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Θεθάιαην Η 
 

Δηζαγσγή 
 

 
Πηελ Θίλα, νη ηέρλεο ηνπ ηζηγθφλγθ1 έρνπλ κεγάιε ηζηνξία θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο 
αξραίνπο θαηξνχο. Ππλεπψο, ν θηλέδηθνο ιαφο έρεη θπζηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εμάζθεζε ηνπ 
ηζηγθφλγθ. Ρα δχν νξζά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ηζηγθφλγθ, ην βνπδηζηηθφ ζχζηεκα θαη ην 
ηαντζηηθφ ζχζηεκα, δεκνζηνπνίεζαλ πνιιέο ζπνπδαίεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, νη νπνίεο 
παιαηφηεξα δηδάζθνληαλ ζε έλα κφλν άηνκν. Νη ηαντζηηθέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο είλαη 
ηδηαίηεξεο, ελψ ην βνπδηζηηθφ ζχζηεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Ρν 
Φάινπλ Γθνλγθ2 απνηειεί πξνρσξεκέλε κέζνδν θαιιηέξγεηαο ηνπ βνπδηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. Θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ, ζα ξπζκίζσ πξψηα ην ζψκα 
ζαο ζε κηα θαηάζηαζε θαηάιιειε γηα πξνρσξεκέλε θαιιηέξγεηα θαη θαηφπηλ ζα 
εγθαηαζηήζσ έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ (θα-ινπλ) θαζψο θαη ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο ζην 
ζψκα ζαο, θαζψο θαη ζα ζαο δηδάμσ ηηο αζθήζεηο καο. Δπηπιένλ, έρσ Πψκαηα ηνπ Λφκνπ 
(θα-ζελ) ηα νπνία ζα ζαο πξνζηαηεχνπλ. Αλ φκσο έρεηε κφλν απηά ηα πξάγκαηα, δελ 
αξθεί, θαζψο δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο γθνλγθ3 – ρξεηάδεηαη λα 
θαηαλνήζεηε επίζεο ηηο αξρέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηα πςειά επίπεδα. Απηά ζα 
πξαγκαηεπηεί απηφ ην βηβιίν. 
 
Γηδάζθσ ην ζχζηεκα εμάζθεζεο ζε πςειά επίπεδα, έηζη δελ ζα κηιήζσ γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κεζεκβξηλνχ4, ζεκείνπ βεινληζκνχ ή θαλαιηνχ 
ελέξγεηαο. Γηδάζθσ έλαλ ζπνπδαίν ηξφπν θαιιηέξγεηαο, ηνλ Κέγα Γξφκν ηεο πξαγκαηηθήο 
θαιιηέξγεηαο πξνο ηα πςειά επίπεδα. Πηελ αξρή ίζσο λα αθνχγεηαη θάπσο κπζηεξηψδεο, 
αιιά γηα ηνπο αθνζησκέλνπο θαιιηεξγεηέο ηζηγθφλγθ, εάλ πξνζπαζήζεηε λα δψζεηε 
πξνζνρή θαη λα καζαίλεηε απφ ηα πξάγκαηα πνπ βηψλεηε, ζα αλαθαιχςεηε φια ηα 
ζαχκαηα θαη ηνλ πινχην πνπ πεξηέρεη. 
 

1. Ζ πξνέιεπζε ηνπ ηζηγθφλγθ 
 
Ρν ηζηγθφλγθ φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ νλνκαδφηαλ αξρηθά 
ηζηγθφλγθ. Έρεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζηηο κνλαρηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ηνπ αξραίνπ 
ιανχ ηεο Θίλαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζξεζθεηψλ. Ν φξνο, απνηεινχκελνο απφ ηνπο δχν 
ραξαθηήξεο, ηζη γθνλγθ, δελ απαληάηαη πνπζελά ζε θείκελα φπσο ην Βηβιίν ηνπ Διημηξίνπ 
(Ληαλ Ρδηλγθ), ν Ραντζηηθφο Θαλφλαο (Ληάν Ρδαλγθ) ή ην Ρξηπηηάθα. Θαηά ηελ πνξεία 
εμέιημεο ηνπ παξφληνο αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, ην ηζηγθφλγθ δηέλπζε κηα πεξίνδν θαηά 
ηελ νπνία νη ζξεζθείεο βξίζθνληαλ ζε πξψηκν ζηάδην· ππήξρε πξηλ γελλεζνχλ νη 
ζξεζθείεο. Κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ζξεζθεηψλ, ην ηζηγθφλγθ θαηέιεμε λα πάξεη θάπνηα 
ζηνηρεία απφ ηηο ζξεζθείεο. Ρα αξρηθά νλφκαηα ηνπ ηζηγθφλγθ ήηαλ ν Κέγαο Γξφκνο 
Θαιιηέξγεηαο ηνπ Φν θαη ν Κέγαο Γξφκνο Θαιιηέξγεηαο ηνπ Ράν. Δίρε άιια νλφκαηα 
επίζεο, φπσο ε Δλλεάπηπρε Δζσηεξηθή Αιρεκεία, ν Γξφκνο ηνπ Άξραη, ν Γηαινγηζκφο ηνπ 
Βάηδξα θιπ. Νη άλζξσπνη ζήκεξα ην απνθαινχλ ηζηγθφλγθ ψζηε λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε 
ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν ζθέςεο καο θαη γηα λα γίλεη πην εχθνια δεκνθηιέο. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα κέζν απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπίλνπ 
ζψκαηνο πνπ έρνπκε ζηελ Θίλα. 
 
