έθζηαζε θαη ηφηε μππλάεη θαη ε Κχξηα πλείδεζή ηνπ. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη απηφο ν άλζξσπνο πνπ έρεη αζθήζεη θαιιηέξγεηα. 

Δίλαη ην Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί θαη έηζη ην Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα ζα 

απνθηήζεη ην γθνλγθ. Αιιά ην Κχξην Πλεχκα έρεη θη απηφ ππνθέξεη. ην θάησ-θάησ απηφο ν 

άλζξσπνο αθηέξσζε ηα θαιχηεξά ηνπ ρξφληα ζην λα θάζεηαη εθεί θαη έραζε φια απηά ηα ρξφληα 

πνπ ζα είρε σο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο. Σφηε ηη ζα γίλεη; Αθνχ βγαίλεη απφ ηελ έθζηαζε έρεη ηελ 

αίζζεζε φηη αλέπηπμε γθνλγθ θαη φηη απέθηεζε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Αλ ζειήζεη λα 

ζεξαπεχζεη έλαλ αζζελή ή λα θάλεη νηηδήπνηε, ζα κπνξεί λα ην θάλεη – ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα 

πξνζπαζεί λα ηνλ επραξηζηήζεη. Κη απηφ γηαηί ζην θάησ-θάησ απηφο είλαη ην Κχξην Πλεχκα θαη 

ην Κχξην Πλεχκα είλαη πνπ ειέγρεη ην ζψκα θαη παίξλεη ηηο απνθάζεηο. Καη πάλσ απ’ φια 

μφδεςε ηφζα ρξφληα, πέξαζε ζρεδφλ φιε ηε δσή ηνπ, θαζηζκέλνο εθεί. ηαλ απηφο ν άλζξσπνο 

πεζάλεη, ην Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα ζα θχγεη θαη ν θαζέλαο ηνπο ζα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηνπ. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Βνπδηζκφ, απηφο ν άλζξσπνο αθφκα ζα πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ 

ηε ζακζάξα. κσο έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ έρεη επηηπρεκέλα θαιιηεξγεζεί ζην ζψκα ηνπ θη 

έηζη έρεη ζπγθεληξψζεη πνιχ ληε. Σφηε ηη κπνξεί λα γίλεη; Πηζαλφλ ζηελ επφκελε δσή ηνπ λα 

γίλεη έλαο πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ή λα θάλεη κεγάιε πεξηνπζία. Σίπνηα πεξηζζφηεξν απφ 

απηφ. Σειηθά δελ ήηαλ κάηαηε ε θαιιηέξγεηά ηνπ; 
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Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπκε κέζα απφ πνιιέο δπζθνιίεο γηα λα πάξνπκε ηελ άδεηα λα ην 

απνθαιχςνπκε απηφ. Έρσ μεζθεπάζεη ην κπζηήξην φισλ ησλ αηψλσλ – απηφ ήηαλ ην κπζηηθφ 

ησλ κπζηηθψλ πνπ δελ κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί κε ηίπνηα. Έρσ απνθαιχςεη ηνλ ππξήλα φισλ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο αλά ηελ ηζηνξία. Γελ είπα φηη απηφ εκπεξηέρεη 

βαζχηαηνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο; Απηνί είλαη νη ιφγνη. θεθηείηε ην: Πνηα κέζνδνο ή ρνιή 

δελ αζθεί θαιιηέξγεηα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν; Καιιηεξγείζηε μαλά θαη μαλά, αιιά ρσξίο λα 

απνθηάηε θαζφινπ γθνλγθ. Γελ είλαη θξίκα; Πνηνο θηαίεη; Σα αλζξψπηλα φληα είλαη ηφζν ρακέλα 

ζηελ ςεπδαίζζεζε πνπ δελ ην αληηιακβάλνληαη απηφ, άζρεηα απφ ηηο ππνδείμεηο πνπ ηνπο 

δίλνληαη. Αλ ηνπο εμεγήζεηο θάηη απφ κηα ιίγν πςειφηεξε ζθνπηά, ην ζεσξνχλ αδηαλφεην. Αλ 

ηνπο ην εμεγήζεηο απφ ρακειφηεξε, δελ ζα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην αλψηεξν. Αθφκε θαη 

φηαλ έρσ ήδε εμεγήζεη ηα πξάγκαηα ηφζν θαζαξά, ππάξρνπλ αθφκα άηνκα πνπ ζέινπλ λα ηνπο 

ζεξαπεχζσ ηηο αξξψζηηεο. Δηιηθξηλά δελ μέξσ ηη λα πσ. Δδψ δηδάζθνπκε άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

θαη κπνξνχκε λα ζαο βνεζήζνπκε κφλν εθφζνλ αζθείηε θαιιηέξγεηα πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα.  

 

ηε δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο είλαη ε Κχξηα πλείδεζε πνπ απνθηά ην γθνλγθ. «Μήπσο 

είλαη θάηη ζαλ: απιά ιέσ πσο ε Κχξηα πλείδεζε απνθηά ην γθνλγθ θαη ηφηε ε Κχξηα πλείδεζή 

κνπ ην απνθηά;». Πνηνο ζα επέηξεπε θάηη ηέηνην; Γελ είλαη έηζη. Τπάξρνπλ θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. ινη γλσξίδνπλ φηη ζηε δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο 

δελ απνθεχγνπκε ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία φηαλ αζθνχκε θαιιηέξγεηα, νχηε 

απνκαθξπλφκαζηε απφ ηηο ζπγθξνχζεηο, νχηε πξνζπαζνχκε λα ηηο απνθχγνπκε. Έηζη κέζα ζ’ 

απηφ ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, ζα πξέπεη λα έρεηε μεθάζαξν λνπ 

θαη ζπλεηδεηά λα ράλεηε φζνλ αθνξά ην ζπκθέξνλ ζαο. ηαλ νη άιινη ζα θαηαπαηνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ζαο, δελ ζα πεγαίλεηε λα αληαγσλίδεζηε ή λα παιεχεηε γη’ απηά φπσο νη άιινη. Θα 

ζαο εθκεηαιιεπηνχλ, ελψ παληφο είδνπο θαηαζηάζεηο ζα ππνβάιινπλ ην ζίλζηλγθ ζαο ζε 

δνθηκαζία. ’ απηφ ην εμνπζελσηηθφ πεξηβάιινλ, ζα δπλακψζεηε ηε ζέιεζή ζαο θαη ζα 

βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ θαθφβνπισλ ζθέςεσλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ ζα θαηαθέξεηε λα μεθχγεηε θαη λα πάηε πην πάλσ θαη πην πέξα. 

 

Γη’ απηφ ζθεθηείηε ην φινη: Γελ είζηε εζείο πνπ απνιχησο ζπλεηδεηά ππνθέξεηε; Γελ είλαη 

ην Κχξην Πλεχκα ζαο πνπ ζπζηάδεη; Καη φζν γη’ απηά πνπ ράλεηε αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο, δελ ηα ράλεηε γλσξίδνληαο απφιπηα ηη ζπκβαίλεη; Έηζη ην γθνλγθ πάεη ζ’ εζάο, 

αθνχ απηφο πνπ ράλεη, θεξδίδεη. Δπνκέλσο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε δηθή καο ρνιή δελ 

απνθφπηεηαη απφ απηφ ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ αιιά αζθεί 

θαιιηέξγεηα κέζα ζ’ απηφ. Καη γηαηί δηαιέγνπκε λα αζθήζνπκε θαιιηέξγεηα κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ γεκάην απφ ηηο δηακάρεο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ; Γηαηί εκείο νη ίδηνη ζα 

απνθηήζνπκε ην γθνλγθ. ην κέιινλ νη απνθιεηζηηθά ζηνπο λανχο αζθνχκελνη ζα ρξεηάδεηαη 

θαηά ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ηνπο λα βγαίλνπλ λα πεξηπιαλεζνχλ αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. 

 

Οξηζκέλα άηνκα ξψηεζαλ: «ήκεξα φκσο ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη άζθεζεο πνπ 

εμαζθνχληαη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, έηζη δελ είλαη;». Ναη, αιιά απηνί νη 

ηξφπνη άζθεζεο είλαη κφλν γηα ζεξαπεία θαη πγεία – γηα ηνλ πνιχ θφζκν. Καλείο δελ έρεη 

πξαγκαηηθά δηδάμεη δεκνζίσο ηξφπν άζθεζεο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα, εθηφο απ’ απηνχο πνπ 

παίξλνπλ έλαλ κφλν καζεηή ηδηαηηέξσο. Απηνί πνπ γλήζηα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο, ήδε 

ηνπο έρνπλ πάξεη καθξηά γηα λα ηνπο δηδάμνπλ ηδηαηηέξσο. ια απηά ηα ρξφληα, πνηνο έρεη 

κηιήζεη δεκφζηα γη’ απηά ηα πξάγκαηα; Καλείο. Ζ δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο δηδάζθεη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, δηφηη εκείο έηζη αθξηβψο αζθνχκε θαιιηέξγεηα θαη έηζη αθξηβψο απνθηάκε ην 

γθνλγθ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε δηθή καο ρνιή εμάζθεζεο ηνπνζεηεί δεθάδεο ρηιηάδεο πξάγκαηα 

κέζα ζαο θαη φια δίλνληαη ζην Κχξην Πλεχκα ζαο ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ 

ζαο, εζάο ηνλ ίδην, λα απνθηήζεηε γθνλγθ. Θα έιεγα φηη έρσ θάλεη θάηη πνπ δελ έρεη θάλεη 

θαλείο πνηέ πξηλ θαη φηη έρσ αλνίμεη ηελ πην πιαηηά πφξηα. Οξηζκέλα άηνκα έρνπλ αληηιεθζεί 

απηφ πνπ κφιηο είπα, αθνχ φηη είπα δελ είλαη θαη ηφζν αζχιιεπην. Χο άλζξσπνο έρσ κηα 

ζπλήζεηα: Αλ έρσ δέθα, ζα πσ κφλν ην έλα. Αθφκα θη έηζη ίζσο πείηε φηη θαπρηέκαη. Αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φια φζα είπα είλαη κφλν έλα πνιχ κηθξφ θνκκαηάθη. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ, δελ κπνξψ λα ζαο απνθαιχςσ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αθφκα 

πςειφηεξν Νηάθα. 
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ηε δηθή καο ζρνιή έηζη αζθνχκε θαιιηέξγεηα θαη απηφ επηηξέπεη ζ’ εζάο ηνπο ίδηνπο λα 

απνθηήζεηε πξαγκαηηθά γθνλγθ. Απηφ είλαη πξσηάθνπζην, απφ ηελ αξρή αθφκα ηνπ νπξαλνχ 

θαη ηεο γεο – κπνξείηε λα εμεηάζεηε ηελ ηζηνξία, αλ ζέιεηε. Σν θαιφ είλαη φηη εζείο νη ίδηνη ζα 

απνθηήζεηε ην γθνλγθ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη θαη πνιχ δχζθνιν. Μέζα ζην πεξίπινθν 

πεξηβάιινλ ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη αλάκεζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο πξνζηξηβέο πνπ 

δνθηκάδνπλ ην ζίλζηλγθ ζαο, πξέπεη λα θαηαθέξεηε λα αλπςσζείηε πην πάλσ θαη πην πέξα. Απηφ 

είλαη ην πην δχζθνιν πξάγκα. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζαο εθκεηαιιεχνληαη θαη λα ην μέξεηε. 

ηαλ ην πξνζσπηθφ ζαο ζπκθέξνλ είλαη ζε θίλδπλν, επεξεάδεζηε εζσηεξηθά; ηαλ είζηε 

αλάκεζα ζηηο κεραλνξξαθίεο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ, επεξεάδεζηε εζσηεξηθά; 

ηαλ ε νηθνγέλεηά ζαο ή νη θίινη ζαο ππνθέξνπλ, επεξεάδεζηε εζσηεξηθά; Μπνξείηε λα 

δηαηεξείηε γηα φια απηά αληηθεηκεληθή ζεψξεζε; Σφζν δχζθνιν είλαη λα είζηε αζθνχκελνο! 

Κάπνηνο κνπ είπε: «Γάζθαιε, αξθεί λα είκαζηε θαινί άλζξσπνη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο. Πνηνο κπνξεί λα πεηχρεη ζηελ θαιιηέξγεηα;». ηαλ ην άθνπζα απηφ, έλησζα πνιχ 

απνγνεηεπκέλνο! Γελ ηνπ είπα νχηε ιέμε. Τπάξρνπλ παληφο είδνπο ζίλζηλγθ. Ο θαζέλαο 

αληηιακβάλεηαη κφλν φζα ν ίδηνο κπνξεί θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα γη’ απηφ. Απηφο 

πνπ ην αληηιακβάλεηαη είλαη θαη απηφο πνπ ην απνθηά. 

 

Ο Λάν Σδη είπε: «Μπνξείο λα απνθαιέζεηο ην Σάν πνπ δηδάζθσ, Σάν, αιιά δελ είλαη έλα 

ζπλεζηζκέλν Σάν». Αλ ην Σάν ήηαλ ζθνξπηζκέλν παληνχ θαη ν θαζέλαο κπνξνχζε έηζη απιά λα 

ην καδέςεη θαη λα ην θαιιηεξγήζεη κε επηηπρία, δελ ζα ήηαλ πνιχηηκν. Ζ ζρνιή καο ζαο 

δηδάζθεη λα απνθηάηε γθνλγθ κέζα απφ δηακάρεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα 

ελαξκνληδφκαζηε κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Γελ είλαη 

αλαγθαζηηθφ πξαγκαηηθά λα ράζεηε νηηδήπνηε πιηθφ. Αιιά ζε απηφ ην πιηθφ πεξηβάιινλ ζα 

πξέπεη λα βειηηψλεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Απηφ είλαη πνπ ην θάλεη βνιηθφ. Ζ δηθή καο κέζνδνο 

εμάζθεζεο είλαη ε πην βνιηθή, αθνχ κπνξείηε λα αζθείζηε αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο αληί λα γίλεηε κνλαρφο ή κνλαρή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη ε πην δχζθνιε, αθνχ ζα 

πξέπεη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα ζ’ απηφ ην πιένλ πεξίπινθν πεξηβάιινλ ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ. κσο γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, είλαη θαη ε θαιχηεξε, αθνχ ζαο επηηξέπεη λα 

απνθηήζεηε εζείο ν ίδηνο ην γθνλγθ. Απηφ είλαη ην πιένλ θαίξην ζεκείν ζηε δηθή καο ζρνιή 

εμάζθεζεο θαη ζήκεξα ην έρσ απνθαιχςεη ζε φινπο. Βέβαηα, φηαλ ην Κχξην Πλεχκα απνθηά 

γθνλγθ, ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα απνθηά θη απηφ. Γηαηί έηζη; Γηαηί φια ηα κελχκαηα, φια ηα έκβηα 

φληα θαη φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο ζαο απνθηνχλ γθνλγθ, νπφηε ζίγνπξα θαη ην Βνεζεηηθφ 

Πλεχκα απνθηά θη απηφ. Χζηφζν ην επίπεδν ηνπ γθνλγθ ηνπ δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε 

ηφζν πςειφ φζν ην δηθφ ζαο. Δζείο είζηε ν θπξίαξρνο, ελψ απηφ είλαη ν θχιαθαο ηνπ Φα.  

 

Μηιψληαο γη’ απηφ, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ θάηη αθφκα. ηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ 

ππάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ πάληα ήζειαλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. 

Σαμίδεςαλ ζε φιε ηε ρψξα θαη μφδεςαλ πνιιά ρξήκαηα, πήγαλ παληνχ θαη αθφκα δελ βξήθαλ 

έλαλ θαιφ δάζθαιν. Σν λα είλαη θάπνηνο γλσζηφο, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη φηη μέξεη ηα 

πξάγκαηα θαιά. Σειηθά φινη απηνί νη άλζξσπνη ηαμίδεςαλ εδψ θη εθεί, θνπξάζηεθαλ θαη 

μφδεςαλ ηφζα ρξήκαηα γηα ην ηίπνηα. ήκεξα ζαο γλσζηνπνηνχκε θαη ζαο θάλνπκε δηαζέζηκε 

απηή ηε ζπνπδαία εμάζθεζε. αο ηελ έρσ ήδε εκπηζηεπηεί, ηελ έρσ ήδε παξαδψζεη ζην 

θαηψθιη ζαο γηα εζάο. Έηζη απφ δσ θαη ζην εμήο απφ εζάο εμαξηάηαη αλ κπνξέζεηε λα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα θαη λα ηα θαηαθέξεηε. Αλ κπνξείηε λα ην θάλεηε, ηφηε εκπξφο ζπλερίζηε ηελ 

θαιιηέξγεηά ζαο. Αλ δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε, αλ δελ κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ηφηε 

απφ δσ θαη ζην εμήο μεράζηε ηα πάληα πεξί άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Δθηφο απφ ηνπο δαίκνλεο 

πνπ ζα ζαο εμαπαηνχλ, δελ πξφθεηηαη θαλείο άιινο λα ζαο δηδάμεη θαη μεράζηε ηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. Αλ δελ κπνξψ εγψ λα ζαο ζψζσ, θαλείο άιινο δελ κπνξεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηέο ηηο επνρέο ην λα βξείηε έλαλ αιεζηλφ δάζθαιν απφ έλαλ νξζφδνμν Φα γηα λα ζαο δηδάμεη 

είλαη δπζθνιφηεξν απφ ην λα αλεβείηε ζηα νπξάληα. Γελ λνηάδεηαη θαλείο απνιχησο. ηελ 

Σειηθή Πεξίνδν ηνπ Νηάξκα αθφκα θαη ηα πνιχ πςειά επίπεδα βξίζθνληαη ζηελ Σειηθή 

Καηαζηξνθή. Καλείο δελ λνηάδεηαη γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Απηή είλαη ε πην βνιηθή 

κέζνδνο εμάζθεζεο θαη εθηφο απηνχ βαζίδεηαη άκεζα ζην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο. Δίλαη ην πην ζχληνκν, ην πην ίζην κνλνπάηη θαη ζηνρεχεη θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά ζαο. 
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Σν Οπξάλην Κύθισκα 

ηε ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθνληαη ηα κηθξά θαη κεγάια νπξάληα θπθιψκαηα. Θα 

εμεγήζνπκε ηη είλαη ην «νπξάλην θχθισκα». Σν νπξάλην θχθισκα ζην νπνίν ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη νη άλζξσπνη είλαη απηφ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζχλδεζε δχν θαλαιηψλ ελέξγεηαο
7
, 

ηνπ ξελ θαη ηνπ ληνπ. Απηφ ην νπξάλην θχθισκα είλαη έλα επηδεξκηθφ νπξάλην θχθισκα πνπ δελ 

σθειεί ζε ηίπνηα άιιν παξά ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πγεία θαη απνθαιείηαη «κηθξφ νπξάλην 

θχθισκα». Τπάξρεη έλα άιιν νπξάλην θχθισκα πνπ δελ απνθαιείηαη νχηε «κηθξφ νπξάλην 

θχθισκα» νχηε «κεγάιν νπξάλην θχθισκα» θαη είλαη κηα κνξθή νπξάληνπ θπθιψκαηνο πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζε βαζχ δηαινγηζκφ. Κηλείηαη κέζα ζην ζψκα. Αξρίδεη θάλνληαο θχθιν γχξσ απφ 

ην ληγνπάλ, θαηφπηλ θαηεβαίλεη εζσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο ζην ληαληηέλ, θάλεη θχθιν γχξσ απ’ 

απηφ θαη κεηά αλεβαίλεη πάλσ. Ζ θπθινθνξία ηνπ είλαη εζσηεξηθή. Απηφ είλαη έλα πξαγκαηηθφ 

νπξάλην θχθισκα πνπ θαιιηεξγείηαη ζε βαζχ δηαινγηζκφ. Αθνχ ζρεκαηηζηεί απηφ ην νπξάλην 

θχθισκα, δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή ξνή ελέξγεηαο θαη απηφ ην θαλάιη ελέξγεηαο ζέηεη ζε θίλεζε 

εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα αλνηρηνχλ θαη φια ηα ππφινηπα θαλάιηα ελέξγεηαο. 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν δηδάζθεη ην νπξάλην θχθισκα, αιιά ν Βνπδηζκφο δελ ην δηδάζθεη. Ση δηδάζθεη 

ν Βνπδηζκφο; ηαλ ν αθηακνχλη δίδαζθε ην Νηάξκα ηνπ, δελ κίιεζε γηα γθνλγθ νχηε θαη ην 

αλέθεξε. κσο ε κέζνδνο εμάζθεζήο ηνπ είρε θη απηή ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν αλάπηπμεο πξαγκάησλ 

ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Πψο θηλείηαη ην θαλάιη ελέξγεηαο ζηνλ Βνπδηζκφ; Ξεθηλά απφ ην 

ζεκείν κπατρνπέη θαη αθνχ ην μεκπινθάξεη ηειείσο θηλείηαη ζπεηξνεηδψο πξνο ηα θάησ, απφ ηελ 

θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κέρξη ηα θάησ ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηειηθά κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

νδεγεί εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο ζε θίλεζε θαη ηα αλνίγεη. 

 

Σν θεληξηθφ θαλάιη ελέξγεηαο θαη ζηνλ Σαληξηζκφ εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ. Κάπνηνη 

ιέλε πσο δελ ππάξρεη θεληξηθφ θαλάιη ελέξγεηαο. Σφηε ινηπφλ πψο κπφξεζε ε ζξεζθεία ηνπ 

Σαληξηζκνχ λα αλαπηχμεη απηφ ην θεληξηθφ θαλάιη ελέξγεηαο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ 

αζξνίζεηε φια ηα θαλάιηα ελέξγεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζα βξείηε πσο είλαη πάλσ απφ 

δέθα ρηιηάδεο ζε αξηζκφ. Γηαζηαπξψλνληαη νξηδφληηα θαη θάζεηα αθξηβψο φπσο ηα αηκνθφξα 

αγγεία θαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζε πιήζνο απφ ηα αηκνθφξα αγγεία. Γελ ππάξρνπλ αηκνθφξα 

αγγεία ζηνπο ρψξνπο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, θαλάιηα ελέξγεηαο φκσο ππάξρνπλ. Έηζη, 

μεθηλψληαο απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ, ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα δηαζηαπξψλνληαη νξηδφληηα 

θαη θάζεηα ζε φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ Σαληξηθή θαιιηέξγεηα ηα ζπλδένπλ. Ίζσο λα 

κελ είλαη ίζηα ζηελ αξρή θη έηζη ηα αλνίγνπλ γηα λα ζπλδεζνχλ. Βαζκηαία δηεπξχλνληαη θαη έηζη 

ζηγά-ζηγά ζρεκαηίδεηαη έλα ίζην θαλάιη ελέξγεηαο. Απηφ ην ελεξγεηαθφ θαλάιη ιεηηνπξγεί ζαλ 

άμνλαο θαη πεξηζηξέθεηαη νδεγψληαο ζε θίλεζε ηνπο ηξνρνχο, πνπ πεξηζηξέθνληαη νξηδφληηα κε 

ηε ζθέςε. Καη εδψ ν ζθνπφο είλαη λα αλνηρηνχλ φια ηα θαλάιηα ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο. 

 

Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζην Φάινπλ Νηάθα καο απνθεχγεη ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ, 

φπνπ έλα ελεξγεηαθφ θαλάιη θέξλεη ζε θίλεζε εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο. Απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζηηγκή εκείο απαηηνχκε εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο λα αλνηρηνχλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

πεξηζηξέθνληαη. Καηεπζείαλ εμαζθνχκε ζε πνιχ πςειφ επίπεδν θαη απνθεχγνπκε ηα ρακεινχ 

επηπέδνπ πξάγκαηα. Γηα νξηζκέλα άηνκα κηα νιφθιεξε δσή δελ θηάλεη γηα λα αλνίμνπλ φια ηα 

εθαηνληάδεο ελεξγεηαθά θαλάιηα κε έλα θαλάιη. Οξηζκέλνη πξέπεη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα γηα 

δεθαεηίεο. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. ε πνιιέο κεζφδνπο εμάζθεζεο ιέλε φηη δελ αξθεί κηα δσή 

γηα λα πεηχρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα. Τπάξρνπλ φκσο πνιινί αζθνχκελνη ζε πςεινχ επηπέδνπ 

ηξφπνπο άζθεζεο πνπ κπνξνχλ θαη παξαηείλνπλ ηε δσή ηνπο. Γελ κηινχλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο δσήο; Μπνξνχλ λα παξαηείλνπλ ηε δσή ηνπο γηα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, θάηη ην νπνίν 

ηνπο παίξλεη πάξα πνιχ ρξφλν. 

 

Σν κηθξφ νπξάλην θχθισκα είλαη βαζηθά γηα ζεξαπεία θαη πγεία, ελψ ην κεγάιν νπξάλην 

θχθισκα είλαη γηα θαιιηέξγεηα γθνλγθ, δειαδή φηαλ πξαγκαηηθά αζθείηε θαιιηέξγεηα. Σν 

κεγάιν νπξάλην θχθισκα πνπ αλαθέξεη ε ρνιή ηνπ Σάν δελ έξρεηαη ηφζν έληνλα φζν ην δηθφ 

καο, πνπ αλνίγεη εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο κνλνκηάο. Καηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κεγάινπ 

νπξάληνπ θπθιψκαηνο ζηε ρνιή ηνπ Σάν έρνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ελεξγεηαθά θαλάιηα πνπ 

                                                 
7
 Καλάιηα ελέξγεηαο: ζηελ θηλέδηθε ηαηξηθή ιέγεηαη φηη είλαη αγσγνί ηνπ ηζη πνπ απαξηίδνπλ έλα πεξίπινθν δίθηπν 

γηα ηελ θπθινθνξία ηεο ελέξγεηαο. 
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ηαμηδεχνπλ κέζα απφ ηα Σξία Γηλ θαη ηα Σξία Γηαλγθ
8
 ζεκεία ησλ ρεξηψλ, ηηο παηνχζεο ησλ 

πνδηψλ, ηα πφδηα θαη κεηά κέρξη πάλσ ζηα καιιηά θαη παληνχ ζε φιν ην ζψκα. Απηφ είλαη ην 

κεγάιν νπξάλην θχθισκα ζε θίλεζε. Μφιηο ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα αξρίδεη λα θηλείηαη, 

απηφ είλαη αιεζηλή θαιιηέξγεηα. Γη’ απηφ κεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δελ δηδάζθνπλ ην 

κεγάιν νπξάλην θχθισκα, επεηδή απηά πνπ δηδάζθνπλ είλαη κφλν γηα ζεξαπεία θαη πγεία. 

Μεξηθνί φκσο κηινχλ γηα ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα, αιιά ρσξίο λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

ηίπνηα ζην ζψκα ζαο, θαη απφ κφλνη ζαο δελ κπνξείηε λα ην αλνίμεηε. Αλ δελ ζαο δψζνπλ ηίπνηα 

θαη ζηεξηρηείηε κφλν ζηηο ζθέςεηο ζαο γηα λα ην αλνίμεηε, ηφηε… θαιή ηχρε! Δίλαη ζαλ λα 

θάλεηε γπκλαζηηθή. Πψο κπνξεί θάηη ηέηνην λα ην αλνίμεη; Ζ θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηηο 

δηθέο ζαο πξνζπάζεηεο, ελψ ε κεηακφξθσζε ηνπ γθνλγθ γίλεηαη απφ ηνλ δάζθαιν. Μφλν φηαλ 

φινη απηνί νη εζσηεξηθνί κεραληζκνί εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζαο, ηφηε θαη κφλν ηφηε κπνξεί λα 

αξρίζεη λα θηλείηαη. 

 

Πάληνηε ζηε ρνιή ηνπ Σάν ζεσξνχζαλ ην αλζξψπηλν ζψκα ζαλ έλα κηθξφ ζχκπαλ. 

Πηζηεχνπλ φηη ην εμσηεξηθφ ηνπ ζχκπαληνο είλαη ηφζν κεγάιν φζν θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη φηη 

ην εμσηεξηθφ ηνπ είλαη παλνκνηφηππν κε ην εζσηεξηθφ ηνπ. Απηή ε άπνςε θαίλεηαη αδηαλφεηε 

θαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαλνεζεί. «Αθνχ ην ζχκπαλ είλαη ηεξάζηην, πψο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε 

ην αλζξψπηλν ζψκα;». Να ηη κπνξνχκε λα πνχκε γη’ απηφ: ηε ζχγρξνλή καο θπζηθή κειεηνχλ 

ηα ζηνηρεία ηεο χιεο πεγαίλνληαο απφ ηα κφξηα ζηα άηνκα, κεηά ζηα ειεθηξφληα, ηα πξσηφληα, 

ηα θνπάξθο κέρξη θαη ηα λεηξίλν. Αλ ζπλερίζεηε πην θάησ, ηη κεγέζε ππάξρνπλ; ’ απηφ ην 

ζεκείν ην κηθξνζθφπην αδπλαηεί λα ηα δηαθξίλεη. Πψο λα είλαη άξαγε απηά ηα εμαηξεηηθά 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα αθφκα πην θάησ; Γελ μέξνπλ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο απηφ πνπ ε 

κνληέξλα καο θπζηθή αληηιακβάλεηαη γη’ απηά είλαη πάξα πνιχ καθξηά απφ ηα κηθξφηεξα 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ηνπ ζχκπαληνο. ηαλ θάπνηνο δελ έρεη απηφ ην θζαξηφ ζψκα, ηα κάηηα 

ηνπ κπνξνχλ λα κεγεζχλνπλ ηα πξάγκαηα θαη κπνξεί λα δεη ηνλ κηθξφθνζκν. ζν πην ςειφ είλαη 

ην επίπεδφ ηνπ, ηφζν πην βαζηά κπνξεί λα δεη ζηνλ κηθξφθνζκν. 

 

Απφ ην επίπεδφ ηνπ ν αθηακνχλη κίιεζε γηα ηε ζεσξία ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ Κφζκσλ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζ’ απηφλ ηνλ Γαιαμία ππάξρνπλ άλζξσπνη ζαλ θη εκάο, κε ζαξθηθά ζψκαηα ζαλ ηα 

δηθά καο. Δίπε αθφκα πσο έλαο θφθθνο άκκνπ πεξηέρεη ηξεηο ρηιηάδεο Κφζκνπο θαη απηφ 

ζπκθσλεί κε ην πψο ε ζχγρξνλή καο θπζηθή αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα. Τπάξρεη θακηά 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο κνξθήο πεξηζηξνθήο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνπο 

ππξήλεο κε εθείλε ηεο γεο πνπ είλαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ ήιην; Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ν 

αθηακνχλη είπε φηη ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν έλαο θφθθνο άκκνπ πεξηέρεη ηξεηο ρηιηάδεο 

Κφζκνπο θαη είλαη αθξηβψο φπσο έλα ζχκπαλ, κε δσή θαη χιε κέζα ηνπ. Σψξα αλ απηφ είλαη 

αιήζεηα, γηα ζθεθηείηε ην: ηνπο Κφζκνπο απηνχ ηνπ θφθθνπ άκκνπ δελ ζα ππάξρεη άκκνο; Καη 

ππάξρνπλ ηξεηο ρηιηάδεο Κφζκνη ζηνλ θάζε θφθθν άκκνπ πνπ ππάξρεη ζηνπο Κφζκνπο ηνπ 

πξψηνπ θφθθνπ άκκνπ. Σφηε δελ ππάξρεη άκκνο εληφο ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ Κφζκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ θάζε θφθθν άκκνπ πνπ ππάξρεη ζηνπο Κφζκνπο ηνπ πξψηνπ θφθθνπ άκκνπ; Αλ 

ε αλαδήηεζε ζπλερηζηεί πεξαηηέξσ, ζα είλαη αηειείσηε. Γη’ απηφ αθφκε θαη φηαλ έθηαζε ζην 

επίπεδν ηνπ Σαζαγθάηα ν αθηακνχλη είπε: «Δίλαη ηφζν ηεξάζηην, πνπ δελ έρεη εμσηεξηθφ θαη 

ηφζν κηθξνζθνπηθφ πνπ δελ έρεη εζσηεξηθφ». Δίλαη ηφζν ηεξάζηην πνπ δελ κπνξνχζε λα δεη ηελ 

άθξε ηνπ ζχκπαληνο θαη ηφζν κηθξφ πνπ δελ κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ην πιένλ κηθξνζθνπηθφ 

ζσκαηίδην ζηελ αξρή ηεο χιεο. 

 

Μεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ είπαλ: «ε έλαλ πφξν ηδξψηα ππάξρεη κηα πφιε κε ηξέλα 

θαη απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη εθεί κέζα». Μπνξεί λα αθνχγεηαη εληειψο αδηαλφεηε απηή ε 

δήισζε, αιιά αλ πξαγκαηηθά πξνζπαζνχζακε λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαη ηελ εμεηάδακε απφ 

επηζηεκνληθή άπνςε δελ ζα ηε βξίζθακε ηφζν αδηαλφεηε. Σηο πξνάιιεο φηαλ κηινχζα γηα ην 

άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ, πνιιά άηνκα είδαλ θάηη ζαλ θη απηφ φηαλ ην Σξίην ηνπο Μάηη 

άλνημε: Έηξεραλ πξνο ηα έμσ –θαηά κήθνο κηαο ζήξαγγαο πνπ ήηαλ κέζα ζην κέησπφ ηνπο– θαη 

έκνηαδε ζαλ λα κελ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ην ηέινο ηεο. Κάζε κέξα φηαλ θάλνπλ ηηο αζθήζεηο, 

ηξέρνπλ θαηά κήθνο ελφο κεγάινπ δξφκνπ, κε βνπλά θαη πνηάκηα ζηηο δπν πιεπξέο. Καζψο 

ηξέρνπλ, πεξλνχλ κέζα απφ πφιεηο θαη βιέπνπλ πνιχ θφζκν θαη ίζσο λα λνκίδνπλ φηη είλαη 

                                                 
8
 Σξία Γηλ θαη Σξία Γηαλγθ: πεξηιεπηηθφ φλνκα γηα ηνπο ηξεηο γηλ θαη ηνπο ηξεηο γηαλγθ κεζεκβξηλνχο ησλ ρεξηψλ 

θαη ησλ πνδηψλ. 
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παξαίζζεζε. Ση ζπκβαίλεη; Απηά πνπ βιέπνπλ είλαη πνιχ μεθάζαξα θαη δελ είλαη παξαίζζεζε. 

Έρσ πεη φηη, επεηδή ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη φλησο ηφζν απέξαλην ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, 

απηφ δελ είλαη παξαίζζεζε. ηε ρνιή ηνπ Σάν πάληα ζεσξνχζαλ ην αλζξψπηλν ζψκα ζαλ 

ζχκπαλ. Έηζη ινηπφλ, αλ φλησο είλαη έλα ζχκπαλ, ε απφζηαζε απφ ην κέησπν κέρξη ηελ επίθπζε 

ζα είλαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα. Μπνξεί λα νξκήζεηε πξνο ηα έμσ λα βγείηε, αιιά είλαη πάξα πνιχ 

καθξηά. 

 

Αλ ην νπξάλην θχθισκα αλνηρηεί εληειψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, ζα 

θέξεη κηα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα ζηνλ αζθνχκελν. Πνηα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα; Γλσξίδεηε φηη 

ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα απνθαιείηαη θαη «ην κεζεκβξηλφ νπξάλην θχθισκα» ή «ε 

πεξηζηξνθή ηνπ ηζηέλθνπλ»
9
 ή «ε πεξηζηξνθή ηνπ ρεηζέ»

10
. ε πνιχ ρακειφ επίπεδν ε 

πεξηζηξνθή ηνπ κεγάινπ νπξάληνπ θπθιψκαηνο ζρεκαηίδεη έλα ξεχκα ελέξγεηαο. Βαζκηαία ε 

ππθλφηεηά ηνπ απμάλεηαη θαη ε κνξθή ηνπ εμειίζζεηαη πξνο αλψηεξα επίπεδα, ψζπνπ 

κεηακνξθψλεηαη ζε κηα πςειήο ππθλφηεηαο δψλε ελέξγεηαο. Απηή ε δψλε ελέξγεηαο θηλείηαη 

πεξηζηξνθηθά. Αλ θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο ηε δείηε κε ην Σξίην ζαο Μάηη ζε πνιχ ρακειφ 

επίπεδν, ζα δηαπηζηψζεηε φηη κπνξεί λα θάλεη ην ηζη λα αιιάδεη ζέζεηο κέζα ζην ζψκα – ην ηζη 

απφ ηελ θαξδηά λα πεγαίλεη ζηα έληεξα, ην ηζη απφ ην ζπθψηη λα πεγαίλεη ζην ζηνκάρη θ.ν.θ. ην 

κηθξνζθνπηθφ επίπεδν κπνξείηε λα δείηε φηη απηφ πνπ θηλείηαη είλαη θάηη πνιχ κεγάιν. Αλ απηή 

ε δψλε ελέξγεηαο εθηαζεί έμσ απφ ην ζψκα, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ηειεκεηαθνξάο. Άλζξσπνη κε 

πνιχ ηζρπξφ γθνλγθ κπνξνχλ λα κεηαθηλήζνπλ πνιχ κεγάια αληηθείκελα θαη απηή είλαη ε 

Μεγάιε Σειεκεηαθνξά. Άλζξσπνη κε πην αδχλακν γθνλγθ κπνξνχλ λα κεηαθηλήζνπλ κηθξφηεξα 

αληηθείκελα θαη απηή είλαη ε Μηθξή Σειεκεηαθνξά. Απηή είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο ηειεκεηαθνξάο 

θαη ην πψο ζρεκαηίδεηαη. 

 

Μφιηο ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα αξρίζεη λα πεξηζηξέθεηαη, αξρίδεηε θαη εζείο άκεζα λα 

θαιιηεξγείζηε. Έηζη ζα επηθέξεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάθνξνπο ηχπνπο 

γθνλγθ. Θα επηθέξεη επίζεο θαη κηα πνιχ ηδηάδνπζα θαηάζηαζε. Ση θαηάζηαζε είλαη απηή; 

Πηζαλψο φινη λα έρεηε δηαβάζεη ζε θάπνηα απφ ηα αξραία βηβιία φπσο Οη Θξχινη ησλ Αζαλάησλ, 

Ζ Βίβινο ηνπ ειημηξίνπ (Νηαλ Σδηλγθ), Σανηζηηθφο Καλφλαο (Σάν Σδάλγθ) θαη Οδεγφο γηα ηε 

Φχζε θαη ηε Μαθξνβηφηεηα (ίλγθκηλγθ Γθνπηηδί) ηε θξάζε «κεηεψξηζε κέξα-κεζεκέξη» 

(Μπάξη Φέηζελγθ). Αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ πνπ πεηάεη ςειά ζηνλ αέξα ππφ ην άπιεην θσο ηεο 

εκέξαο. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη έλα άηνκν κπνξεί πξαγκαηηθά λα κεηεσξίδεηαη κφιηο 

αλνηρηεί ην κεγάιν ηνπ νπξάλην θχθισκα. Δίλαη ηφζν απιφ. Ίζσο θάπνηνη λα ζθεθηνχλ: «Σφζνη 

άλζξσπνη ππάξρνπλ πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα πάξα πνιιά ρξφληα, άξα πνιινί απφ απηνχο έρνπλ 

αλνίμεη ην κεγάιν νπξάλην θχθισκά ηνπο κέρξη ηψξα». Θα έιεγα φηη δελ είλαη νπηνπηθφ λα 

πνχκε πσο δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έρνπλ ήδε θηάζεη απηφ ην επίπεδν, αθνχ ζην θάησ-θάησ 

ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα είλαη κφλν ην αξρηθφ ζηάδην ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 

Σφηε γηαηί δελ έρεη δεη θαλείο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κεηεσξίδνληαη ή λα 

απνγεηψλνληαη ζηνλ αέξα; Ζ θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία δελ κπνξεί 

λα αλαζηαηψλεηαη έηζη θαη νχηε ε κνξθή ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο κπνξεί λα 

δηαηαξαρηεί ή λα ηξνπνπνηεζεί έηζη επηπφιαηα. Πψο κπνξεί λα επηηξαπεί λα πεηάλε φινη ζηνλ 

αέξα; Θα είλαη πιένλ απηφ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία; Απηή είλαη ε βαζηθή αηηία. Απφ κηα άιιε 

άπνςε ηα αλζξψπηλα φληα δελ δνπλ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο γηα λα 

παξακέλνπλ άλζξσπνη, αιιά γηα λα γπξίζνπλ ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ ηνπο εαπηφ. Δπνκέλσο 

ππάξρεη ην δήηεκα ηεο θψηηζεο πάλσ ζ’ απηφ. Αλ θάπνηνο δεη έλα νιφθιεξν πιήζνο απφ 

αλζξψπνπο πξαγκαηηθά λα πεηάλε ηξηγχξσ, ζα πάεη θη απηφο λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη έηζη 

δελ ζα ππάξρεη θαλ ην δήηεκα ηεο θψηηζεο πάλσ ζ’ απηφ. Έηζη, αθφκα θη αλ ην έρεηε πεηχρεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα, δελ κπνξείηε έηζη επηπφιαηα λα αθήλεηε λα ην βιέπεη ν θφζκνο νχηε λα ην 

επηδεηθλχεηε ζηνπο άιινπο, αθνχ θαη απηνί ρξεηάδεηαη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Έηζη, αθφκα θη 

αλ αλνηρηεί ην κεγάιν νπξάλην θχθισκά ζαο, γηα φζν θξαηάκε θιεηδσκέλν ην αθξνδάρηπιν ηνπ 

ρεξηνχ ζαο, ην αθξνδάρηπιν ηνπ πνδηνχ ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο, δελ ζα 

κπνξείηε λα κεηεσξηζηείηε.  

 

                                                 
9
 Σζηέλθνπλ: νπξαλφο θαη Γε. 

10
 Υεηζέ: φρεκα ηνπ πνηακνχ. 
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ηαλ ην κεγάιν νπξάλην θχθισκά καο πιεζηάδεη λα αλνηρηεί, ζπρλά βιέπνπκε λα 

παξνπζηάδεηαη κηα θαηάζηαζε. Κάπνηνη άλζξσπνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζηζηνχ δηαινγηζκνχ 

ζα γείξνπλ πξνο ηα κπξνο. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε θπθινθνξία ζηελ πιάηε ηνπο αλνίγεη 

θαιχηεξα θη έηζη ζα λνηψζνπλ ηελ πιάηε ηνπο πνιχ ειαθξηά, ελψ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο πνιχ βαξχ. Οξηζκέλνη γέξλνπλ πξνο ηα πίζσ θαη ληψζνπλ ηελ πιάηε ηνπο βαξηά, 

ελψ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο ειαθξχ. Αλ φιν ην ζψκα ζαο αλνηρηεί θαιά, ζα 

ληψζεηε ζαλ λα ζεθψλεζηε επάλσ, ζαλ λα αλπςψλεζηε απφ ην έδαθνο. ηαλ φκσο κπνξείηε 

πξαγκαηηθά λα αλπςσζείηε, δελ ζα ζαο επηηξαπεί λα ην θάλεηε, αλ θαη δελ είλαη απφιπην. Απηνί 

πνπ αλαπηχζζνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηα δχν άθξα: Δίηε είλαη παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ πξνζθνιιήζεηο, είηε ειηθησκέλνη πνπ θη απηνί δελ έρνπλ πξνζθνιιήζεηο – εηδηθά 

νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Απηνί εχθνια κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ απηή ηελ 

ηθαλφηεηα. ζν γηα ηνπο άληξεο, εηδηθά νη λεαξνί, κφιηο εκθαληζηεί κηα ηθαλφηεηα, αδπλαηνχλ 

λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ παξφξκεζε λα επηδεηρηνχλ θαη ίζσο αθφκα θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζαλ κέζν αληαγσληζκνχ κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα ηηο έρνπλ θαη, κφιηο θάπνηα αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο, ζα 

θιεηδσζεί. Αλ έλα ζεκείν ηνπ ζψκαηνο θιεηδσζεί, δελ ζα κπνξείηε λα κεηεσξηζηείηε. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη πάληα ζα ζαο είλαη απφιπηα απαγνξεπκέλε απηή ε θαηάζηαζε. Μπνξεί λα 

επηηξαπεί λα ηε δνθηκάζεηε θαη πηζαλψο νξηζκέλα άηνκα λα ηε δηαηεξήζνπλ. 

 

Απηέο νη θαηαζηάζεηο ζπκβαίλνπλ νπνπδήπνηε δίλσ δηαιέμεηο. ηαλ είρα έλα ζεκηλάξην 

ζηελ επαξρία άληνλγθ, ππήξραλ αζθνχκελνη απφ ην Πεθίλν θαη ηελ Σδηλάλ
11

 πνπ ην είραλ δήζεη. 

Έλαο κε ξψηεζε: «Γάζθαιε ηη κνπ ζπκβαίλεη; ηαλ πεξπαηψ, ληψζσ ζαλ λα αθήλσ ην έδαθνο. 

Δπίζεο, φηαλ θνηκάκαη ζην ζπίηη, ληψζσ ζαλ λα κεηεσξίδνκαη. Αθφκα θαη ηα ζθεπάζκαηα 

κεηεσξίδνληαη ζαλ κπαιφλη». ηαλ δίδαζθα ζηελ πφιε Γθνπτγηάλγθ
12

, ήηαλ κηα παιηά 

αζθνχκελε απφ ηελ επαξρία Γθνπτηδνχ, κηα ειηθησκέλε γπλαίθα. Απηή είρε δχν θξεβάηηα ζην 

δσκάηηφ ηεο, κε ην έλα θξεβάηη ζηνλ έλαλ ηνίρν θαη ην άιιν θξεβάηη ζηνλ απέλαληη ηνίρν. πσο 

θαζφηαλ ζε δηαινγηζκφ ζην θξεβάηη, έλησζε ηνλ εαπηφ ηεο λα αησξείηαη θαη φηαλ άλνημε ηα 

κάηηα ηεο δηαπίζησζε φηη είρε πεηάμεη ζην άιιν θξεβάηη. θέθηεθε: «Πξέπεη λα γπξίζσ ζην 

θξεβάηη κνπ» θαη πέηαμε πάιη πίζσ ζην θξεβάηη ηεο. 

 

Τπήξρε έλαο ειηθησκέλνο αζθνχκελνο ζηελ πφιε Σζηλγθληάν
13

, πνπ κηαο θαη δελ ππήξρε 

θαλείο ζην γξαθείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ δηαιείκκαηνο θάζηζε ζε έλα θξεβάηη λα 

δηαινγηζηεί. Μφιηο άξρηζε ηνλ δηαινγηζκφ, αλπςψζεθε θαη θηλήζεθε κε δχλακε πξνο ηα πάλσ 

ζε χςνο πάλσ απφ έλα κέηξν. Μεηά μαλαεπέζηξεςε θάησ. Μεηά αλπςψζεθε πάιη θαη 

μαλαθαηέβεθε θη απηφ επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο. Αθφκα θαη ηα ζθεπάζκαηα έπεζαλ ζην 

πάησκα. Ο ίδηνο απφ ηε κηα ήηαλ ελζνπζηαζκέλνο θαη απφ ηελ άιιε ηξνκαγκέλνο. Απηφ ην πάλσ 

θάησ θξάηεζε φιν ην κεζεκεξηαλφ δηάιεηκκα. Σειηθά ζήκαλε ην θνπδνχλη ηνπ γξαθείνπ θαη 

ζθέθηεθε: «Γελ πξέπεη λα αθήζσ ηνπο άιινπο λα ην δνπλ απηφ. Θα αλαξσηεζνχλ ηη ζπκβαίλεη. 

Πξέπεη γξήγνξα λα ζηακαηήζσ». Καη ζηακάηεζε. Γη’ απηφ νη ειηθησκέλνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ θαιά. Αλ απηφ ζπλέβαηλε ζε έλαλ λεαξφ, φηαλ ζήκαλε ην θνπδνχλη ηνπ 

γξαθείνπ, ζα ζθεθηφηαλ: «Πξέπεη λα έξζνπλ φινη λα κε δνπλ λα πεηάσ». Δδψ είλαη πνπ θάπνηνο 

δελ κπνξεί εχθνια λα ζπγθξαηήζεη ηελ παξφξκεζε γηα επίδεημε: «Κνηηάμηε πφζν θαιά έρσ 

εμαζθεζεί. Μπνξψ θαη πεηάσ». Μφιηο θάπνηνο ηελ επηδείμεη ε ηθαλφηεηα ζα θχγεη, αθνχ απηφ 

δελ επηηξέπεηαη. Τπάξρνπλ παληνχ πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κεηαμχ ησλ αζθνπκέλσλ. 

 

Δκείο απηφ πνπ ζέινπκε είλαη εθαηνληάδεο ελεξγεηαθά θαλάιηα λα αλνίμνπλ απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή. Ήδε ζήκεξα νγδφληα κε ελελήληα ηνηο εθαηφ απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο έρνπλ 

θηάζεη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα ζψκαηά ηνπο είλαη ειαθξηά θαη απαιιαγκέλα απφ 

αξξψζηηεο. Σαπηφρξνλα, φπσο έρνπκε πεη, ζ’ απηφ ην ζεκηλάξην δελ ζαο σζνχκε κφλν ζηελ 

θαηάζηαζε φπνπ ην ζψκα ζαο εμαγλίδεηαη εληειψο, αιιά επίζεο πνιιά πξάγκαηα έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζην ζψκα ζαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα αλαπηχμεηε γθνλγθ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δίλαη ην ίδην κε ην λα ζαο ζεθψλσ εγψ θαη λα ζαο ζπξψρλσ κπξνζηά. Καζψο 

δίδαζθα ηνλ Φα ζηνλ θαζέλα ζαο ζ’ απηφ ην ζεκηλάξην, ηελ ίδηα ζηηγκή ην ζίλζηλγθ ηνπ θαζελφο 
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 Σδηλάλ: πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο αληφλγθ. 
12

 Γθνπτγηάλγθ: πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Γθνπτληδφνπ. 
13

 Σζηλγθληάν: πφιε θαη ιηκάλη ηεο επαξρίαο αληφλγθ. 
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άιιαδε δηαξθψο. Μφιηο βγείηε απ’ απηή ηελ αίζνπζα, πνιινί απφ εζάο ζα αηζζάλεζηε ζαλ λα 

είζηε άιινη άλζξσπνη. Καη ζαο εγγπψκαη φηη αθφκα θαη ε άπνςή ζαο γηα ηνλ θφζκν ζα αιιάμεη. 

Μεηά απ’ απηφ ζα μέξεηε πσο λα ζπκπεξηθεξζείηε θαη δελ ζα είζηε πηα ζε κηα θαηάζηαζε 

ζχγρπζεο, φπσο ήζαζηαλ πξηλ. Δίλαη εγγπεκέλν πσο έηζη ζα γίλεη. Δπνκέλσο ην ζίλζηλγθ ζαο ζα 

έρεη ήδε θαιχςεη ηε δηαθνξά. 

 

Μηιψληαο γηα ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα, αλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηεσξίδεζηε, ζα 

ληψζεηε ην ζψκα ζαο ειαθξχ, ζαλ λα πεηάηε. ην παξειζφλ ίζσο λα θνπξαδφζαζηαλ αλ 

πεξπαηνχζαηε κεξηθά βήκαηα, αιιά ηψξα ζα είλαη εχθνιν, φζν καθξηά θαη αλ πεξπαηήζεηε. 

ηαλ θάλεηε πνδήιαην ζα ληψζεηε ζαλ θάπνηνο λα ζαο ζπξψρλεη θαη φηαλ αλεβαίλεηε ηηο ζθάιεο 

δελ ζα θνπξάδεζηε, φζα παηψκαηα θαη αλ είλαη. Δγγπεκέλα ζα είλαη έηζη. ζνη δηαβάζνπλ απηφ 

ην βηβιίν θαη αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα απφ κφλνη ηνπο, ζα κπνξέζνπλ θη απηνί λα θηάζνπλ ζηελ 

θαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο ζηελ νπνία είλαη λα βξεζνχλ. Δγψ σο άλζξσπνο δελ πξφθεηηαη λα πσ 

απηφ πνπ δελ ζέισ λα πσ, αιιά φ,ηη πσ πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. Δηδηθά θάησ απ’ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο, φηαλ δηδάζθσ ηνλ Φα, αλ δελ πσ ηελ αιήζεηα, αλ πσ παξάινγα πξάγκαηα ή αλ 

κηιήζσ άζθνπα θαη επηπφιαηα, ζα δίδαζθα έλαλ ζηξεβιφ Φα. Γελ είλαη εχθνιν γηα κέλα λα 

θέξσ εηο πέξαο απηφ ην εγρείξεκα. Οιφθιεξν ην ζχκπαλ παξαθνινπζεί. Γελ επηηξέπεηαη θαλέλα 

παξαζηξάηεκα. 

 

Ο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο ζα κάζεη κφλν απηφ ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα θαη απηφ είλαη 

φιν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ δελ επαξθεί. Αλ ζέιεηε ην ζψκα ζαο λα κεηακνξθσζεί 

θαη λα αληηθαηαζηαζεί εληειψο απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα είδνο νπξάληνπ θπθιψκαηνο πνπ λα σζεί ζε θίλεζε φια ηα θαλάιηα 

ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Απηφ απνθαιείηαη «νπξάλην θχθισκα κανγηνχ»
14

 θαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ειάρηζηνη άλζξσπνη ην γλσξίδνπλ. Απηφο ν φξνο πεξηζηαζηαθά αλαθέξεηαη ζε βηβιία, 

αιιά θαλείο δελ ζαο ην έρεη εμεγήζεη ή ην έρεη πεη. πδεηηέηαη κφλν σο ζεσξία, αθνχ αλήθεη ζηα 

κπζηηθά ησλ κπζηηθψλ. Δκείο εδψ ζα ζαο ην απνθαιχςνπκε. Αξρίδεη απφ ην ζεκείν κπατρνχη 

(κπνξεί λα αξρίζεη θαη απφ ην ζεκείν ρνπτγίλ επίζεο) θαη βγαίλεη θαη θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο 

δηαρσξηζηηθήο γξακκήο κεηαμχ ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ. Καηφπηλ θαηεβαίλεη πξνο ην απηί, κεηά 

θαηά κήθνο ηνπ ψκνπ θαη κεηά πξνρσξά θαηά κήθνο θάζε δαθηχινπ έλα πξνο έλα. Καηφπηλ 

θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο θαη αθνχ πεξλάεη θάησ απφ ηελ παηνχζα, 

αλεβαίλεη θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ ελφο κεξνχ, θαηεβαίλεη θαηά κήθνο ηεο 

εζσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ άιινπ κεξνχ, πεξλάεη θάησ απφ ηελ άιιε παηνχζα θαη πάεη πξνο ηα 

πάλσ θαηά κήθνο ηεο άιιεο πιεπξάο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Πεξλάεη πάιη θαηά κήθνο ησλ δαθηχισλ 

έλα πξνο έλα θαη θηάλεη πάιη ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο, νινθιεξψλνληαο έηζη έλαλ πιήξε 

θχθιν. Απηφ είλαη ην «νπξάλην θχθισκα κανγηνχ». Κάπνηνη γξάθνπλ βηβιία νιφθιεξα γη’ απηφ 

θαη εγψ ην έρσ ζπλνςίζεη ζε κεξηθέο ιέμεηο. Γελ πηζηεχσ φηη απηφ πξέπεη λα ζεσξείηαη νπξάλην 

κπζηηθφ, φκσο θάπνηνη άιινη ζεσξνχλ απηά ηα πξάγκαηα εμαηξεηηθά πνιχηηκα θαη δελ ηα 

ζπδεηνχλ παξά κφλν φηαλ πξαγκαηηθά δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Αλ θαη ην έρσ απνθαιχςεη, 

θαλείο ζαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ, κε ζθνπφ λα ην θαζνδεγήζεη ή λα ην 

ειέγμεη θαηά ηελ εμάζθεζε. Αλ ην θάλεηε απηφ, ηφηε δελ εμαζθείηε ην Φάινπλ Νηάθα καο. Ζ 

γλήζηα θαιιηέξγεηα πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάζηαζε Γνπγνπέη (θακηά 

λνεηηθή πξφζεζε) θαη ρσξίο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ια ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ζαο έηνηκα. 

ια απηά ηα πξάγκαηα ζρεκαηίδνληαη απηφκαηα, θαη είλαη απηνί νη εζσηεξηθνί κεραληζκνί πνπ 

ζαο θαιιηεξγνχλ θαη ζαο εμειίζζνπλ. ηαλ έιζεη ν θαηξφο, ζα πεξηζηξέθνληαη απφ κφλνη ηνπο. 

Μηα κέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο είλαη πηζαλφλ ην θεθάιη ζαο λα ηαιαληεπηεί απφ ηε 

κηα πιεπξά ζηελ άιιε. Αλ ην θεθάιη ζαο ηαιαληεπηεί απφ ηε κηα πιεπξά, ηφηε πεξηζηξέθνληαη 

πξνο εθείλε ηελ θαηεχζπλζε. Αλ ην θεθάιη ζαο ηαιαληεπηεί πξνο ηελ άιιε πιεπξά, 

πεξηζηξέθνληαη πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Πεξηζηξέθνληαη θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.  

 

ηαλ ζε έλαλ άλζξσπν αλνίμνπλ ην κεγάιν θαη ην κηθξφ νπξάλην θχθισκα, κπνξεί ην 

θεθάιη ηνπ λα γείξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζηζηνχ δηαινγηζκνχ θαη απηφ δείρλεη φηη πεξλά ε 

ελέξγεηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ άζθεζε «ην νπξάλην θχθισκα ηνπ Φάινπλ» πνπ εκείο 

εμαζθνχκε. Αλ θαη θάλνπκε ηελ άζθεζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ δελ 

ηελ εθηεινχκε, απηά πεξηζηξέθνληαη απφ κφλα ηνπο θαη πεξηζηξέθνληαη δηαξθψο θαη γηα πάληα. 
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 Μανγηνχ: ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ Γηλ θαη Γηαλγθ πιεπξψλ ηνπ ζψκαηνο. 
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ηαλ εθηειείηε ηελ άζθεζε, εληζρχεηε ηνπο κεραληζκνχο. Γελ ιέκε φηη ν Φα θαιιηεξγεί ηνπο 

αζθνχκελνπο; Θα βξείηε φηη ηα νπξάληα θπθιψκαηά ζαο πεξηζηξέθνληαη δηαξθψο, αθφκα θη αλ 

δελ εθηειείηε ηελ άζθεζε εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ ζηξψζε απηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ κεραληζκψλ πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη εμσηεξηθά ηνπ ζψκαηφο ζαο είλαη κηα ζηξψζε απφ κεγάια, εμσηεξηθά 

ελεξγεηαθά θαλάιηα, πνπ θαζνδεγνχλ ην ζψκα ζαο θαη ζαο θαιιηεξγνχλ. Δίλαη φια απηφκαηα. 

Μπνξνχλ επίζεο λα πεξηζηξαθνχλ θαη αληίζηξνθα. Πεξηζηξέθνληαη θαη πξνο ηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο αλνίγνληαο δηαξθψο ηα ελεξγεηαθά ζαο θαλάιηα. 

 

Πνηνο είλαη ινηπφλ ν ζθνπφο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ νπξάληνπ θπθιψκαηνο; Σν άλνηγκα ηνπ 

νπξάληνπ θπθιψκαηνο δελ είλαη απηνζθνπφο ζηελ θαιιηέξγεηα. Αθφκα θαη αλ ην νπξάλην 

θχθισκα θάπνηνπ αλνίμεη, ζα έιεγα φηη δελ είλαη ηίπνηα. Γηαηί κεηά, θαζψο ζπλερίδεη ηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπ, ν ζηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηνπ νπξάληνπ θπθιψκαηνο, έηζη 

ψζηε κέζα απφ έλα θαλάιη λα νδεγήζεη λα αλνίμνπλ εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο θαη θαηφπηλ 

λα κπνξέζεη λα αλνίμεη φια ηα θαλάιηα ελέξγεηαο ζην ζψκα ηνπ. Δκείο ήδε έρνπκε αξρίζεη λα ην 

θάλνπκε απηφ. Καζψο ζπλερίδεηε λα εμαζθείηε, θάπνηνη απφ εζάο ζα αλαθαιχςεηε πσο φηαλ ην 

κεγάιν νπξάληφ ζαο θχθισκα πεξηζηξέθεηαη, ηα θαλάιηα ελέξγεηαο γίλνληαη πνιχ θαξδηά, ζαλ 

έλα δάθηπιν, θαη πνιχ επξχρσξα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ο ιφγνο είλαη πσο ε ελέξγεηά ζαο έρεη 

γίλεη πνιχ ηζρπξή θαη, αθνχ ε ξνή ελέξγεηαο ζρεκαηίζεη ηα θαλάιηα ζαο, ζα γίλεη πνιχ πιαηηά 

θαη ιακπεξή. Αιιά αθφκα θη απηφ δελ είλαη ηίπνηα. Μέρξη πνην ζεκείν πξέπεη λα 

θαιιηεξγεζείηε; Θα πξέπεη λα θάλεηε εθαηνληάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο βαζκηαία φιν θαη πην 

πιαηηά θαη ηελ ελέξγεηα λα γίλεηαη φιν θαη πην δπλαηή θαη ιακπεξή. Σειηθά λα θηάζεηε ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ δεθάδεο ρηιηάδεο θαλάιηα ελέξγεηαο ζα έρνπλ ελσζεί κεηαμχ ηνπο, 

κεηαηξέπνληαο ην ζψκα ζαο ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζψκα ρσξίο ελεξγεηαθά θαλάιηα ή 

ζεκεία βεινληζκνχ. Απηφο είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαλαιηψλ ελέξγεηαο. Ο 

ζηφρνο είλαη λα κεηαζρεκαηηζηεί νινθιεξσηηθά ην αλζξψπηλν ζψκα απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο.  

 

Έρνληαο θαιιηεξγεζεί κέρξη απηφ ην ζεκείν, ην ζψκα ζαο βαζηθά ζα έρεη ήδε 

κεηακνξθσζεί απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Με άιια ιφγηα, ζα έρεηε ήδε θηάζεη ζην αλψηεξν 

επίπεδν ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηαο. Σν αλζξψπηλν θζαξηφ 

ζψκα ζα έρεη θαιιηεξγεζεί ζην χζηαην φξην. ηαλ θηάλεηε ζ’ απηφ ην ζηάδην κηα άιιε 

θαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο εκθαλίδεηαη. Πνηα θαηάζηαζε; Σν γθνλγθ πνπ έρεηε αλαπηχμεη είλαη 

πνιχ πινχζην θαη άθζνλν. Οη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο (εγγελείο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο) πνπ 

έλαο άλζξσπνο έρεη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζπλεζηζκέλνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηαο ζα εκθαληζηνχλ φιεο. 

κσο, ελφζσ αζθείηε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, πνιιέο απ’ απηέο είλαη 

θιεηδσκέλεο. Δπίζεο ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ζαο ζα θηάλεη πάξα πνιχ ςειά. ιεο νη κνξθέο ηνπ 

γθνλγθ ζα εληζρχνληαη απφ ην παλίζρπξν γθνλγθ ζαο θαη ζα γίλνπλ πάξα πνιχ δπλαηέο. κσο 

κφλν ζ’ απηή, ηε δηθή καο δηάζηαζε, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ – ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ θακία επίδξαζε, πάλσ ζε ηίπνηα, αθνχ είλαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζαξθηθψλ αλζξψπηλσλ ζσκάησλ καο. Παξ’ φια απηά είλαη 

πνιχ αμηφινγεο, απαληηνχληαη ζε θάζε δηάζηαζε θαη νη δηάθνξεο κνξθέο πνπ ην ζψκα ιακβάλεη 

ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ζα ππνζηνχλ πνιχ κεγάιεο αιιαγέο. Σα πξάγκαηα πνπ ην ζψκα έρεη, 

απηά πνπ ην ζψκα θέξεη ζε θάζε δηάζηαζε είλαη πάξα πνιιά θαη αμηφινγα θαη θαίλνληαη πνιχ 

ηξνκαθηηθά. Μεξηθά άηνκα έρνπλ κάηηα ζε φιν ηνπο ην ζψκα, φινη νη πφξνη ζηα ζψκαηά ηνπο 

είλαη κάηηα. Έρνπλ κάηηα κέζα ζε νιφθιεξν ην πεδίν δηάζηαζήο ηνπο. Δπεηδή ην γθνλγθ καο 

είλαη ηεο ρνιήο ηνπ Φν, νξηζκέλα άηνκα ζα θέξνπλ ηελ εηθφλα κηαο Μπνληηζάηβα ή ελφο Φν 

ζε φιν ηνπο ην ζψκα. ιεο νη κνξθέο ηνπ γθνλγθ ζαο εθείλε ηε ζηηγκή ζα είλαη αθάληαζηα 

άθζνλεο θαη πινχζηεο θαη πάξα πνιιά έκβηα φληα ζα εκθαληζηνχλ. 

 

Σφηε ζα παξνπζηαζηεί κηα άιιε θαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο, πνπ απνθαιείηαη «Σξία 

Λνπινχδηα Δπί ηεο Κεθαιήο». Δίλαη κία πνιχ αηζζεηή θαηάζηαζε, πνπ είλαη θαη εληππσζηαθή. 

Αθφκα θη απηνί πνπ ην Σξίην Μάηη ηνπο δελ είλαη ηφζν πςεινχ επηπέδνπ κπνξνχλ λα ην δνπλ. 

Τπάξρνπλ ηξία ινπινχδηα ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Σν έλα είλαη έλα ινπινχδη ισηνχ, αιιά 

δελ είλαη ην ινπινχδη ηνπ ισηνχ ηεο δηθήο καο θπζηθήο δηάζηαζεο. Σα άιια δχν ινπινχδηα 

είλαη θη απηά απφ άιιε δηάζηαζε θαη είλαη πξαγκαηηθά παλέκνξθα. Απηά ηα ηξία ινπινχδηα 

πεξηζηξέθνληαη θπθιηθά πάλσ απφ ην θεθάιη. Πεξηζηξέθνληαη φια καδί δεμηφζηξνθα ή 
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αξηζηεξφζηξνθα θαη ην θάζε ινπινχδη πεξηζηξέθεηαη επίζεο θαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν 

θάζε ινπινχδη έρεη κηα κεγάιε ζηήιε κε δηάκεηξν φζν ε δηάκεηξνο ηνπ ινπινπδηνχ. Απηέο νη 

ηξεηο κεγάιεο ζηήιεο θηάλνπλ σο ηνλ νπξαλφ, αιιά δελ είλαη ζηήιεο γθνλγθ. Απιψο έρνπλ απηή 

ηε κνξθή θαη είλαη πξαγκαηηθά αμηνζαχκαζηεο. Αλ κπνξνχζαηε λα ηα δείηε θη εζείο απηά, 

ζίγνπξα ζα κέλαηε έθπιεθηνη. ηαλ ε θαιιηέξγεηά ζαο θηάζεη ζ’ απηφ ην ζηάδην, ην ζψκα ζαο 

ζα είλαη ιεπθφ θαη αγλφ θαη ην δέξκα ζαο ιείν θαη απαιφ. ’ απηφ ην ζεκείν ζα έρεηε θηάζεη 

ζηελ χςηζηε κνξθή ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηαο, φκσο απηφ δελ 

είλαη ην χζηαην ηέινο. Πξέπεη λα ζπλερίζεηε θη άιιν λα αζθείηε θαιιηέξγεηα, πξέπεη λα 

πξνρσξήζεηε θη άιιν κπξνζηά. 

 

Καζψο πξνρσξάηε θη άιιν κπξνζηά, εηζέξρεζηε ζην κεηαβαηηθφ επίπεδν κεηαμχ ηνπ 

«Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαη ηνπ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» θαη 

ζε κηα θαηάζηαζε πνπ απνθαιείηαη θαηάζηαζε ηνπ «Αγλνχ Λεπθνχ ψκαηνο» (γλσζηφ θαη σο 

«Κξπζηάιιηλν Λεπθφ ψκα»). ηαλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο ελφο αλζξψπνπ έρεη 

θηάζεη ηελ πςειφηεξε κνξθή ηνχ «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ», απιά πξφθεηηαη 

αθφκα γηα ην αλζξψπηλν ζαξθηθφ ηνπ ζψκα πνπ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζηελ πςειφηεξε κνξθή 

ηνπ. ηαλ πξαγκαηηθά εηζέξρεζηε ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, νιφθιεξν ην ζψκα ζαο ζα 

απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Καη γηαηί απνθαιείηαη Αγλφ Λεπθφ ψκα; 

Δπεηδή απηφ ην ζψκα έρεη ήδε εμαγληζηεί ζηνλ απνιχησο πςειφηεξν βαζκφ. ηαλ θάπνηνο ην 

παξαηεξεί κε ην Σξίην Μάηη, νιφθιεξν απηφ ην ζψκα είλαη δηαθαλέο, αθξηβψο φπσο έλα 

δηαθαλέο ηδάκη, ζαλ λα κελ ππάξρεη ηίπνηα εθεί. Απηή ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη. Γηα λα ην 

πσ απιά, ην ζψκα απηφ είλαη ήδε ην ζψκα ελφο Φν. Κη απηφ επεηδή ην ζψκα πνπ απνηειείηαη 

απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζψκα κε ην νπνίν μεθηλήζακε. ’ απηφ ην 

ζεκείν φιεο νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη ππεξθπζηθέο δεμηφηεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην 

ζψκα ζαο ζα εγθαηαιεηθζνχλ κνλνκηάο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα πνιχ βαζηά δηάζηαζε. Δίλαη 

άρξεζηεο θαη δελ εμππεξεηνχλ πηα ζε ηίπνηα. Ζ κφλε ρξεζηκφηεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζα είλαη 

αλ θάπνηα κέξα ζην κέιινλ –φηαλ ζα έρεηε ήδε πεηχρεη ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο– 

αλαπνιήζεηε θαη επαλεμεηάζεηε ην ηαμίδη ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο θαη ηηο βγάιεηε λα ηηο θνηηάμεηε. 

Έηζη ζ’ απηφ ην ζεκείν δχν κφλν πξάγκαηα ζα απνκείλνπλ: Ζ ζηήιε ηνπ γθνλγθ ζαο είλαη 

αθφκα εθεί θαη ην θαιιηεξγεκέλν Αζάλαην Βξέθνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά. κσο θαη ηα 

δχν ππάξρνπλ ζε κηα πνιχ βαζηά δηάζηαζε. Άλζξσπνη κε Σξίην Μάηη κέζνπ επηπέδνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηα δνπλ, ην κφλν πνπ κπνξνχλ λα δνπλ είλαη φηη ην ζψκα ζαο είλαη δηαθαλέο. 

 

Δπεηδή ε θαηάζηαζε ηνπ Αγλνχ-Λεπθνχ ζψκαηνο είλαη κφλν έλα κεηαβαηηθφ επίπεδν, 

ζπλερίδνληαο λα αζθείηε θαιιηέξγεηα ζα εηζέιζεηε πξαγκαηηθά ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο «θαιιηέξγεηα ηνπ ψκαηνο ηνπ 

Φν». Οιφθιεξν ην ζψκα ζαο ζα απνηειείηαη απφ γθνλγθ. Σν ζίλζηλγθ ζαο ζα έρεη πιένλ 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη ζα αξρίζεηε εθ λένπ ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Θα αλαπηχμεηε ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο πάιη απφ ηελ αξρή, πνπ φκσο δελ ζα νλνκάδνληαη πηα «ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο», 

αιιά «Θετθέο Γπλάκεηο ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν», αθνχ ζα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο. Ζ δχλακή ηνπο είλαη απεξηφξηζηε. Αξγφηεξα, φπσο ζα ζπλερίδεηε λα αζθείηε 

θαιιηέξγεηα, ζα γλσξίδεηε πιένλ εζείο νη ίδηνη ηα πξάγκαηα ζηα αλψηεξα επίπεδα, πψο λα 

αζθείηε θαιιηέξγεηα θαη ηηο κνξθέο πνπ έρεη ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζηα αλψηεξα επίπεδα. 