Ρν ηζηγθφλγθ δελ είλαη θάηη πνπ εθεπξέζεθε απφ απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ. Έρεη πνιχ κεγάιε 
ηζηνξία πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Ξφηε ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε ην 
ηζηγθφλγθ; Θάπνηνη ιέλε φηη ην ηζηγθφλγθ έρεη ηζηνξία ηξηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη φηη έγηλε 
πνιχ δεκνθηιέο θαηά ηε Γπλαζηεία Ραλγθ. Θάπνηνη ιέλε φηη έρεη ηζηνξία πέληε ρηιηάδσλ 
ρξφλσλ θαη είλαη ίδηαο ειηθίαο κε ηνλ θηλεδηθφ πνιηηηζκφ. Θάπνηνη ιέλε φηη, ζχκθσλα κε 
αξραηνινγηθά επξήκαηα, έρεη ηζηνξία επηά ρηιηάδσλ ρξφλσλ. Γελ ζεσξψ ην ηζηγθφλγθ σο 
θάηη πνπ εθεχξε ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ‒ πξνέξρεηαη απφ πξντζηνξηθφ πνιηηηζκφ. 
Πχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ αλαθαιπθζεί απφ έξεπλεο αλζξψπσλ κε ππεξθπζηθέο 
ηθαλφηεηεο, ην ζχκπαλ κέζα ζην νπνίν θαηνηθνχκε είλαη κηα νληφηεηα ε νπνία 
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αλαδεκηνπξγήζεθε αθφηνπ εμεξξάγε ελλέα θνξέο. Ν πιαλήηεο πάλσ ζηνλ νπνίνλ δνχκε 
έρεη θαηαζηξαθεί πνιιέο θνξέο. Θάζε θνξά πνπ ν πιαλήηεο αλαδεκηνπξγνχηαλ, ε 
αλζξψπηλε θπιή άξρηζε λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαη πάιη. Πήκεξα, έρνπκε αλαθαιχςεη φηη 
ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πάλσ ζηε Γε ηα νπνία μεπεξλνχλ ηνλ ησξηλφ πνιηηηζκφ καο. 
Πχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ, νη άλζξσπνη εμειίρζεθαλ απφ 
πηζήθνπο, ελψ ν πνιηηηζκφο δελ ρξνλνινγείηαη πέξα απφ ηα δέθα ρηιηάδεο ρξφληα. 
Κνιαηαχηα, αξραηνινγηθά επξήκαηα έρνπλ απνθαιχςεη φηη ζε ζπειηέο ησλ επξσπατθψλ 
Άιπεσλ ππάξρνπλ λσπνγξαθίεο ειηθίαο 250 ρηιηάδσλ ρξφλσλ, νη νπνίεο έρνπλ λα 
επηδείμνπλ έλα πνιχ πςειφ επίπεδν ηερληθήο ‒ πνιχ πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. Πην κνπζείν ηνπ Δζληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Ξεξνχ, ππάξρεη κηα 
κεγάιε πέηξα, πάλσ ζηελ νπνία είλαη ζθαιηζκέλε κηα αλζξψπηλε θηγνχξα πνπ θξαηάεη 
έλα ηειεζθφπην θαη παξαηεξεί ηα άζηξα. Ρν ηέρλεκα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα 
ρηιηάδσλ ρξφλσλ. πσο μέξνπκε, ν Γαιηιαίνο αλαθάιπςε έλα αζηξνλνκηθφ ηειεζθφπην 
30Σ ην 1609, φρη πεξηζζφηεξα απφ ηξηαθφζηα θαη θάηη ρξφληα. Αιιά πψο γίλεηαη λα ππήξρε 
ηειεζθφπην πξηλ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο ρξφληα; πάξρεη κηα ζηδεξέληα ζηήιε ζηελ Ηλδία, 
ηεο νπνίαο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν είλαη πςειφηεξε ηνπ 99 ηνηο εθαηφ. Αθφκα θαη ε 
ζχγρξνλε ηερλνινγία ρχηεπζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξαγάγεη ζίδεξν ηφζν πςειήο 
θαζαξφηεηαο· ήηαλ πέξα απφ ην επίπεδν ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ρφηε πνηνο 
δεκηνχξγεζε απηνχο ηνπο πνιηηηζκνχο; Ξψο κπφξεζαλ ηα αλζξψπηλα φληα ‒ηα νπνία ζα 
ήηαλ κηθξννξγαληζκνί εθείλε ηελ επνρή‒ λα δεκηνπξγήζνπλ απηά ηα πξάγκαηα; Απηέο νη 
αλαθαιχςεηο έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. 
Θεσξνχληαη πξντζηνξηθέο θαζψο έρνπλ απνδεηρηεί αλεμήγεηεο. 
 
Ρν επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο επίηεπμεο ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 
παξειζφληνο. Πε θάπνηεο πεξηφδνπο ήηαλ πνιχ πςειφ, θαη μεπεξλνχζε απηφ ηνπ 
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Αιιά εθείλνη νη πνιηηηζκνί θαηαζηξάθεθαλ. Έηζη, ζα έιεγα φηη ην 
ηζηγθφλγθ δελ εθεπξέζεθε νχηε δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο, αιιά 
αλαθαιχθζεθε θαη ηειεηνπνηήζεθε απφ ηνπο ζχγρξνλνπο αλζξψπνπο. Δίλαη κέξνο ηνπ 
πξντζηνξηθνχ πνιηηηζκνχ. 
 
Ρν ηζηγθφλγθ δελ είλαη απνθιεηζηηθά πξντφλ ηεο ρψξαο καο. πάξρεη θαη ζε ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ, αιιά δελ ην απνθαινχλ ηζηγθφλγθ. Νη δπηηθέο ρψξεο, φπσο νη ΖΞΑ, ε Κεγάιε 
Βξεηαλία θιπ, ην απνθαινχλ καγεία. πάξρεη έλαο κάγνο ζηηο ΖΞΑ, ν νπνίνο είλαη 
δεμηνηέρλεο ζηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, θαη θάπνηε θαηφξζσζε λα πεξάζεη κέζα απφ ην 
Πηληθφ Ρείρνο. Θαζψο επξφθεηην λα πεξάζεη κέζα απφ ην Ρείρνο, ρξεζηκνπνίεζε έλα άζπξν 
χθαζκα σο θάιπκκα, πίεζε ηνλ εαπηφ ηνπ πάλσ ζην Ρείρνο, θαη θαηφπηλ πέξαζε απφ κέζα 
ηνπ. Γηαηί ην έθαλε απηφ; Θάλνληαο ην κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα νδεγνχζε πνιινχο 
αλζξψπνπο λα λνκίδνπλ φηη είλαη παξάζηαζε καγηθψλ. Έπξεπε λα γίλεη κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν θαζψο ήμεξε φηη ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη ζηελ Θίλα κε ζπνπδαίεο ππεξθπζηθέο 
ηθαλφηεηεο. Φνβφηαλ φηη ζα παξελέβαηλαλ, έηζη θάιπςε ηνλ εαπηφ ηνπ πξνηνχ κπεη κέζα. 
Θαζψο έβγαηλε, ζήθσζε ην χθαζκα κε ην έλα ρέξη θαη πεξπάηεζε έμσ. πσο ιέεη ε 
παξνηκία: «νη εηδηθνί ςάρλνπλ γηα θφιπα ελψ νη θνηλνί άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ γηα 
δηαζθέδαζε.» Θάλνληάο ην κε ηνλ ηξφπν πνπ ην έθαλε, ην θνηλφ λφκηδε φηη ήηαλ κηα 
παξάζηαζε καγηθψλ. Απηέο νη ηθαλφηεηεο απνθαινχληαη καγηθέο επεηδή δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, αιιά γηα επηδείμεηο επί 
ζθελήο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηα πξάγκαηα θαη δηαζθεδάδνπλ. Απφ ηελ νπηηθή 
ελφο ρακεινχ επηπέδνπ, ην ηζηγθφλγθ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο, 
επηηπγράλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πγείαο. Απφ ηελ νπηηθή ελφο πςεινχ 
επηπέδνπ, ην ηζηγθφλγθ αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εγγελνχο ζψκαηνο (κπελ-ηη) 
ελφο αηφκνπ. 
 