Ζ Πξνζθόιιεζε ηνπ Φαλαηηζκνύ 

Αο κηιήζνπκε γηα έλα αθφκα δήηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ θαλαηηζκνχ. 

Πνιιά άηνκα έρνπλ εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ γηα πάξα πνιχ θαηξφ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άηνκα πνπ 

δελ έρνπλ εμαζθήζεη πνηέ, αιιά πνπ πάληα έςαρλαλ ηελ Αιήζεηα θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

αληηιεθζνχλ ην λφεκα ηεο δσήο. Μφιηο κάζνπλ ην Φάινπλ Νηάθα καο ακέζσο μεθαζαξίδνπλ 

πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ θαη βξίζθνπλ απαληήζεηο. Δίλαη πηζαλφλ καδί κε ηελ 

αλχςσζε ηεο ζθέςεο ηνπο λα ληψζνπλ θαη πνιχ ελζνπζηαζκέλνη – απηφ είλαη ζίγνπξν. Ξέξσ 

πσο νη αιεζηλνί αζθνχκελνη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Φα θαη μέξνπλ πσο πξέπεη λα 

ηνλ έρνπλ ζαλ ηα κάηηα ηνπο. Χζηφζν ζπρλά πξνθχπηεη απηφ ην πξφβιεκα: Λφγσ ηνπ 

ελζνπζηαζκνχ ηνπ ν αζθνχκελνο αλαπηχζζεη θαλαηηζκφ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ππάξρεη. Απηφ 

ηνλ νδεγεί ζην λα κελ είλαη θπζηνινγηθφο ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη θαη ελεξγεί, είηε ζηε 
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ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, είηε απιά κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Θα έιεγα φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ. 

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη αζθνχκελνη ζηελ ζρνιή καο αζθνχλ θαιιηέξγεηα κέζα ζηελ 

θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Γελ κπνξείηε λα απνθφπηεζηε απφ ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία 

θαη πξέπεη λα αζθείηε θαιιηέξγεηα κε πιήξε επίγλσζε. Οη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο πξέπεη λα είλαη θπζηνινγηθέο. Φπζηθά ην ζίλζηλγθ ζαο ζα είλαη πνιχ πςεινχ 

επηπέδνπ θαη ε ζθέςε ζαο νξζή, ζα βειηηψλεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ζα αλπςψλεηε ην επίπεδφ ζαο, 

δελ ζα θάλεηε αδηθίεο θαη ζα θάλεηε κφλν θαιέο πξάμεηο – έηζη πξέπεη λα είζηε. Τπάξρνπλ φκσο 

νξηζκέλα άηνκα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα κελ πάεη θάηη θαιά κ’ απηνχο ή ζαλ λα ηα έρνπλ 

δεη φια απ’ απηφλ ηνλ επίγεην θφζκν. Λέλε πξάγκαηα πνπ νη άιινη δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ. 

Έηζη νη άλζξσπνη ιέλε: «Σν Φάινπλ Νηάθα ηνλ έθαλε λα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη; Απηφο κνπ 

θαίλεηαη φηη έρεη δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα». ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη. Απιψο είλαη 

πάξα πνιχ ελζνπζηαζκέλνο, δελ είλαη ζπλεηφο θαη δελ ζπκπεξηθέξεηαη θπζηνινγηθά. θεθηείηε 

ην φινη: Σν λα ζπκπεξηθέξεζηε έηζη δελ είλαη ζσζηφ. Έρεηε πάεη ζην άιιν άθξν θη απηφ είλαη 

άιιε κηα πξνζθφιιεζε. Πξέπεη λα ηελ εγθαηαιείςεηε θαη, δψληαο θπζηνινγηθά ζαλ φινπο ηνπο 

άιινπο, λα αζθείηε θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Αλ θαζψο βξίζθεζηε 

αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, νη άιινη ζαο ζεσξνχλ μεκπαιηζκέλν, δελ ζα 

ζπλαλαζηξέθνληαη καδί ζαο θαη ζα θξαηηνχληαη ζε απφζηαζε. Έηζη θαλείο δελ ζα ζαο πξνζθέξεη 

επθαηξίεο λα βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, νχηε ζα ζαο ζεσξνχλ θπζηνινγηθφ άλζξσπν. Απηφ δελ 

είλαη ζσζηφ! Δπνκέλσο πξέπεη λα θξνληίζεηε λα δψζεηε πξνζνρή ζ’ απηφ ην δήηεκα θαη λα 

ζπκπεξηθέξεζηε θαιά. 

 

Ζ εμάζθεζή καο δελ είλαη ζαλ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο άζθεζεο ηζηγθφλγθ φπνπ νη 

άλζξσπνη είλαη ζε κηα θαηάζηαζε έθζηαζεο, κηζνθνηκηζκέλνη ή απνραπλσκέλνη. ηνλ δηθφ καο 

ηξφπν άζθεζεο πξέπεη λα έρεηε πιήξε επίγλσζε φηη θαιιηεξγείηε ηνλ εαπηφ ζαο. Κάπνηνη 

ζπλερίδνπλ λα κνπ ιέλε: «Γάζθαιε, κφιηο θιείζσ ηα κάηηα κνπ ην ζψκα κνπ ηαιαληεχεηαη». Θα 

έιεγα φηη απηφ δελ πξέπεη λα είλαη έηζη. Έρεηε αλαπηχμεη ηε ζπλήζεηα λα εγθαηαιείπεηε ηελ 

Κχξηα πλείδεζή ζαο θαη κφιηο θιείλεηε ηα κάηηα ζαο ηε ράλεηε – ε Κχξηα πλείδεζή ζαο 

εμαθαλίδεηαη. Έρεηε αλαπηχμεη απηή ηε ζπλήζεηα. ηαλ θάζεζηε εδψ, γηαηί δελ ηαιαληεχεζηε; 

Αλ θξαηήζεηε ηελ θαηάζηαζε πνπ είζηε, φηαλ έρεηε ηα κάηηα ζαο αλνηρηά, θαη απιά θιείζεηε ηα 

κάηηα ζαο ειαθξψο ζα ηαιαληεπηείηε; ίγνπξα φρη. Απιά πηζηεχεηε φηη έηζη πξέπεη λα 

εμαζθείηαη ην ηζηγθφλγθ, έρεηε ζρεκαηίζεη κηα ηέηνηα ηδέα θαη κφιηο θιείλεηε ηα κάηηα ζαο 

εμαθαλίδεζηε ρσξίο λα έρεηε ηδέα πνπ είζηε. Έρνπκε πεη φηη ε Κχξηα πλείδεζή ζαο πξέπεη λα 

έρεη πιήξε επίγλσζε, γηαηί απηφο ν ηξφπνο άζθεζεο θαιιηεξγεί ηνλ ίδην ζαο ηνλ εαπηφ. Πξέπεη 

λα βειηηψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο έρνληαο πιήξε επίγλσζε. Καη εκείο έρνπκε δηαινγηζκφ. Πψο 

εμαζθνχκε ηνλ δηαινγηζκφ καο; Απαηηνχκε απφ φινπο ην εμήο: ζν βαζηά θαη αλ πάεη ε 

ζπγθέληξσζή ζαο, πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη είζηε εζείο νη ίδηνη πνπ εμαζθείζηε εδψ. 

Απαγνξεχεηαη απνιχησο ην λα βξίζθεζηε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ δελ ζα αληηιακβάλεζηε ηίπνηα. 

Άξα πνηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζα βηψζεηε; Απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη πσο φηαλ θάζεζηε 

εθεί, ζα ληψζεηε ππέξνρα θαη πνιχ αλαπαπηηθά, ζαλ λα θάζεζηε κέζα ζε έλα ηζφθιη απγνχ. Θα 

γλσξίδεηε φηη εμαζθείζηε, αιιά ζα αηζζάλεζηε πσο νιφθιεξν ην ζψκα ζαο δελ κπνξεί λα 

θηλεζεί. Απηά είλαη πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ ζηελ εμάζθεζή καο. Τπάξρεη άιιε κηα θαηάζηαζε. 

πσο ζπλερίδεηε λα θάζεζηε, κεηά απφ ιίγν αηζζάλεζηε φηη ηα πφδηα ζαο έρνπλ εμαθαληζηεί θαη 

δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε πνχ πήγαλ. Σν ζψκα ζαο έρεη επίζεο εμαθαληζηεί. Σα ρέξηα ζαο 

έρνπλ εμαθαληζηεί θαη νη παιάκεο ζαο έρνπλ επίζεο εμαθαληζηεί. Μφλν ην θεθάιη έρεη κείλεη. 

πσο ζπλερίδεηε ηνλ δηαινγηζκφ, αλαθαιχπηεηε φηη θαη ην θεθάιη ζαο έρεη θχγεη αθήλνληαο 

κφλν ηε ζθέςε ζαο. Έρεη κείλεη κφλν έλα κηθξφ θνκκάηη επίγλσζεο φηη αζθείζηε εζείο ν ίδηνο 

εδψ. Αλ κπνξέζεηε λα πεηχρεηε απηή ηελ θαηάζηαζε, ζα είλαη παξαπάλσ απφ αξθεηφ. Γηαηί; 

Γηαηί φηαλ θάπνηνο εθηειεί ηελ άζθεζε ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ζψκα ηνπ εμειίζζεηαη ζην 

κέγηζην βαζκφ. Απηή είλαη ε βέιηηζηε θαηάζηαζε. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν απαηηνχκε λα πεηχρεηε 

απηή ηελ θαηάζηαζε αθηλεζίαο. Χζηφζν δελ πξέπεη λα θνηκεζείηε νχηε λα ράζεηε ηηο αηζζήζεηο 

ζαο, αιιηψο ίζσο θάπνηνο άιινο εμαζθεζεί θαη πάξεη ηα θαιά πξάγκαηα. 

 

ινη νη αζθνχκελνί καο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνη πσο δελ ζπκπεξηθέξνληαη πνηέ αθχζηθα 

ελφζσ είλαη θνκκάηηα ηεο θνηλήο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Αλ ιεηηνπξγείηε αξλεηηθά αλάκεζα 
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ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, νη άιινη κπνξεί λα πνχλε: «Γηαηί φινη απηνί πνπ καζαίλνπλ 

Φάινπλ Νηάθα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη;». Δίλαη ζαλ λα πξνθαιείηε δεκηά ζην φλνκα ηνπ Φάινπλ 

Νηάθα. Γη’ απηφ θξνληίζηε λα πξνζέμεηε απηφ ην δήηεκα. ηελ πνξεία ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ζε άιια δεηήκαηα επίζεο, πξέπεη λα πξνζέρεηε λα κελ αλαπηχζζεηε ηελ 

πξνζθφιιεζε ηνπ θαλαηηζκνχ. Απηή ε λννηξνπία κπνξεί πνιχ εχθνια λα γίλεη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο απφ δαίκνλεο. 

Καιιηέξγεηα ηνπ Λόγνπ 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ είλαη θάηη πνπ δίδαζθαλ νη ζξεζθείεο ζην παξειζφλ. ηαλ φκσο 

δίδαζθαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο αζθνχκελνπο, 

φπσο Βνπδηζηέο κνλαρνχο θαη Σαντζηέο ηεξείο πνπ δελ άλνηγαλ ην ζηφκα ηνπο γηα λα κηιήζνπλ. 

Δπεηδή δελ έθαλαλ ηίπνηα άιιν απφ ην λα θαιιηεξγνχληαη, ν ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο ηνπο ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Πίζηεπαλ φηη 

κε ην πνπ έρεηο κηα ζθέςε, απηφ είλαη θάξκα. ε κεξηθέο ζξεζθείεο έρνπλ δηαρσξίζεη ην θάξκα 

ζε «θαιφ θάξκα» θαη «θαθφ θάξκα». Άζρεηα απφ ην αλ είλαη θαιφ ή θαθφ θάξκα, είηε ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία ηεο θελφηεηαο ζηε ρνιή ηνπ Φν, είηε ηεο αλππαξμίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηε ρνιή 

ηνπ Σάν, δελ πξέπεη λα πξνθιεζεί. Έηζη έιεγαλ: «Γελ θάλσ ηίπνηα». Κη απηφ επεηδή δελ 

κπνξνχζαλ λα δνπλ ηηο θαξκηθέο ζρέζεηο ησλ πξαγκάησλ – δειαδή δελ κπνξνχζαλ λα 

δηαθξίλνπλ αλ απηφ ή εθείλν ήηαλ θαιφ ή θαθφ, ή πνηεο γελεζηνπξγέο αηηίεο εκπιέθνληαλ. Έλαο 

κέζνο αζθνχκελνο πνπ δελ έρεη θηάζεη ζε έλα ηφζν πςειφ επίπεδν θαη δελ κπνξεί λα δεη απηά 

ηα πξάγκαηα ζα θνβεζεί πσο, ελψ θάηη θαίλεηαη λα είλαη θαιφ επηθαλεηαθά, κφιηο ην θάλεη 

κπνξεί λα πξνμελήζεη θαθφ. Έηζη θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα λα εμαζθήζνπλ Γνπγνπέη θαη 

δελ θάλνπλ ηίπνηα απνιχησο, ψζηε λα απνθχγνπλ λα παξάγνπλ θάξκα. Κη απηφ επεηδή κφιηο ην 

θάξκα παξαρζεί πξέπεη λα ην εμαιείςνπλ θαη λα ππνθέξνπλ γη’ απηφ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο 

δηθνχο καο αζθνχκελνπο ην ζεκείν ζην νπνίν ζα θσηηζηνχλ είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλν. Αλ 

πξνζζέζεηε θάηη ρσξίο ιφγν ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο, ζα δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζε νιφθιεξε 

ηελ άζθεζε ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν εμαζθνχλ Γνπγνπέη. 

 

ηαλ ε ρνιή ηνπ Φν δηδάζθεη θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ, ελλνεί πσο ηα ιφγηα ελφο 

αλζξψπνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηε ζθέςε ηνπ. Δπνκέλσο ε ζθέςε ηνπ πεξηέρεη πξφζεζε. Αλ ν 

λνπο ελφο αλζξψπνπ παξάγεη κηα ζθέςε ή ηνλ νδεγεί λα πεη θάηη, λα θάλεη θάηη ή λα θαηεπζχλεη 

ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ ή ηα ηέζζεξα άθξα ηνπ, απηφ απφ κφλν ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

πξνζθφιιεζε αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη δηάθνξεο ηδέεο πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη, φπσο: «εζχ είζαη θαιφο», «απηφο δελ είλαη θαιφο» ή «έρεηο θαιιηεξγεζεί 

θαιά», «απηφο δελ έρεη θαιιηεξγεζεί θαιά» θ.ιπ. ια απηά απφ κφλα ηνπο πξνθαινχλ εληάζεηο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Αθφκα θη αλ κηιήζνπκε γηα θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν, φπσο «ζέισ λα 

θάλσ απηφ θη απηφ» ή «απηφ ην δήηεκα πξέπεη λα ηαθηνπνηεζεί κ’ απηφλ θαη κ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν», αθφκα θη έηζη κπνξεί λα βιάςεηε θάπνηνλ ρσξίο λα ην θαηαιάβεηε. Δπεηδή νη δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθεο, είλαη πηζαλφλ ρσξίο λα ην μέξεηε λα 

παξαγάγεηε θάξκα. πλεπψο, εθφζνλ ηα πξάγκαηα είλαη έηζη, ζθξαγίδνπλ εληειψο ην ζηφκα 

ηνπο θαη δελ ιέλε απνιχησο ηίπνηα. ην παξειζφλ νη ζξεζθείεο αληηκεηψπηδαλ πνιχ ζνβαξά ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ θαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εθάξκνδαλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αζθνπκέλσλ ηνπ Φάινπλ Νηάθα καο (εθηφο απ’ απηνχο ηνπο 

επαγγεικαηίεο αζθνχκελνπο) αζθνχλ θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Έηζη 

είλαη αλαπφθεπθην ην λα έρνπκε κηα θπζηνινγηθή δσή κέζα ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία θαη 

λα αιιειεπηδξνχκε κε ηελ θνηλσλία. ινη έρνπκε κηα δνπιεηά θαη πξέπεη λα ηελ θάλνπκε θαιά. 

Οξηζκέλνη γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο πξέπεη λα κηινχλ, άξα απηφ δελ είλαη αληίθαζε; ρη, 

δελ είλαη αληίθαζε. Γηαηί φρη; Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ πνπ πξέπεη λα εμαζθνχκε θαη ζηελ 

νπνία εκείο αλαθεξφκαζηε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπο. Λφγσ ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ησλ ηξφπσλ θαιιηέξγεηαο, νη απαηηήζεηο επίζεο δηαθέξνπλ. ηαλ εκείο αλνίγνπκε ην 

ζηφκα καο λα κηιήζνπκε, ζα πξέπεη λα κηιάκε ζχκθσλα κε ην ζίλζηλγθ ελφο αζθνχκελνπ, λα 

κελ θνπηζνκπνιεχνπκε θαη λα κε κηιάκε κε απξέπεηα. Δίζηε αζθνχκελνη, έηζη γηα λα θξίλεηε αλ 

πξέπεη ή δελ πξέπεη λα πείηε νξηζκέλα πξάγκαηα ζα πξέπεη λα δείηε πφζν απηά ζπκθσλνχλ κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ Φα. Αλ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα πείηε, δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα, εθφζνλ 
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ζπκκνξθψλεζηε κε ην πξφηππν ηνπ ζίλζηλγθ ελφο αζθνπκέλνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

Φα. Δθηφο απηνχ ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα ηνλ Φα θαη λα δηαδίδνπκε ηνλ Φα. Άξα είλαη αδχλαηνλ 

λα κε κηιάκε. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ ηελ νπνία εκείο αζθνχκε αλαθέξεηαη ζε ζπλεζηζκέλα 

πξάγκαηα, φπσο ε θήκε θαη ην θέξδνο, πνπ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε αλάκεζα ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, θαη απηά πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή εξγαζία ησλ 

αζθνπκέλσλ ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο ζην άζθνπν θνπηζνκπνιηφ αλάκεζα ζηνπο αζθνχκελνπο 

ηεο ίδηαο ζρνιήο εμάζθεζεο, ζε φια απηά πνπ ιέγνληαη θαη γίλνληαη γηα επίδεημε θαη νθείινληαη 

ζε πξνζθνιιήζεηο, ζηηο δηαδφζεηο ή ζηηο θήκεο πνπ θπθινθνξνχλ θαη ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο 

πάλσ ζε δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ – ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κε κεγάιε έμαςε θαη ελδηαθέξνλ. 

Πηζηεχσ πσο φια απηά είλαη πξνζθνιιήζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη πσο φηαλ είλαη λα 

κηιήζνπκε γη’ απηά ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηη ιέκε. Απηφ ελλννχκε εκείο ιέγνληαο 

«θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ». ην παξειζφλ νη κνλαρνί αληηκεηψπηδαλ πνιχ ζνβαξά απηά ηα 

πξάγκαηα, δηφηη ήμεξαλ φηη ζα δεκηνπξγνχζαλ θάξκα αθφκα θαη κε ηελ παξακηθξή ζθέςε. Γη’ 

απηφ δίδαζθαλ θαιιηέξγεηα γηα «ζψκα, ζηφκα θαη λνπ». Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ 

νπνία κηινχζαλ ζήκαηλε φηη θάπνηνο δελ ζα έπξεπε λα θάλεη θαθέο πξάμεηο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζηφκαηνο ζήκαηλε φηη ζα έπξεπε λα παξακέλεη ζησπειφο. Καη ε θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ ζήκαηλε φηη 

δελ ζα έπξεπε θαλ λα ζθέθηεηαη. ην παξειζφλ ππήξραλ πνιχ απζηεξέο απαηηήζεηο πάλσ ζ’ 

απηά ηα πξάγκαηα γηα φζνπο αζθνχζαλ θαιιηέξγεηα απνθιεηζηηθά ζηνπο λανχο. Δκείο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ζίλζηλγθ ελφο αζθνχκελνπ. Θα είλαη πνιχ θαιά, 

εθφζνλ αληηιακβάλεζηε ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα ιέηε.  
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ΓΗΑΛΔΞΖ ΔΝΑΣΖ 

Σν Σζηγθόλγθ θαη νη σκαηηθέο Αζθήζεηο 

ε έλα κέζν επίπεδν ζπρλά νη άλζξσπνη ζεσξνχλ πσο ην ηζηγθφλγθ θαη νη ζσκαηηθέο 

αζθήζεηο έρνπλ άκεζε ζρέζε. Βέβαηα ζε έλα ρακειφ επίπεδν θαη φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ελφο 

πγηνχο ζψκαηνο ην ηζηγθφλγθ θαη νη ζσκαηηθέο αζθήζεηο είλαη ην ίδην. ηαλ φκσο θνηηάμνπκε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζθήζεψλ ηνπ θαη ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχλ, ζα 

δηαπηζηψζνπκε πσο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ ζσκαηηθψλ αζθήζεσλ. Αλ θάπνηνο 

ζέιεη λα απνθηήζεη έλα πγηέο ζψκα κέζα απφ ζσκαηηθέο αζθήζεηο, πξέπεη λα αζθείηαη 

πεξηζζφηεξν θαη λα εληείλεη ηελ ζσκαηηθή άζθεζε. ηελ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ σζηφζν 

ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην, αθνχ δελ απαηηείηαη θίλεζε. Αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε θίλεζε, 

είλαη ήξεκε, αξγή θαη απαιή ή ε εμάζθεζε κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη ζηαηηθή, ρσξίο θακία 

θίλεζε. Έηζη είλαη πάξα πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

εμάζθεζεο. Απφ ηε ζθνπηά ελφο πςεινχ επηπέδνπ, ην ηζηγθφλγθ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε 

ζεξαπεία θαη ηελ πγεία, αθνχ πεξηιακβάλεη πξάγκαηα απφ ηα αλψηεξα επίπεδα θαη έλα πην 

εκβξηζέο πεξηερφκελν. Σν ηζηγθφλγθ δελ αθνξά κφλν απηά ηα ειάρηζηα πνπ είλαη ζην επίπεδν 

ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Σν ηζηγθφλγθ είλαη ππεξθπζηθφ θαη έρεη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ζηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Δίλαη θάηη πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο.  

 

Σψξα φζνλ αθνξά ηελ νπζία ησλ αζθήζεσλ, ε δηαθνξά ηνπο είλαη επίζεο πνιχ κεγάιε. 

Γηα λα εηνηκάζνπλ ην ζψκα ηνπο γηα ην ζεκεξηλφ επίπεδν ζπλαγσληζκνχ θαη γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα θξηηήξηα νη αζιεηέο, εηδηθά νη ζεκεξηλνί αζιεηέο, ζα πξέπεη λα αζθνχληαη 

πεξηζζφηεξν. Δπνκέλσο πξέπεη δηαξθψο λα δηαηεξνχλ ην ζψκα ηνπο ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Γηα 

λα πεηχρνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν, πξέπεη λα αζθνχληαη πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ην 

αίκα λα θπθινθνξεί επαξθψο ζην ζψκα ηνπο, λα εληζρχζνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ θαη έηζη λα 

δηαηεξνχλ δηαξθψο ην ζψκα ηνπο ζε κηα θαηάζηαζε βέιηηζηεο απφδνζεο. Γηαηί πξέπεη λα 

εληζρπζεί ν κεηαβνιηζκφο; Γηφηη ην ζψκα ελφο αζιεηή πξέπεη λα βειηηψλεηαη δηαξθψο θαη λα 

βξίζθεηαη πάληα ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε γηα αληαγσληζκφ. Σν αλζξψπηλν ζψκα απαξηίδεηαη 

απφ ακέηξεηα θχηηαξα. ια απηά πεξλνχλ ηελ αθφινπζε πεξίπνπ δηαδηθαζία: Σα πξφζθαηα 

δηαηξεκέλα θχηηαξα είλαη πνιχ δξαζηήξηα θαη ζε κηα θαηάζηαζε αλάπηπμεο. ηαλ κεγαιψζνπλ 

ζην έζραην φξην, δελ κπνξνχλ πηα λα αλαπηπρζνχλ θαη αξρίδνπλ λα θζίλνπλ. ηαλ θηάζνπλ ζην 

ρακειφηεξν ζεκείν ηνπο, λέα θχηηαξα ηα αληηθαζηζηνχλ. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε π.ρ. ζαλ 

αλαινγία δψδεθα ψξεο ηεο εκέξαο γηα λα ην πεξηγξάςνπκε. Αο πνχκε πσο έλα θχηηαξν 

δηαηξείηαη ζηηο 6 π.κ. θαη μεθηλά ε αλάπηπμή ηνπ. Οη ψξεο 8 π.κ., 9 π.κ. ή 10 π.κ., είλαη φιεο πνιχ 

θαιέο πεξίνδνη γη’ απηφ. Με ην πνπ θηάλεη ην κεζεκέξη, ζηακαηά πιένλ λα αλαπηχζζεηαη θαη ην 

κφλν πνπ κπνξεί είλαη λα θζίλεη. ’ απηφ ην ζεκείν ην θχηηαξν έρεη αθφκα ην ππφινηπν κηζφ ηεο 

δσήο ηνπ, αιιά απηφ ην ππφινηπν κηζφ είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ θαηάζηαζε αληαγσληζκνχ ελφο 

αζιεηή. 

 

Σφηε ηη πξέπεη λα θάλνπλ; Δληείλνπλ ηελ πξνπφλεζή ηνπο θαη απμάλνπλ ηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηφο ηνπο, ψζηε λα παξάγνπλ λέα θχηηαξα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηά. Απηφλ ηνλ 

δξφκν αθνινπζνχλ. Γειαδή πξηλ ην θχηηαξν νινθιεξψζεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ, αθφκα θη 

φηαλ είλαη κφλν ζηε κέζε ηεο, ζα αληηθαηαζηαζεί. Γη’ απηφ ηα ζψκαηά ηνπο δηαηεξνχληαη πάληα 

δπλαηά θαη βειηηψλνληαη. Χζηφζν ηα αλζξψπηλα θχηηαξα δελ κπνξνχλ λα δηαηξνχληαη έηζη 

αθαηάπαπζηα. Ο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί έλα θχηηαξν είλαη πεξηνξηζκέλνο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ έλα θχηηαξν κπνξεί λα δηαηξεζεί 

εθαηφ θνξέο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαηξεζεί πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην θνξέο) θαη 

αο ππνζέζνπκε φηη ζε έλαλ θαλνληθφ άλζξσπν, φηαλ έλα θχηηαξν δηαηξείηαη εθαηφ θνξέο, απηφο 

κπνξεί λα δήζεη εθαηφ ρξφληα. κσο ηψξα ηα θχηηαξά ηνπ έρνπλ δήζεη κφλν ην κηζφ ηεο δσήο 

ηνπο, επνκέλσο κπνξεί λα δήζεη κφλν γηα πελήληα ρξφληα. Παξ’ φια απηά δελ έρνπκε δεη 

αζιεηέο λα έρνπλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα θη απηφ επεηδή νη αζιεηέο ζήκεξα απνζχξνληαη 

πνιχ ζπρλά πξηλ ηα ηξηάληα. Ηδηαίηεξα ηψξα πνπ ην επίπεδν αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ πςειφ, ν 

αξηζκφο ησλ αζιεηψλ πνπ απνζχξνληαη είλαη επίζεο κεγάινο. Έηζη επηζηξέθνπλ λα δήζνπλ κηα 
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θαλνληθή δσή θαη δελ θαίλνληαη ηφζν πνιχ επεξεαζκέλνη. Θεσξεηηθά έηζη ζπκβαίλεη – ε 

ζσκαηηθή άζθεζε ηνχο θξαηά ζε κηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, αιιά κεηψλεη ηνλ ρξφλν δσήο 

ηνπο. Δμσηεξηθά νη αζιεηέο πνπ είλαη ζηελ εθεβεία κνηάδνπλ ζαλ λα είλαη ζηα είθνζη, ελψ απηνί 

πνπ είλαη ζηα είθνζη κνηάδνπλ ζαλ λα είλαη ηξηάληα. πρλά νη αζιεηέο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη 

γεξλνχλ λσξίηεξα απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Έηζη φπνπ ππάξρεη πιενλέθηεκα, ζα ππάξρεη –

απφ δηαιεθηηθήο άπνςεο– θαη κεηνλέθηεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφλ ηνλ δξφκν αθνινπζνχλ.  

 

Ζ εμάζθεζε ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη αθξηβψο ην αληίζεην απφ ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο. Γελ 

απαηηεί δσεξέο θηλήζεηο θαη αλ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο είλαη ήξεκεο, αξγέο θαη απαιέο. 

Δίλαη ηφζν ήξεκεο θαη αξγέο πνπ είλαη ζρεδφλ ρσξίο θίλεζε θαη κεξηθέο θνξέο είλαη πξάγκαηη 

ζηαηηθέο. Γλσξίδεηε φηη ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαζηζηνχ δηαινγηζκνχ απαηηεί θαηάζηαζε 

αθηλεζίαο. ια, αθφκα θαη ν ρηχπνο ηεο θαξδηάο θαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ζα 

επηβξαδπλζνχλ. ηελ Ηλδία ππάξρνπλ πνιινί δάζθαινη ηεο γηφγθα πνπ κπνξνχλ λα θάζνληαη 

θάησ απφ ην λεξφ ή λα είλαη ζακκέλνη ζηε γε γηα πνιιέο κέξεο. Μπνξνχλ λα αθηλεηνπνηήζνπλ 

εληειψο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ειέγρνπλ αθφκε θαη ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο ηνπο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη ηα θχηηαξα ησλ αλζξψπσλ δηαηξνχληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. Σφηε, αλ έλαο 

αζθνχκελνο θάλεη ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο ηνπ λα δηαηξνχληαη κηα θνξά θάζε δχν κέξεο, κηα 

θνξά θάζε βδνκάδα, κηα θνξά θάζε κηζφ κήλα ή αθφκα πεξηζζφηεξν, ζα έρεη ήδε επεθηείλεη ηε 

δσή ηνπ. Απηφ γηα ην νπνίν κηιάκε ηψξα, είλαη κφλν απηέο νη κέζνδνη άζθεζεο πνπ απιψο 

θαιιηεξγνχλ ηε θχζε ελφο αλζξψπνπ θαη φρη ηε καθξνβηφηεηα. Καη απηέο κπνξνχλ λα ην 

επηηχρνπλ απηφ – κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηε δσή ησλ αζθνπκέλσλ. Κάπνηνη κπνξεί λα 

ζθεθηνχλ: «Ζ δσή ηνπο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε; Πψο κπνξνχλ λα δήζνπλ παξαπάλσ, ρσξίο 

λα θαιιηεξγνχλ ηε καθξνβηφηεηα;». Ναη, απηφ είλαη αιήζεηα. Αλ φκσο ην επίπεδν ελφο 

αζθνπκέλνπ ππεξβεί ηα Σξία Βαζίιεηα, ηφηε ε δσή ηνπ κπνξεί λα καθξχλεη, αλ θαη εμσηεξηθά ζα 

θαίλεηαη πνιχ γεξαζκέλνο. 

 

Μηα γλήζηα εμάζθεζε πνπ θαιιηεξγεί ηε καθξνβηφηεηα, δηαξθψο ζπζζσξεχεη ηε 

ζπιιεγκέλε χιε πςειήο ελέξγεηαο ζηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο θαη φπσο ε ππθλφηεηά ηεο 

δηαξθψο ζα απμάλεηαη, ζα είλαη ζε ζέζε βαζκηαία λα θαηαζηείιεη ηα θχηηαξα ηνπ θαζεκεξηλνχ 

αλζξψπνπ θαη ζηγά-ζηγά λα ηα αληηθαηαζηήζεη. ’ απηή ηε θάζε ζπκβαίλνπλ ζεκειηψδεηο 

αιιαγέο θαη ζα κείλεηε γηα πάληα λένο. Βέβαηα ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη πνιχ αξγή 

θαη πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα ζπζηάζεηε πάξα πνιιά. Γηακνξθψλεηε ην ζψκα ζαο, δπλακψλεηε 

ηνλ λνπ ζαο – δελ είλαη ηφζν εχθνιν. ηαλ είζηε αλάκεζα ζε εληάζεηο πνπ δνθηκάδνπλ ην 

ζίλζηλγθ ζαο, κπνξείηε λα παξακείλεηε ήξεκνο εζσηεξηθά; Ή, φηαλ παίδνληαη άκεζα, πξνζσπηθά 

ζαο ζπκθέξνληα, κπνξείηε λα παξακείλεηε αλεπεξέαζηνο; Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ην θάλεηε 

απηφ. Γελ είλαη απιά, επεηδή ζέιεηε λα ην θάλεηε, φηη κπνξείηε θηφιαο λα ην θάλεηε. Μπνξείηε 

λα ην θάλεηε κφλν φηαλ –κέζα απφ άζθεζε θαιιηέξγεηαο– ην ζίλζηλγθ ζαο θαη ην ληε ζαο έρνπλ 

αλαβαζκηζηεί. 

 

Πνιχο θφζκνο αληηιακβάλεηαη ην ηζηγθφλγθ σο κηα θνηλή ζσκαηηθή άζθεζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε δηαθνξά είλαη αθάληαζηα κεγάιε. Γελ είλαη θαζφινπ ην ίδην. Μφλν 

φηαλ θάπνηνο εμαζθεί ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηνπ ηζη, πνπ είλαη γηα ζεξαπεία θαη πγεία, γηα λα 

εμαζθαιίζεη έλα πγηέο ζψκα – απηφο ν ρακεινχ επηπέδνπ ζηφρνο είλαη παξφκνηνο κ’ απηφλ ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο. ε πςειφ φκσο επίπεδν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Ο εμαγληζκφο ηνπ 

ζψκαηνο ζην ηζηγθφλγθ έρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Έηζη νη αζθνχκελνη ηνπ ηζηγθφλγθ πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππεξθπζηθέο αξρέο θη φρη κε ηηο αξρέο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά νη ζσκαηηθέο αζθήζεηο είλαη κφλν γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. 

Οη θέςεηο 

ζνλ αθνξά ηηο ζθέςεηο, απηέο αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ λνπ 

ελφο αλζξψπνπ. Πψο βιέπεη ε θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηηο ζθέςεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνλ λνπ ελφο αλζξψπνπ; Πψο βιέπεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ παίξλεη ε 

αλζξψπηλε ζπιινγηζηηθή (ζθέςεηο); Καη πψο εθδειψλεηαη απηή; ηε ζχγρξνλε ηαηξηθή 

ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ θη απηφ γηαηί νη ζθέςεηο δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα κειεηεζνχλ φπσο απηά πνπ είλαη 
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ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηφο καο. ε βαζχηεξα επίπεδα θαη ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

παίξλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Αιιά δελ είλαη φπσο έρνπλ πεη κεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ. 

Οξηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, πξαγκαηηθά δελ γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη θη επνκέλσο δελ 

κπνξνχλ λα ηα εμεγήζνπλ θαζαξά. Ννκίδνπλ φηη κφιηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ λνπ ηνπο ή κφιηο 

παξάγεηαη κηα ζθέςε, κπνξνχλ λα θάλνπλ πξάγκαηα. Έηζη ηζρπξίδνληαη φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

ζθέςε ηνπο γηα λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα ή φηη ε ζθέςε ηνπο ηα έθαλε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηά ηα πξάγκαηα δελ γίλνληαη θαζφινπ απφ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

 

Πξψηα απ’ φια αο κηιήζνπκε γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ. ηελ αξραία 

Κίλα ππήξρε κηα έθθξαζε: «ε θαξδηά ζθέθηεηαη». Γηαηί έιεγαλ φηη ε θαξδηά ζθέθηεηαη; Ζ 

αξραία θηλέδηθε επηζηήκε ήηαλ πνιχ πξνεγκέλε, αθνχ κειεηνχζε άκεζα, πξάγκαηα φπσο ην 

αλζξψπηλν ζψκα, ηε δσή θαη ην ζχκπαλ. Μεξηθνί άλζξσπνη πξαγκαηηθά, πέξα απφ θάζε 

ακθηβνιία, αηζζάλνληαη φηη ε θαξδηά ηνπο ζθέθηεηαη, ελψ άιινη αηζζάλνληαη φηη ην κπαιφ ηνπο 

ζθέθηεηαη. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δίλαη πνιχ ινγηθφ φηαλ νξηζκέλνη κηινχλ γηα ηε ζθέςε ηεο 

θαξδηάο. Κη απηφ γηαηί, φπσο έρνπκε δεη, ην Αξρέγνλν Πλεχκα ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ 

είλαη πνιχ κηθξφ θαη ηα πξαγκαηηθά κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Γελ ζηέιλνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, αιιά 

απφ ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ. Σν Αξρέγνλν Πλεχκα ελφο αλζξψπνπ δελ παξακέλεη 

κφλν ζην Παιάηη Νηγνπάλ (ην Παιάηη Νηγνπάλ ζηε ρνιή ηνπ Σάν είλαη απηφ πνπ ε ζχγρξνλή 

καο ηαηξηθή ζεσξεί σο επίθπζε). Αλ ινηπφλ ην Αξρέγνλν Πλεχκα ελφο αλζξψπνπ βξίζθεηαη ζην 

Παιάηη Νηγνπάλ, ζα ληψζεη φηη ην κπαιφ ηνπ ζθέθηεηαη θαη ζηέιλεη ηα κελχκαηα. Αλ βξίζθεηαη 

ζηελ θαξδηά ηνπ, ζα ληψζεη φηη ε θαξδηά ηνπ ζθέθηεηαη. 

 

Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ. Σα πάξα πνιιά έκβηα φληα πνπ έρεη έλαο 

αζθνχκελνο ζην ζψκα ηνπ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ζέζε. ηαλ ην Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ αιιάμεη 

ζέζε, γηα παξάδεηγκα, αλ κεηαθηλεζεί ζηελ θνηιηά ηνπ, ηφηε φλησο απηφο ζα ληψζεη φηη ε θνηιηά 

ηνπ ζθέθηεηαη. Αλ ην Αξρέγνλν Πλεχκα κεηαθηλεζεί ζηε γάκπα ή ηελ παηνχζα, πξάγκαηη ζα 

ληψζεη φηη ε γάκπα ή ε παηνχζα ηνπ ζθέθηνληαη. Δγγπεκέλα είλαη έηζη θαη αο αθνχγεηαη 

πξαγκαηηθά απίζηεπην. Αθφκα θη φηαλ ην επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο δελ είλαη πνιχ πςειφ, 

κπνξείηε λα ληψζεηε φηη απηφ ζπκβαίλεη. Αλ έλα αλζξψπηλν ζψκα δελ έρεη Αξρέγνλν Πλεχκα 

θαη πξάγκαηα φπσο ηακπεξακέλην, ραξαθηήξα θαη πξνζσπηθφηεηα, αλ δελ έρεη απηά ηα 

πξάγκαηα, ηφηε είλαη κφλν έλα θνκκάηη ζάξθαο θαη φρη έλα νινθιεξσκέλν αλζξψπηλν πιάζκα 

κε ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα. Σφηε ζε ηη εμππεξεηεί ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο; Καηά ηε 

γλψκε κνπ ζηε κνξθή απηήο ηεο θπζηθήο δηάζηαζεο ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη απιά θαη 

κφλν έλα εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο. Σν πξαγκαηηθφ κήλπκα ζηέιλεηαη απφ ην Αξρέγνλν Πλεχκα, 

αιιά απηφ πνπ ζηέιλεη δελ είλαη ζε θάπνηα γιψζζα. Απηφ πνπ ζηέιλεη είλαη έλα είδνο Κνζκηθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα. Με ην πνπ ιακβάλεη ν εγθέθαιφο 

καο απηή ηελ εληνιή, ηελ επεμεξγάδεηαη θαη ηε κεηαηξέπεη ζηε ζεκεξηλή καο γιψζζα, ζ’ απηή 

ηε κνξθή έθθξαζεο. Κη εκείο ηελ εθθξάδνπκε κε ρεηξνλνκίεο, κε εθθξάζεηο ησλ καηηψλ ή κε 

νινθιεξσκέλεο ζσκαηηθέο θηλήζεηο. Απηφ θάλεη ν εγθέθαινο. Οη πξαγκαηηθέο εληνιέο θαη νη 

πξαγκαηηθέο ζθέςεηο πξνέξρνληαη απφ ην Αξρέγνλν Πλεχκα. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο πηζηεχνπλ 

φηη απηέο είλαη άκεζεο θαη αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

νξηζκέλεο θνξέο ην Αξρέγνλν Πλεχκα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά θη έηζη νξηζκέλα άηνκα φλησο 

ληψζνπλ φηη ε θαξδηά ηνπο ζθέθηεηαη. 

 

ήκεξα νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ έξεπλα πάλσ ζην αλζξψπηλν ζψκα πηζηεχνπλ φηη απηφ 

πνπ ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο εθπέκπεη είλαη θάηη ζαλ ειεθηξηθφ θχκα. Γελ ζα κηιήζνπκε γηα ην 

ηη πξάγκαηη εθπέκπεη, φκσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ αλαγλσξίζεη πσο είλαη θάηη πιηθφ. 

Άξα δελ είλαη πξφιεςε. Καη ηη επίδξαζε έρεη απηφ ην πιηθφ πνπ εθπέκπεηαη; Μεξηθνί δάζθαινη 

ηνπ ηζηγθφλγθ ηζρπξίδνληαη: «Με ηηο ζθέςεηο κνπ κπνξψ λα κεηαθηλήζσ πξάγκαηα» ή «Με ηηο 

ζθέςεηο κνπ κπνξψ λα ζαο αλνίμσ ην Σξίην Μάηη» ή «Με ηηο ζθέςεηο κνπ κπνξψ λα ζαο 

ζεξαπεχζσ» θ.ν.θ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο κεξηθνί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ δελ μέξνπλ θαλ 

ηη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ θαη είλαη κπεξδεκέλνη. Σν κφλν πνπ μέξνπλ είλαη φηη φηαλ 

ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη απιά ην ζθέθηνληαη θαη απηφ γίλεηαη. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη 

είλαη πσο φηαλ νη ζθέςεηο ηνπο ιεηηνπξγνχλ, νη ππεξθπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαηεπζχλνληαη απφ 

ηηο ζθέςεηο ηνπ εγθεθάινπ ηνπο θαη εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θάησ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 
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ζθέςεψλ ηνπο. κσο νη ζθέςεηο ηνπο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα απφ κφλεο ηνπο. ηαλ έλαο 

αζθνχκελνο θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, είλαη νη ππεξθπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πνπ θάλνπλ ηε 

δνπιεηά. 

 

Οη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο είλαη εγγελείο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Με ηελ 

αλάπηπμε φκσο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο καο νη ζθέςεηο ζηα κπαιά ησλ αλζξψπσλ έρνπλ γίλεη 

νινέλα θαη πην πεξίπινθεο, δίλνληαο πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ «πξαγκαηηθφηεηα» θαη 

θηάλνληαο λα εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα –έηζη απνθαινχκελα– ζχγρξνλα εξγαιεία. 

Χο απνηέιεζκα νη αλζξψπηλεο εγγελείο ηθαλφηεηεο έρνπλ βαζκηαία αηξνθήζεη. Ζ ρνιή ηνπ Σάν 

δηδάζθεη ηελ επηζηξνθή ζηνλ αξρηθφ, γλήζην εαπηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο 

πξέπεη λα επηδηψθεηε ηελ αιήζεηα θαη ζην ηέινο ηελ επηζηξνθή ζηνλ γλήζην, αιεζηλφ ζαο εαπηφ 

θαη ζηελ αξρηθή ζαο θχζε. Μφλν ηφηε ζα εκθαληζηνχλ απηέο νη εγγελείο ηθαλφηεηέο ζαο. 

ήκεξα ηηο απνθαινχκε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φιεο 

αλζξψπηλεο εγγελείο ηθαλφηεηεο. Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία θαίλεηαη λα πξννδεχεη, αιιά ε αιήζεηα 

είλαη φηη νπηζζνδξνκεί θαη θηλείηαη φιν θαη πην καθξηά απφ ηε θχζε ηνπ ζχκπαληνο. Σηο 

πξνάιιεο αλέθεξα φηη ν Γάζθαινο Σδαλγθ Γθνπνιάν θαβαινχζε ηνλ γάηδαξφ ηνπ αλάπνδα. 

Ίζσο νη άλζξσπνη λα κελ θαηάιαβαλ γηαηί ην έθαλε. Αλαθάιπςε φηη πεγαίλνληαο εκπξφο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ζαλ λα πεγαίλεη πξνο ηα πίζσ θαη φηη ε αλζξσπφηεηα θηλείηαη φιν θαη πην 

καθξηά απφ ην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ηδίσο ηψξα πνπ κπήθακε ζ’ απηφ ην κεγάιν θχκα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, 

πνιινί άλζξσπνη απφ εζηθήο άπνςεο έρνπλ γίλεη πνιχ δηεθζαξκέλνη θαη απνκαθξχλνληαη φιν 

θαη πην πνιχ απφ ην Σδελ-αλ-Ρελ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Απηνί πνπ παξαζχξνληαη 

απφ ην ξεχκα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ έθηαζε ηεο εζηθήο 

δηαθζνξάο ηεο αλζξσπφηεηαο. Γη’ απηφ νξηζκέλνη άλζξσπνη αθφκα πηζηεχνπλ φηη ηα πξάγκαηα 

είλαη εληάμεη. Μφλν απηνί νη άλζξσπνη πνπ ην ζίλζηλγθ ηνπο έρεη βειηησζεί κέζα απφ 

θαιιηέξγεηα θαηαιαβαίλνπλ θνηηψληαο πίζσ ηνλ ηξνκεξφ βαζκφ θαη ηελ έθηαζε πνπ νη 

αλζξψπηλεο εζηθέο αμίεο έρνπλ μεπέζεη. 

 

Οξηζκέλνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ιέλε: «Μπνξψ λα ζνπ αλαπηχμσ ηηο ππεξθπζηθέο ζνπ 

ηθαλφηεηεο». Πνηεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ; Υσξίο ελέξγεηα νη 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αλζξψπνπ δελ ιεηηνπξγνχλ. Πψο κπνξείηε λα ηηο αλαπηχμεηε ρσξίο 

απηήλ; Πψο κπνξείηε λα ηηο αλαπηχμεηε, φηαλ νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο δελ έρνπλ θαλ 

ελδπλακσζεί θαη ζρεκαηνπνηεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα απηνχ ηνπ αλζξψπνπ; Δίλαη 

απνιχησο αδχλαην. Απηφ πνπ έρνπλ πεη γηα αλάπηπμε ησλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ δελ είλαη 

ηίπνηα παξά ε ζχλδεζε ησλ ήδε ζρεκαηηζκέλσλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ ζαο κε ην κπαιφ ζαο. 

Έηζη απηέο ζα ελεξγήζνπλ κε εληνιή απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ κπαινχ ζαο. Καη ζεσξνχλ πσο απηφ 

είλαη «αλάπηπμε ησλ ππεξθπζηθψλ ζαο ηθαλνηήησλ». ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ αλαπηχμεη 

θακία απφ ηηο ππεξθπζηθέο ζαο ηθαλφηεηεο. Απιψο θάλνπλ απηφ ην κηθξνπξάγκα. 

 

Γηα έλαλ αζθνχκελν νη ζθέςεηο ηνπ θαηεπζχλνπλ ηηο ππεξθπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο λα 

θάλνπλ πξάγκαηα. Γηα έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν νη ζθέςεηο ηνπ θαηεπζχλνπλ ηα ηέζζεξα άθξα 

θαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ λα θάλνπλ πξάγκαηα. Δίλαη αθξηβψο φπσο ζε έλα εξγνζηάζην, 

φπνπ ε γεληθή δηεχζπλζε εθδίδεη εληνιέο ζε θαζέλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγνζηαζηαθά 

ηκήκαηα γηα λα ηηο θέξνπλ ζε πέξαο. Ή φπσο ζε έλα ζηξαηησηηθφ αξρεγείν, φπνπ ην θεληξηθφ 

επηηειείν δίλεη ηηο δηαηαγέο θαη δηεπζχλεη νιφθιεξν ην ζηξάηεπκα ζηελ εθηέιεζε κηαο 

απνζηνιήο. ηαλ έδηλα δηαιέμεηο ζε άιιεο πεξηνρέο, ζπδεηνχζα ζπρλά απηφ ην δήηεκα κε ηνπο 

επηηειείο ησλ ηνπηθψλ εξεπλεηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ ηζηγθφλγθ. Έκελαλ θαηάπιεθηνη. «Δκείο 

πάληα κειεηνχζακε ην πφζε δπλακηθή ελέξγεηα θαη αλεθδήισηε ζπλεηδεηφηεηα έρεη ην 

αλζξψπηλν κπαιφ…». ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ είλαη έηζη. Απφ ηελ αξρή ήηαλ ζε ιάζνο 

δξφκν. Έρσ πεη φηη γηα λα κειεηήζεη θάπνηνο ηελ επηζηήκε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη 

πξαγκαηηθά λα αιιάμεη ηε ζθέςε ηνπ. Γελ κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε ππεξθπζηθέο αξρέο θαη 

πξάγκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο κεζφδνπο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ.  

 

Μηιψληαο γηα ηηο ζθέςεηο, ππάξρνπλ αξθεηέο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθά άηνκα 

κηινχλ γηα αλεθδήισηε ζπλεηδεηφηεηα, ππνζπλείδεην, έκπλεπζε, φλεηξα θ.ιπ. Μηιψληαο γηα ηα 
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φλεηξα, θαλέλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ δελ επηζπκεί λα ηα εμεγήζεη. ηαλ γελλεζήθαηε, 

γελλεζήθαηε ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο δηαζηάζεηο ηνπ ζχκπαληνο θαη φινη εθείλνη νη άιινη εαπηνί 

ζαο ζπγθξνηνχλ έλα αθέξαην, εληαίν πξφζσπν κε εζάο, αιιεινζρεηίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ 

θαη νη ζθέςεηο ηνπο επίζεο αιιεινζπλδένληαη. Δθηφο απηνχ κέζα ζην ζψκα ζαο έρεηε ην Κχξην 

Πλεχκα ζαο, ηα Βνεζεηηθά ζαο Πλεχκαηα, θαζψο επίζεο θαη άιια –παληφο είδνπο– φληα καδί κε 

ηηο εηθφλεο ηνπο. Κάζε θχηηαξν θαη θάζε δσηηθφ φξγαλν ζην ζψκα ζαο, φια ηνπο θέξνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ηεο εηθφλαο ζαο ζαλ κνξθή χπαξμεο ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Δπνκέλσο είλαη 

εμαηξεηηθά πεξίπινθν. ε έλα φλεηξν ηε κηα ζηηγκή ηα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη έηζη θαη ηελ 

άιιε αιιηψο. Δλ πάζεη πεξηπηψζεη απφ πνχ έξρνληαη; ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ιέλε φηη απηφ 

νθείιεηαη ζε αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ εγθεθαιηθφ ζαο θινηφ. Έηζη εθδειψλεηαη ζ’ απηή ηε 

θπζηθή κνξθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο πάλσ ζαο 

κελπκάησλ απφ άιιεο δηαζηάζεηο. Γη’ απηφ ληψζεηε κπεξδεκέλνη φηαλ νλεηξεχεζηε. Σίπνηα φκσο 

απ’ απηά δελ έρεη λα θάλεη κ’ εζάο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείηε γη’ απηά. Χζηφζν ππάξρεη 

έλα είδνο νλείξνπ πνπ ζαο αθνξά άκεζα, αιιά δελ ζα έπξεπε λα απνθαινχκε έλα ηέηνην φλεηξν, 

«φλεηξν». Δίλαη φηαλ ε Κχξηα πλείδεζή ζαο ή ην Κχξην Πλεχκα ζαο κπνξεί λα είδε ζε έλα 

φλεηξν έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο λα ζαο πιεζηάδεη, ή φηη είραηε κηα πνιχ «δσληαλή» 

εκπεηξία ή φηη είδαηε ή θάλαηε θάηη. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην Κχξην Πλεχκα ζαο πνπ 

πξαγκαηηθά έθαλε ή είδε θάηη ζε θάπνηα άιιε δηάζηαζε, είζηε εζείο πνπ ην θάλαηε, αθνχ ε 

ζπλείδεζή ζαο ήηαλ θαζαξή θαη είραηε κηα αιεζηλή εκπεηξία. Απηά ηα πξάγκαηα πξαγκαηηθά 

ππάξρνπλ, κφλν πνπ πθίζηαληαη ζε άιιεο πιηθέο δηαζηάζεηο θαη ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο 

ρσξνρξφλνπο. πλεπψο ζα κπνξνχζαηε απηά λα ηα απνθαιέζεηε φλεηξα; ε θακία πεξίπησζε. 

κσο επεηδή ην θπζηθφ ζαο ζψκα πξάγκαηη θνηκάηαη εδψ, γηα εζάο είλαη απιά έλα φλεηξν. Μφλν 

πνπ απηά ηα φλεηξα έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ εζάο. 

 

ζν γηα ηελ αλζξψπηλε έκπλεπζε, ην ππνζπλείδεην, ηελ αλεθδήισηε ζπλεηδεηφηεηα θαη 

ηα ινηπά, ζα έιεγα φηη απηνί νη φξνη δελ επηλνήζεθαλ απφ επηζηήκνλεο. Δίλαη φξνη θηηαγκέλνη 

απφ ζπγγξαθείο θαη βαζίδνληαη ζηηο ζπκβαηηθφηεηεο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Γελ είλαη 

επηζηεκνληθνί. Έηζη ινηπφλ ηη αθξηβψο είλαη ε «αλεθδήισηε ζπλεηδεηφηεηα» ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη νη άλζξσπνη; Δίλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί μεθάζαξα θαη είλαη πνιχ αζαθήο έλλνηα. 

ια ηα δηάθνξα είδε κελπκάησλ ζε έλαλ άλζξσπν είλαη πξαγκαηηθά πεξίπινθα θαη κνηάδνπλ λα 

είλαη θνκκάηηα ζπγθερπκέλσλ αλακλήζεσλ. ζν γηα ην ππνζπλείδεην πνπ ν θφζκνο αλαθέξεη, 

κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα ην εμεγήζνπκε. Σν ππνζπλείδεην ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο άλζξσπνο θάλεη θάηη δίρσο λα ην μέξεη. Οη άλζξσπνη ζα πνπλ φηη 

ιεηηνχξγεζε ππνζπλείδεηα, φρη ζθφπηκα. Σν ππνζπλείδεην είλαη αθξηβψο ην ίδην κε ηε 

Βνεζεηηθή πλείδεζε πνπ έρνπκε αλαθέξεη. Έηζη φηαλ ε Κχξηα πλείδεζε ελφο αλζξψπνπ 

μεθνπξάδεηαη θαη ζηακαηά λα ειέγρεη ην κπαιφ, απηφο ν άλζξσπνο δελ έρεη επίγλσζε, είλαη ζαλ 

λα θνηκάηαη. Έηζη, είηε φηαλ νλεηξεχεηαη είηε φηαλ είλαη ιηπφζπκνο, πνιχ εχθνια ζα εμνπζηαζηεί 

απφ ηε Βνεζεηηθή πλείδεζε ή ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα. Σφηε ε Βνεζεηηθή πλείδεζε κπνξεί λα 

θάλεη νξηζκέλα πξάγκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη απηά ηα πξάγκαηα γίλνληαη φηαλ εζείο δελ έρεηε 

επίγλσζε. Καη φκσο ζπρλά απηά ηα πξάγκαηα ηείλνπλ λα γίλνληαη πνιχ θαιά, αθνχ ε 

Βνεζεηηθή πλείδεζε κπνξεί λα βιέπεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ απφ άιιε δηάζηαζε θαη δελ 

παξαπιαλείηαη απφ ηε δηθή καο θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία. Γη’ απηφ, φηαλ μαλαβξίζθεηε ηελ 

επίγλσζή ζαο θαη γπξίζεηε λα δείηε ηη έρεηε θάλεη, ζα πείηε: «Μα πψο κπφξεζα θαη ην έθαλα 

ηφζν άζρεκα; Γελ ζα ην έθαλα έηζη αλ είρα θαζαξφ κπαιφ». κσο, αλ θαη ηψξα ιέηε φηη δελ 

είλαη θαιφ, φηαλ ην μαλαθνηηάμεηε κεηά απφ δέθα ή δεθαπέληε κέξεο, ζα πείηε: «Πσ πσ! Σν 

έθαλα πνιχ θαιά! Πψο ην θαηφξζσζα;». Απηά ζπκβαίλνπλ ζπρλά. Ο ιφγνο είλαη φηη ε 

Βνεζεηηθή πλείδεζε δελ λνηάδεηαη γηα ην άκεζν απνηέιεζκα, αιιά γηα ην ηη ζα έρεη θαιφ 

απνηέιεζκα ζην κέιινλ. Τπάξρνπλ θαη νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία κειινληηθή 

επίπησζε, παξά κφλν άκεζε επίπησζε εθείλε ηε ζηηγκή. ηαλ ε Βνεζεηηθή πλείδεζε θάλεη 

ηέηνηα πξάγκαηα, ζπλήζσο ηα θαηαθέξλεη θαη εθεί πνιχ θαιά ζηε ζηηγκή. 

 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε κνξθή ζθέςεο θαη έρεη λα θάλεη κε φζνπο απφ εζάο έρεηε πνιχ θαιή 

εγγελή πνηφηεηα. πρλά νη άλζξσπνη απηνί κπνξεί εχθνια λα ειέγρνληαη απφ αλψηεξα φληα θαη 

λα θάλνπλ πξάγκαηα ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Βέβαηα απηφ είλαη έλα άιιν δήηεκα θαη δελ ζα 

θαηαπηαζηνχκε κ’ απηφ. Δδψ θπξίσο ζπδεηάκε ηηο θαηαζηάζεηο ζπλείδεζεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. 
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ζν γηα ηελ «έκπλεπζε», θαη απηφο είλαη έλαο φξνο επηλνεκέλνο απφ ζπγγξαθείο. Γεληθά 

νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε έκπλεπζε έρεη λα θάλεη κε ηε γλψζε πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη θάπνηνο 

ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη αζηξάθηεη κέζα ζε κηα ζηηγκή ζαλ κηα ιακπεξή ζπίζα. Θα έιεγα 

φηη αλ ην εμεηάζεηε κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ πιηζκνχ
1
, φζν πην πνιιή γλψζε ζπζζσξεχεη έλαο 

άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ, ηφζν πην πνιχ ρξεζηκνπνηεί ην κπαιφ ηνπ θαη ηφζν πην έμππλνο γίλεηαη. 

Με ην πνπ ρξεηαδφηαλ κηα ηδέα, απηή ζα έπξεπε λα ηνπ εξρφηαλ θαηεπζείαλ θη έηζη δελ ζα 

ππήξρε θαλ ην δήηεκα ηεο έκπλεπζεο. Αιιά απηφ πνπ νλνκάδνπκε έκπλεπζε ή ε εκθάληζε ηεο 

έκπλεπζεο, δελ ζπκβαίλεη παξ’ φια απηά κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. πλήζσο, φηαλ έλαο άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνηεί ην κπαιφ ηνπ, εμαθνινπζεί λα ην ρξεζηκνπνηεί κέρξηο φηνπ ληψζεη φηη ε γλψζε ηνπ 

έρεη εμαληιεζεί θαη κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζε πιήξεο αδηέμνδν. Γελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε 

ζπγγξαθή ελφο άξζξνπ, δελ έρεη ηδέεο γηα λα ζπλζέζεη κνπζηθή ή δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη 

κηα κειέηε επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ’ απηφ ην ζεκείν ζπλήζσο είλαη ηφζν θνπξαζκέλνο, πνπ ην 

κπαιφ ηνπ είλαη εμαληιεκέλν, ην θεθάιη ηνπ πνλάεη θαη έρεη γεκίζεη κε έλα ζσξφ απνηζίγαξα ην 

πάησκα. Έρεη θνιιήζεη θαη δελ κπνξεί ηίπνηα λα ηνπ έξζεη. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ηειηθά 

παξνπζηάδεηαη ε έκπλεπζε; Αθνχ είλαη θνπξαζκέλνο, ζα ζθεθηεί: «Ξέραζέ ην, ζα θάλσ 

δηάιεηκκα». ζν πην πνιχ ε Κχξηα πλείδεζή ηνπ ειέγρεη ην κπαιφ ηνπ ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο γηα θάπνηα άιιε δσή λα κπνξέζεη λα παξέκβεη. Έηζη, κφιηο θάλεη δηάιεηκκα, ην 

κπαιφ ηνπ ραιαξψλεη, ζηακαηά λα ην ζθέθηεηαη θαη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ηελ ειεχζεξε απφ 

πξφζεζε, μαθληθά ζθέθηεηαη θάηη, κηα ηδέα έξρεηαη απφ ην κπαιφ ηνπ. Έηζη ζπλήζσο έξρεηαη ε 

έκπλεπζε. 

 

Γηαηί έξρεηαη ε έκπλεπζε εθείλε ηε ζηηγκή; Γηφηη, φηαλ ην Κχξην Πλεχκα ελφο αλζξψπνπ 

ειέγρεη ην κπαιφ ηνπ, φζν πην πνιχ ρξεζηκνπνηεί ην κπαιφ ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ην ειέγρεη ε 

Κχξηα πλείδεζε θαη ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη γηα ηε Βνεζεηηθή ηνπ πλείδεζε λα παξέκβεη. 

ηαλ θηάλεη λα ζθέθηεηαη ηφζν πνιχ, ηφζν πνπ έρεη πνλνθέθαιν θαη ληψζεη απνγνεηεπκέλνο 

πνπ δελ ηνπ έξρεηαη ηίπνηα, ε Βνεζεηηθή ηνπ πλείδεζε –πνπ είλαη θνκκάηη ηνπ ζψκαηφο ηνπ, 

πνπ γελλήζεθε ηαπηφρξνλα απφ ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη πνπ ειέγρεη έλα κέξνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ– επίζεο ππνθέξεη θαη έρεη πνλνθέθαιν θαη κάιηζηα πνιχ επψδπλν. Έηζη, φηαλ ε 

Κχξηα πλείδεζε απηνχ ηνπ αλζξψπνπ αλαπαπηεί, ε Βνεζεηηθή ηνπ πλείδεζε ζα πξνβάιιεη 

απηά πνπ μέξεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ, γηαηί ε Βνεζεηηθή πλείδεζε κπνξεί λα δεη ηελ νπζία ησλ 

πξαγκάησλ ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Σφηε ζα γίλεη ε δνπιεηά ηνπ, ζα ηειεηψζεη ην άξζξν ή ζα 

ζπλζέζεη ηε κνπζηθή. 

 

Οξηζκέλνη ζα πνπλ: «Σφηε αο ρξεζηκνπνηνχκε ηε Βνεζεηηθή καο πλείδεζε!». Απηφ 

κνηάδεη κε έλα ζεκείσκα πνπ κνπ έδσζε θάπνηνο πξηλ ιίγν, φπνπ ξσηάεη: «Πψο κπνξνχκε λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε ηε Βνεζεηηθή καο πλείδεζε;». Γελ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηεο, 

επεηδή κφιηο ηψξα μεθηλήζαηε θαιιηέξγεηα θαη δελ έρεηε ηέηνηεο ηθαλφηεηεο. Θα είλαη θαιχηεξα, 

αλ δελ έξζεηε ζε θακία επαθή. Ζ πξφζεζή ζαο ζα είλαη αλακθίβνια πξνζθφιιεζε. Μεξηθνί 

κπνξεί λα ζθεθηνχλ: «Γελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε Βνεζεηηθή πλείδεζε, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε πεξηζζφηεξε πεξηνπζία γηα ηνλ εαπηφ καο θαη λα επηηαρχλνπκε ηελ αλάπηπμε 

ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο;». ρη! Γηαηί φρη; Γηφηη αθφκα θαη απηά πνπ ε Βνεζεηηθή ζαο 

πλείδεζε γλσξίδεη είλαη πεξηνξηζκέλα. Με ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηα ηφζα 

πνιιά επίπεδα ε δνκή ηνπ ζχκπαληνο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε. Ζ Βνεζεηηθή ζπλείδεζε 

γλσξίδεη κφλν απηά πνπ είλαη ζηε δηθή ηεο δηάζηαζε θαη δελ μέξεη ηίπνηα πέξα απφ ηε δηάζηαζή 

ηεο. Δθηφο απηνχ, ππάξρνπλ θαη πάξα πνιιά δηαθνξεηηθά θάζεηα επίπεδα θαη δηαζηάζεηο. Μφλν 

αλψηεξα φληα απφ πνιχ πςειά επίπεδα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο, 

θαζψο απηή πξνρσξά ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο εμέιημεο. 

 

Ζ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία καο πξννδεχεη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο αλάπηπμεο ηεο 

ηζηνξίαο. Μπνξεί λα επηζπκείηε λα ηελ αλαπηχμεηε θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ή λα πεηχρεηε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, αιιά απηά ηα αλψηεξα φληα δελ ην βιέπνπλ έηζη. Ννκίδεηε φηη νη 

άλζξσπνη ζηα αξραία ρξφληα δελ είραλ ζθεθηεί γηα αεξνπιάλα, ηξέλα θαη πνδήιαηα; Θα έιεγα 

                                                 
1
 Τιηζκφο: θηινζνθηθή ζεσξία πνπ πηζηεχεη φηη ε θπζηθή χιε ζηηο ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο ηεο είλαη ε κφλε 

πξαγκαηηθφηεηα. ηη φια ζην ζχκπαλ, πεξηιακβάλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο, κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 

κε ηνπο θπζηθνχο λφκνπο. 
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φηη είλαη απίζαλν λα κελ ηα είραλ ζθεθηεί. Δπεηδή φκσο ε ηζηνξία δελ είρε εμειηρηεί ζ’ απηφ ην 

ζεκείν, δελ κπνξνχζαλ λα ηα εθεχξνπλ. Δπηθαλεηαθά, φηαλ ην εμεηάδεηε απφ ηελ ζθνπηά ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζεσξηψλ ή ηεο ζεκεξηλήο αλζξψπηλεο γλψζεο, δελ κπνξνχζαλ λα ηα εθεχξνπλ, 

δηφηη ε αλζξψπηλε επηζηήκε ηνπ θαηξνχ εθείλνπ δελ είρε θηάζεη ζ’ απηφ ην επίπεδν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο επηζηήκεο επίζεο αθνινπζεί ηε 

δηεπζέηεζε ηεο ηζηνξίαο. Γελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη κφλν θαη κφλν επεηδή ην ζέιεηε. 

Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ε Βνεζεηηθή πλείδεζε κπνξεί θάιιηζηα λα παίμεη 

ξφιν. Έλαο ζπγγξαθέαο είπε: «Μπνξψ λα γξάςσ δεθάδεο ρηιηάδεο ιέμεηο θαζεκεξηλψο γηα ην 

βηβιίν κνπ δίρσο λα θνπξαζηψ θαζφινπ. Αλ ζέισ, κπνξψ λα ην γξάςσ πνιχ γξήγνξα. Καη νη 

άλζξσπνη ην βξίζθνπλ πνιχ θαιφ φηαλ ην δηαβάδνπλ». Γηαηί είλαη έηζη; Απηφ είλαη απνηέιεζκα 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο ηεο Κχξηαο θαη ηεο Βνεζεηηθήο πλείδεζήο ηνπ, εθφζνλ ε 

Βνεζεηηθή πλείδεζή ηνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ηε κηζή δνπιεηά. Αιιά απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνλ 

θαζέλα. Οη πεξηζζφηεξεο Βνεζεηηθέο πλεηδήζεηο δελ αλαθαηεχνληαη θαζφινπ θη αλ ζέιεηε απ‹ 

απηέο λα θάλνπλ θάηη γηα ζαο, δελ ζα βγεη ζε θαιφ θαη ζα θέξεη ην αληίζεην απνηέιεζκα. 

Έλαο Γηαπγήο θαη Καζαξόο Ννπο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο πνιιά άηνκα δελ κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ λα 

γαιελέςνπλ ηνλ λνπ ηνπο θαη πάλε παληνχ ξσηψληαο δαζθάινπο ηνπ ηζηγθφλγθ: «Γάζθαιε… ηη 

λα θάλσ; Γηαηί ην κπαιφ κνπ δελ εζπράδεη φηαλ θάλσ ηηο αζθήζεηο; Με ην πνπ θάζνκαη 

αξρίδνπλ λα πεξλνχλ απφ ην κπαιφ κνπ ηα πάληα, αθφκα θαη παξάμελεο ζθέςεηο θαη ηδέεο». 

Δίλαη θάηη πξαγκαηηθά αζπγθξάηεην, ζαλ άγξηνο ρείκαξξνο ή ηξηθπκηζκέλε ζάιαζζα, φπνπ φια 

έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη δελ κπνξείηε θαζφινπ λα εζπράζεηε ηνλ λνπ ζαο. Γηαηί δελ 

κπνξείηε; Οξηζκέλνη άλζξσπνη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

θάπνην κπζηηθφ ηέρλαζκα. Έηζη ςάρλνπλ λα βξνπλ δηάζεκνπο δαζθάινπο: «ε παξαθαιψ 

δίδαμέ κε νξηζκέλα εηδηθά ηερλάζκαηα γηα λα κπνξψ λα εξεκψ ηνλ λνπ κνπ». Καηά ηε γλψκε 

κνπ απηφ είλαη αλαδήηεζε βνήζεηαο έμσ απφ ζαο. Δάλ ζέιεηε λα βειηηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, 

πξέπεη λα ςάμεηε κέζα ζαο θαη λα δνπιέςεηε ζθιεξά κε ηνλ λνπ ζαο. Απηφο είλαη ν κνλαδηθφο 

ηξφπνο λα βειηησζείηε αιεζηλά θαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα πεηχρεηε εξεκία ζηνλ θαζηζηφ 

δηαινγηζκφ. Σν λα κπνξείηε λα πεηχρεηε εξεκία καξηπξά ηνλ βαζκφ γλψζεο θαη ηελ αξεηή ζαο. 

Ζ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζήο ζαο (ην βάζνο ηνπ ληηλγθ) δείρλεη ην επίπεδφ ζαο. 

 

Πψο κπνξεί έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο λα πεηχρεη εξεκία θαηά βνχιεζε; Γελ κπνξεί λα 

ηελ πεηχρεη, αλ δελ έρεη πνιχ θαιή εγγελή πνηφηεηα. Με άιια ιφγηα, ν θχξηνο ιφγνο πνπ έλαο 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πεηχρεη εξεκία, δελ είλαη ε έιιεηςε ηερληθήο, αιιά φηη ν λνπο θαη ε 

θαξδηά ηνπ δελ είλαη θαζαξά. ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, κέζα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

δηακάρεο αληαγσλίδεζηε θαη παιεχεηε γηα πξνζσπηθφ θέξδνο ή γηα ηνπο παληφο είδνπο 

αλζξψπηλνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο ζηηο επηζπκίεο. Αλ δελ ηα 

παξαηήζεηε απηά θαη δελ ηα πάξεηε μέλνηαζηα, πψο ζα κπνξέζεηε λα πεηχρεηε εξεκία; Μεξηθνί, 

ηελ ψξα πνπ εμαζθνχλ ηζηγθφλγθ, ζθέθηνληαη: «Γελ κπνξψ λα ην πηζηέςσ. Πξέπεη λα εξεκήζσ 

θαη λα ζηακαηήζσ λα ζθέθηνκαη». Μφιηο ην πνπλ απηφ, φιεο νη ζθέςεηο ζα μαλαέξζνπλ πάιη 

ζηελ επηθάλεηα. Δίλαη ν ίδηνο ζαο ν λνπο πνπ δελ είλαη θαζαξφο θαη γη’ απηφ δελ κπνξείηε λα 

πεηχρεηε ηελ εξεκία. 

 

Οξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα κε ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςή κνπ: «Γελ ππάξρνπλ θάπνηνη 

δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ δηδάζθνπλ ηνλ θφζκν λα ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλεο ηερληθέο; 

Μπνξείο λα ζπγθεληξσζείο ζε έλα πξάγκα, λα ζρεκαηίζεηο κηα λνεξή εηθφλα, λα επηθεληξψζεηο 

ηε ζθέςε ζνπ ζην ληαληηέλ, λα θνηηάμεηο κέζα ζην ληαληηέλ, λα ςάιιεηο ην φλνκα ηνπ Φν θ.ιπ.». 