2. Ρζη θαη γθνλγθ 
 
Ρν ηζη (qi) ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηηο κέξεο καο νλνκαδφηαλ ηζη5 (chee) απφ ηνπο 
αξραίνπο αλζξψπνπο. Πηελ νπζία είλαη ην ίδην πξάγκα, θαζψο θαη ηα δχν αλαθέξνληαη ζην 
ηζη ηνπ ζχκπαληνο—έλαλ άκνξθν, αφξαην ηχπν χιεο πνπ δηαπνηίδεη ην ζχκπαλ. Ρν ηζη δελ 
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αλαθέξεηαη ζηνλ αέξα. Κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ε ελέξγεηα απηήο ηεο χιεο 
ελεξγνπνηείηαη κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα. Ζ ελεξγνπνίεζή ηεο αιιάδεη ηελ θπζηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαη κπνξεί λα έρεη ην απνηέιεζκα λα επηθέξεη ζεξαπεία θαη 
πγεία. κσο ην ηζη είλαη κνλάρα ηζη‒ εζχ έρεηο ηζη, ν άιινο έρεη ηζη, θαη ην ηζη ηνπ ελφο 
αηφκνπ είλαη αλίθαλν λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζην ηζη θάπνηνπ άιινπ. Θάπνηνη ιέλε φηη ην ηζη 
κπνξεί λα ζεξαπεχζεη πξνβιήκαηα πγείαο, ή φηη κπνξείηε λα εθπέκςεηε ηζη πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ελφο αηφκνπ γηα λα ηνλ ζεξαπεχζεηε. Θέηνληάο ην κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 
είλαη θαη πνιχ επηζηεκνληθφ, θαζψο ην ηζη δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη αλζξψπνπο νχηε ζην 
ειάρηζην. Δάλ ην ζψκα ελφο αζθνχκελνπ πεξηέρεη αθφκα ηζη, ζεκαίλεη φηη ην ζψκα ηνπ δελ 
απνηειεί αθφκα έλα Γαιαθηψδεο Ιεπθφ Πψκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο απηφο είλαη 
αθφκα άξξσζηνο ή ηξαπκαηηζκέλνο. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη θηάζεη ζε αλψηεξν επίπεδν 
κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα δελ εθπέκπεη ηζη. Απηφ πνπ απηφο ή απηή εθπέκπεη είλαη κηα 
δέζκε πςειήο ελέξγεηαο. Απνηειεί κηα κνξθή χιεο πςειήο ελέξγεηαο πνπ εθδειψλεηαη κε 
ηε κνξθή θσηφο θαη έρεη κηθξφθνθθα ζσκαηίδηα θαη πςειή ππθλφηεηα. Απηφ είλαη ην 
γθνλγθ. Κφλν απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηδξάζεη πάλσ ζε έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν, 
θαη κφλν κε απηφ κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα ζεξαπεχζεη άιινπο. πάξρεη έλα ξεηφ: «Ρν 
θσο ηνπ Φν θσηίδεη παληνχ, επαλνξζψλνληαο ηα πάληα.» Πεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη νη 
νπνίνη θαιιηεξγνχληαη πξαγκαηηθά θέξνπλ γηγαληηαία ελέξγεηα ζηα ζψκαηα ηνπο. πνπ 
πάλε απηνί νη άλζξσπνη, θάζε αλψκαιε θαηάζηαζε κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη 
απφ ηελ ελέξγεηά ηνπο κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη λα επηζηξέςεη ζην θπζηνινγηθφ. Γηα 
παξάδεηγκα, ε ζσκαηηθή αζζέλεηα πξάγκαηη απνηειεί αλψκαιε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη 
ε αζζέλεηα ζα εμαθαληζζεί αθφηνπ απηή ε θαηάζηαζε δηνξζσζεί. Κε απιά ιφγηα, ην 
γθνλγθ είλαη ελέξγεηα. Ρν γθνλγθ έρεη πιηθέο ηδηφηεηεο θαη νη αζθνχκελνη κπνξνχλ λα 
βηψζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ χπαξμε κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα. 
 

 
3. Γπλακηθφ ηνπ γθνλγθ θαη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο 

 
(1) Ρν δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα 
 
Ρν γθνλγθ ην νπνίν θαζνξίδεη πξαγκαηηθά ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ (γθνλγθ-ιη) ελφο 
αηφκνπ δελ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ηζηγθφλγθ. Αλαπηχζζεηαη 
κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κνξθήο ηεο χιεο ε νπνία νλνκάδεηαη αξεηή (Ληε), θαη 
κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα (ζηλ-ζηλγθ). Ζ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε «δεκηνπξγία ρνάλεο θαη θακίλνπ γηα ηελ παξαζθεπή 
ειημηξίνπ (ληαλ) απφ ζπιιεγκέλεο ρεκηθέο νπζίεο»6, φπσο λνκίδνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη. Ρν 
γθνλγθ φπσο ην ελλννχκε εκείο παξάγεηαη έμσ απφ ην ζψκα, θαη μεθηλάεη απφ ην θαηψηεξν 
κηζφ ηνπ ζψκαηνο. Θαζψο βειηηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ζαο, αλαπηχζζεηαη πξνο ηα πάλσ ζε 
ζρήκα έιηθαο, θαη ζρεκαηίδεηαη εμ νινθιήξνπ έμσ απφ ην ζψκα ζαο. Κφιηο θηάζεη ηελ 
θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ αλαπηχζζεηαη πιένλ σο ζηήιε γθνλγθ. Ρν χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ 
γθνλγθ θαζνξίδεη ην επίπεδν ηνπ γθνλγθ ζαο. Ζ ζηήιε ηνπ γθνλγθ πθίζηαηαη ζε κηα βαζηά 
θξπκκέλε δηάζηαζε, θαζηζηψληαο ην δχζθνιν γηα ηνλ κέζν άλζξσπν λα ηελ δεη. 
 
Νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο εληζρχνληαη απφ ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ. ζν πςειφηεξν είλαη 
ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ θαη ην επίπεδν ελφο αηφκνπ, ηφζν πην ζεκαληηθέο είλαη νη 
ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηφζν επθνιφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Νη άλζξσπνη κε ρακειφηεξν 
δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ έρνπλ ιηγφηεξν ηζρπξέο ηθαλφηεηεο· ην βξίζθνπλ δπζθνιφηεξν λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη θάπνηεο είλαη εληειψο κε ρξεζηκνπνηήζηκεο. Απηέο θαζαπηέο νη 
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο δελ αληηπξνζσπεχνπλ νχηε ην επίπεδν ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ 
ζαο νχηε ην επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο. Απηφ πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδφ ζαο είλαη ην 
δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ θαη φρη νη ηθαλφηεηεο. Θάπνηνη άλζξσπνη θαιιηεξγνχληαη ζε 
«θιεηδσκέλε» θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ είλαη αξθεηά πςειφ 
αιιά ίζσο λα έρνπλ ιίγεο ηθαλφηεηεο. Ρν δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ είλαη ν θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο [φζνλ αθνξά ηα επίπεδα], αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
ραξαθηήξα, θαη είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα. 
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(2) Νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο δελ είλαη απηφ πνπ επηδηψθνπλ νη θαιιηεξγεηέο 
 