Απηνί είλαη ηχπνη ηερληθψλ. κσο, δελ είλαη κφλν ηερληθέο, αιιά θαη αληαλάθιαζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο αλζξψπνπ. Καηά ζπλέπεηα ν βαζκφο ηθαλφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ καο θαη κε ην επίπεδν βειηίσζήο καο. Γελ κπνξεί θάπνηνο λα πεηχρεη 

εξεκία ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηέηνηεο ηερληθέο. Αλ δελ ην πηζηεχεηε, κπνξείηε λα ην δνθηκάζεηε. 

Με φιεο απηέο ηηο δπλαηέο επηζπκίεο θαη πξνζθνιιήζεηο θαη ρσξίο λα κπνξείηε λα 

εγθαηαιείςεηε ηα πάληα, κπνξείηε λα δνθηκάζεηε θαη ζα δείηε αλ κπνξείηε λα πεηχρεηε εξεκία. 

Οξηζκέλνη ιέλε φηη ζα ην πεηχρνπλ ςέιλνληαο ην φλνκα ελφο Φν. Μπνξείηε λα πεηχρεηε εξεκία 

ςέιλνληαο ην φλνκα ελφο Φν; Καη θάπνηνη ιέλε: «Δίλαη εχθνιν λα εμαζθήζσ ηε ρνιή 
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εμάζθεζεο ηνπ Βνχδα Ακηηάκπα. Απιά ρξεηάδεηαη λα ςέιλσ ην φλνκα ηνπ Βνχδα». Έρεηε 

δνθηκάζεη λα ςάιιεηε έηζη; Θα έιεγα φηη είλαη κηα έλδεημε ηεο ηθαλφηεηάο ζαο. Λέηε φηη είλαη 

εχθνιν, αιιά εγψ ιέσ φηη δελ είλαη εχθνιν, αθνχ θακηά ζρνιή εμάζθεζεο δελ είλαη εχθνιε. 

 

ινη γλσξίδνπλ φηη ν αθηακνχλη δίδαμε ην «ζακάληη». Ση δίδαμε φκσο πξηλ απφ ην 

«ζακάληη»; Γίδαμε ηνλ «θαλφλα», ηνλ θαλφλα ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ εγθαηάιεηςε φισλ ησλ 

επηζπκηψλ θαη ησλ παζψλ έσο φηνπ δελ απνκείλεη ηίπνηα. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεηε λα πεηχρεηε 

ην ζακάληη. Έηζη δελ είλαη; Αιιά θαη ην «ζακάληη» είλαη κηα ηθαλφηεηα, αθνχ δελ κπνξείηε λα 

θαηαθέξεηε θαηεπζείαλ ηνλ «θαλφλα». Με ηε βαζκηαία εγθαηάιεηςε φισλ ησλ θαθψλ 

πξαγκάησλ, ζα βειηηψλεηαη θαη ε ηθαλφηεηά ζαο λα ζπγθεληξψλεζηε, απφ ην επηθαλεηαθφ ζην 

πην βαζχ. ηαλ θάπνηνο ςέιλεη ην φλνκα ηνπ Βνχδα, πξέπεη λα ην θάλεη απφιπηα πξνζεισκέλνο 

θαη ρσξίο ηίπνηα άιιν ζηνλ λνπ ηνπ. πλερίδεη έηζη κέρξη πνπ φια ηα άιια ηκήκαηα ηνπ κπαινχ 

ηνπ παξαιχζνπλ, ράζεη ηελ επίγλσζε ησλ πάλησλ θαη κε κηα ζθέςε λα αληηθαζηζηά φιεο ηηο 

άιιεο – ή κέρξη πνπ ε θάζε ηνπ ιέμε «Βνχδαο Ακηηάκπα» λα θαίλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ. 

Απηφ δελ είλαη ηθαλφηεηα; Μπνξείηε λα ην θαηνξζψζεηε απηφ απφ ηελ αξρή; Γελ κπνξείηε. Καη 

αθνχ δελ κπνξείηε, ζίγνπξα δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα πεηχρεηε ηελ εξεκία. Αλ δελ ην πηζηεχεηε, 

δνθηκάζηε ην. Δλψ ην ζηφκα ζαο ζα ςέιλεη ζπλερψο ην φλνκα ηνπ Βνχδα, ην κπαιφ ζαο ζα 

ζθέθηεηαη νηηδήπνηε. «Γηαηί ην αθεληηθφ κνπ ζηε δνπιεηά δελ κε εθηηκά ηφζν πνιχ; Καη γηαηί ην 

πξφζζεην επίδνκα πνπ κνπ έδσζε απηφλ ηνλ κήλα ήηαλ ηφζν ιίγν;». ζν πην πνιχ ηα ζθέθηεηαη, 

ηφζν πην πνιχ λεπξηάδεη, ελψ ην ζηφκα ηνπ αθφκα ςέιλεη ην φλνκα ηνπ Βνχδα. Ννκίδεηε φηη 

απηφ ην άηνκν κπνξεί λα εμαζθήζεη ηζηγθφλγθ; Γελ είλαη επνκέλσο δήηεκα ηθαλφηεηαο; Απηφ 

δελ νθείιεηαη ζην φηη ε ζθέςε ζαο δελ είλαη θαζαξή; Σν Σξίην Μάηη νξηζκέλσλ είλαη αλνηρηφ 

θαη κπνξνχλ λα δνπλ ην ληαληηέλ κέζα ζην ζψκα ηνπο. ζν γηα ην ληαλ πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηελ 

θάησ θνηιηαθή ρψξα, φζν πην αγλή είλαη απηή ε ελεξγεηαθή χιε, ηφζν πην θσηεηλή είλαη. ζν 

ιηγφηεξν αγλή, ηφζν πην αδηαθαλήο θαη ζθνηεηλή είλαη. Έηζη κπνξείηε λα πεηχρεηε εξεκία 

θνηηάδνληαο απιά ην ληαλ κέζα ζην ληαληηέλ; Γελ κπνξείηε. Γελ εμαξηάηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

ηερληθή. Σν θιεηδί είλαη φηη ν λνπο θαη νη ζθέςεηο ζαο δελ είλαη αγλέο θαη γαιήληεο. ηαλ θνηηάηε 

κέζα ζην ληαληηέλ, ην ληαλ θαίλεηαη ιακπεξφ θαη φκνξθν. Μέζα ζε κηα ζηηγκή, απηφ ην ληαλ 

κεηακνξθψλεηαη ζην ζπίηη ησλ νλείξσλ ζαο. «Απηφ ην δσκάηην ζα είλαη γηα ηνλ γην κνπ φηαλ 

παληξεπηεί. Απηφ ην δσκάηην ζα είλαη γηα ηελ θφξε κνπ. Δκείο νη δχν κε ηε γπλαίθα κνπ, ζα 

έρνπκε ην άιιν δσκάηην θαη ην θεληξηθφ δσκάηην ζα είλαη ην ζαιφλη. Θαπκάζηα! Θα κνπ 

δψζνπλ φκσο απηφ ην ζπίηη; Πξέπεη λα ζθεθηψ ηξφπν λα ην απνθηήζσ. Λνηπφλ, απηφ πνπ πξέπεη 

λα γίλεη…» Οη άλζξσπνη απιψο είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζ’ απηά ηα πξάγκαηα. Ννκίδεηε φηη 

κπνξείηε έηζη λα πεηχρεηε εξεκία; Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη πνπ ιέλε: «ηαλ έξρνκαη ζ’ απηή 

ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, είλαη ζαλ λα θάζνκαη ζε έλα μελνδνρείν. Θα κείλσ εδψ γηα 

κεξηθέο κέξεο θη χζηεξα ζα θχγσ βηαζηηθά». Οξηζκέλνη θνβνχληαη ηφζν πνιχ λα απνρσξηζηνχλ 

απηφ ην κέξνο, πνπ έρνπλ μεράζεη ην ζπίηη ηνπο. 

 

ηε γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ λνπ ζαο θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

ζαο εαπηφ. Θα πξέπεη λα ςάρλεηε κέζα ζαο θη φρη έμσ. ε νξηζκέλεο ζρνιέο εμάζθεζεο ιέλε φηη 

ν Φν είλαη ζην κπαιφ ζαο, θη απηφ έρεη θάπνηα αιήζεηα. Μεξηθά άηνκα φκσο έρνπλ 

παξεξκελεχζεη απηφ ην ξεηφ θαη ιέλε φηη ππάξρεη έλαο Φν ζην κπαιφ ηνπο, ζαλ λα είλαη νη ίδηνη 

Φν ή ζαλ λα ππάξρεη έλαο Φν κέζα ζην κπαιφ ηνπο. Έηζη ην θαηαιαβαίλνπλ, αιιά απηφ δελ 

είλαη ιάζνο; Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ην θαηαλνήζεηε έηζη; Σν λφεκα είλαη φηη πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζεηε ην κπαιφ ζαο θη απηφο είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα λα πεηχρεηε ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Απιά δηαηππψλνπλ απηή ηελ αξρή. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη έλαο Φν κέζα ζην ζψκα ζαο; 

Γηα λα ηα θαηαθέξεηε, πξέπεη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. 

 

Ο ιφγνο πνπ δελ κπνξείηε λα εζπράζεηε ην κπαιφ ζαο είλαη φηη ην κπαιφ ζαο δελ είλαη 

άδεην θαη ην επίπεδφ ζαο δελ είλαη ηφζν πςειφ. Δμειίζζεηαη βήκα πξνο βήκα, απφ ην 

επηθαλεηαθφ ζην βαζχ θαη πάεη ρέξη-ρέξη κε ην επίπεδν βειηίσζήο ζαο. ηαλ εγθαηαιείπεηε ηηο 

πξνζθνιιήζεηο ζαο, ην επίπεδφ ζαο αλαβαζκίδεηαη θαη ε ηθαλφηεηά ζαο λα ζπγθεληξψλεζηε 

επίζεο αλαπηχζζεηαη. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θφιπα θαη κεζφδνπο γηα λα πεηχρεηε 

εξεκία, ζα έιεγα φηη αλαδεηάηε εμσηεξηθή βνήζεηα. ηελ εμάζθεζε σζηφζν ηνπ ηζηγθφλγθ, ην 

λα παο ιάζνο ή λα αθνινπζήζεηο έλαλ ζηξαβφ δξφκν, αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηα άηνκα πνπ 

ςάρλνπλ γηα εμσηεξηθή βνήζεηα. Κη απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηνλ Βνπδηζκφ, φπνπ αλ ςάρλεηε γηα 



181 

εμσηεξηθή βνήζεηα, ζα πνπλ φηη πήξαηε έλαλ δαηκνληθφ δξφκν. ηε γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο 

ζα πξέπεη λα θαιιηεξγείηε ηνλ λνπ ζαο θαη κφλν φηαλ αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο ζα 

κπνξέζεηε λα απνθηήζεηε έλαλ λνπ δηαπγή θαη θαζαξφ θαη κηα θαηάζηαζε ειεχζεξε απφ 

πξφζεζε (Γνπγνπέη). Μφλν φηαλ αλαβαζκηζηεί ην ζίλζηλγθ ζαο ζα κπνξέζεηε λα ζπληαπηηζηείηε 

κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο θαη λα μεθνξησζείηε φιεο ηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο 

επηζπκίεο, πξνζθνιιήζεηο θαη ηα άιια θαθά πξάγκαηα. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεηε λα απνβάιιεηε 

ηα βξψκηθα πξάγκαηα απφ κέζα ζαο θαη λα αλπςσζείηε, έηζη ψζηε λα κελ είζηε πεξηνξηζκέλνη 

απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο. Σφηε ε χιε ηνπ ληε ζα κπνξέζεη λα κεηακνξθσζεί ζε 

γθνλγθ. Γελ πάλε ρέξη-ρέξη; Απηή αθξηβψο είλαη ε αξρή. 

 

Απηφο είλαη ν ιφγνο φζνλ αθνξά εζάο πνπ δελ κπνξείηε λα πεηχρεηε εξεκία, αθξηβψο δηφηη 

δελ κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζην πξφηππν ελφο αζθνπκέλνπ. ήκεξα, φζνλ αθνξά ην 

πεξηβάιινλ γχξσ καο, ππάξρεη θαη θάηη άιιν πνπ ζαο παξεκπνδίδεη πνιχ ζνβαξά θαη δελ 

κπνξείηε λα θηάζεηε κε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο ηα πςειφηεξα επίπεδα. Δπεξεάδεη πνιχ 

ζνβαξά ηνπο αζθνχκελνπο. ινη μέξνπκε φηη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ε νηθνλνκία έρεη αλαδσνγνλεζεί θαη νη θπβεξλεηηθνί θαλφλεο έρνπλ γίλεη ιηγφηεξν 

πεξηνξηζηηθνί. Πνιιέο λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ εηζαρζεί θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ 

έρεη βειηησζεί. Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη φινη πηζηεχνπλ φηη απηφ είλαη θαιφ πξάγκα. Αιιά αλ 

εμεηάζεηε ηα πξάγκαηα δηαιεθηηθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζα δείηε φηη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη ηελ πνιηηηθή ίζεο κεηαρείξηζεο έρνπλ εηζαρζεί θαη άζρεκα πξάγκαηα. Καη απηά είλαη φισλ 

ησλ εηδψλ. Αλ έλα βηβιίν ή έλα πεξηνδηθφ δελ έρεη αξθεηφ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα κελ κπνξεί λα πνπιεζεί, αθνχ ππάξρεη θαη ην δήηεκα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πσιήζεσλ. Αλ ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα θαη ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα δελ δείρλνπλ ζθελέο 

θξεβαηνθάκαξαο, ν δείθηεο ζεακαηηθφηεηαο θαλεξψλεη φηη θαλέλαο δελ ηα βιέπεη. ζν γηα ηα 

θαιιηηερληθά έξγα, θαλείο δελ κπνξεί λα πεη πιένλ αλ είλαη γλήζηα ηέρλε ή θάηη άιιν. ηηο 

αξραίεο θηλέδηθεο παξαδνζηαθέο καο ηέρλεο δελ ππήξραλ απηά ηα πξάγκαηα. Οη παξαδφζεηο ηνπ 

θηλέδηθνπ ιανχ καο δελ εθεπξέζεθαλ νχηε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε. ηαλ κίιεζα 

γηα πξντζηνξηθφ πνιηηηζκφ, αλέθεξα φηη ηα πάληα έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο. κσο ζήκεξα νη 

αλζξψπηλεο εζηθέο αμίεο έρνπλ δηαζηξεβισζεί θαη αιινησζεί. Αθφκα θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

δηαθξίλνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ έρνπλ αιινησζεί. Έηζη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα πξάγκαηα κε ηνπο 

θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Χζηφζν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο Σδελ-αλ-Ρελ (Αιήζεηα, 

Καινζχλε, Αλεθηηθφηεηα) παξακέλεη ακεηάβιεην σο ην κνλαδηθφ κέηξν ζχγθξηζεο θαη 

δηάθξηζεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ. Έηζη σο αζθνχκελνο, αλ ζέιεηε λα μεθχγεηε απφ φια απηά, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ σο πξφηππν γηα λα αμηνινγήζεηε ηα πξάγκαηα θαη φρη ηα 

πξφηππα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Άξα, φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, ππάξρεη απηή ε 

εμσηεξηθή παξέκβαζε. Καη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζ’ απηά πνπ είπακε, αθνχ ζπκβαίλνπλ παληφο 

είδνπο βξσκηέο, φπσο νκνθπινθηιία, ζεμνπαιηθή ειεπζεξία, λαξθσηηθά θ.ιπ. 

 

Ζ αλζξψπηλε θνηλσλία έθηαζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ζήκεξα, φκσο γηα ζθεθηείηε ην: 

Ση ζα γίλεη αλ ζπλερίζεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν; Μπνξεί απηφ λα είλαη έηζη γηα πάληα; Αλ δελ 

θάλνπλ θάηη γη’ απηφ νη άλζξσπνη, ζα ην θάλνπλ ηα νπξάληα. Κάζε θνξά πνπ ε αλζξσπφηεηα 

βίσλε κηα θαηαζηξνθή, ήηαλ πάληα θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο. ε φιεο ηηο κέρξη ηψξα 

δηαιέμεηο κνπ δελ έρσ πνηέ αλαθέξεη ην δήηεκα ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Απηφ ην θαπηφ ζέκα έρεη ζπδεηεζεί απφ ηηο ζξεζθείεο θαη απφ πνιινχο αλζξψπνπο. Δγψ 

αλαθηλψ απηφ ην δήηεκα θαη αο ην ζθεθηνχκε φινη: ηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία καο, ην 

αλζξψπηλα εζηθά πξφηππα έρνπλ ππνζηεί κηα ηέηνηα αιιαγή! Οη εληάζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

έρνπλ πάξεη ηέηνηα έθηαζε! Γελ λνκίδεηε φηη ε θαηάζηαζε έρεη ήδε θηάζεη λα γίλεηαη 

ππεξβνιηθά επηθίλδπλε; Έηζη, απηφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχκε παξεκβαίλεη ζνβαξά 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αζθνχκελψλ καο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. Γπκλέο θσηνγξαθίεο 

θξέκνληαη αθξηβψο εθεί, αλαξηεκέλεο ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ. εθψλεηε ην θεθάιη θαη είλαη 

αθξηβψο κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο. 

 

Ο Λάν Σδη είπε θάπνηε απηά ηα ιφγηα: «ηαλ έλαο αλψηεξνο άλζξσπνο αθνχζεη ην Σάν, 

ζα ην εμαζθήζεη κε δήιν». ηαλ έλαο αλψηεξνο άλζξσπνο κάζεη γηα ην Σάν, ζα ζθεθηεί: 

«Δπηηέινπο, βξήθα κηα γλήζηα δηδαζθαιία, αλ δελ θαιιηεξγεζψ ηψξα, πφηε ζα ην θάλσ;». Καηά 

ηε γλψκε κνπ ην πεξίπινθν πεξηβάιινλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαιφ πξάγκα. ζν πην 
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πεξίπινθν είλαη, ηφζν αλψηεξα ηα άηνκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Αλ έλαο άλζξσπνο κπνξέζεη λα 

αλπςψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πάλσ θαη πέξα απφ απηφ, ε θαιιηέξγεηά ηνπ ζα είλαη ε πην ζπκπαγήο. 

 

Γηα εζάο πνπ είζηε πξαγκαηηθά απνθαζηζκέλνη λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ζα έιεγα φηη 

είλαη θαιφ πξάγκα. Αλ δελ ππήξραλ δηακάρεο ή επθαηξίεο γηα λα βειηηψζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, 

πψο ζα κπνξνχζαηε λα πξννδεχζεηε; Αλ φινη είλαη θαινί ν έλαο ζηνλ άιινλ, πψο ζα αζθήζεηε 

θαιιηέξγεηα; Οη κέζνη αζθνχκελνη αλήθνπλ ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ: «ηαλ 

έλαο κέζνο άλζξσπνο αθνχεη ην Σάν…» – δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ θαιιηέξγεηα, αιιά θαη λα 

κελ αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα πάιη δελ έρνπλ πξφβιεκα. Σν πην πηζαλφ είλαη πσο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

νη άλζξσπνη ζα απνηχρνπλ. Οξηζκέλα απφ ηα άηνκα πνπ είλαη εδψ θαη αθνχλε βξίζθνπλ πνιχ 

ινγηθά ηα φζα ιέεη ν Γάζθαινο. Μφιηο φκσο επηζηξέςνπλ ζηελ θνηλή αλζξψπηλε θνηλσλία, 

αθφκα ζα είλαη απνξξνθεκέλνη κε ηα άκεζα πξνζσπηθά ηνπο θέξδε πνπ είλαη πην πξαθηηθά θαη 

πην πξαγκαηηθά. Ναη, είλαη φλησο πξαγκαηηθά, αιιά θαη ηη κ’ απηφ; Πέξα απφ εζάο, πνιινί 

δπηηθνί εθαηνκκπξηνχρνη θαη πινχζηνη άλζξσπνη αλαθαιχπηνπλ φηη κεηά ηνλ ζάλαην δελ κέλεη 

ηίπνηα. Σα πιηθά πινχηε, νχηε ηα θέξλεηε κε ηελ γέλλεζε, νχηε ηα παίξλεηε καδί ζαο κε ηνλ 

ζάλαην. ινη ληψζνπλ κέζα ηνπο θελνί. Γηαηί φκσο ην γθνλγθ είλαη ηφζν πνιχηηκν; Δπεηδή 

ζπλδέεηαη άκεζα ζην ζψκα ηνπ Αξρέγνλνπ Πλεχκαηφο ζαο, έξρεηαη καδί ζαο κε ηε γέλλεζε θαη 

ην παίξλεηε καδί ζαο αθνχ πεζάλεηε. Έρνπκε πεη φηη ην Αξρέγνλν Πλεχκα δελ εμαιείθεηαη θαη 

απηφ δελ είλαη πξφιεςε. Αθνχ απνβιεζνχλ ηα θχηηαξα ησλ θπζηθψλ καο ζσκάησλ, ηα 

ζσκαηίδηα ηα κηθξφηεξα απφ ηα θχηηαξα ζηηο άιιεο θπζηθέο δηαζηάζεηο παξακέλνπλ – δελ έρνπλ 

εμαιεηθζεί. Μφλν έλα θέιπθνο έρεη απνβιεζεί. 

 

ια απηά γηα ηα νπνία κηινχζα κφιηο ηψξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζίλζηλγθ. Ο 

αθηακνχλη –φπσο θαη ν Μπνληηληάξκα αξγφηεξα– είπε θάπνηε ηα παξαθάησ: «Απηή ε 

αλαηνιηθή γε ηεο Κίλαο είλαη έλα κέξνο φπνπ παξάγνληαη άλζξσπνη ζπνπδαίαο αξεηήο». Πνιινί 

κνλαρνί θαη πνιινί Κηλέδνη, αλά ηνπο αηψλεο αηζζάλνληαλ πεξήθαλνη γη’ απηφ. Πίζηεςαλ φηη 

ελλνεί πσο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε πςειά επίπεδα θαη έηζη πνιινί άλζξσπνη ραίξνληαη 

θαη ληψζνπλ πεξήθαλνη. «Μπξάβν ζ’ εκάο ηνπο Κηλέδνπο! Ζ ρψξα ηεο Κίλαο κπνξεί λα παξάγεη 

άηνκα κε ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα θαη ζπνπδαία αξεηή». ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιινί ήηαλ 

απηνί πνπ δελ θαηάιαβαλ ην πξαγκαηηθφ λφεκα απηήο ηεο θξάζεο. Γηαηί ε ρψξα ηεο Κίλαο 

κπνξεί λα παξάγεη άηνκα ζπνπδαίαο αξεηήο; Καη γηαηί νη άλζξσπνη εθεί κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα; Πνιινί άλζξσπνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ην αιεζηλφ λφεκα 

ησλ φζσλ είπαλ απηά ηα πςεινχ επηπέδνπ φληα θαη νχηε θαηαιαβαίλνπλ ηε λννηξνπία ή ηνπο 

θφζκνπο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ησλ πςειψλ επηπέδσλ θαη ησλ πςειψλ βαζηιείσλ. Βέβαηα αο κε 

κηιήζνπκε γηα ην ηη ζεκαίλεη, αιιά αληίζεηα αο ην ζθεθηνχκε φινη: Μφλν ζην πιένλ πεξίπινθν 

ζχλνιν αλζξψπσλ θαη ζην πιένλ πεξίπινθν πεξηβάιινλ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα θαιιηεξγήζεη 

πςεινχ επηπέδνπ γθνλγθ – απηφ ππνλνεί. 

Δγγελήο Πνηόηεηα 

Ζ εγγελήο πνηφηεηα ελφο αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο νπζίαο ληε πνπ έρεη 

ζην ζψκα ηνπ ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Αλ έρεη ιηγφηεξν ληε θαη πεξηζζφηεξε καχξε νπζία, ην 

θαξκηθφ ηνπ πεδίν ζα είλαη πνιχ κεγάιν θαη ε εγγελήο ηνπ πνηφηεηα ζεσξείηαη θησρή. Με πνιχ 

ληε, δειαδή ιεπθή νπζία, ην θαξκηθφ ηνπ πεδίν ζα είλαη κηθξφ θαη θαη’ αλαινγία ζα έρεη θαιή 

εγγελή πνηφηεηα. Ζ ιεπθή θαη ε καχξε νπζία ελφο αλζξψπνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ε κία 

ζηελ άιιε. Πψο κεηαηξέπνληαη; Οη θαιέο πξάμεηο παξάγνπλ ηε ιεπθή νπζία, αθνχ ε ιεπθή 

νπζία απνθηηέηαη φηαλ ππνκέλεηε δπζθνιίεο, ππνθέξεηε βάζαλα ή θάλεηε θαιέο πξάμεηο. Ζ 

καχξε νπζία παξάγεηαη φηαλ θάλεηε αδηθίεο θαη θαθέο πξάμεηο θαη απηφ είλαη θάξκα. Έηζη 

πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο. Σαπηφρξνλα πθίζηαηαη θαη κηα ζρέζε κεηαθνξάο. 

Δπεηδή απηέο νη νπζίεο κεηαθέξνληαη άκεζα κε ην Αξρέγνλν Πλεχκα ζαο, δελ πξνέξρνληαη απφ 

κηα δσή κφλν, αιιά ζπζζσξεχνληαη αηψλεο επί αηψλσλ. Γη’ απηφ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα 

ζπζζψξεπζε θάξκα θαη ζπζζψξεπζε ληε. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη απφ ηνπο 

πξνγφλνπο. Μεξηθέο θνξέο ζπκάκαη θάηη πνπ έιεγαλ νη αξραίνη Κηλέδνη θαη νη πην ειηθησκέλνη: 

ηη νη πξφγνλνη θάπνηνπ «έρνπλ ζπζζσξεχζεη ληε», φηη ν ηάδε άλζξσπνο «έρεη ζπζζσξεπκέλν 

ληε» ή ν δείλα «έρεη έιιεηςε ληε». Πφζν αιεζηλά ήηαλ ηα ιφγηα ηνπο! Δίραλ απφιπην δίθην ζ’ 

απηά πνπ έιεγαλ. 



183 

 

Ζ εγγελήο πνηφηεηα ελφο αλζξψπνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ. Ζ 

θησρή εγγελήο πνηφηεηα ελφο αλζξψπνπ κπνξεί λα θάλεη θαη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ θησρή. 

Καη γηαηί είλαη έηζη; Δπεηδή νη άλζξσπνη κε θαιή εγγελή πνηφηεηα έρνπλ πνιιή απφ ηε ιεπθή 

νπζία, ε νπνία είλαη ζε πιήξε αξκνλία κε ην ζχκπαλ καο θαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ Σδελ-αλ-

Ρελ, ρσξίο θαλέλα θελφ ελδηάκεζα. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο 

εθδειψλεηαη άκεζα ζην ζψκα ηνπο θαη επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ην ζψκα ηνπο. Ζ καχξε νπζία, 

απφ ηελ άιιε, είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. Απνθηηέηαη θάλνληαο θαθέο πξάμεηο θαη πάεη ελάληηα 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληφο καο. Έηζη ππάξρεη θελφ κεηαμχ απηήο ηεο καχξεο νπζίαο θαη 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνχ ζχκπαληφο καο. ηαλ ζπζζσξεχεηαη κεγάιε πνζφηεηα απ’ απηή ηε 

καχξε νπζία, ζρεκαηίδεηαη έλα πεδίν πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ελφο αλζξψπνπ θαη ηνλ 

πεξηηπιίγεη. ζν κεγαιχηεξν ην πεδίν, ηφζν κεγαιχηεξε ε ππθλφηεηα θαη ην πάρνο ηνπ, θάηη πνπ 

ρεηξνηεξεχεη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ. Έηζη δελ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχκπαληνο Σδελ-αλ-Ρελ, αθνχ θάλνληαο θαθέο πξάμεηο έρεη δεκηνπξγήζεη ηε καχξε νπζία. 

πλήζσο, είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηέηνηα άηνκα λα πηζηέςνπλ ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. ζν 

πην θησρή είλαη ε πνηφηεηα θψηηζήο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξα εκπφδηα ζα έρνπλ απφ ην θάξκα 

ηνπο. ζν πην πνιιέο δπζθνιίεο ππνθέξνπλ, ηφζν ιηγφηεξν ζα ην πηζηεχνπλ θαη ηφζν 

δπζθνιφηεξν ζα είλαη γη’ απηνχο λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. 

 

Δίλαη επθνιφηεξν γηα θάπνηνλ κε πνιιή απφ ηε ιεπθή νπζία λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Κη 

απηφ γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, φζν απηφ ην άηνκν ζπληαπηίδεηαη κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο θαη φζν κπνξεί λα βειηηψλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ, ην ληε ηνπ ζα 

κεηακνξθψλεηαη απεπζείαο ζε γθνλγθ. Γηα θάπνηνλ φκσο κε πνιιή απφ ηε καχξε νπζία, 

ππάξρεη κηα πξφζζεηε δηαδηθαζία. Δίλαη ζαλ έλα πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζε έλα εξγνζηάζην: 

Άιινη έξρνληαη κε έηνηκε ηελ πξψηε χιε, ελψ απηνχ ηνπ αηφκνπ ε πξψηε χιε πξέπεη λα ππνζηεί 

επεμεξγαζία. Πξέπεη λα πεξάζεη απηή ηελ πξφζζεηε δηαδηθαζία. Γη’ απηφ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο 

πξέπεη πξψηα λα ππνθέξεη δπζθνιίεο θαη λα κεηψζεη ην θάξκα ηνπ, ψζηε λα ην κεηακνξθψζεη 

ζηε ιεπθή νπζία θαη αθνχ απηφ κεηαζρεκαηηζηεί ζε ληε, κφλν ηφηε κπνξεί λα αλαπηχμεη γθνλγθ 

πςεινχ επηπέδνπ. Δπεηδή φκσο ε αξρηθή πνηφηεηα θψηηζεο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ είλαη θησρή, 

αλ ηνπ δεηήζεηε λα ππνθέξεη πεξηζζφηεξν, ζα ην πηζηέςεη αθφκα ιηγφηεξν θαη έηζη ζα είλαη 

αθφκα πην δχζθνιν γη’ απηφλ λα ην αληέμεη. πλεπψο είλαη δχζθνιν γηα αλζξψπνπο κε πνιιή 

καχξε νπζία λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Πίζσ ζηα παιηά ρξφληα ζηε ρνιή ηνπ Σάν ή ζηηο 

ζρνιέο εθείλεο πνπ δίδαζθαλ έλαλ κφλν καζεηή ήηαλ ν δάζθαινο πνπ έςαρλε λα βξεη ηνλ 

καζεηή, αληί ν καζεηήο ηνλ δάζθαιν. Γηάιεγαλ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηελ πνζφηεηα απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ πνπ έθεξαλ ζην ζψκα ηνπο. 

 

Ζ εγγελήο πνηφηεηα ελφο αλζξψπνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ, αιιά απηφ δελ 

είλαη απφιπην. Οξηζκέλα άηνκα δελ έρνπλ πνιχ θαιή εγγελή πνηφηεηα, αιιά ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο είλαη θαιφ θαη πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο αζθνχλ θαιιηέξγεηα ή νξηζκέλνη 

απ’ απηνχο είλαη ζξεζθεπφκελνη θαη πηζηεχνπλ πνιχ ζηα δεηήκαηα άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη, 

δψληαο ζ’ απηφ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα παξαθηλεζνχλ λα πηζηέςνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θψηηζήο ηνπο. Δπνκέλσο δελ είλαη απφιπην. Παξάιιεια νξηζκέλα άηνκα αλ θαη έρνπλ 

θαιή εγγελή πνηφηεηα, επεηδή έρνπλ εθπαηδεπηεί κε βάζε απηή ηε «ρεηξνπηαζηή» γλψζε κέζα 

ζηελ θνηλσλία καο (θαη εηδηθά ιφγσ ησλ απνιπηαξρηθψλ κεζφδσλ ηεο ηδενινγηθήο κφξθσζεο 

πξηλ κεξηθά ρξφληα) έρνπλ γίλεη πνιχ ζηελφκπαινη θαη δελ πηζηεχνπλ ηίπνηα πέξα απ’ απηφ πνπ 

μέξνπλ. Απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπο. 

 

Θα ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα. Σε δεχηεξε κέξα ελφο ζεκηλαξίνπ φπνπ κηινχζα γηα ην 

άλνηγκα ηνπ Σξίηνπ Μαηηνχ, ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε πνιχ θαιή εγγελή πνηφηεηα θαη ην Σξίην 

ηνπ Μάηη άλνημε ακέζσο ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Δίδε πνιπάξηζκεο ζθελέο πνπ πνιινί άιινη 

δελ κπνξνχζαλ λα δνπλ. Δίπε ζηνπο άιινπο: «Πσ πσ, είδα Φάινπλ λα πέθηνπλ ζαλ ληθάδεο 

ρηνληνχ πάλσ ζηα ζψκαηα ησλ αθξναηψλ ζε φιε ηελ αίζνπζα. Δίδα πψο κνηάδεη ην ζψκα ηνπ 

Γαζθάινπ Λη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είδα ην θσηνζηέθαλν ηνπ Γαζθάινπ Λη, πψο κνηάδεη ην 

Φάινπλ θαη πφζα θάζελ ππάξρνπλ». Δίδε αθφκα φηη ν Γάζθαινο έδηλε δηαιέμεηο ζε δηάθνξα 

επίπεδα θαη πψο ηα Φάινπλ ξχζκηδαλ ηα ζψκαηα ησλ αζθνπκέλσλ. Δίδε επίζεο φηη θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο ήηαλ ην Γθφλγθζελ
2
 ηνπ Γαζθάινπ πνπ έδηλε ηηο δηαιέμεηο ζε θάζε 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν. Δθηφο απηνχ, είδε ηηο νπξάληεο θφξεο λα ξαίλνπλ παληνχ ινπινχδηα θ.ιπ. 

Δίδε ηέηνηα ζαπκαζηά πξάγκαηα, θάηη πνπ έδεηρλε φηη ε εγγελήο ηνπ πνηφηεηα ήηαλ πάξα πνιχ 

θαιή. Αθνχ ζπλέρηζε λα κηιά γηα φια απηά, ζην ηέινο είπε: «Γελ πηζηεχσ ζ’ απηά ηα πξάγκαηα». 

Μεξηθά απ’ απηά ηα πξάγκαηα έρνπλ ήδε επαιεζεπζεί απφ ηελ επηζηήκε θαη πνιιά απ’ απηά 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε ηε ζχγρξνλε επηζηήκε θαη κεξηθά απ’ απηά ηα έρνπκε θη εκείο εδψ 

εμεγήζεη. Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε γηαηί απηφ πνπ ην ηζηγθφλγθ κπνξεί λα θαηαιάβεη είλαη 

πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο. Αλακθηζβήηεηα. Έηζη απ’ απηή ηελ άπνςε 

κπνξείηε λα θαηαιάβεηε φηη ε πνηφηεηα θψηηζεο ελφο αλζξψπνπ δελ θαζνξίδεηαη εληειψο απφ 

ηελ εγγελή ηνπ πνηφηεηα. 

Φώηηζε 

Ση είλαη «Φψηηζε»; Ζ «Φψηηζε» είλαη φξνο ηεο ζξεζθείαο. ηνλ Βνπδηζκφ αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαλφεζε ελφο αζθνχκελνπ πάλσ ζην Βνπδηζηηθφ Νηάξκα, ηε θψηηζή ηνπ ζε δηάθνξεο 

αιήζεηεο θαη ηελ ππέξηαηε, ηειηθή ηνπ Φψηηζε, πνπ ζεκαίλεη θαη «Φψηηζε ηεο νθίαο». Χζηφζν 

ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ππνλνψληαο φηη θάπνηνο είλαη πνιχ 

έμππλνο, φηη κπνξεί θαη δηαβάδεη ηε ζθέςε ηνπ αθεληηθνχ ηνπ, αξπάδεη γξήγνξα πξάγκαηα θαη 

γλσξίδεη πψο λα επραξηζηεί ην αθεληηθφ ηνπ. Οη άλζξσπνη ιέλε φηη απηφο ν άλζξσπνο έρεη θαιή 

θψηηζε ζηα πξάγκαηα θαη ζπλήζσο έηζη ην θαηαλννχλ. Μφιηο φκσο θχγεηε απφ ην επίπεδν ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη αλεβείηε ιίγν ςειφηεξα, ζα αληηιεθζείηε φηη απηφ πνπ νη 

θαζεκεξηλνί άλζξσπνη θαηαιαβαίλνπλ σο αιήζεηα, ζπλήζσο είλαη ιάζνο. Γηα εκάο ε έλλνηα 

θψηηζε είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ «θψηηζε». Έηζη ε ηθαλφηεηα 

θψηηζεο ελφο παλνχξγνπ, θαπάηζνπ αλζξψπνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ θησρή θη απηφ 

γηαηί έλα άηνκν πνπ παξαείλαη έμππλν ζα ηείλεη λα θάλεη κφλν επηθαλεηαθή δνπιεηά, 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ αθεληηθνχ ηνπ ή ηνπ επηζηάηε ηνπ. Σφηε ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη θάπνηνη άιινη λα θάλνπλ ηελ πξαγκαηηθή δνπιεηά; Καηά ζπλέπεηα ζα 

πξέπεη λα ηνπο μεπιεξψζεη. Δπεηδή είλαη έμππλνο θαη γλσξίδεη πψο λα θεξδίδεη ηελ εχλνηα ησλ 

άιισλ, ζα ιάβεη πεξηζζφηεξα νθέιε, ελψ νη άιινη ζα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξεο απψιεηεο. Με 

ηελ εμππλάδα ηνπ δελ ζα επηηξέςεη λα ηνπ ζπκβεί θακία απψιεηα θαη πνιχ πηζαλφλ λα κε ράζεη 

ηίπνηα, έηζη φκσο θάπνηνη άιινη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ράζνπλ. ζν απηά ηα αζήκαληα, άκεζα 

νθέιε γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθά γη’ απηφλ, ηφζν πην ππνινγηζηηθφο θαη ζηελφκπαινο 

γίλεηαη ν ίδηνο θαη ληψζεη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη απηά ηα πιηθά νθέιε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη. Έηζη ζα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πνιχ 

ξεαιηζηή θαη δελ ζα ππνθέξεη πνηέ θακία απψιεηα. 

 

Κη φκσο, νξηζκέλα άηνκα δειεχνπλ απηφλ ηνλ άλζξσπν! Έλα ζαο ιέσ: Να κελ ηνλ 

δειεχεηε. Γελ έρεηε ηδέα ηη θνπξαζηηθή δσή δεη. Γελ κπνξεί λα ραξεί ην θαί ηνπ, δελ κπνξεί λα 

θνηκεζεί θαιά. Αθφκα θαη ζηα φλεηξά ηνπ θνβάηαη κε βγεη δεκησκέλνο. Καη φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ζα θάλεη ηα πάληα αθφκα θαη γηα ην παξακηθξφ θέξδνο. Γελ ζα 

ιέγαηε φηη ε δσή ηνπ είλαη εμαληιεηηθή; Πεξλάεη νιφθιεξε ηε δσή ηνπ δψληαο απνθιεηζηηθά γη’ 

απηφ. Δκείο ιέκε φηη φηαλ αληηκεησπίδεηε κηα δηακάρε, αλ θάλεηε έλα βήκα πίζσ, ζα δείηε ηα 

πξάγκαηα θάησ απφ έλα νιφηεια θαηλνχξην θσο. Δίλαη εγγπεκέλν φηη ζα έρεηε κηα άιιε νπηηθή. 

κσο έλα ηέηνην άηνκν δελ ζα θάλεη πίζσ. Έηζη θαηαιήγεη λα δεη ηελ πην θνπξαζηηθή δσή, γη’ 

απηφ δελ πξέπεη λα κάζεηε απ’ απηφλ. πσο ιέγεηαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ: «Έλαο 

ηέηνηνο άλζξσπνο είλαη εληειψο ρακέλνο. Έρεη ραζεί εληειψο αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο γηα ηα πιηθά νθέιε». Γελ ζα είλαη ηφζν εχθνιν λα ηνπ δεηήζεηε λα δηαηεξήζεη ην 

ληε ηνπ! Αλ ηνπ δεηήζεηε λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, δελ ζα ζαο πηζηέςεη: «Να αζθήζσ 

θαιιηέξγεηα; Δζείο νη αζθνχκελνη νχηε αληηζηέθεζηε, φηαλ ζαο ρηππνχλ, νχηε αληηκηιάηε, φηαλ 

ζαο βξίδνπλ. ηαλ νη άιινη ζαο θέξνληαη ζαλ ζθνππίδη, αληί λα θξαηάηε απσζεκέλν φπσο απηνί, 

εζείο κέζα ζαο ηνπο επραξηζηείηε. Έρεηε γίλεη φινη ζαλ εθείλνλ ηνλ ζιηβεξφ ηχπν, ηνλ Α Κηνχ! 

Δίζηε φινη ζαο δηαλνεηηθά άξξσζηνη!». Έλα ηέηνην άηνκν απνθιείεηαη λα θαηαιάβεη ηη είλαη 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Θα πεη φηη είζηε αθαηαλφεηνη θαη αλφεηνη. Γελ ζπκθσλείηε φηη είλαη 

δχζθνιν λα ζσζεί; 

                                                 
2
 Γθφλγθζελ: ζψκα θηηαγκέλν απφ Γθνλγθ. 
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Γελ είλαη απηή ε «θψηηζε» ζηελ νπνία εκείο αλαθεξφκαζηε. Αληίζεηα ε «θψηηζε» ζηελ 

νπνία αλαθεξφκαζηε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εθείλν πνπ ην άηνκν απηφ απνθαιεί 

«αλνεζία» ζρεηηθά κε ηα ζπκθέξνληα. Απηή είλαη ε «θψηηζε» ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε. Καη 

θπζηθά απηφ δελ είλαη πξαγκαηηθά αλνεζία. Απιψο δελ δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηα δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ελψ απφ άιιεο απφςεηο είκαζηε πξαγκαηηθά 

έμππλνη. ηαλ εξγαδφκαζηε πάλσ ζε κηα κειέηε επηζηεκνληθήο έξεπλαο ή, αο πνχκε, φηαλ ν 

πξντζηάκελφο καο κάο αλαζέηεη κηα εξγαζία ή φηαλ εθηεινχκε θάπνηα άιια θαζήθνληα, έρνπκε 

μεθάζαξε ζθέςε θαη θάλνπκε ζπνπδαία δνπιεηά. ηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ 

ζπκθέξνλ ή γηα δηαθσλίεο θαη πξνζηξηβέο κε άιινπο αλζξψπνπο, ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ 

λνηαδφκαζηε ηδηαίηεξα. Πνηνο ζα ζαο απνθαινχζε αλφεην γη’ απηφ; Καλείο δελ ζα έιεγε φηη 

είζηε αλφεηνο. Απηφ ζαο ην εγγπψκαη. 

 

Αο κηιήζνπκε ηψξα γηα θάπνηνλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά θνπηφο, αξγφο ζην κπαιφ. Ζ 

αιήζεηα γη’ απηφ ην δήηεκα είλαη εληειψο αληίζηξνθε ζηα αλψηεξα επίπεδα. Έλαο θνπηφο 

άλζξσπνο είλαη απίζαλν λα πξάμεη νπνηαδήπνηε ζνβαξή αδηθία αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο. Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί θαη λα παιέςεη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

φθεινο. Γελ αλαδεηά θήκε νχηε ράλεη ληε. Οη άιινη φκσο ηνπ δίλνπλ ληε. Με ην λα ηνλ ρηππάλε 

θαη λα ηνλ βξίδνπλ, ηνπ δίλνπλ ληε θαη απηή ε νπζία είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε. ην ζχκπαλ καο 

ππάξρεη απηή ε αξρή: Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο. Γηα λα θεξδίζεηε, πξέπεη λα ράζεηε. ηαλ 

νη άιινη βιέπνπλ απηφ ην πνιχ θνπηφ άηνκν, φινη ην βξίδνπλ: «Δίζαη ηφζν ραδφο!». Με ην πνπ 

αλνίγνπλ ην ζηφκα ηνπο λα ηνλ βξίζνπλ, πεηάγεηαη έλα θνκκάηη ληε. ηαλ θαθνκεηαρεηξίδεζηε 

θάπνηνλ είζηε ην εκπιεθφκελν κέξνο πνπ έρεη θάπνην φθεινο απ’ απηφ, νπφηε πξέπεη θη εζείο λα 

ράζεηε θάηη. Αλ θάπνηνο ηνλ πιεζηάζεη θαη ηνλ θισηζήζεη: «Δίζαη πάξα πνιχ βιάθαο!». Έλα 

κεγάιν θνκκάηη ληε ζα πεηαρηεί ζ’ απηφλ. ηαλ θάπνηνο ηνλ θνβεξίδεη ή ηνλ θισηζάεη, απηφο 

απιά ζα ρακνγειά: «Δκπξφο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πνπ κνπ δίλεηε ην ληε ζαο. Γελ ζα ζαο 

επηζηξέςσ νχηε ην ειάρηζην απ’ απηφ». Σφηε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ πςειψλ επηπέδσλ, γηα 

ζθεθηείηε, πνηνο είλαη ν έμππλνο; Απηφο δελ είλαη ν έμππλνο; Απηφο είλαη ν εμππλφηεξνο, αθνχ 

δελ ράλεη θαζφινπ ληε. ηαλ ηνπ πεηάηε ην ληε ζαο, δελ απνξξίπηεη νχηε ην ειάρηζην θνκκαηάθη 

απ’ απηφ. Σν δέρεηαη θαη ην παίξλεη φιν κε ρακφγειν. Μπνξεί λα είλαη θνπηφο ζ’ απηή ηε δσή, 

αιιά φρη ζηελ επφκελε. Σν Αξρέγνλν Πλεχκα ηνπ δελ είλαη αλφεην. ε θάπνηεο ζξεζθείεο ιέλε 

φηη κε αξθεηφ ληε έλαο άλζξσπνο ζα γίλεη πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ή ζα θάλεη κεγάιε 

πεξηνπζία ζηελ επφκελε δσή ηνπ. Απηά αληαιιάζζνληαη κε ην ληε ηνπ. 

 

Έρνπκε πεη φηη ην ληε κπνξεί λα κεηακνξθσζεί απεπζείαο ζε γθνλγθ. Γελ είλαη ην χςνο 

ηνπ επηπέδνπ ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηακφξθσζε απηνχ ηνπ ληε; Απηφ 

ην ληε κπνξεί λα κεηακνξθσζεί θαηεπζείαλ ζε γθνλγθ. Γελ είλαη ην γθνλγθ –πνπ θαζνξίδεη ην 

επίπεδν θαη ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο– πνπ κεηακνξθψλεηαη απ’ απηή ηελ νπζία; Γελ ζα 

ιέγαηε φηη είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκν; Μπνξεί λα έξζεη κε ηε γέλλεζε θαη λα παξζεί κε ηνλ 

ζάλαην. ηνλ Βνπδηζκφ ιέγεηαη φηη νπνηνδήπνηε είλαη ην επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο απηή 

είλαη θαη ε Θέζε Καξπνχ ζαο. Σν πφζν ζπζηάζαηε ηζνδπλακεί κε ην πφζν ζα ιάβεηε. Απηή 

αθξηβψο είλαη ε αξρή. ε θάπνηεο ζξεζθείεο ιέλε φηη έλαο ελάξεηνο άλζξσπνο (κε πνιιή ληε) 

κπνξεί λα γίλεη πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ή λα θάλεη κεγάιε πεξηνπζία ζηελ επφκελε δσή, 

ελψ θάπνηνο κε ιίγν ληε ζα ηαιαηπσξείηαη αθφκα θη φηαλ δεηηαλεχεη γηα θαγεηφ, επεηδή δελ ζα 

έρεη ληε γηα λα ην αληαιιάμεη. Υσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο! Αλ θάπνηνο δελ έρεη θαζφινπ ληε 

θαη ην ζψκα θαη ε ςπρή ηνπ ζα εμαιεηθηνχλ, ζα είλαη πξαγκαηηθά λεθξφο. 

 

ην παξειζφλ ππήξρε έλαο δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ πνπ ην επίπεδφ ηνπ ήηαλ πνιχ πςειφ 

φηαλ πξσηνβγήθε ζην θνηλφ. Αξγφηεξα απηφο ν δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ παγηδεχηεθε 

νινθιεξσηηθά ζηε θήκε θαη ηα πινχηε. Έηζη ν δάζθαιφο ηνπ πήξε ην Βνεζεηηθφ ηνπ Πλεχκα, 

αθνχ αλήθε ζε εθείλνπο πνπ θαιιηεξγνχλ ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα. ηαλ ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα 

ήηαλ αθφκα θνληά, ην Βνεζεηηθφ Πλεχκα ηνπ ήηαλ πνπ έπαηξλε ηηο απνθάζεηο. Θα ζαο δψζσ 

έλα παξάδεηγκα. Μηα κέξα ε εηαηξία ζηελ νπνία δνχιεπε παξαρσξνχζε έλα δηακέξηζκα ζε έλαλ 

επηιεγκέλν ππάιιειν. Ο επφπηεο είπε: «ινη φζνη ρξεηάδεζηε ην δηακέξηζκα ειάηε εδψ λα κνπ 

πεξηγξάςεηε ηελ θαηάζηαζή ζαο θαη λα κνπ εμεγήζεηε γηαηί ν θαζέλαο ζαο ρξεηάδεηαη απηφ ην 

δηακέξηζκα». ινη είπαλ ηνπο ιφγνπο ηνπο, ελψ απηφ ην άηνκν δελ είπε θνπβέληα. ην ηέινο ν 
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επφπηεο απνθάζηζε φηη απηφ ην άηνκν είρε κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ηνπο άιινπο θαη φηη ην 

δηακέξηζκα ζα έπξεπε λα δνζεί ζ’ απηφλ. Οη άιινη ηφηε άξρηζαλ λα ιέλε: «ρη, δελ πξέπεη λα 

δψζεηο ζ’ απηφλ ην δηακέξηζκα. Πξέπεη λα ην δψζεηο ζε κέλα. Άθεζέ κε λα ζνπ εμεγήζσ πφζν 

πνιχ ην ρξεηάδνκαη». Σφηε απηφ ην άηνκν ηνπο είπε: «Οξίζηε, πάξηε ην». Έλαο θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο ζα ηνλ ζεσξνχζε αλφεην. Οξηζκέλα άηνκα γλψξηδαλ φηη ήηαλ αζθνχκελνο θαη ηνλ 

ξψηεζαλ: «Δζείο νη αζθνχκελνη, δελ ζέιεηε ηίπνηα. Δζχ, ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεηο;» θαη 

απάληεζε: «Δγψ ζέισ φ,ηη δελ ζέινπλ νη άιινη». ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ θαζφινπ 

αλφεηνο, ήηαλ πνιχ έμππλνο. Μφλν φζνλ αθνξνχζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα ήηαλ έηζη – 

άθελε ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ θπζηθά. Σφηε νη άιινη ηνλ μαλαξψηεζαλ: «Καη ηη δελ ζέιεη έλαο 

άλζξσπνο ζήκεξα;». Απάληεζε: «Σηο πέηξεο, θισηζηνχληαη εδψ θαη εθεί ζην ρψκα θαη θαλείο 

δελ ηηο ζέιεη. Έηζη ζα πάξσ ηηο πέηξεο». Οη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ην βξίζθνπλ αδηαλφεην, δελ 

κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο αζθνχκελνπο. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην θαηαιάβνπλ, αθνχ ην 

επίπεδν επίγλσζήο ηνπο είλαη πάξα πνιχ πίζσ, ην ράζκα κεηαμχ ησλ επηπέδσλ είλαη πνιχ 

κεγάιν. Βέβαηα δελ ζα πήγαηλε πξαγκαηηθά λα καδέςεη πέηξεο. Δίπε φκσο κηα αξρή, κηα αξρή 

πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη: «Γελ αλαδεηψ ηίπνηα απ’ απηά πνπ 

αλαδεηνχλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη». Αο κηιήζνπκε γηα ηηο πέηξεο, γηα παξάδεηγκα. Γλσξίδεηε 

φηη ζηα Βνπδηζηηθά ηεξά θείκελα είλαη γξακκέλν ην εμήο: «ηνλ παξάδεηζν ηεο Τπέξηαηεο 

Μαθαξηφηεηαο ηα δέλδξα είλαη απφ ρξπζφ, φπσο επίζεο ην έδαθνο, ηα πνπιηά, ηα ινπινχδηα θαη 

ηα ζπίηηα. Αθφκα θαη ην ζψκα ηνπ Βνχδα είλαη ρξπζαθέλην θαη αζηξαθηεξφ». Λνηπφλ δελ 

ππάξρεη νχηε κηα πέηξα εθεί θαη ιέγεηαη φηη ην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ε πέηξα. Γελ 

ζα πήγαηλε βέβαηα εθεί θνπβαιψληαο πέηξεο, αιιά απνθάιπςε κηα αξρή πνπ έλαο θαζεκεξηλφο 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη. Πξαγκαηηθά έλαο αζθνχκελνο ζα πεη: «Οη θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη έρνπλ ηηο θαζεκεξηλέο επηδηψμεηο ηνπο, αιιά εκείο δελ αλαδεηνχκε απηέο. Καη νχηε 

ελδηαθεξφκαζηε γη’ απηά πνπ θαηέρνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη. Έρνπκε φκσο θάηη πνπ νη 

θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ, αθφκα θαη αλ ην ήζειαλ». 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε «θψηηζε» γηα ηελ νπνία κφιηο ηψξα κηιήζακε είλαη αθφκα ν ηχπνο 

ηεο θψηηζεο πνπ πθίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη είλαη 

αθξηβψο ην αληίζεην απφ ηε «θψηηζε» ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. ηαλ κηιάκε γηα 

πξαγκαηηθή θψηηζε αλαθεξφκαζηε ζην θαηά πφζν –θαηά ηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηάο καο– 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη είκαζηε αζθνχκελνη φηαλ ζπλαληάκε δνθηκαζίεο, ζην θαηά 

πφζν κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα απνδερηνχκε ηνλ Φα πνπ δηδάζθεη ν δάζθαινο ή ην 

Σάν πνπ δηδάζθεη ν Σαντζηήο δάζθαινο θαη ζην θαηά πφζν κπνξνχκε –ελψ αζθνχκε 

θαιιηέξγεηα– λα ελεξγνχκε ζχκθσλα κε ηνλ Φα. Μεξηθά άηνκα, φζν θαη αλ ηνπο κηιήζεηο γη’ 

απηφ, δελ ζα ην πηζηέςνπλ θαη ζα ζεσξήζνπλ φηη είλαη πην πξαθηηθφ λα είλαη θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη. Θα θξαηεζνχλ ζηα άθακπηα πηζηεχσ ηνπο, αληί λα ηα εγθαηαιείςνπλ, θαη απηφ ζα 

ηνπο θαηαζηήζεη αλίθαλνπο λα πηζηέςνπλ. Οξηζκέλνη πάιη ζέινπλ κφλν λα ζεξαπεχνπλ 

αξξψζηηεο. Μφιηο ιέσ φηη ην ηζηγθφλγθ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη γηα ζεξαπεία, αληηδξνχλ 

αξλεηηθά θαη δελ πηζηεχνπλ ηίπνηα απ’ απηά πνπ δηδάζθνληαη αξγφηεξα. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη απιψο δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζήο ηνπο. 

Έηζη επηπφιαηα θάλνπλ ζεκάδηα ζην βηβιίν κνπ. ζνη αζθνχκελνί καο έρνπλ ην Σξίην Μάηη 

ηνπο αλνηρηφ κπνξνχλ λα δνπλ φηη απηφ ην βηβιίν είλαη γεκάην απφ εθζακβσηηθά ρξψκαηα θαη 

αζηξάθηεη ρξπζαθέλην θσο. Κάζε ιέμε ηνπ θέξεη ηελ εηθφλα ηνπ θάζελ κνπ. Δάλ έιεγα ςέκαηα, 

ζα ζαο εμαπαηνχζα φινπο, γη’ απηφ ζαο ιέσ: Σα ζεκάδηα πνπ θάλεηε είλαη πνιχ ζθνηεηλά. Πψο 

ηνικάηε λα ην ζεκαδεχεηε έηζη επηπφιαηα; Έρεηε ηδέα ηη θάλνπκε εδψ; Γελ ζαο θαζνδεγνχκε λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα; Πξέπεη λα ζηακαηήζεηε θαη λα ιάβεηε ππφςε 

ζαο νξηζκέλα πξάγκαηα. Απηφ ην βηβιίν κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο – 

γηα ζθεθηείηε, δελ λνκίδεηε φηη είλαη πνιχηηκν; Λαηξεχεηε ηνλ Φν, αιιά κπνξεί απηφ λα ζαο 

βνεζήζεη λα αζθήζεηε εηιηθξηλά θαιιηέξγεηα; Δλψ είζηε πνιχ επζεβείο, αγγίδεηε ην άγαικα ηνπ 

Φν κε κεγάιε επιάβεηα θαη θαίηε γη’ απηφ θαζεκεξηλά ιηβάλη, παξ’ φια απηά ηνικάηε λα 

ραιάζεηε ηνλ Νηάθα πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα θαζνδεγήζεη ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. 

 

ηαλ κηιάκε γηα ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο θψηηζεο ηνπ αλζξψπνπ, αλαθεξφκαζηε ζην 

βάζνο ηεο θαηαλφεζήο ζαο ζε νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ θηάλεηε ζηα δηάθνξα 

επίπεδα φζν είζηε ζηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ή ζε νξηζκέλνπο Φα πνπ ν δάζθαιφο 
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ζαο δηδάζθεη. κσο δελ είλαη απηφ πνπ ελλννχκε ζαλ ζεκειηαθή θψηηζε. Ζ ζεκειηαθή θψηηζε 

γηα ηελ νπνία κηιάκε αλαθέξεηαη ζην πψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έλαο άλζξσπνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ μεθηλά άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζπλερψο αλεβαίλεη πξνο πςειφηεξα επίπεδα θαη 

εγθαηαιείπεη ηηο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο ηνπ, ελψ θαη ην γθνλγθ 

ηνπ επίζεο κεγαιψλεη ζπλερψο, κέρξη πνπ ζε θάπνην ζεκείν θηάλεη ζην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηνπ. ’ εθείλν ην ζεκείν ην ληε ηνπ, απηή ε νπζία, ζα έρεη κεηακνξθσζεί εμ 

νινθιήξνπ ζε γθνλγθ, ζα έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο πνξείαο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ν δάζθαιφο 

ηνπ ζρεδίαζε γη’ απηφλ θαη αθξηβψο εθείλε ηε ζηηγκή, «Μπακ!», φιεο νη θιεηδαξηέο ζα 

αλαηηλαρηνχλ θαη ζα αλνίμνπλ. Σν Σξίην Μάηη ηνπ ζα θηάζεη ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ θαη ζα κπνξεί λα δεη ζην επίπεδφ ηνπ ηελ αιήζεηα ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, ηηο 

κνξθέο χπαξμεο ησλ δηαθφξσλ φλησλ θαη ηεο χιεο ζηνπο δηάθνξνπο ρσξνρξφλνπο θαη ηελ 

αιήζεηα ηνπ ζχκπαληφο καο. Οη ζετθέο ηνπ δπλάκεηο ζα αλαδπζνχλ ζε φιν ηνπο ην κεγαιείν θαη 

ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε φια ηα είδε δσήο. ’ απηφ ην ζεκείν απηφο ν άλζξσπνο δελ είλαη 

έλα Μεγάιν Φσηηζκέλν Ολ; Γελ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έθηαζε ζηε Φψηηζε κέζα απφ 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο; ηελ αξραία Ηλδηθή γιψζζα απηφο είλαη έλαο «Βνχδαο». 

 

Ζ θψηηζε ζηελ νπνία εκείο αλαθεξφκαζηε είλαη ν ηχπνο ηεο ζεκειηαθήο θψηηζεο πνπ 

αλήθεη ζηε κνξθή ηεο «αηθλίδηαο θψηηζεο». Αηθλίδηα θψηηζε ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν είλαη 

θιεηδσκέλν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ. Γελ μέξεη πφζν πςειφ είλαη ην επίπεδν 

ηνπ γθνλγθ ηνπ, νχηε ηηο κνξθέο ηνπ γθνλγθ πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη. Γελ αηζζάλεηαη ηίπνηα 

απνιχησο θαη φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο ηνπ είλαη θιεηδσκέλα. Σν γθνλγθ πνπ έρεη 

θαιιηεξγήζεη είλαη θιεηδσκέλν θαη παξακέλεη έηζη κέρξη ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη – κφλν ηφηε 

κπνξεί λα μεθιεηδσζεί. Μφλν θάπνηνο κε ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη, 

αθνχ απηή ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη απίζηεπηα νδπλεξή. Ξεθηλάεη ζηελ αξρή σο θαιφο 

άλζξσπνο, επηκέλεη ζπλερψο λα βειηηψλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ, επηκέλεη δηαξθψο λα ππνθέξεη 

βάζαλα, επηκέλεη λα θαιιηεξγείηαη ζπλερψο πξνο ηα πάλσ θαη επηκέλεη ζπλερψο λα αμηψλεη απ’ 

ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζίλζηλγθ ηνπ, αθφκα θαη αλ δελ κπνξεί λα δεη ην γθνλγθ ηνπ. 

Απηφ ην είδνο θαιιηέξγεηαο είλαη ην πιένλ δχζθνιν γηα έλαλ άλζξσπν θαη απαηηεί θάπνηνλ κε 

ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα. Απηφο ν άλζξσπνο ζα αζθεί θαιιηέξγεηα γηα πνιιά ρξφληα ρσξίο λα 

γλσξίδεη ηίπνηα.  

 

Τπάξρεη κηα άιιε κνξθή θψηηζεο πνπ νλνκάδεηαη «βαζκηαία θψηηζε». Απφ ηελ αξρή 

πνιινί άλζξσπνη κπφξεζαλ λα ληψζνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Φάινπλ. Σαπηφρξνλα άλνημα ζε 

φινπο ην Σξίην Μάηη. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νξηζκέλα άηνκα απφ εθεί πνπ δελ ζα βιέπνπλ 

θαζφινπ πξάγκαηα ζα κπνξνχλ ζε θάπνην βαζκφ λα ηα βιέπνπλ, απφ εθεί πνπ ζα ηα βιέπνπλ 

ακπδξά, ζα ηα βιέπνπλ πην θαζαξά, θαη απφ εθεί πνπ δελ μέξνπλ πψο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ, ζα 

κάζνπλ πψο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Σν επίπεδφ ηνπο ζα αλεβαίλεη ζπλερψο. Καζψο βειηηψλεηε ην 

ζίλζηλγθ ζαο θαη εγθαηαιείπεηε ηηο δηάθνξεο πξνζθνιιήζεηο ζαο, παληφο είδνπο ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο έξρνληαη πξνο ζηελ επηθάλεηα. ιεο νη αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ ζψκαηνο ζπκβαίλνπλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, 

ψζηε λα κπνξείηε λα ηηο δείηε ή λα ηηο αηζζαλζείηε. Οη αιιαγέο ζα ζπλερίζνπλ κέρξη λα θηάζεηε 

ζην ηειηθφ ζηάδην, φπνπ ζα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε εληειψο ηελ αιήζεηα ηνπ ζχκπαληνο θαη 

λα θηάζεηε ζην πςειφηεξν αλακελφκελν ζεκείν ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο. Ζ κεηακφξθσζε ηνπ 

κπέληη ζαο θαη ε ελίζρπζε ησλ ππεξθπζηθψλ ζαο ηθαλνηήησλ ζα έρνπλ θηάζεη ην θαζέλα ζε έλα 

νξηζκέλν ζεκείν. ια απηά ζα ηα πεηχρεηε ζηαδηαθά. Απηή είλαη ε «βαζκηαία θψηηζε». Οχηε ε 

κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ηεο βαζκηαίαο θψηηζεο είλαη εχθνιε. Μφιηο θάπνηνη απνθηήζνπλ 

ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο θαη ηείλνπλ λα 

ηηο επηδεηθλχνπλ ή λα θάλνπλ θαθέο πξάμεηο. Έηζη ην γθνλγθ ζαο πέθηεη, ε θαιιηέξγεηά ζαο είλαη 

κάηαηε θαη ζην ηέινο θαηαζηξέθεζηε. Οξηζκέλνη κπνξνχλ λα δνπλ πξάγκαηα θαη εθδειψζεηο 

παληφο είδνπο φλησλ ζηα δηάθνξα επίπεδα. Ίζσο θάπνηα απ’ απηά ηα φληα ζάο δεηήζνπλ λα 

θάλεηε απηφ ή εθείλν ή ζαο δεηήζνπλ λα αζθήζεηε ηα δηθά ηνπο πξάγκαηα θαη λα πξνζπαζήζνπλ 

λα ζαο πάξνπλ γηα καζεηή ηνπο. κσο δελ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα πεηχρεηε ηνλ Οξζφ 

Καξπφ, αθνχ θαη απηνί νη ίδηνη δελ έρνπλ πεηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ. 

 

Δμάιινπ φια ηα φληα ζηηο αλψηεξεο δηαζηάζεηο είλαη ζετθά φληα πνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη 

ηεξάζηηα θαη λα εθζέηνπλ πιήξσο ηηο ζετθέο ηνπο δπλάκεηο. Αλ νη ζθέςεηο ζαο δελ είλαη νξζέο, 
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δελ ζα ηνπο αθνινπζήζεηε; Μφιηο ηνπο αθνινπζήζεηε, ε άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο ζα 

θαηαζηξαθεί. Αθφκα θαη αλ είλαη πξαγκαηηθνί Φν ή πξαγκαηηθνί Σάν, ζα ρξεηαζηεί λα 

μεθηλήζεηε άζθεζε θαιιηέξγεηαο πάιη απφ ηελ αξρή. Απφ νπνηαδήπνηε επίπεδα ηνπ νπξαλνχ θαη 

αλ πξνέξρνληαη απηά ηα φληα, δελ είλαη φια ζεφηεηεο; Μφλν φηαλ έλαο άλζξσπνο θηάζεη ζε έλα 

εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, ζα κπνξέζεη 

νινθιεξσηηθά λα μεθχγεη. ηα κάηηα ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ σζηφζν απηά ηα ζετθά φληα 

θαίλνληαη παλχςεια, γηγάληηα θαη πξνηθηζκέλα κε ηεξάζηηεο δπλάκεηο. κσο ίζσο θαη απηά λα 

κελ έρνπλ πεηχρεη ηνλ Οξζφ Καξπφ. ηαλ παξελνριείζηε απφ δηάθνξα κελχκαηα θαη δέρεζηε 

πεηξαζκνχο απφ θάζε ινγήο ζθελέο, κπνξείηε λα παξακείλεηε εζσηεξηθά αλεπεξέαζηνη; Γη’ 

απηφ ιέκε φηη θαη κε ην Σξίην Μάηη αλνηρηφ είλαη επίζεο δχζθνιν λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα θαη 

δπζθνιφηεξν λα δηαθπιάμεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. κσο δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείηε ηδηαίηεξα, 

αθνχ ζε πνιινχο απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα μεθιεηδσζνχλ ζηε 

κέζε ηεο πνξείαο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη ηφηε ζα εηζέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο βαζκηαίαο 

θψηηζεο. ε φινπο αλνίγνπκε ην Σξίην Μάηη, αιιά πνιιψλ αλζξψπσλ νη ππεξθπζηθέο 

ηθαλφηεηεο δελ ζα επηηξαπεί λα αλαδπζνχλ. ηαλ ην ζίλζηλγθ ζαο θηάζεη ζηαδηαθά ζε έλα 

νξηζκέλν επίπεδν, ν λνπο ζαο ζηαζεξνπνηεζεί θαη κπνξείηε λα ζπκπεξηθέξεζηε θαιά, ηφηε ζα 

αλαηηλαρηνχλ φια κνλνκηάο θαη ζα αλνίμνπλ πιήξσο. Έηζη φηαλ θηάζεηε ζε έλα νξηζκέλν 

επίπεδν, ζα ζαο επηηξαπεί λα εηζέιζεηε ζε κηα θαηάζηαζε βαζκηαίαο θψηηζεο, αθνχ ηψξα ζα 

είλαη επθνιφηεξν γηα εζάο λα ζπκπεξηθεξζείηε θαιά, παληφο είδνπο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα 

αλαδπζνχλ θαη ζα ζπλερίζεηε λα θαιιηεξγείζηε πξνο ηα πάλσ κέρξη πνπ ηειηθά ζα μεθιεηδσζνχλ 

φια. Θα επηηξαπεί λα ζαο ζπκβνχλ απηά ζηα κηζά ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ζαο. Πνιινί απφ 

ηνπο αζθνχκελνχο καο αλήθνπλ ζ’ απηή ηελ νκάδα, γη’ απηφ κελ αλππνκνλείηε λα δείηε 

πξάγκαηα. 

 

ινη κπνξεί λα έρεηε αθνχζεη φηη θαη ν Βνπδηζκφο Εελ θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ αηθλίδηαο 

θαη βαζκηαίαο θψηηζεο. Ο Υνπηλέλγθ, ν έθηνο παηξηάξρεο ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ, δίδαμε ηελ 

αηθλίδηα θψηηζε, ελψ ν αλζηφ
3
 απφ ηε Βφξεηα ρνιή ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ δίδαμε ηε βαζκηαία 

θψηηζε. Ζ δηαθσλία κεηαμχ ησλ δχν πάλσ ζηηο Βνπδηζηηθέο κειέηεο ζπλερίζηεθε γηα πνιχ 

θαηξφ ζηελ ηζηνξία. Θα ηελ απνθαινχζα άζθνπε. Γηαηί; Γηφηη απηφ ζην νπνίν αλαθέξνληαλ 

ήηαλ απιά θαη κφλν ε θαηαλφεζε κηαο αξρήο ζηελ πνξεία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Καη φζν γη’ 

απηή ηελ αξρή, νξηζκέλνη κπνξεί λα ην θαηαιάβνπλ φιν ακέζσο, ελψ άιινη κπνξεί λα 

θσηηζηνχλ ζε απηφ θαη λα ην θαηαιάβνπλ βαζκηαία. Έρεη ζεκαζία ην πψο θσηίδεηαη θάπνηνο; 

Δίλαη θαιχηεξα αλ θάπνηνο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη φιν ακέζσο, αιιά θη αλ θσηηζηεί ζε απηφ 

βαζκηαία είλαη επίζεο κηα ραξά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θψηηζε δελ είλαη; Καη ηα δχν είλαη 

θψηηζε, άξα θαλέλα δελ είλαη ιάζνο. 

Άλζξσπνη κε πνπδαία Δγγελή Πνηόηεηα 

Ση είλαη έλαο άλζξσπνο κε «ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα»; Έλαο άλζξσπνο κε «ζπνπδαία 

εγγελή πνηφηεηα» είλαη δηαθνξεηηθφο απφ έλαλ άλζξσπν κε «θαιή εγγελή πνηφηεηα». Δίλαη 

ππεξβνιηθά δχζθνιν λα βξεζεί θάπνηνο κε ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα. Σέηνηνη άλζξσπνη, φπσο 

ιέλε, γελληνχληαη «κηα θνξά ζηα ρίιηα ρξφληα» ελλνψληαο κηα πνιχ κεγάιε πεξίνδν ζηελ 

ηζηνξία. Φπζηθά έλαο άλζξσπνο κε ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα πξέπεη πξψηα απ’ φια λα έρεη 

κεγάιε πνζφηεηα ληε θαη ην πεδίν απηήο ηεο ιεπθήο ηνπ νπζίαο λα είλαη πνιχ κεγάιν – απηφ 

είλαη ζίγνπξν. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα αληέρεη ηηο ζθιεξφηεξεο δνθηκαζίεο, 

πξέπεη λα έρεη ηεξάζηηα αλεθηηθφηεηα θαη λα κπνξεί λα θάλεη ζπζίεο. Πξέπεη επίζεο λα κπνξεί 

λα δηαθπιάηηεη ην ληε ηνπ, λα έρεη θαιή πνηφηεηα θψηηζεο θ.ιπ. 