ινη νη αζθνχκελνη ελδηαθέξνληαη γηα ηθαλφηεηεο. Νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ειθχνπλ ην 
επξχ θνηλφ θαη πνιινί άλζξσπνη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κεξηθέο. κσο έλαο άλζξσπνο ηνπ 
νπνίνπ ν ραξαθηήξαο είλαη ρακεινχ επηπέδνπ δελ ζα ην θαηαθέξεη. Θάπνηεο απφ ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ ίζσο έρνπλ νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη πεξηιακβάλνπλ ην αλνηρηφ Ρξίην 
Κάηη (ηηελ-κνπ), ηελ ελαθνή, ηελ ηειεπάζεηα, ηελ πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο θιπ. κσο δελ 
ζα εκθαληζηνχλ φιεο απηέο νη ηθαλφηεηεο θαηά ηα ζηάδηα ηεο Πηαδηαθήο Φψηηζεο, θαζψο 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην άηνκν. Γελ είλαη δπλαηφλ γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο λα 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, φπσο ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαζρεκαηίδνπλ αληηθείκελα ζε 
απηήλ ηελ πιηθή δηάζηαζε ‒ απηφ δελ είλαη θάηη πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη θαζεκεξηλνί 
άλζξσπνη. Νη ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη κφλν κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα κεηά 
ηελ γέλλεζε. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ αλαπηχρζεθε βαζηζκέλν ζηνπο λφκνπο ηνπ ζχκπαληνο, 
έηζη φιεο νη ηθαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ ππάξρνπλ θαη ζην Φάινπλ Γθνλγθ. 
[Ξφζεο απφ απηέο απνθηά έλαο αζθνχκελνο] εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ηα πάεη κε ηελ 
θαιιηέξγεηά ηνπ. Ζ ζθέςε ηεο απφθηεζεο νξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ δελ είλαη ιάζνο, αιιά ε 
ππεξβνιηθά επίκνλε επηδίσμε πάεη πέξαλ ηεο ζπλεζηζκέλεο ζθέςεο θαη ζα έρεη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. Θάπνηνο ζε ρακειφ επίπεδν δελ ζα είρε άιιε ρξήζε γηα ηηο ηθαλφηεηεο, απφ ην 
λα απνπεηξαζεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηδεηρζεί ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ή 
επεηδή ειπίδεη λα γίλεη πην ηζρπξφο απφ ηνπο άιινπο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαίλεηαη 
μεθάζαξα φηη ν ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ αηφκνπ δελ είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη φηη είλαη 
ζσζηφ λα κελ ηνπ ή ηεο δνζνχλ ηθαλφηεηεο. Θάπνηεο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάπξαμε αδηθηψλ εάλ δνζνχλ ζε άηνκα κε ραξαθηήξα ρακεινχ 
επηπέδνπ. Αθφηνπ ν ραξαθηήξαο ησλ αηφκσλ απηψλ δελ είλαη ζηαζεξφο δελ είλαη 
εγγπεκέλν φηη δελ ζα θάλνπλ θάηη θαθφ. 
 
Απφ ηελ άιιε, νη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα επίδεημε θαη παξαζηάζεηο δελ κπνξνχλ 
λα αιιάμνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ή λα αιιάμνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
Νη πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
επίδεημε, επεηδή νη ζπλέπεηεο θαη ν θίλδπλνο ζα ήηαλ πνιχ κεγάια. Γηα παξάδεηγκα πνηέ 
δελ ζα κπνξνχζαηε λα επηδείμεηε ηελ θαηεδάθηζε ελφο κεγάινπ θηηξίνπ. Νη ζπνπδαίεο 
ηθαλφηεηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά κφλν απφ αλζξψπνπο κε εηδηθέο 
απνζηνιέο θαη νη ηθαλφηεηεο απηέο δελ γίλεηαη λα απνθαιπθζνχλ· απηφ είλαη ππφ ηνλ 
έιεγρν ησλ δαζθάισλ πςεινχ επηπέδνπ. 
 
Ξαξφια απηά, θάπνηνη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη επηκέλνπλ λα ππνρξεψλνπλ ηνπο δαζθάινπο 
ηνπ ηζηγθφλγθ λα θάλνπλ επηδείμεηο, αλαγθάδνληάο ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο 
ηνπο. Νη άλζξσπνη κε ηθαλφηεηεο είλαη απξφζπκνη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα επίδεημε, 
θαζψο ε απνθάιπςή ηνπο απαγνξεχεηαη. Ζ επίδεημή ηνπο ζα είρε αληίθηππν ζηνλ ηξφπν 
πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία. Νη άλζξσπνη πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ ζπνπδαία αξεηή δελ 
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο δεκνζίσο. Θάπνηνη δάζθαινη ηνπ 
ηζηγθφλγθ αηζζάλνληαη απαίζηα κεηά απφ επηδείμεηο θαη ζέινπλ λα θιάςνπλ. Κελ ηνπο 
αλαγθάδεηε λα θάλνπλ επηδείμεηο! Ρν λα απνθαιχπηνπλ απηά ηα πξάγκαηα ηνπο 
αλαζηαηψλεη. Έλαο καζεηήο κνχ έθεξε έλα πεξηνδηθφ. Έλησζα αεδηαζκέλνο ηελ ζηηγκή 
πνπ ην δηάβαζα. Έγξαθε φηη έλα δηεζλέο ζπλέδξην ηζηγθφλγθ επξφθεηην λα ζπκβεί, θαη φηη 
άλζξσπνη κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ δηαγσληζκφ. Ρν 
ζπλέδξην ήηαλ αλνηρηφ γηα φπνηνλ είρε ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο. Αθνχ ην δηάβαζα ήκνπλ 
αλαζηαησκέλνο γηα κέξεο. Νη ηθαλφηεηεο δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα επηδεηρηεί δεκνζίσο 
γηα αληαγσληζκφ. Δίλαη ληξνπή φηαλ νη άλζξσπνη ηηο επηδεηθλχνπλ δεκνζίσο. Νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη εζηηάδνληαη ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο εγθφζκηαο δσήο, νη 
δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ φκσο ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. 
 
Ξνην είλαη ην θίλεηξν πίζσ απφ ηελ αλαδήηεζε ηθαλνηήησλ; Ζ αλαδήηεζή ηνπο 
αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ηνπ λνπ θαη ηηο επηδηψμεηο ελφο αζθνπκέλνπ. Έλα άηνκν κε 
αθάζαξηεο επηδηψμεηο θαη αζηαζή λνπ είλαη απίζαλν λα έρεη ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο. Απηφ 
ζπκβαίλεη επεηδή, πξνηνχ θσηηζηείηε πιήξσο, απηφ πνπ αληηιακβάλεζηε σο θαιφ ή θαθφ 
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βαζίδεηαη ζηηο αξρέο απηνχ ηνπ θφζκνπ κφλν. Γελ κπνξείηε λα δείηε νχηε ηελ πξαγκαηηθή 
θχζε ησλ πξαγκάησλ νχηε ηηο θαξκηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Νη δηακάρεο, 
νη θσλέο θαη ε θαθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ γελληνχληαη απφ θαξκηθέο 
ζπλδέζεηο. Ξεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζα πξνθαιέζεηε παξά ζα βνεζήζεηε εάλ δελ 
κπνξείηε λα αληηιεθζείηε απηά ηα πξάγκαηα. Νη λφκνη απηνχ ηνπ θφζκνπ δηέπνπλ ηελ 
επγλσκνζχλε θαη ηελ αγαλάθηεζε, καδί κε ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο, ησλ θαζεκεξηλψλ 
αλζξψπσλ· νη αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα αζρνινχληαη κε απηά ηα πξάγκαηα. Ξξηλ θηάζεηε 
ηελ πιήξε Φψηηζε, απηφ πνπ βιέπεηε κε ηα κάηηα ζαο δελ είλαη απαξαίηεηα ε αιήζεηα. 
ηαλ έλαο άλζξσπνο ρηππάεη θάπνηνλ άιινλ, ίζσο ηαθηνπνηνχλ ηα θαξκηθά ηνπο ρξέε. Ζ 
εκπινθή ζαο ίζσο λα δπζθνιέςεη ηελ επίιπζε απηψλ ησλ ρξεψλ. Ρν θάξκα είλαη έλαο 
ηχπνο καχξεο χιεο πνπ πεξηβάιιεη ην αλζξψπηλν ζψκα. Έρεη πιηθή ππφζηαζε ζε κηα άιιε 
δηάζηαζε θαη κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ζε αξξψζηηα ή θαθνηπρία. 
 
Νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ελππάξρνπλ ζηνλ θαζέλα, θαη ην λφεκα είλαη φηη ρξεηάδεηαη λα 
αλαπηπρζνχλ θαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ κέζα απφ ζπλερή θαιιηέξγεηα. Θέιεηε λα είζηε 
αζθνχκελνο, εάλ φκσο επηδηψθεηε ηθαλφηεηεο κνλάρα, είζαζηε θνληφθζαικνη θαη ν λνπο 
ζαο δελ είλαη αγλφο. Γελ έρεη ζεκαζία γηα πνην ιφγν επηδηψθεηε ηθαλφηεηεο, ε επηδίσμή 
ζαο γηα απηέο είλαη γεκάηε κε εγσηζηηθά πξάγκαηα ηα νπνία ζα εκπνδίζνπλ ζίγνπξα ηελ 
θαιιηέξγεηά ζαο. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη δελ ζα απνθηήζεηε πνηέ ηθαλφηεηεο. 
 
(3) Ζ δηαρείξηζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ 
 
Θάπνηνη αζθνχκελνη δελ αζθνχληαη γηα πνιχ θαηξφ, αιιά παξ’ φια απηά ζέινπλ λα 
ζεξαπεχζνπλ αλζξψπνπο γηα λα δνπλ πσο είλαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο. ηαλ θάπνηνη απφ 
εζάο ρσξίο πςειφ δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ εθηείλεηε ην ρέξη ζαο θαη πξνζπαζείηε, 
απνξξνθάηε κέζα ζην ίδην ζαο ην ζψκα κηα κεγάιε πνζφηεηα καχξνπ, λνζεξνχ θαη 
αθάζαξηνπ ηζη πνπ ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Θαζψο δελ κπνξείηε λα απσζήζεηε 
ην λνζεξφ ηζη θαη ην ζψκα ζαο δελ έρεη πξνζηαηεπηηθή αζπίδα, ζρεκαηίδεηε έλα θνηλφ 
πεδίν κε ηνλ αζζελή. Γελ κπνξείηε λα ακπλζείηε ελάληηα ζην λνζεξφ ηζη ρσξίο πςειφ 
δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ. Ρν απνηέιεζκα είλαη φηη βηψλεηε κεγάιε δπζθνξία. Δάλ θαλέλαο δελ 
ζαο πξνζέρεη, κε ηνλ θαηξφ ζα γεκίζεηε νιφθιεξν ην ζψκα ζαο κε αζζέλεηα. Έηζη, θάπνηνο 
πνπ δελ έρεη πςειφ δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ δελ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ζεξαπεχζεη 
άιινπο. Κφλν ην άηνκν πνπ έρεη αλαπηχμεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη έρεη έλα νξηζκέλν 
επίπεδν δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηζηγθφλγθ γηα λα ζεξαπεχζεη 
άιινπο. Ξαξ’ φηη θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα 
ζεξαπεχνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν βξίζθνληαη ζε έλα αξθεηά ρακειφ επίπεδν, 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπζζσξεπκέλν δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ηνπο ‒ηελ ίδηα ηνπο ηελ ελέξγεηα‒ 
γηα λα ζεξαπεχνπλ. Θαζψο ην γθνλγθ είλαη ηαπηφρξνλα ελέξγεηα θαη λνήκνλ νλ, πνπ δελ 
είλαη εχθνιν λα ζπγθεληξσζεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθαηξείηε απφ ην γθνλγθ ζαο φηαλ ην 
εθπέκπεηε. Κε ηελ εθπνκπή ζαο ηνπ γθνλγθ, ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ πάλσ απφ ην θεθάιη ζαο 
ιηγνζηεχεη θαη εμαληιείηαη. Απιά δελ αμίδεη ηνλ θφπν. Έηζη δελ εγθξίλσ ηελ παξνρή 
ζεξαπείαο ζηνπο άιινπο φηαλ ην δπλακηθφ ζαο ηνπ γθνλγθ δελ είλαη πςειφ. Άζρεηα απφ ην 
πφζν ζπνπδαίεο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ζα ζπλερίδεηε λα θαηαλαιψλεηε ηελ 
δηθή ζαο ελέξγεηα. 
 
ισλ ησλ εηδψλ νη ηθαλφηεηεο ζα αλαδπζνχλ φηαλ ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ελφο αηφκνπ 
θηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Ξξέπεη λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
ην Ρξίηνπ ηνπ Κάηη αθφηνπ αλνηρηεί, αιιηψο ζα θιείζεη εάλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί πνηέ. 
Αιιά παξφια απηά δελ πξέπεη λα θνηηάδεη κέζα απφ απηφ ζπρλά. Θα θαηαλαισζεί πνιχ 
ελέξγεηα εάλ θνηηάδεη κέζα απφ απηφ πνιχ ζπρλά. Πεκαίλεη απηφ φηη δελ ζα πξέπεη λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηε πνηέ; Βεβαίσο θαη φρη. Δάλ δελ πξφθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε πνηέ, 
ηφηε πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λα [ην] θαιιηεξγνχκε; Ρν εξψηεκα είλαη ην πφηε λα ην 
ρξεζηκνπνηνχκε. Κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε κφλν φηαλ έρεηε θαιιηεξγεζεί κέρξη 
έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαη είζηε ζε ζέζε λα αλαπιεξψλεηε ηελ ελέξγεηά ζαο. ηαλ έλαο 
θαιιηεξγεηήο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ 
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κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη θαη λα αλαπιεξψζεη απηφκαηα φζν γθνλγθ θαη αλ εθπέκςεη 
θάπνηνο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ δηαηεξεί απηφκαηα ην επίπεδν ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ 
ελφο αζθνπκέλνπ, θαη ην γθνλγθ δελ ζα κεησζεί νχηε γηα κηα ζηηγκή. Απηφ είλαη έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ πξηλ 
επηηεπρζεί απηφ ην ζηάδην. 
 

 
4. Ρν Ρξίην Κάηη 

 
(1) Ρν άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ 
 
Ρν θχξην θαλάιη ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην θέληξν ηνπ κεηψπνπ θαη ζην 
ζεκείν βεινληζκνχ Πάλγθελ7. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη βιέπνπλ 
πξάγκαηα κε γπκλφ κάηη ιεηηνπξγεί φπσο θαη κηα θάκεξα: Ρν κέγεζνο ηνπ θαθνχ, ή ηεο 
ίξηδαο, ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο. 
Έπεηηα, δηα κέζνπ ησλ νπηηθψλ λεχξσλ, εηθφλεο ζα ζρεκαηηζηνχλ ζηελ επίθπζε, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Γηαπεξαζηηθήο ξαζεο είλαη 
απιά ε ηθαλφηεηα ηεο επίθπζεο λα θνηηάδεη απεπζείαο έμσ δηα κέζνπ ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ. 
Ρν Ρξίην Κάηη ελφο κέζνπ αλζξψπνπ είλαη θιεηζηφ, θαζψο ην θχξην θαλάιη ηνπ είλαη ζηελφ 
θαη ζθνηεηλφ. Γελ ππάξρεη δσηηθφ ηζη εθεί κέζα, δελ ππάξρεη θσηηζκφο. Θάπνηνη άλζξσπνη 
δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαζψο ηα θαλάιηα ηνπο είλαη θξαγκέλα. 
 