 

Πνηα είλαη ε ζθιεξφηεξε δνθηκαζία απ’ φιεο; ηνλ Βνπδηζκφ πηζηεχνπλ φηη ην λα είζαη 

άλζξσπνο είλαη λα ππνθέξεηο βάζαλα. ζν είζηε άλζξσπνη, πξέπεη λα ππνθέξεηε. Λέλε φηη 

θαλέλα απφ ηα φληα ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο δελ έρεη ζψκα ζαλ απηφ ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Έηζη 

νχηε αξξσζηαίλνπλ νχηε έρνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο γέλλεζεο, ησλ γεξαηεηψλ, ηεο αξξψζηηαο θαη 

ηνπ ζαλάηνπ. Γελ ππνθέξνπλ θακηά ηέηνηα δνθηκαζία. Οη άλζξσπνη ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο 

κπνξνχλ λα αησξνχληαη ζηνλ αέξα, αθνχ δελ έρνπλ βάξνο θαη απηφ είλαη ζαπκάζην. Αιιά νη 

                                                 
3
 αλζηφ: ηδξπηήο ηεο Βφξεηαο ρνιήο ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ ζηε Γπλαζηεία ησλ Σαλγθ. 
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θαζεκεξηλνί άλζξσπνη εμαηηίαο απηνχ ηνπ ζψκαηνο έρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα: Αλ θάλεη θξχν, 

δελ ην αληέρνπλ, αλ θάλεη δέζηε, δελ ην αληέρνπλ, αλ είλαη δηςαζκέλνη, δελ ην αληέρνπλ, αλ είλαη 

πεηλαζκέλνη, δελ ην αληέρνπλ, αλ είλαη θνπξαζκέλνη, δελ ην αληέρνπλ. Καη εθηφο απ’ απηά έρνπλ 

αθφκα ηε γέλλεζε, ηα γεξαηεηά, ηελ αξξψζηηα θαη ηνλ ζάλαην. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα αηζζάλεηαη άλεηα. 

 

Γηάβαζα ζε κηα εθεκεξίδα φηη απφ ηνλ ζεηζκφ πνπ έγηλε ζηελ Σαλγθζέλ
4
 πνιιά άηνκα 

πέζαλαλ, αιιά κεξηθνί επαλήιζαλ ζηε δσή. Έθαλαλ κηα εηδηθή έξεπλα αλάκεζα ζ’ απηά ηα 

άηνκα ξσηψληαο ηα πψο είλαη φηαλ θάπνηνο θνληεχεη λα πεζάλεη. Πξνο έθπιεμε φισλ, φινη 

απηνί νη άλζξσπνη κίιεζαλ γηα ηελ ίδηα κνλαδηθή θαηάζηαζε –θαη ζπκθσλνχζαλ φινη ζ’ απηφ– 

φηη δειαδή ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ δελ έλησζαλ θαλέλα θφβν. Αληίζεηα έλησζαλ έλα ζπλαίζζεκα 

αλαθνχθηζεο καδί κε έλα είδνο θξπθνχ ελζνπζηαζκνχ. Οξηζκέλα άηνκα έλησζαλ μαθληθά λα 

ειεπζεξψλνληαη απφ ηε ζθιαβηά ηνπ ζψκαηνο, ζαλ λα κεηεσξίζηεθαλ πνιχ ειαθξηά θαη 

ππέξνρα θαη είδαλ ηα ζψκαηά ηνπο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο είδαλ φληα απφ άιιεο δηαζηάζεηο θαη 

θάπνηνη άιινη πήγαλ ζε άιινπο ηφπνπο. ινη κίιεζαλ γηα έλα ζπλαίζζεκα αλαθνχθηζεο ηε 

ζηηγκή εθείλε θαη γηα έλα είδνο θξπθνχ ελζνπζηαζκνχ, ρσξίο θαλέλα αίζζεκα πφλνπ. Απηφ καο 

ιέεη φηη φηαλ έρνπκε απηφ ην ζλεηφ αλζξψπηλν ζψκα, ππνθέξνπκε, αιιά επεηδή φινη εξρφκαζηε 

ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαλείο δελ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ππνθέξνπκε. 

 

Έρσ πεη φηη έλαο άλζξσπνο πξέπεη λα ππνθέξεη ηηο ζθιεξφηεξεο δνθηκαζίεο. Σηο πξνάιιεο 

αλέθεξα φηη ε έλλνηα ηνπ ρσξνρξφλνπ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθή απ’ απηήλ ζε έλαλ 

άιιν κεγαιχηεξν ρσξφρξνλν. Έλα ζίηζελ, πνπ είλαη δχν ψξεο εδψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

έλαο ρξφλνο ζ’ εθείλε ηε δηάζηαζε. Αο πνχκε φηη έλαο άλζξσπνο αζθεί θαιιηέξγεηα ζ’ απηφ ην 

ζθιεξφ πεξηβάιινλ – γηα εθείλνπο είλαη απιά απίζηεπην. ηαλ ζέιεη λα βξεη ην Σάν θαη ζέιεη 

κέζα απφ ηελ θαξδηά ηνπ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, ηφηε γηα εθείλνπο ν άλζξσπνο απηφο είλαη 

πξαγκαηηθά εθπιεθηηθφο. Αθφκα θαη θάησ απφ ηέηνηεο δνθηκαζίεο δελ έρεη ράζεη ηελ αξρηθή ηνπ 

θχζε θαη ζέιεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη λα επηζηξέςεη. Γηαηί κπνξνχλ νη αζθνχκελνη λα 

βνεζεζνχλ ρσξίο φξνπο; Δίλαη αθξηβψο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν. ηαλ απηφο ν άλζξσπνο θάζεηαη ζε 

δηαινγηζκφ γηα κηα λχρηα ζ’ απηή ηε δηάζηαζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, βιέπνληάο ην απηφ 

νη άιινη εθεί πέξα, ζα πνπλ φηη είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφο: «Ήδε θάζεηαη εθεί έμη ρξφληα». Κη 

απηφ γηαηί έλα δηθφ καο ζίηζελ ηζνδπλακεί κε έλαλ ρξφλν εθεί πέξα. Ζ αλζξψπηλε δηάζηαζε 

είλαη εμαηξεηηθά κνλαδηθή. 

 

Έηζη ινηπφλ ηη ζεκαίλεη ην «λα ππνκέλεη θάπνηνο ηηο ζθιεξφηεξεο δνθηκαζίεο»; Θα ζαο 

δψζσ έλα παξάδεηγκα. Μηα κέξα πάεη έλαο άλζξσπνο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ζ εηαηξία πνπ δνπιεχεη 

δελ πάεη θαιά. Απηή ε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί, αθνχ έρεη πεξηζζφηεξνπο εξγάηεο 

απφ φζνπο ρξεηάδεηαη θαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ζα αλαζρεκαηηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβνπο. 

Οη παξαπάλσ εξγάηεο πξέπεη λα απνιπζνχλ θη απηφο είλαη έλαο απ’ απηνχο. Έηζη μαθληθά ράλεη 

ηε δνπιεηά ηνπ. Πψο ζα αηζζαλζεί; Γελ έρεη άιιε πεγή γηα λα βγάιεη έλα εηζφδεκα, πψο λα 

ζηεξίμεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Γελ έρεη θακηά άιιε εμεηδίθεπζε θαη έηζη ιππεκέλνο πάεη ζπίηη. 

Μφιηο θηάλεη ζην ζπίηη βιέπεη πσο ν έλαο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπ έρεη αξξσζηήζεη 

θαη είλαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε. Μέζα ζηελ αγσλία ηνπ πάεη ηνλ ειηθησκέλν γνληφ ηνπ ζην 

λνζνθνκείν. Πεξλά έλα ζσξφ δπζθνιίεο γηα λα δαλεηζηεί ρξήκαηα γηα ηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε. Μεηά γπξλά πίζσ γηα λα καδέςεη κεξηθά πξάγκαηα γηα ηνλ ειηθησκέλν γνληφ ηνπ. 

Με ην πνπ κπαίλεη ζην ζπίηη, ε δαζθάια ζα ηνπ ρηππήζεη ηελ πφξηα: «Κάλε γξήγνξα, ην παηδί 

ζνπ έρεη ηξαπκαηίζεη έλα άιιν ζε θαπγά θαη πξέπεη λα έξζεηο ακέζσο λα ην θνηηάμεηο». Μφιηο 

ην θξνληίδεη θη απηφ θαη γπξίζεη ζπίηη, ηε ζηηγκή πνπ πάεη λα θαζίζεη ρηππάεη ην ηειέθσλν θαη 

ηνπ ιέλε: «Ζ γπλαίθα ζνπ έρεη εξσηηθή ζρέζε κε θάπνηνλ». Βέβαηα εζείο δελ ζα ζπλαληήζεηε 

θάηη ηέηνην. Έλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη ηέηνηεο δπζθνιίεο θαη ζα 

ζθεθηφηαλ: «Γηαηί λα δσ; Θα βξσ έλα ζρνηλί λα θξεκαζηψ, λα δψζσ έλα ηέινο ζε φια!». Απιψο 

ιέσ φηη πξέπεη λα κπνξείηε λα ππνθέξεηε ηηο ζθιεξφηεξεο δνθηκαζίεο. Βέβαηα θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα δελ ζα πάξνπλ απηή ηε κνξθή. Χζηφζν, θαη νη δηακάρεο κεηαμχ ηνπ ελφο θαη ηνπ 

άιινπ, θαη νη εληάζεηο πνπ «ιεηαίλνπλ» ην ζίλζηλγθ ζαο, θαη νη αληαγσληζκνί γηα πξνζσπηθφ 

φθεινο δελ είλαη θαζφινπ πην εχθνια απφ εθείλα ηα πξνβιήκαηα. Πνιινί άλζξσπνη δνπλ απιψο 

γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο ή λα ζψζνπλ ηελ ππφιεςή ηνπο θαη ζα θξεκαζηνχλ, φηαλ δελ 
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κπνξνχλ πηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξάγκαηα. Έηζη, αλ εκείο ζέινπκε λα αζθνχκε θαιιηέξγεηα 

ζε έλα πεξηβάιινλ ηφζν πεξίπινθν, ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα ππνκέλνπκε ηηο πην ζθιεξέο 

δνθηκαζίεο θαη ηαπηφρξνλα λα έρνπκε κεγάιε αλεθηηθφηεηα. 

 

Ση ζεκαίλεη «κεγάιε αλεθηηθφηεηα»; Χο αζθνχκελνο ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

θαηαθέξεηε είλαη «λα κελ αληαπνδίδεηε φηαλ ζαο ρηππνχλ ή ζαο βξίδνπλ». Πξέπεη λα είζηε 

αλεθηηθνί. Αλ δελ είζηε, ηφηε γηαηί απνθαιείηε ηνλ εαπηφ ζαο αζθνχκελν; Κάπνηνη ιέλε: «Απηή 

ε αλεθηηθφηεηα είλαη πξάγκαηη δχζθνιν πξάγκα. Δγψ απφ ηε θχζε κνπ είκαη νμχζπκνο». Αλ 

απφ ηε θχζε ζαο είζηε νμχζπκνη, ηφηε λα ηελ αιιάμεηε, γηαηί έλαο αζθνχκελνο πξέπεη λα είλαη 

αλεθηηθφο. Οξηζκέλα άηνκα ράλνπλ ηελ ςπρξαηκία ηνπο φηαλ πεηζαξρνχλ ηα παηδηά ηνπο θαη 

ηνπο θσλάδνπλ θάλνληαο κεγάιε ζθελή. Γελ πξέπεη λα είζηε έηζη φηαλ πεηζαξρείηε ηα παηδηά 

νχηε πξέπεη λα ζπγρχδεζηε πνιχ. Πξέπεη λα δηαπαηδαγσγείηε ηα παηδηά ζαο κε ινγηθή θη απηφο 

είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα ηα δηδάμεηε θαιά. Αλ δελ κπνξείηε λα μεπεξάζεηε ηα κηθξνπξάγκαηα 

θαη ράλεηε εχθνια ηελ ςπρξαηκία ζαο, πψο πεξηκέλεηε λα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο; Δίλαη 

θάπνηνη πνπ ιέλε: «Αλ πεξπαηψ ζηνλ δξφκν θαη θάπνηνο κε θισηζήζεη, κπνξψ λα ην αλερηψ, 

εθφζνλ δελ κε γλσξίδεη θαλείο ηξηγχξσ». Θα έιεγα φηη απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Πνιχ πηζαλφλ ζην 

κέιινλ λα ζαο ραζηνπθίζνπλ κπξνζηά ζε θάπνηνλ πνπ δελ ζα ζέιαηε λα ην δεη θαη λα 

ληξνπηαζηείηε. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα ηαπεηλσζείηε θαη λα δηαπηζησζεί πψο ζα αληηκεησπίζεηε 

απηφ ην δήηεκα θαη αλ κπνξείηε λα ην ππνκείλεηε. Μπνξεί λα θαηαθέξεηε λα ην ππνκείλεηε, 

αιιά λα κελ κπνξείηε λα ην βγάιεηε απφ ην κπαιφ ζαο. Κη απηφ αθφκα δελ είλαη αξθεηφ. πσο 

γλσξίδεηε, φηαλ έλαο άλζξσπνο θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ Άξραη, ζηελ θαξδηά ηνπ δελ λνηάδεηαη 

γηα ηίπνηα. Γελ αλεζπρεί νχηε ζην παξακηθξφ γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο θνηλέο αλζξψπηλεο 

ππνζέζεηο θαη δηαξθψο είλαη ρακνγειαζηφο θαη αηζηφδνμνο. ζε απψιεηα θαη αλ ππνθέξεη, ζα 

ρακνγειά θαη ζα είλαη ραξνχκελνο ρσξίο θακηά αλεζπρία. Αλ κπνξνχζαηε πξαγκαηηθά λα ην 

θάλεηε απηφ, ζα είραηε ήδε θηάζεη ην αξρηθφ επίπεδν ηεο Θέζεο Καξπνχ ηνπ Άξραη. 

 

Κάπνηνη είπαλ: «Αλ αζθήζνπκε ηελ αλεθηηθφηεηα ζε ηέηνην βαζκφ, νη θαζεκεξηλνί 

άλζξσπνη ζα πνπλ φηη είκαζηε πνιχ αδχλακνη θαη γη’ απηφ εχθνια καο εθκεηαιιεχνληαη». Δγψ 

απηφ δελ ην απνθαιψ αδπλακία. Γηα ζθεθηείηε ην: Αθφκα θαη κεηαμχ ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ βξίζθεηε κεζήιηθεο, ειηθησκέλνπο ή αλζξψπνπο κε πςειή κφξθσζε, πνπ θη απηνί 

αζθνχλ απηνζπγθξάηεζε θαη δελ μεπέθηνπλ ζην επίπεδν απηψλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ. Απηφ 

βέβαηα ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο αζθνχκελνχο καο. Πψο κπνξεί απηφ λα ζεσξεζεί 

αδπλακία; Δγψ ιέσ φηη είλαη αληαλάθιαζε κεγάιεο αλεθηηθφηεηαο θαη έθθξαζε δπλαηήο 

ζέιεζεο. Μφλν έλαο αζθνχκελνο κπνξεί λα έρεη ηφζν κεγάιε αλεθηηθφηεηα. Τπάξρεη έλα ξεηφ: 

«ηαλ έλαο κέζνο άλζξσπνο ηαπεηλψλεηαη, ηξαβάεη ην ζπαζί ηνπ λα αληηπαιέςεη». Γηα έλαλ 

θνηλφ άλζξσπν, ζα ήηαλ θπζηθφ ην αλ ηνλ βξίζνπλ, λα ηνπο βξίζεη, θαη αλ ηνλ ρηππήζνπλ, λα 

ηνπο ρηππήζεη θη απηφο. Απηφο φκσο είλαη έλαο θνηλφο άλζξσπνο. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

αζθνχκελνο; Χο αζθνχκελνο, αλ δελ έρεηε δπλαηή ζέιεζε θαη αλ δελ κπνξείηε λα ειέγμεηε ηνλ 

εαπηφ ζαο, δελ πξφθεηηαη λα ηα θαηαθέξεηε θαζφινπ. 

 

Έρεηε αθνχζεη φηη ζηελ αξραία επνρή ππήξρε έλαο άληξαο πνπ νλνκαδφηαλ Υαλ ηλ
5
, γηα 

ηνλ νπνίν έιεγαλ πσο ήηαλ πνιχ ηθαλφο. Ήηαλ ν αλψηεξνο ζηξαηεγφο ηνπ απηνθξάηνξα Ληνπ 

Μπαλγθ
6
 θαη ζηπινβάηεο ηεο ρψξαο. Καη πψο θαηάθεξε λα θάλεη ηφζν ζπνπδαία πξάγκαηα; 

Λέλε φηη ν Υαλ ηλ, απφ παηδί αθφκα, δελ ήηαλ έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο. Τπάξρεη κηα 

θιαζηθή ηζηνξία γηα ηνλ Υαλ ηλ πνπ ιέεη πψο «ηαπεηλψζεθε ζεξλφκελνο θάησ απφ ηα πφδηα 

θάπνηνπ». Ο Υαλ ηλ απφ λεαξφο εμαζθνχζε πνιεκηθέο ηέρλεο θαη φζνη εμαζθνχζαλ πνιεκηθέο 

ηέρλεο ζπλήζηδαλ λα έρνπλ καδί θαη ην ζπαζί ηνπο. Μηα κέξα ινηπφλ, φπσο πεξπαηνχζε ζην 

δξφκν, έλαο ληαήο ηνχ έθξαμε ηνλ δξφκν θαη, φπσο ζηάζεθε κπξνζηά ηνπ κε ηα ρέξηα ζηε κέζε, 

ηνπ είπε: «Γηαηί θνπβαιάο απηφ ην ζπαζί; Σνικάο λα ζθνηψζεηο άλζξσπν; Αλ ηνικάο, θφςε κνπ 

ην θεθάιη». Καη φπσο κηινχζε, έηεηλε ην θεθάιη ηνπ. Ο Υαλ ηλ απάληεζε: «Γηαηί λα ζνπ θφςσ 

ην θεθάιη;». Δθείλν ηνλ θαηξφ, αλ ζθφησλεο θάπνηνλ ζα ζε θαηήγγεηιαλ ζηηο αξρέο θαη ζα 

έπξεπε λα ην πιεξψζεηο κε ηε δσή ζνπ. Πψο ζα κπνξνχζεο λα ζθνηψζεηο θάπνηνλ γηα έλα 

θαπξίηζην; ηαλ ν ληαήο είδε φηη ν Υαλ ηλ δελ ηνικνχζε λα ηνλ ζθνηψζεη, ηνπ είπε: «Αλ δελ 

ηνικάο λα κε ζθνηψζεηο, ηφηε λα ζπξζείο θάησ απφ ηα πφδηα κνπ». Καη πξαγκαηηθά, ν Υαλ ηλ 
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ζχξζεθε θάησ απφ ηα πφδηα ηνπ. Απηφ έδεημε φηη ν Υαλ ηλ είρε αμηνζαχκαζηε αλεθηηθφηεηα θαη 

δελ ήηαλ ζαλ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Γη’ απηφ κπφξεζε λα επηηχρεη ηφζν ζπνπδαία 

πξάγκαηα. «Έλαο άλζξσπνο πξέπεη λα αγσλίδεηαη γηα λα επηβεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ» – απηά 

είλαη ιφγηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. θεθηείηε ην φινη: Σν λα δείηε κηα δσή γηα λα 

απνδεηθλχεηε ηελ αμία ζαο, δελ ζα ήηαλ θνπξαζηηθφ; Γελ είλαη νδπλεξφ; Αμίδεη ηνλ θφπν; Κη ν 

Υαλ ηλ ζην θάησ-θάησ ήηαλ έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο. Δκείο σο αζθνχκελνη πξέπεη λα 

είκαζηε πνιχ θαιχηεξνη απφ απηφλ. Ο ζηφρνο καο είλαη λα ππεξβνχκε ην επίπεδν ησλ θνηλψλ 

αλζξψπσλ θαη λα πξνρσξήζνπκε απνθαζηζηηθά πξνο αθφκα πην πςειά επίπεδα. Δκείο δελ ζα 

ζπλαληήζνπκε θάηη ηέηνην φπσο απηφο, σζηφζν, φηαλ έλαο αζθνχκελνο πξνζβάιιεηαη θαη 

ηαπεηλψλεηαη αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, δελ είλαη θαη’ αλάγθε πην εχθνιν. Θα 

έιεγα φηη απηέο νη ηξηβέο κε αλζξψπνπο πνπ δνθηκάδνπλ ην ζίλζηλγθ ζαο δελ είλαη δηφινπ 

επθνιφηεξεο θαη κάιηζηα κπνξεί λα είλαη θαη δπζθνιφηεξεο. Καη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηηο 

ρεηξηζηείηε. 

 

Παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή έλαο αζθνχκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα εγθαηαιείπεη – 

λα εγθαηαιείπεη παληφο είδνπο πξνζθνιιήζεηο θαη επηζπκίεο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Δίλαη 

αδχλαηνλ λα κπνξέζεηε λα ην θαηνξζψζεηε φιν απηφ θαηεπζείαλ, αιιά κπνξνχκε λα ην θάλνπκε 

βαζκηαία. Αλ κπνξνχζαηε λα ηα θαηαθέξεηε ζήκεξα, ζα ήζαζηαλ ζήκεξα έλαο Φν. Ζ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο ζέιεη ρξφλν, αιιά δελ πξέπεη λα ηεκπειηάδεηε. Μπνξεί λα πείηε: «Ο Γάζθαινο είπε 

φηη ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζέιεη ρξφλν – άξα αο ην θάλνπκε αξγά». Απηφ δελ είλαη ζσζηφ! 

Πξέπεη λα είζηε πξαγκαηηθά απζηεξνί κε ηνλ εαπηφ ζαο. ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Νφκνπ ηνπ Φν 

πξέπεη λα πξνρσξείηε κπξνζηά κε ηφικε θαη απνθαζηζηηθφηεηα. 

 

Πξέπεη επίζεο λα είζηε ηθαλνί λα πξνζηαηεχεηε ην ληε ζαο, λα δηαηεξείηε ην ζίλζηλγθ ζαο 

θαη λα κε ζπκπεξηθέξεζηε απεξίζθεπηα. Γελ κπνξείηε έηζη επηπφιαηα λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε – 

πξέπεη λα δηαηεξείηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Τπάξρεη έλα ξεηφ πνπ αθνχγεηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ: «ζπζζσξεχζηε ληε θάλνληαο θαιέο πξάμεηο». Οη αζθνχκελνη φκσο δελ 

αζθνχληαη γηα λα ζπζζσξεχζνπλ ληε. Απηφ πνπ θάλνπκε εκείο είλαη λα πξνζηαηεχνπκε ην ληε 

καο. Καη γηαηί λα πξνζηαηεχνπκε ην ληε καο; Δπεηδή έρνπκε δεη ηελ αθφινπζε θαηάζηαζε: Οη 

θαζεκεξηλνί άλζξσπνη αζθνχληαη ζην λα ζπζζσξεχνπλ ληε θαη, αθνχ ζέινπλ λα ζπζζσξεχζνπλ 

ληε, θάλνπλ θαιέο πξάμεηο γηα λα δήζνπλ θαιά ζηελ επφκελε δσή. Δκείο φκσο δελ 

αζρνινχκαζηε κ’ απηφ ην δήηεκα. Αλ ηα θαηαθέξεηε ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο, ζα 

πεηχρεηε ην Σάν θαη δελ ζα ππάξρεη θαλ ην δήηεκα ηεο επφκελεο δσήο ζαο. Τπάξρεη άιιε κία 

έλλνηα ζηε θξάζε «πξνζηαηεχνπκε ην ληε καο» γηα ηελ νπνία κηιάκε εδψ. Δίλαη φηη απηέο νη δπν 

πιηθέο νπζίεο πνπ θέξνπκε ζηα ζψκαηά καο δελ ζπζζσξεχνληαη κφλν απφ κηα δσή – 

θιεξνλνκνχληαη απφ κηα πνιχ καθξηλή επνρή. Αθφκα θη αλ ςάμεηε ζ’ φιε ηελ πφιε κε ην 

πνδήιαην, κπνξεί λα κε ζπλαληήζεηε επθαηξίεο γηα λα θάλεηε θαιέο πξάμεηο. Αθφκα θαη 

θαζεκεξηλά λα ην θάλεηε απηφ, ίζσο πνηέ λα κε ζπλαληήζεηε ηέηνηεο επθαηξίεο. 

 

Τπάξρεη φκσο αθφκα κία έλλνηα θαη ρξεηάδεηαη λα ηελ μέξεη έλαο άλζξσπνο, ηδηαίηεξα αλ 

πξνζπαζεί λα ζπζζσξεχζεη ληε. Ίζσο λα βιέπεηε θάηη θαη λα λνκίδεηε φηη είλαη θαιή πξάμε, αλ 

ην θάλεηε, θαη, φηαλ ην θάλεηε, λα θαηαιήγεη λα είλαη θαθή πξάμε. Ή ίζσο λα βιέπεηε θάηη πνπ 

κνηάδεη λα είλαη θαθφ, πάηε λα ην ζηακαηήζεηε θαη ηειηθά δηαπηζηψλεηε πσο ήηαλ θάηη θαιφ. 

Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Γηαηί δελ κπνξείηε λα δείηε ηηο ππνθείκελεο ζρέζεηο ησλ πξαγκάησλ. 

Τπάξρνπλ λφκνη πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θη απηφ είλαη πνιχ 

ζσζηφ. Αιιά ην λα είζηε αζθνχκελνο είλαη θάηη αλψηεξν. Έηζη, ζαλ αλψηεξνο άλζξσπνο πξέπεη 

λα δηαπλέεζηε απφ αλψηεξεο αξρέο θαη αλψηεξε ινγηθή. Γελ κπνξείηε λα αμηνινγείηε ηα 

πξάγκαηα κε ηα θξηηήξηα ή ηηο αξρέο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Αλ δελ γλσξίδεηε ηηο 

ππνθείκελεο αηηίεο κηαο ππφζεζεο, πηζαλψο λα ηε ρεηξηζηείηε ιαζεκέλα. Γη’ απηφ δηδάζθνπκε ην 

Γνπγνπέη – δελ πξέπεη λα θάλεηε θάηη κφλν επεηδή έηζη ζέιεηε. Οξηζκέλνη ιέλε: «Απιψο ζέισ λα 

ζπλεηίζσ ηνπο θαθνχο αλζξψπνπο». Σφηε ζα έιεγα θαιχηεξα λα γίλεηε αζηπθχιαθαο. Δκείο 

βέβαηα δελ ζαο ιέκε λα κελ επέκβεηε φηαλ ζπλαληήζεηε κηα δνινθνλία ή έλαλ εκπξεζκφ. Απιά 

ζαο εμεγψ πσο φηαλ νη άλζξσπνη παιεχνπλ κεηαμχ ηνπο ή φηαλ θάπνηνο θισηζά ή ρηππά 

θάπνηνλ άιινλ, είλαη πηζαλφλ απηά ηα άηνκα λα ρξσζηνχζαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ απφ ην 

παξειζφλ θαη ηψξα λα ηαθηνπνηνχλ ην ρξένο ηνπο. Αλ επέκβεηε θαη ην ζηακαηήζεηε, δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ην ρξένο θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ, γηα λα ην μαλαθάλνπλ ηελ 
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επφκελε θνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ δελ είζηε ηθαλνί λα δείηε ηηο ππνθείκελεο αηηίεο, κπνξείηε 

θάιιηζηα λα θάλεηε θαθέο πξάμεηο θαη σο απνηέιεζκα λα ράζεηε ληε.  

 

Γελ πεηξάδεη αλ έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο αλαθαηεπηεί ζηηο ππνζέζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλζξψπσλ, αθνχ γηα λα ηηο θξίλεη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ινγηθή ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 

Δζείο φκσο, απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε αλψηεξε ινγηθή γηα λα αμηνινγείηε ηα 

πξάγκαηα. Καη αλ δελ θάλεηε θάηη γηα λα ζηακαηήζεηε κηα δνινθνλία ή έλαλ εκπξεζκφ, φηαλ ηα 

δείηε, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα κε ην ζίλζηλγθ ζαο. Πψο αιιηψο ζα εμσηεξηθεχζεηε φηη είζηε 

θαιφο άλζξσπνο; Αλ δελ θάλεηε ηίπνηα γηα πξάγκαηα φπσο δνινθνλία ή εκπξεζκφο, ηφηε γηα 

πνηα πξάγκαηα ζα θάλαηε; κσο ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε: Απηά ηα 

πξάγκαηα ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ κ’ εκάο ηνπο αζθνχκελνπο, έηζη θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ 

είλαη θαλνληζκέλα γηα εζάο λα ηα ζπλαληήζεηε. Δίπακε φηη ε δηαθχιαμε ηνπ ληε ζάο επηηξέπεη 

λα απνθεχγεηε λα θάλεηε ιάζε. Ίζσο λα θάλεηε θάηη πνιχ κηθξφ, αιιά αθφκα θη απηφ είλαη κηα 

θαθή πξάμε, νπφηε ζα ράζεηε ληε. Μφιηο ράζεηε ληε, πψο ζα κπνξέζεηε λα αλαβαζκίζεηε ην 

επίπεδφ ζαο; Πψο ζα κπνξέζεηε λα πεηχρεηε ηνλ ηειηθφ ζαο ζηφρν; Σέηνηα δεηήκαηα 

εκπιέθνληαη. Δθηφο απηνχ, πξέπεη λα έρεηε θαιή πνηφηεηα θψηηζεο. Αλ έρεηε θαιή εγγελή 

πνηφηεηα, ίζσο απηή λα θάλεη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ζαο θαιή. Οη επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ 

ζαο κπνξνχλ επίζεο λα παίμνπλ θάπνην ξφιν. 

 

Έρνπκε πεη αθφκα φηη, αλ ν θαζέλαο καο θαιιηεξγεί ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ εαπηφ, αλ ν 

θαζέλαο καο εμεηάδεη ην δηθφ ηνπ ζίλζηλγθ γηα λα βξεη ηηο αηηίεο, αλ, φηαλ δελ θάλνπκε θάηη 

ζσζηά, θνηηάκε κέζα καο γηα ηελ αηηία, πξνζπαζψληαο λα ηα πάκε θαιχηεξα ηελ επφκελε θνξά 

θαη αλ πάληα ζθεθηφκαζηε πξψηα ηνπο άιινπο πξηλ θάλνπκε νηηδήπνηε, ηφηε ζίγνπξα ε 

αλζξψπηλε θνηλσλία ζα γίλεη θαιχηεξε, ε εζηθή ζα επαλέιζεη, ν πλεπκαηηθφο πνιηηηζκφο
7
 ζα 

βειηησζεί θαη, ε εγθιεκαηηθφηεηα ζα εθιείςεη. Ίζσο λα κελ ππάξρεη θαλ αλάγθε γηα 

αζηπθχιαθεο. Γελ ζα ππάξρεη αλάγθε γηα πξάγκαηα, φπσο παξαθνινχζεζε ηεο πεξηνρήο, αθνχ 

ν θαζέλαο ζα επηηεξεί ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φινη ζα ςάρλνπλ κέζα ηνπο γηα λα δηνξζψζνπλ 

ηα πξάγκαηα. Ση ιέηε, δελ ζα ήηαλ ππέξνρα; πσο μέξεηε νη λφκνη γίλνληαη νινέλα πην 

πεξηεθηηθνί θαη απζηεξνί. Γηαηί φκσο αθφκα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο; 

Γηαηί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο; Δίλαη επεηδή δελ κπνξείηε λα αζηπλνκεχζεηε ην 

κπαιφ ηνπο θη έηζη φηαλ θαλείο δελ ηνπο βιέπεη, απηνί πάιη ζα θάλνπλ θαθέο πξάμεηο. Αλ φκσο 

φινη θαιιηεξγνχζαλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο εαπηφ, ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθά θαη 

δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα πξνζπαζείηε λα ηεξείηε ηελ ηάμε φιε ηελ ψξα. 

 

Απηφο ν Φα κπνξεί λα δηδαρηεί κφλν έσο απηφ ην επίπεδν. Απφ ηε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα 

εμαξηάηαη ην λα απνθηήζεηε απηά πνπ βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα. Οη εξσηήζεηο πνπ 

θάλνπλ κεξηθνί άλζξσπνη γίλνληαη φιν θαη πην ζπγθεθξηκέλεο. Αλ απαληήζσ ζε φια ηα 

εξσηήκαηα ηεο δσήο ζαο, ηη ζα απνκείλεη γηα εζάο λα θαιιηεξγήζεηε; Πξέπεη νη ίδηνη λα 

αζθήζεηε θαιιηέξγεηα γηα ηνλ εαπηφ ζαο θαη λα έρεηε ηε δηθή ζαο θαηαλφεζε. Αλ ζαο πσ ηα 

πάληα, δελ ζα απνκείλεη ηίπνηα γηα εζάο λα θαιιηεξγήζεηε. κσο δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο, 

αθνχ ν Νηάθα έρεη ήδε δεκνζηνπνηεζεί θη έηζη κπνξείηε πιένλ λα ζπκπεξηθέξεζηε κε βάζε ηνλ 

Νηάθα. 

 

* *  * 

 

Πηζηεχσ φηη φιε απηή ε πεξίνδνο πνπ ζαο δηδάζθσ ηνλ Φα θηάλεη ζην ηέινο. Γη’ απηφ 

ζέισ λα αθήζσ γλήζηα πξάγκαηα ζε φινπο ζαο, έηζη ψζηε απφ εδψ θαη ζην εμήο λα έρεηε ηνλ 

Φα λα ζαο θαζνδεγεί ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Φα θξφληηζα λα είκαη ππεχζπλνο πξνο φινπο ζαο θαη πξαγκαηηθά κπνξέζακε λα ζπλερίζνπκε 

ζχκθσλα κ’ απηή ηελ αξρή. Γελ ζα θάλσ θαλέλα ζρφιην γηα ην αλ ηα θαηαθέξακε θαιά ή φρη – 

απηφ ζα ην θξίλεη ην θνηλφ. Ο ζθνπφο κνπ ήηαλ λα δηαδψζσ απηφλ ηνλ Νηάθα, ψζηε 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα επσθειεζνχλ απ’ απηφλ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ζ’ εθείλνπο πνπ 

εηιηθξηλά ζέινπλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Φα θαη λα θαιιηεξγεζνχλ 

πξνο αλψηεξα επίπεδα. Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Φα ζαο εμεγήζακε ιεπηνκεξψο ηηο 

                                                 
7
 Πλεπκαηηθφο Πνιηηηζκφο : απηφο είλαη έλαο δεκνθηιήο φξνο ζηε ζχγρξνλε Κίλα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμχςσζε 

ηεο ζθέςεο θαη ηεο εζηθήο ησλ αλζξψπσλ. ηελ Κίλα απηφο ν φξνο ζπγθξίλεηαη κε ηνλ «πιηθφ πνιηηηζκφ». 
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αξρέο ηνχ λα είλαη θάπνηνο αλζξψπηλν νλ θαη ειπίδνπκε φηη κεηά απ’ απηφ ην ζεκηλάξην, αλ δελ 

κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε απηφλ ηνλ Νηάθα αζθψληαο θαιιηέξγεηα, ηνπιάρηζηνλ λα κπνξείηε 

λα είζηε θαιφο άλζξσπνο. Απηφ ζα σθειήζεη ηελ θνηλσλία καο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήδε 

γλσξίδεηε πψο λα είζηε θαιφο άλζξσπνο θαη κεηά απ’ απηφ ην ζεκηλάξην ζα κπνξείηε λα είζηε 

θαιφο άλζξσπνο. 

 

Τπήξμαλ πξάγκαηα πνπ δελ πήγαλ ηφζν νκαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Φα. 

Τπήξμαλ επίζεο ηεξάζηηεο παξεκβάζεηο δηαθφξσλ εηδψλ. Λφγσ φκσο ηεο κεγάιεο ππνζηήξημεο 

απφ ηνπο δηνξγαλσηέο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη ηνπο θφπνπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νη δηαιέμεηο καο πήγαλ πάξα πνιχ θαιά. 

 

ια απηά πνπ ζαο έρσ αλαθέξεη ζ’ απηέο ηηο δηαιέμεηο είλαη γηα λα ζαο θαζνδεγήζνπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα. Καλείο ζην παξειζφλ δελ δίδαμε απηά ηα 

πξάγκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Απηά πνπ ζαο έρνπκε δηδάμεη είλαη πνιχ μεθάζαξα – 

ζπκπεξηιάβακε επίζεο πξάγκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηε ζχγρξνλε επηζηήκε θαη ηηο 

ζεκεξηλέο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δπηπιένλ φηη έρνπκε δηδάμεη είλαη ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδν. Κη απηφ ην θάλακε θαηά θχξην ιφγν, γηα λα ζαο βνεζήζνπκε φινπο λα ιάβεηε 

πξαγκαηηθά ηνλ Φα ζηνλ ρξφλν πνπ αθνινπζεί θαη λα αλεβείηε κέζα απφ ηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο. Απηφο είλαη ν ζθνπφο κνπ. Καζψο κεηαδίδνπκε ηε δηδαζθαιία θαη ηηο αζθήζεηο, 

πνιιά άηνκα έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ν Φα είλαη πνιχ θαιφο, αιιά πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο πηζηεχσ πσο ην αλ είλαη δχζθνιν ή φρη εμαξηάηαη απφ ην ίδην ην 

άηνκν. Έλαο πξαγκαηηθά κέζνο, θαζεκεξηλφο άλζξσπνο δελ ζέιεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα θαη 

ζα βξεη ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο απιά πάξα πνιχ δχζθνιε, αδηαλφεηε ή αδχλαηε. Δίλαη 

θαζεκεξηλφο άλζξσπνο θαη δελ ζέιεη λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, γη’ απηφ ζα ην βξεη πνιχ δχζθνιν. 

Ο Λάν Σδη είπε: «ηαλ έλαο αλψηεξνπ ηχπνπ άλζξσπνο αθνχζεη ην Σάν, ζα ην εμαζθήζεη κε 

επηκέιεηα. ηαλ έλαο κέζνο άλζξσπνο ην αθνχζεη, ζα ην εμαζθεί θαηά δηαζηήκαηα. ηαλ έλαο 

θαηψηεξνπ ηχπνπ άλζξσπνο ην αθνχζεη, ζα γειάζεη δπλαηά. Αλ δελ γειάζεη δπλαηά, δελ είλαη ην 

Σάν». Γηα έλαλ γλήζην αζθνχκελν, ζα έιεγα φηη είλαη εχθνιν θαη φρη θάηη πέξα απφ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιινί βεηεξάλνη αζθνχκελνη πνπ θάζνληαη εδψ ή θαη 

άιινη πνπ δελ βξίζθνληαη εδψ έρνπλ ήδε θηάζεη ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν ζηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηάο ηνπο. Γελ ζαο ην είπα πξηλ, κελ ηπρφλ θαη αλαπηχμεηε θάπνηα πξνζθφιιεζε ή 

γίλεηε απηάξεζθνη. Απηφ ζα επεξέαδε ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ ζαο. ινη εζείο 

πνπ απνθαζίδεηε εηιηθξηλά λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα, ζα είζηε ηθαλνί λα ππνκείλεηε νηηδήπνηε, 

αθφκα θαη κπξνζηά ζηα πξνζσπηθά ζαο ζπκθέξνληα ζα είζηε ηθαλνί λα εγθαηαιείπεηε ηηο 

πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη λα λνηάδεζηε ειάρηζηα γη’ απηά ηα πξάγκαηα. ζν ζα κπνξείηε λα ην 

θαηαθέξλεηε απηφ, δελ ζα είλαη δχζθνιν – πξαγκαηηθά. ζνη άλζξσπνη ην βξίζθνπλ δχζθνιν 

είλαη επεηδή δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ απηά ηα πξάγκαηα. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο δελ 

είλαη απφ κφλε ηεο δχζθνιε, νχηε ην λα αλαβαζκίδεηε ην επίπεδφ ζαο είλαη απφ κφλν ηνπ 

δχζθνιν. Σν ζεσξνχλ δχζθνιν, επεηδή δελ κπνξνχλ λα παξαηήζνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζθέςεηο 

ηνπο. Κη απηφ γηαηί κπξνζηά ζηα πξαθηηθά νθέιε είλαη πνιχ δχζθνιν λα εγθαηαιείςεηε απηά ηα 

πξάγκαηα – ην ζπκθέξνλ ζαο είλαη αθξηβψο εδψ, κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, πψο κπνξείηε λα ην 

εγθαηαιείςεηε; ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάπνηνη ην βξίζθνπλ δχζθνιν. 

ηαλ εκπιαθείηε ζε δηακάρε κε θάπνηνλ άιινλ, αλ δελ κπνξείηε λα θαηαπηείηε ηνλ ζπκφ ζαο ή 

λα ζπκπεξηθεξζείηε σο αζθνχκελνο θαζψο ην αληηκεησπίδεηε, ζα έιεγα φηη απηφ είλαη 

απαξάδεθην. ηαλ θαηά ην παξειζφλ αζθνχζα θαιιηέξγεηα, πνιινί κεγάινη δάζθαινη κνχ είραλ 

πεη απηά ηα ιφγηα: «Κη αλ είλαη δχζθνιν λα ην αληέμεηο, κπνξείο λα ην αληέμεηο. Κη αλ θαίλεηαη 

αδχλαην λα ην θάλεηο, κπνξείο λα ην θάλεηο». Καη πξαγκαηηθά έηζη είλαη. Γηαηί δελ ην δνθηκάδεηε 

φηαλ επηζηξέςεηε ζην ζπίηη; ηαλ αληηκεησπίδεηε κηα κεγάιε δπζθνιία ή δνθηκαζία, δνθηκάζηε 

ην. Κη αλ είλαη δχζθνιν λα ην ππνκείλεηε, πξνζπαζήζηε λα ην ππνκείλεηε. Κη αλ θαίλεηαη 

αδχλαην θαη ιέλε φηη είλαη αδχλαην πξνζπαζήζηε λα δείηε αλ είλαη δπλαηφ. Αλ κπνξέζεηε 

πξάγκαηη λα ην θάλεηε, ζα αλαθαιχςεηε πξαγκαηηθά φηη: «Μεηά ηηο ζθηεξέο ηηηέο ππάξρνπλ 

ινπινχδηα αλζηζκέλα θαη άιιν έλα ρσξηφ κπξνζηά!» 

 

Έρσ πεη ηφζα πνιιά πνπ πηζαλφλ λα ζαο είλαη δχζθνιν λα ηα ζπκφζαζηε φια. Γη’ απηφ ζα 

ήζεια λα ζαο πσ θάηη αθφκα πξηλ ηειεηψζνπκε. Διπίδσ πσο θαηά ηε κειινληηθή ζαο άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο, ζα ζπκπεξηθεξζείηε φινη ζαο σο αζθνχκελνη θαη πσο ζα ζπλερίζεηε εηιηθξηλά λα 
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αζθείηε θαιιηέξγεηα. Διπίδσ πσο, θαη νη παιηφηεξνη θαη νη λένη αζθνχκελνί καο, ζα κπνξέζνπλ 

λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα ζηνλ Νηάθα θαη λα πεηχρνπλ ζ’ απηφλ! Διπίδσ πσο φηαλ πάηε ζπίηη 

ζα αμηνπνηείηε θαιχηεξα ηνλ ρξφλν ζαο γηα γλήζηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο.  

 

 

* *   *  *  *  *  

 

Δπηθαλεηαθά ην «Σδνχαλ Φάινπλ» δελ είλαη θνκςφ απφ άπνςε γιψζζαο. Μπνξεί αθφκα 

θαη λα κε ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζχγρξνλε γξακκαηηθή. Αλ σζηφζν ρξεζηκνπνηνχζα ηε 

ζχγρξνλε γξακκαηηθή γηα λα νξγαλψζσ απηφ ην βηβιίν ηνπ Νηάθα, έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζα 

πξνέθππηε, θαηά ην νπνίν ελψ ε γισζζηθή δνκή ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα ήηαλ ηππηθή θαη θνκςή, 

δελ ζα πεξηιάκβαλε ην πην εκβξηζέο θαη αλψηεξν πεξηερφκελν. Απηφ είλαη επεηδή ε ζχγρξνλε, 

ηππνπνηεκέλε νξνινγία δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Νηάθα ζηα δηάθνξα 

αλψηεξα επίπεδα θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ Φα ζην θάζε επίπεδν. Καη νχηε κπνξεί λα επηθέξεη ηε 

κεηακφξθσζε ηνπ κπέληη θαη ηνπ γθνλγθ ελφο αζθνπκέλνπ ή θάπνηα άιιε ηέηνηα ζεκειηψδε 

αιιαγή.  

 

............................. 

Λη Υνλγθηδί 

5 Ηαλνπαξίνπ, 1996 
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ΛΔΞΗΚΟ ΟΡΧΝ 
 

Αγλό Λεπθό ώκα (Pure-white-bνdπ)  

Γηαθαλέο ζψκα ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο «Δληφο ηνπ Νφκνπ ηνπ Σξηπινχ Κφζκνπ» 

θαιιηέξγεηαο (η-Σδηάλ-Φα) (Shi-Jian-Fa). 

 

Α Κηνύ (Ah Q) 

Έλαο αλφεηνο ραξαθηήξαο ζε έλα θηλέδηθν κπζηζηφξεκα. 

 

Αλέγεξζε ζσκαηηθήο ρνάλεο θαη θάκηλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ληαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπιιεγκέλα ζεξαπεπηηθά βφηαλα (Setting up a bνdily crucible and furnace tν make dan using 

gathered medicinal herbs) 

Σαντζηηθή κεηαθνξά γηα ηελ εζσηεξηθή αιρεκεία. 

 

Άξραη (Arhat) 

Φσηηζκέλν νλ κε Θέζε Καξπνχ ζηελ ρνιή ηνπ Φν, πνπ είλαη πέξα απφ ηα «Σξία Βαζίιεηα». 

 

Αξρέγνλν Πλεύκα (Primνrdial Spirit) 

Απηφ ππνδηαηξείηαη ζην Κχξην Πλεχκα (Main Spirit) (Σδνπ Γηνπαλζέλ – Zhu yuanshen) θαη ζην 

Βνεζεηηθφ Πλεχκα (Assistant Spirit) (Φνπ Γηνπαλζέλ – Fu yuanshen). ηελ παξαδνζηαθή 

θηλέδηθε ζθέςε ζεσξείηαη φηη πνιιά πλεχκαηα ππάξρνπλ κέζα ζην ζψκα πνπ θπβεξλνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο (π.ρ. πνιινί πηζηεχνπλ φηη έλα πλεχκα θαηνηθεί ζην 

ζπθψηη θαη θπβεξλά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ). 

 

Αζνύξα (Asura) 

«Καθφβνπια πλεχκαηα» (ζηα ζαλζθξηηηθά). 

 

Βηβιίν ησλ αιιαγώλ (Bννk νf changes) 

Αξραίν θηλέδηθν βηβιίν πξνθεηείαο πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηε Γπλαζηεία Σδνπ (Zhνu Dynasty) 

– (1100π.Υ. – 221 π.Υ.).  

 

Βνεζεηηθό Πλεύκα (Assistant Spirit) 

Γεπηεξεχνπζα ςπρή(έο) – Βνεζεηηθή ζπλείδεζε, Παξαζπλείδεζε. 

 

Γαιαθηώδεο - Λεπθό - ζώκα (Milky - white - bνdy) 

Δμαγληζκέλν ζψκα ρσξίο Σζη (Qi). 

 

Γηνπάλ (Yuan) 

Μνλάδα θηλέδηθνπ λνκίζκαηνο (πεξίπνπ USD 0.12$).  

 

Γηλ θαη Γηαλγθ (Yin and Yang) 

Ζ ρνιή ηνπ Σάν πηζηεχεη φηη ηα πάληα πεξηέρνπλ ηηο αληίζεηεο δπλάκεηο ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ 

πνπ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο, αιιά αιιειεμαξηψκελεο, π.ρ. ζειπθφ (γηλ) ελαληίνλ 

αξζεληθνχ (γηαλγθ). 

 

Γθνλγθ (Gνng) 

1. Δλέξγεηα θαιιηέξγεηαο - 2. Δμάζθεζε πνπ θαιιηεξγεί ηέηνηα ελέξγεηα. 

 

Γθόλγθζελ (gνngshen) 

ψκα θηηαγκέλν απφ Γθνλγθ (Gνng). 

 

Γθνπαλγίλ (Guanyin) 

Αίξεζε πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ Μπνηηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα (Bνdhisattva 

Avalνkitesvara), ηε «Θεά ηνπ Διένπο». 
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Γθνπάλ Νηηλγθ (guanding) 

Δηζξνή ελέξγεηαο ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ – ηειεηνπξγηθφ κχεζεο. 

 

Γθνπαληόλγθ (Guandνng) 

Δπαξρία ζηε λφηηα Κίλα. 

 

Γθνπαλζί (Guangxi) 

Δπαξρία ζηε λφηηα Κίλα. 

 

Γθνπηγηάλγθ (Guiyang) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Γθνπετηδφνπ (Guizhνu). 

 

Γθνπηηδνύ (Guizhνu) 

Δπαξρία ζηε Ννηηνδπηηθή Κίλα. 

 

Γνπγνπέη (Wuwei) 

«Αδξάλεηα», «απξαμία», «πιήξεο αθηλεζία», «ρσξίο πξφζεζε». 

 

Γηνπηδέλ (yuzhen) 

εκείν βεινληζκνχ ζηελ πίζσ θαη θάησ κεξηά ηνπ θεθαιηνχ. 

 

Γνπράλ (Wuhan) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Υνπκπέη (Hubei). 

 

Γηακαληέληα νύηξα (Diamνnd Sutra) 

Αξραία Αγία Γξαθή ζηνλ Βνπδηζκφ. 

 

Γπλαζηεία Μηλγθ (Ming Dynasty) 

 Πεξίνδνο κεηαμχ 1368 κ.Υ. θαη 1644 κ.Υ. ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία.   

 

Γπλαζηεία Σαλγθ (Tang Dynasty) 

Μία απφ ηηο πην επεκεξείο πεξηφδνπο ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία (618 κ.Υ. - 907 κ.Υ.). 

 

Δλεξγεηαθά θαλάιηα (energy channels) 

ηελ θηλέδηθε ηαηξηθή ζεσξνχληαη αγσγνί ηνπ Σζη (Qi) πνπ απνηεινχλ έλα πεξίπινθν δίθηπν γηα 

ηελ ελεξγεηαθή θπθινθνξία. 

 

Δληόο ηνπ Νόκνπ ηνπ Σξηπινύ Κόζκνπ (In-Triple-Wνrld-Fa) 

Ο Βνπδηζκφο ππνζηεξίδεη φηη έλαο άλζξσπνο, εάλ δελ έρεη θηάζεη ζηελ «Πέξαλ ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Σξηπινχ Κφζκνπ» θαιιηέξγεηα ή ηα Σξία Βαζίιεηα, πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ ηε ακζάξα 

(ηνλ θχθιν ηεο κεηελζάξθσζεο). 

 

Θέζε Καξπνύ (Fruit Status) 

Σν επίπεδν επίηεπμεο ζηε ρνιή ηνπ Φν. Πρ. Άξραη (Arhat), Μπνηηζάηβα (Bνdhisattva), 

Σαζαγθάηα (Tathagata) θ.ιπ.. 

 

Kάιπα (Kalpa) 

Υξνληθή Πεξίνδνο πνπ δηαξθεί δχν δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. 

 

Κάξκα (karma) 

Μαχξε νπζία πνπ πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελεο αδηθνπξαμίεο. 

 

Κύξην Πλεύκα (Main Spirit) 

Ζ θχξηα ςπρή, ε Κχξηα πλείδεζε. 

 

Λαίδε Βαζίιηζζα Μεηέξα (Lady Queen Mνther) 
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ηελ θηλέδηθε κπζνινγία ε πιένλ πςεινχ επηπέδνπ ζειπθή ζεφηεηα κέζα ζηα Σξία Βαζίιεηα. 

 

Λάνγθνλγθ (Laνgνng) 

εκείν Βεινληζκνχ ζην θέληξν ηεο παιάκεο. 

 

Λάν Σδη (Laν Zi) 

Ηδξπηήο ηεο ρνιήο ηνπ Σάν θαη ζπγγξαθέαο ηνπ «Νηάν Νηε Σδηλγθ» (Taν Te Ching – Daν De 

Jing), πηζηεχεηαη φηη έδεζε θαη δίδαμε γχξσ ζηνλ 4ν ή 5ν αηψλα π.Υ.  

 

Λέη Φελγθ (Lei Feng) 

Ζζηθφ ππφδεηγκα Κηλέδνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

 

Λη (Li) 

Κηλέδηθε κνλάδα γηα απφζηαζε (=0.5ρικ.). ηα θηλέδηθα «108 ρηιηάδεο Λη» είλαη θνηλή έθθξαζε 

πνπ πεξηγξάθεη κηα πνιχ καθξηλή απφζηαζε. 

 

Ληέλρνπαζε (Lianhuase) 

Μηα απφ ηηο δέθα εμέρνπζεο καζήηξηεο ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

 

Λη ηηδέλ (Li Shizhen) 

Ηζηνξηθά παζίγλσζηνο γηαηξφο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο. 

 

Ληνύ Μπαλγθ (Liu Bang) 

Απηνθξάηνξαο θαη ηδξπηήο ηεο Γπλαζηείαο Υαλ. 

 

Λνπ Νηνλγθκπίλ (Lu Dνngbin) 

Μηα απφ ηηο νθηψ ζεφηεηεο ζηε ρνιή ηνπ Σάν. 

 

Λνύν νπ (Luν Shu) 

Χο πξντζηνξηθφ δηάγξακκα απνθαιχπηεη ηηο αιιαγέο ηεο πνξείαο ηεο θχζεο. 

 

Μάνγηνπ (Maνyνy) 

Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο Γηλ(Yin) θαη Γηαλγθ (Yang) πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο. 

 

Μα Σδνλγθ (Ma Jνng) 

Παξαδνζηαθφ θηλέδηθν παηρλίδη πνπ παίδεηαη απφ ηέζζεξα άηνκα. 

 

Μαραγηάλα (Mahayana) 

«Μεγάιν ρεκα Βνπδηζκφο». 

 

Μεγάιε Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε (Great Cultural Revνlutiνn) 

Κνκκνπληζηηθφ πνιηηηθφ θίλεκα πνπ απνδνθίκαδε ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηελ θνπιηνχξα 

(1966 - 1976). 

 

Μίλγθκελ (Mingmen) 

«Πχιε ηεο Εσήο» – ζεκείν Βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κέζεο. 

 

Μν Νηηλγθ (Mν ding) 

Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, φπσο ζεσξείηαη απφ κεξηθνχο δαζθάινπο ηνπ Σζηγθφλγθ, 

αθνπκπνχλ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ γηα λα δψζνπλ ελέξγεηα. 

 

Μνπηδηαλιηάλ (Mujianlian) 

Έλαο απφ ηνπο δέθα εμέρνληεο καζεηέο ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

 

Μπατρνύη (Baihui) 

εκείν βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. 
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Μπέληη (Benti) 

Σν θπζηθφ ζψκα θαη ηα ζψκαηα ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο. 

 

Μπηγθνύ (Bigu) 

«Απνθπγή ησλ ζηηεξψλ» – αξραίνο φξνο γηα ηελ απνρή απφ ηξνθή θαη λεξφ. 

 

Μπηάλ Σζνπέ (Bian Que) 

Ηζηνξηθά παζίγλσζηνο γηαηξφο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο. 

 

Μπνληηζάηβα (Bνdhisattva) 

Φσηηζκέλν νλ πνπ θαηέρεη Θέζε Καξπνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν θαη είλαη αλψηεξν απφ έλαλ Άξραη 

αιιά θαηψηεξν απφ έλαλ Σαζαγθάηα. 

 

Μπνληηζάηβα Αβαινθηηεζβάξα 

(Bνdhisattva Avalνkitesvara) 

Γλσζηή γηα ηελ ζπκπφληα ηεο, είλαη κία απφ ηηο δχν πξεζβχηεξεο Μπνληηζάηβεο ζηνλ 

«Παξάδεηζν ηεο χπέξηαηεο Μαθαξηφηεηαο». 

 

Νηα Σδη (Da Ji) 

Πνλεξή εξσκέλε ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηεο Γπλαζηείαο άλγθ (&&&& π.Υ. - &&&& 

π.Υ.). Πηζηεχεηαη φηη είρε θπξηεπηεί απφ πλεχκα αιεπνχο θαη πξνθάιεζε ηελ πηψζε ηεο 

Γπλαζηείαο άλγθ. 

 

Ναληδίλγθ (Nanjing) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Σδηαλγθζνχ (Jiangsu). 

Νηξβάλα (Nirvana) 

(ηα ζαλζθξηηηθά) αλαρσξψληαο απφ ηνλ αλζξψπηλν θφζκν ρσξίο ην θπζηθφ ζψκα, ε κέζνδνο 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηε ρνιή ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

 

Νηαλ (Dan) 

πζηάδα ελέξγεηαο κέζα ζην ζψκα ηνπ θαιιηεξγεηή, ζπγθεληξσκέλε απφ άιιεο δηαζηάζεηο. 

 

Νηαλ Σδηλγθ (Dan Jing) 

Κιαζηθφ θηλέδηθν θείκελν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. 

 

Νηαληηέλ (Dantian) 

«Πεδίν ηνπ ληαλ» – ε θάησ θνηιηαθή ρψξα. 

 

Νηάξκα (Dharma) 

Οη δηδαζθαιίεο ηνπ Βνχδα αθηακνχλη. 

 

Νηάθα (Dafa) 

«Μέγαο Νφκνο», «Μέγαο Σξφπνο» – Αξρέο ηνπ Μέγα Νφκνπ. 

 

Νηε (De) 

«Αξεηή», «Αμία», «Ήζνο» – κηα πνιχηηκε ιεπθή νπζία. 

 

Νηηλγθ (Ding) 

Καηάζηαζε θελνχ, πιελ φκσο ελζπλείδεηνπ λνπ. 

 

Οη Οθηώ Θεόηεηεο (the Eight Deities) 

Παζίγλσζηνη Σάν ζηελ θηλέδηθε ηζηνξία. 

 

Ο θόζκνο ησλ δέθα θαηεπζύλζεσλ (The wνrld νf ten directiνns) 

Βνπδηζηηθή αληίιεςε ηνπ ζχκπαληνο. 
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Οθηώ Σξηγξάκκαηα (Eight Trigrams) 

Απφ ην Βηβιίν ησλ Αιιαγψλ, πξντζηνξηθφ δηάγξακκα πνπ πηζηεχεηαη φηη απνθαιχπηεη ηηο 

αιιαγέο ηεο πνξείαο ηεο θχζεο. 

 

Ο Μέγαο Απηνθξάηνξαο Νεθξίηεο (Great Jade Emperνr) 

ηελ θηλέδηθε κπζνινγία είλαη ε ζεφηεηα πνπ επηβιέπεη ηα Σξία Βαζίιεηα. 

 

Παιάηη Νίγνπαλ (Niwan Palace) 

Σαντζηηθφο φξνο γηα ηελ επίθπζε. 

 

Πέληε ηνηρεία, Σα (Five Elements) 

Μέηαιιν, μχιν, λεξφ, θσηηά θαη γε. 

 

Ρελ (Ren) 

Αληνρή, αλεθηηθφηεηα, αλνρή, ππνκνλή. 

 

αθηακνύλη (Sakyamuni) 

Ο ηζηνξηθφο Βνχδαο Γθνπαηάκα ηληάξηα (Guatama Siddhartha). 

 

ακάληη (Samadhi) 

ηνλ βνπδηζκφ «δηαινγηζκφο ζε θαηάζηαζε χπλσζεο». 

 

ακζάξα (Samsara) 

Σα έμη κνλνπάηηα ηεο κεηελζάξθσζεο ζην Βνπδηζκφ (θάπνηνο κπνξεί κέζσ ηεο κεηελζάξθσζεο, 

λα γίλεη άλζξσπνο, δψν, θπηφ, ή άιιε κνξθή χιεο). 

 

αλ (Shan) 

Καινζχλε, ζπκπφληα, επζπιαρλία. 

 

αλζηό (Shenxiν) 

Ηδξπηήο ηεο Βφξεηαο ρνιήο ηνπ Βνπδηζκνχ Εελ ζηε Γπλαζηεία Σαλγθ. 

 

άλγθελ (Shangen) 

εκείν βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θξχδηα. 

 

αλ Γνπθόλγθ (Sun Wukνng) 

Γλσζηφο επίζεο θαη σο «Ο Βαζηιηάο ησλ Ματκνχδσλ», ραξαθηήξαο απφ ην θιαζηθφ θηλέδηθν 

κπζηζηνξεκαηηθφ έξγν «Σαμίδη ζηε Γχζε». 

 

αλ ηκηάν (Sun Simiaν) 

Ηζηνξηθ παζίγλσζηνο γηαηξφο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο. 

 

ελ Γθνλγθκπάν (Shen Gνngbaν) 

Έλαο δειφηππνο ραξαθηήξαο ζην θιαζζηθφ έξγν Σειεηή Απνλνκήο Αμηψκαηνο ησλ Θεψλ 

(Investiture νf the Gνds). 

 

ηδεξέληα Παιάκε (Irνn Sand Palm), Παιάκε από Κηλλαβάξη (Cinnabar Palm), Πόδη ηνπ 

Βάηδξα (Vajra Leg), Πόδη ηνπ Άξραη (Arhat Fννt) 

Σχπνη θηλέδηθσλ ηερληθψλ ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο. 

 

ηλγθκίλγθ Γθνπηηδί (XingMing Guizhi) 

Κιαζηθφ θηλέδηθν θείκελν γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 

ηληδηάλγθ (Xinjiang) 

Δπαξρία ζηε βνξεηνδπηηθή Κίλα. 
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ίλζηλγθ (Xinxing) 

Φχζε ηεο θαξδηάο, θχζε ηνπ λνπ, εζηθφο ραξαθηήξαο, εζηθή. 

 

ίζελ (Shishen) 

Σαντζηηθφο φξνο γηα ην Κχξην Πλεχκα.  

 

ίηζελ (Sichen) 

Κηλέδηθε κνλάδα ρξφλνπ γηα δχν ψξεο. 

 

θάβνληαο κέζα ζην θέξαην ηνπ ηαύξνπ (Digging intν a bull’s hνrn) 

Κιαζηθή θηλέδηθε έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη πνξεία πξνο αδηέμνδν.  

 

ξηβάηζα (Srivatsa) 

ηα ζαλζθξηηηθά «Σξνρφο ηνπ Φσηφο». Σν ζχκβνιν απηφ ρξνλνινγείηαη πάλσ απφ &.&&& 

ρξφληα θαη έρεη βξεζεί ζε πνιηηηζηηθά εξείπηα ζηελ Διιάδα, ζην Πεξνχ, ζηελ Ηλδία θαη ζηελ 

Κίλα. Δδψ θαη πνιινχο αηψλεο ππνδειψλεη θαιή ηχρε, αληηπξνζσπεχεη ηνλ ήιην, θαη βξίζθεηαη 

ζε ζεηηθή εθηίκεζε.  

 

ρνιή Σζίκελ (Qimen Schννl) 

«Με πκβαηηθή ρνιή». 

 

Οξζόο Καξπόο (Right Fruit) 

Δπίηεπμε Θέζεο Καξπνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν. 

 

Σαζαγθάηα (Tathagata) 

Φσηηζκέλν νλ πνπ θαηέρεη Θέζε Καξπνχ ζηε ρνιή ηνπ Φν θαη είλαη πάλσ απφ ηα επίπεδα ηεο 

Μπνληηζάηβα θαη ηνπ Άξραη. 

 

Σατγηνπάλ (Taiyuan) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο αλζί (Shanxi). 

 

Σατηδί (Taiji) 

Σν ζχκβνιν ηεο ρνιήο ηνπ Σάν, θνηλψο γλσζηφ ζηε Γχζε σο ζχκβνιν ηνπ γηλ-γηαλγθ (yin-

yang sπmbνl). 

 

Σαλγθζάλ (Tangshan) 

Πφιε ηεο επαξρίαο Υεκπέη (Hebei). 

 

Σαληδόλγθ (Tanzhνng) 

εκείν βεινληζκνχ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο. 

 

Σαληξηζκόο (Tantrism) 

Δζσηεξηθφο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο ζηνλ Βνπδηζκφ. 

 

Σάν (Taν), Σαντζκόο, γλσζηό επίζεο θαη σο Daν (Νηάν)  

1. Σαντζηηθφο φξνο γηα «ηνλ ηξφπν ηεο θχζεο θαη ηνπ ζχκπαληνο». 

2. Φσηηζκέλν νλ πνπ έρεη επηηχρεη απηφ ην Σάν. 

Σάν Εαλγθ (Taν Zang) 

Κιαζηθφ θηλέδηθν θείκελν άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. 

 

Σειεηή Απνλνκήο Αμηώκαηνο Σσλ Θεώλ (Investiture Οf The Gνds) 

Κιαζηθφ θηλέδηθν κπζηζηφξεκα. 

 

Σειεπηαία Καηαζηξνθή (Last Havνc) 

Ζ θνηλφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ην ζχκπαλ έρεη ηξεηο θάζεηο εμέιημεο (ηελ 
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Αξρηθή Καηαζηξνθή, ηε Μεζαία Καηαζηξνθή θαη ηελ Σειεπηαία Καηαζηξνθή) θαη φηη ηψξα 

δηαλχνπκε ηελ ηειηθή πεξίνδν ηεο Σειεπηαίαο Καηαζηξνθήο. 

 

Σειηθή πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα (Dharma-ending Periνd) 

χκθσλα κε ηνλ Βνχδα αθηακνχλη ε Σειηθή πεξίνδνο ηνπ Νηάξκα ζα μεθηλνχζε πεληαθφζηα 

ρξφληα κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ θαη ην Νηάξκα ηνπ δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα ζψδεη 

αλζξψπνπο.  

 

Σδαλγθ Γθνπνιάν (Zhang Guνlaν) 

Μία απφ ηηο νρηψ ζεφηεηεο ζηε ρνιή ηνπ Σάν. 

 

Σδελ (Zhen) 

Αιήζεηα, εηιηθξίλεηα, εληηκφηεηα. 

 

Σδελ-αλ-Ρελ (Zhen-Shan-Ren) 

Αιήζεηα – Καινζχλε – Αλεθηηθφηεηα.  

 

Σδηαλγθ Εηγηά (Jiang Ziπia) 

Έλαο ραξαθηήξαο απφ ηελ Σειεηή Απνλνκήο Αμηψκαηνο ησλ Θεψλ (Investiture νf the Gνds). 

 

Σδίγθνλγθ (Jigνng)  

Παζίγλσζηνο Βνπδηζηήο κνλαρφο ζηε Νφηηα Γπλαζηεία νπλγθ (Sνuthern Sνng Dynasty), (1127 

κ.Υ. - 1279 κ.Υ.). 

Σδηλάλ (Jinan) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο αληφλγθ (Shandνng) 

 

Σδνπγηόνπ Κε (Zhuyνu Ke) 

Ζ εμάζθεζε ηεο ηθεζίαο. 

 

Σηέλ (Tian) 

Πεδίν. 

 

Σηέλαλκελ (Tiananmen) 

Ζ Πχιε ηεο Οπξάληαο Δηξήλεο κπξνζηά ζηελ Απαγνξεπκέλε Πφιε ζην Πεθίλν – παζίγλσζηε 

πιαηεία ζην Πεθίλν. 

 

Σηελδί Σδνπάλγθ (Tianzi Zhuang) 

Μνξθή φξζηαο ζηάζεο εμάζθεζεο ηζηγθφλγθ ζηε ρνιή ηνπ Σάν. 

 

Σξίην Μάηη (Celestial Eye) 

Αλαθέξεηαη θαη ζαλ «Οπξάλην Μάηη». 

 

Σζαλγθηζνύλ (Changchun) 

Πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Σδηιίλ (Jilin). 

 

Σζάν Σζάν (Caνcaν) 

Απηνθξάηνξαο ζε έλα απφ ηα Σξία Βαζίιεηα (220 κ.Υ. - 265 κ.Υ.). 

 

Σζη (Qi)  

ηελ θηλέδηθε θνπιηνχξα ζεσξείηαη «δσηηθή ελέξγεηα» (vital energy), ζπγθξηλφκελν φκσο κε ην 

γθνλγθ είλαη ρακειφηεξε κνξθή ελέξγεηαο. 

 

Σζηγθόλγθ (Qigνng) 

Μνξθή παξαδνζηαθήο θηλέδηθεο εμάζθεζεο πνπ θαιιηεξγεί Σζη (Qi) ή «δσηηθή ελέξγεηα» (vital 

energy). 
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Σζηηζηράξ (Qiqihar) 

Πφιε ζηε λνηηναλαηνιηθή Κίλα. 

 

Σζηέλθνπλ (qiankun)  

«Οπξαλφο θαη Γε». 

 

Σζηέλκελ (Qianmen) 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπνξηθά θέληξα ζην Πεθίλν. 

 

Σζίηδη (Qiji) 

«Δλεξγεηαθνί κεραληζκνί». 

 

Σζηλγθληάν (Qingdaν)  

Πφιε, ιηκάλη, ηεο επαξρίαο αληφλγθ (Shandνng). 

 

Σζηλ Υνπί (Qin Hui) 

Έλαο θαθφβνπινο αμησκαηνχρνο ηεο βαζηιηθήο απιήο ηεο Νφηηαο Γπλαζηείαο νπλγθ (Sνuthern 

Sνng Dynasty), (1127 κ.Υ.-1279 κ.Υ.). 

 

Σζνλγθηζίλγθ (Chνngqing) 

Ζ πην δεκνθηιήο πφιε ζηε Ννηηνδπηηθή Κίλα.  

 

Φα (Fa) 

Νφκνο θαη αξρέο ζηε ρνιή ηνπ Φν. 

 

Φάζελ (fashen)  

«ψκα Νφκνπ» – ζψκα θηηαγκέλν απφ Γθνλγθ θαη Φα. 

 

Φελγθ νπί (fengshui) 

Κηλέδηθε γενκαληεία – εμάζθεζε πνπ δηαβάδεη ηα ηνπία. 

 

Φν (Fν) 

Φσηηζκέλνο, θσηηζκέλν νλ, Βνχδαο. 

 

Φνύηη (Futi) 

Καηνρηθφ πλεχκα ή δψν. 

 

Υαλ (Han) 

Ζ εζληθή πιεηνλφηεηα ησλ Κηλέδσλ. 

 

Υαλ ηλ (Han Xin) 

Δπηθεθαιήο ζηξαηεγφο ηνπ Ληνπ Μπαλγθ (Liu Bang) ηεο Γπλαζηεία Υαλ (Han Dynasty) (206 

π.Υ. - 23 κ.Υ.). 

 

Υεγθνύ (Hegu) 

εκείν βεινληζκνχ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ, κεηαμχ ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ δείθηε. 

 

Υεηξνλνκία «Μεγάιν Λνπινύδη Λσηνύ» (Big Lνtus Flνwer Hand Sign)  

Σνπνζέηεζε ησλ ρεξηψλ γηα θαζαγίαζε. 

 

Υεηνύ (Hetu) 

Χο πξντζηνξηθφ δηάγξακκα απνθαιχπηεη ηηο αιιαγέο ηεο πνξείαο ηεο θχζεο. 

 

Υεηζέ (Heche) 

ρεκα πνηακνχ. 
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Υηλαγηάλα (Hinayana) 

«Μηθξφ ρεκα Βνπδηζκφο». 

 

Υνύα Σνύν (Huatuν) 

Ηζηνξηθά παζίγλσζηνο γηαηξφο ηεο θηλέδηθεο ηαηξηθήο. 

 

Υνπηγίλ (Huiyin) 

εκείν βεινληζκνχ ζην θέληξν ηνπ πεξηλένπ (ε πεξηνρή αλάκεζα ζηνλ πξσθηφ θαη ζηα 

γελλεηηθά φξγαλα). 

 

 

 