Γηα λα αλνηρηεί ην Ρξίην Κάηη, θαηά ηελ θαιιηέξγεηά καο εμαξηηφκαζηε είηε απφ εμσηεξηθή 
δχλακε είηε απφ ηνπο εαπηνχο καο γηα ηελ απεκπινθή ηνπ θαλαιηνχ. Ρν ζρήκα ηνπ 
θαλαιηνχ δηαθέξεη γηα θάζε άηνκν, πνηθίιινληαο απφ ην νβάι ζην ζηξνγγπιφ, απφ ην 
ξνκβνεηδέο ζην ηξηγσληθφ. ζν θαιχηεξα θαιιηεξγείζηε, ηφζν πην ζηξνγγπιφ ζα γίλεη ην 
θαλάιη. Γεχηεξνλ, ν ζίθνπ8 ζαο, ζάο δίλεη έλα κάηη. Δάλ θαιιηεξγείζηε απφ κφλνο ζαο ηφηε 
πξέπεη εζείο ν ίδηνο λα ην θαιιηεξγήζεηε. Ρξίηνλ, ρξεηάδεηαη λα έρεηε δσηηθφ ηζη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ. 
 
Ππλήζσο βιέπνπκε πξάγκαηα κε ην δεπγάξη ησλ καηηψλ καο θαη απηφ αθξηβψο ην δεπγάξη 
καηηψλ είλαη πνπ εκπνδίδεη ην θαλάιη κέζα απφ ην νπνίν βιέπνπκε άιιεο δηαζηάζεηο. 
Θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο αζπίδα, κπνξνχκε λα δνχκε κφλν αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
πιηθή καο δηάζηαζε. Ρν άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ ζάο επηηξέπεη λα βιέπεηε ρσξίο ηελ 
ρξήζε απηνχ ηνπ δεπγαξηνχ καηηψλ. Κπνξείηε επίζεο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα λα 
απνθηήζεηε Αιεζηλφ Κάηη αθφηνπ θηάζεηε ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν. Ρφηε κπνξείηε λα 
βιέπεηε κε ην Αιεζηλφ Κάηη ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ, ή κε ην Αιεζηλφ Κάηη ζην ζεκείν 
βεινληζκνχ Πάλγθελ. Πχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο ζρνιήο ηνπ Φν, θάζε πφξνο ηνπ 
ζψκαηνο είλαη έλα κάηη ‒ ππάξρνπλ κάηηα πάλσ ζε νιφθιεξν ην ζψκα. Πχκθσλα κε ην 
ηαντζηηθφ ζχζηεκα, θάζε ζεκείν βεινληζκνχ είλαη έλα κάηη. Ξαξ’ φια απηά ην θχξην 
θαλάιη βξίζθεηαη ζην Ρξίην Κάηη, θαη ζα πξέπεη λα αλνηρηεί πξψην. Πηα καζήκαηά κνπ, 
εγθαζηζηψ ζε φινπο πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην Ρξίην ζαο Κάηη. Ρα 
απνηειέζκαηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο δηαθνξέο ζηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 
αηφκνπ. Θάπνηνη άλζξσπνη βιέπνπλ κηα καχξε ηξχπα φκνηα κε έλα βαζχ πεγάδη. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ην θαλάιη ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ ηνπ είλαη ζθνηεηλφ. Άιινη βιέπνπλ κηα ιεπθή 
ζήξαγγα. Δάλ κπνξείηε λα δείηε αληηθείκελα κπξνζηά ζαο, ην Ρξίην ζαο Κάηη θνληεχεη λα 
αλνίμεη. Θάπνηνη βιέπνπλ αληηθείκελα λα πεξηζηξέθνληαη, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
εθεί απφ ηνλ ζίθνπ ζαο γηα λα αλνίμνπλ ην Ρξίην Κάηη. Θα είζηε ζε ζέζε λα δείηε αθφηνπ 
απνθξάμνπλ ην Ρξίην Κάηη. Θάπνηνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ έλα κεγάιν κάηη κέζα 
απφ ην Ρξίην ηνπο Κάηη, θαη λνκίδνπλ φηη είλαη ην κάηη ελφο Φν, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
είλαη ην δηθφ ηνπο κάηη. Απηνί είλαη ζπλήζσο άλζξσπνη κε αξθεηά θαιή εγγελή πνηφηεηα. 
 
Πχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά καο, ην Ρξίην Κάηη αλνίγεηαη γηα πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 
κηζνχο ζπκκεηέρνληεο θάζε θνξά πνπ δίλνπκε δηαιέμεηο. Έλα πξφβιεκα πνπ ίζσο 
πξνθχςεη κεηά ην άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ, είλαη φηη έλα άηνκν κε ρακεινχ επηπέδνπ 
ραξαθηήξα κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ρξίην Κάηη γηα λα θάλεη θαθά πξάγκαηα. 
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Γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, αλνίγσ ην Ρξίην ζαο Κάηη απεπζείαο ζην 
επίπεδν ηεο ξαζεο ηεο Πνθίαο. Ή, κε άιια ιφγηα, ζε έλα πξνρσξεκέλν επίπεδν ην νπνίν 
ζαο επηηξέπεη λα δείηε απεπζείαο ζθελέο απφ άιιεο δηαζηάζεηο θαη λα δείηε πξάγκαηα πνπ 
εκθαλίδνληαη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα, επηηξέπνληάο ζαο λα ηα πηζηέςεηε. Απηφ εληζρχεη ηελ 
εκπηζηνζχλε ζαο ζηελ θαιιηέξγεηα. Ν ραξαθηήξαο ησλ αηφκσλ πνπ κφιηο μεθίλεζαλ λα 
αζθνχληαη δελ έρεη θηάζεη αθφκα ην επίπεδν ησλ εμαηξεηηθψλ αλζξψπσλ. Έρνπλ ηελ ηάζε 
λα δηαπξάμνπλ αδηθίεο αθφηνπ απνθηήζνπλ ππεξθπζηθά πξάγκαηα. Αο δψζνπκε έλα 
αζηείν παξάδεηγκα: Δάλ πεξπαηνχζαηε ζηνλ δξφκν θαη πεξλνχζαηε κπξνζηά απφ ηνλ 
πάγθν ελφο ιαρεηνπψιε, ίζσο λα ήζαζηαλ ζε ζέζε λα θχγεηε κε ηνλ ηπρεξφ ιαρλφ. Απηφ 
δελ ζα επηηξαπεί λα ζπκβεί ‒ απιά ην θέξλνπκε ζαλ παξάδεηγκα. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη 
φηη αλνίγνπκε ην Ρξίην Κάηη γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, έηζη αο ππνζέζνπκε φηη ην 
Ρξίην Κάηη ηνπ θαζελφο αλνηγφηαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν: Απιά θαληαζηείηε εάλ ν 
θαζέλαο κπνξνχζε λα δεη κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ή λα δεη αληηθείκελα πίζσ απφ 
ηνίρνπο ‒ ζα κπνξνχζακε λα απνθαινχκε ηελ θνηλσλία απηή αθφκα αλζξψπηλε; Ζ 
αλζξψπηλε θνηλσλία ζα δηαηαξαζζφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ, έηζη δελ επηηξέπεηαη θαη νχηε 
είλαη εθηθηφ. Δπηπιένλ, δελ ζα σθεινχζε θαζφινπ ηνπο αζθνχκελνπο θαη ην κφλν πνπ ζα 
έθαλε είλαη λα ηξνθνδνηήζεη ηηο πξνζθνιιήζεηο. Έηζη δελ ζα αλνίμνπκε ην Ρξίην ζαο Κάηη 
ζε ρακειφ επίπεδν. Αληηζέησο, ζα ην αλνίμνπκε θαηεπζείαλ ζε πςειφ επίπεδν. 
 
(2) Ρα επίπεδα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ 
 
Ρν Ρξίην Κάηη έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα· ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα βιέπεη 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Πχκθσλα κε ηνλ Βνπδηζκφ ππάξρνπλ πέληε επίπεδα: ε Παξθηθή 
ξαζε, ε Νπξάληα ξαζε, ε ξαζε ηεο Πνθίαο, ε ξαζε ηνπ Φα θαη ε ξαζε ηνπ Φν. 
Θάζε επίπεδν ρσξίδεηαη ζε αλψηεξα, κέζα θαη θαηψηεξα επίπεδα. ηαλ θάπνηνο είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Νπξάληαο ξαζεο ή ζε ρακειφηεξν κπνξεί λα παξαηεξήζεη κφλν ηνλ πιηθφ 
καο θφζκν. Κφλν φηαλ θάπνηνο είλαη ζην επίπεδν ηεο ξαζεο ηεο Πνθίαο ή πην ςειά ζα 
κπνξέζεη λα παξαηεξήζεη άιιεο δηαζηάζεηο. Απηνί νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
Γηαπεξαζηηθήο ξαζεο είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηα πξάγκαηα κε αθξίβεηα, κε επθξίλεηα 
κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Απηά πνπ είλαη ζε ζέζε λα δνπλ φκσο 
είλαη κφλν ζε απηφλ ηνλ πιηθφ θφζκν θαη δελ μεπεξλάλε ηελ δηάζηαζε ζηελ νπνία 
ππάξρνπκε· δελ ζεσξείηαη φηη έρεη επηηεπρζεί πςειφ επίπεδν ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ. 
 
Ρν επίπεδν ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ ελφο αηφκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ δσηηθνχ ηζη 
πνπ έρεη, θαζψο επίζεο θαη απφ ην πιάηνο, ηελ θσηεηλφηεηα θαη ηνλ βαζκφ θξαγκνχ ηνπ 
θχξηνπ θαλαιηνχ. Ρν εζσηεξηθφ, δσηηθφ ηζη παίδεη θαίξην ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
βαζκνχ αλνίγκαηνο ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα εχθνιν λα αλνηρηεί ην Ρξίην Κάηη 
γηα ηα παηδηά θάησ ηνλ έμη εηψλ. Γελ ρξεηάδεηαη θαλ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ρέξη κνπ, θαζψο 
κε ην πνπ αξρίδσ λα κηιάσ αλνίγεη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα παηδηά δελ έρνπλ επεξεαζηεί 
θαη ηφζν απφ ηνλ πιηθφ καο θφζκν θαη δελ έρνπλ θάλεη πνιιά άζρεκα πξάγκαηα ζηηο δσέο 
ηνπο. Ρν δσηηθφ ηνπο ηζη έρεη δηαηεξεζεί θαιά. Ρν Ρξίην Κάηη ελφο παηδηνχ ειηθίαο άλσ 
ησλ έμη γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξν λα αλνίμεη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμσηεξηθψλ 
επηξξνψλ θαζψο κεγαιψλνπλ. Ππγθεθξηκέλα, ε θαθή παηδεία, ην λα είλαη θαθνκαζεκέλν, 
θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ αλεζηθφηεηα κπνξνχλ λα θάλνπλ ην δσηηθφ ηζη λα ραζεί. Θα 
εμαθαληζηεί νινθιεξσηηθά εάλ ην άηνκν θηάζεη σο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Έλα άηνκν 
ηνπ νπνίνπ ην δσηηθφ ηζη έρεη ραζεί νινθιεξσηηθά κπνξεί λα ην επαλαθηήζεη βαζκηαία 
κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα, αιιά απαηηείηαη κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο θαη εληαηηθή 
πξνζπάζεηα. Έηζη, ην δσηηθφ ηζη είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκν. 
 
Γελ πξνηείλσ λα αλνηρηεί ην Ρξίην Κάηη ελφο αηφκνπ ζην επίπεδν ηεο Νπξάληα ξαζεο, 
επεηδή εάλ ν αζθνχκελνο κε ρακειφ δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ θνηηάδεη αληηθείκελα ζα ράλεη 
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φηη έρεη ζπγθεληξψζεη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Ρν Ρξίην 
Κάηη κπνξεί λα θιείζεη μαλά εάλ ραζεί πνιχ κεγάιε πνζφηεηα δσηηθήο ελέξγεηαο. Δάλ 
θιείζεη δελ ζα είλαη εχθνιν λα αλνηρηεί μαλά. Έηζη ζπλήζσο αλνίγσ ην Ρξίην Κάηη ησλ 
αλζξψπσλ ζην επίπεδν ηεο ξαζεο ηεο Πνθίαο. Αλεμαξηήησο ηνπ πφζν θαζαξή ή ζνιή 
είλαη ε φξαζε ελφο θαιιηεξγεηή, ζα είλαη ζε ζέζε λα δεη αληηθείκελα ζε άιιεο δηαζηάζεηο. 
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Δπεηδή νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ ηηο εγγελείο ηνπο πνηφηεηεο, άιινη βιέπνπλ θαζαξά, 
άιινη βιέπνπλ αλά δηαζηήκαηα, θαη άιινη βιέπνπλ ζακπά. Αιιά ην ιηγφηεξν πνπ ζα είζηε 
ζε ζέζε λα δείηε ζα είλαη θσο. Απηφ βνεζάεη ζηελ πξφνδν ελφο θαιιηεξγεηή πξνο ηα 
πςειά επίπεδα. Απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ θαζαξά κπνξνχλ λα ην δηνξζψζνπλ κέζα 
απφ ηελ θαιιηέξγεηα. 
 
Άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ ιηγφηεξν δσηηθφ ηζη βιέπνπλ κφλν αζπξφκαπξεο εηθφλεο κέζα 
απφ ην Ρξίην Κάηη. Ρν Ρξίην Κάηη ελφο αηφκνπ πνπ έρεη πεξηζζφηεξν δσηηθφ ηζη κπνξεί λα 
δεη ζθελέο κε ρξψκα θαη κε θαζαξφηεξεο κνξθέο. ζν πεξηζζφηεξν ην δσηηθφ ηζη, ηφζν 
κεγαιχηεξε ε επθξίλεηα. κσο θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθφ. Θάπνηνη γελληνχληαη κε ην 
Ρξίην Κάηη αλνηρηφ ελψ γηα άιινπο ίζσο λα είλαη θαιά θξαγκέλν. Θαζψο ην Ρξίην Κάηη 
αλνίγεη, ε εηθφλα κνηάδεη κε έλα ινπινχδη πνπ αλζίδεη, αλνίγεη ε κία ζηξψζε κεηά ηελ 
άιιε. Θαηά ηνλ δηαινγηζκφ ζαο ζα αλαθαιχςεηε φηη ππάξρεη θσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρξίηνπ 
Καηηνχ ζαο. Πηελ αξρή ην θσο δελ είλαη θαη ηφζν δπλαηφ, ελψ αξγφηεξα γίλεηαη θφθθηλν. 
Ρν Ρξίην Κάηη νξηζκέλσλ αλζξψπσλ είλαη ζθξαγηζκέλν, έηζη νη αξρηθέο ζσκαηηθέο 
αηζζήζεηο ίζσο λα είλαη πνιχ ηζρπξέο. Νη άλζξσπνη απηνί ζα ληψζνπλ ηνπο κπο γχξσ απφ 
ην θχξην θαλάιη θαζψο θαη ην ζεκείν βεινληζκνχ Πάλγθελ λα ζθίγγνληαη, ζαλ λα πηέδνληαη 
θαη λα σζνχληαη πξνο ηα κέζα. Αξρίδνπλ λα ληψζνπλ ηνπο θξνηάθνπο θαη ηα κέησπα ηνπο 
ζαλ λα πξήδνληαη θαη λα πνλνχλ. Απηά είλαη ζπκπηψκαηα ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ Ρξίηνπ 
Καηηνχ. Έλαο άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ ην Ρξίην Κάηη αλνίγεη εχθνια, είλαη πεξηζηαζηαθά ζε 
ζέζε λα βιέπεη νξηζκέλα πξάγκαηα. Θαηά ηηο δηαιέμεηο κνπ θάπνηνη άλζξσπνη 
αζπλαίζζεηα βιέπνπλ ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ. Ζ εηθφλα φκσο ράλεηαη φηαλ 
πξνζπαζήζνπλ λα θνηηάμνπλ, δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη άλζξσπνη απηνί 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιηθά ηνπο κάηηα ηε ζηηγκή εθείλε. ηαλ κπνξείηε λα δείηε θάπνηα 
πξάγκαηα κε ηα κάηηα ζαο θιεηζηά, πξνζπαζήζηε λα παξακείλεηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 
φξαζεο, θαη ζηαδηαθά ζα κπνξέζεηε λα δείηε πξάγκαηα πην θαζαξά. Δάλ ζέιεηε λα 
θνηηάμεηε πην πξνζεθηηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα δηθά ζαο κάηηα 
θαη ηα νπηηθά λεχξα. Ρφηε δελ ζα δείηε ηίπνηα. 
 
Νη δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ην Ρξίην Κάηη βιέπεη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ 
Ρξίηνπ Καηηνχ ηνπ αηφκνπ. Θάπνηεο εξεπλεηηθέο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο αδπλαηνχλ λα 
θαηαιάβνπλ απηήλ ηελ αξρή θαη απηφ εκπνδίδεη θάπνηα πεηξάκαηα πάλσ ζην ηζηγθφλγθ 
απφ ην λα επηηχρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Απφ θαηξφ ζε θαηξφ ηα πεηξάκαηα 
έρνπλ δείμεη αθφκα θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηλζηηηνχην ζρεδίαζε 
κία κέζνδν γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ. Εεηήζαλε απφ δαζθάινπο ηνπ 
ηζηγθφλγθ λα δνχλε ην πεξηερφκελν ελφο ζθξαγηζκέλνπ θνπηηνχ. Δπεηδή ηα επίπεδα ηνπ 
Ρξίηνπ Καηηνχ εθείλσλ ησλ δαζθάισλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 
δηαθνξεηηθέο. Ρφηε, ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ζεψξεζε ην Ρξίην Κάηη σο ςεχηηθε θαη 
πιαζηή έλλνηα. Θάπνηνο κε Ρξίην Κάηη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ πεηπραίλεη ζπλήζσο 
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ηέηνηνπ είδνπο πεηξάκαηα, επεηδή ην Ρξίην ηνπ Κάηη έρεη 
αλνηρηεί ζην επίπεδν ηεο Νπξάληαο ξαζεο ‒ επίπεδν πνπ είλαη θαηάιιειν κφλν γηα ηελ 
παξαηήξεζε αληηθεηκέλσλ ζε απηή ηελ πιηθή δηάζηαζε. Έηζη νη άλζξσπνη πνπ δελ 
θαηαιαβαίλνπλ ην Ρξίην Κάηη λνκίδνπλ φηη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 
ηθαλφηεηεο. ια ηα αληηθείκελα, νξγαληθά θαη αλφξγαλα, εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθά 
ζρήκαηα θαη κνξθέο ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κφιηο θαηαζθεπαζηεί 
έλα γπάιηλν πνηήξη, ζε κηα άιιε δηάζηαζε ζα αξρίζεη λα ππάξρεη έλα λνήκνλ νλ. 
Δπηπιένλ, πξηλ ππάξμεη σο απηφ ην νλ, πνιχ πηζαλφ λα είρε ππάξμεη σο θάηη άιιν. ηαλ ην 
Ρξίην Κάηη είλαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν, ην άηνκν ζα βιέπεη ην πνηήξη. Πε έλα πςειφ 
επίπεδν ζα βιέπεη ην νλ πνπ ππάξρεη ζηελ άιιε δηάζηαζε. Πε αθφκα πςειφηεξν επίπεδν 
ην άηνκν ζα δεη ηελ πιηθή κνξθή πνπ είρε πξηλ ηελ χπαξμε ηνπ λνήκνλνο απηνχ φληνο. 
 
(3) Γηφξαζε 
 
Κεηά ην άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ, ε ηθαλφηεηα ηεο Γηφξαζεο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ ζα 
αλαδπζεί θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα 
καθξηά. Θάζε άηνκν θαηαιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Κέζα ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο 
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είλαη ηφζν κεγάινο φζν έλα ζχκπαλ. Δληφο κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαη θαζνξηζκέλεο 
δηάζηαζεο, έρεη έλαλ θαζξέπηε κπξνζηά απφ ην κέησπφ ηνπ, ν νπνίνο φκσο είλαη αφξαηνο 
ζηε δηθή καο δηάζηαζε. ινη έρνπλ έλαλ θαζξέπηε, αιιά ν θαζξέπηεο ελφο κε 
αζθνχκελνπ θνηηάδεη πξνο ηα κέζα. Γηα ηνπο αζθνχκελνπο ν θαζξέπηεο πεξηζηξέθεηαη 
αξγά. Κφιηο πεξηζηξαθεί, ν θαζξέπηεο κπνξεί λα ζπιιάβεη εθείλν πνπ ν αζθνχκελνο ζέιεη 
λα δεη. Πηελ ζπγθεθξηκέλε δηθή ηνπ δηάζηαζε είλαη αξθεηά κεγάινο. Θαζψο ην ζψκα ηνπ 
είλαη ζρεηηθά κεγάιν, ζρεηηθά κεγάινο ζα είλαη θαη ν θαζξέπηεο ηνπ. ,ηη ζέιεη λα δεη ν 
θαιιηεξγεηήο κπνξεί λα απεηθνληζηεί πάλσ ζηνλ θαζξέπηε. Κφιηο φκσο απνηππσζεί ε 
εηθφλα, αθφκα δελ ζα κπνξεί λα ηελ δεη, θαζψο ε εηθφλα πξέπεη λα παξακείλεη ζην 
θαζξέπηε γηα ιίγν. Έπεηηα ν θαζξέπηεο ζα γπξίζεη θαη ζα ηνπ επηηξέςεη λα δεη ηα 
αληηθείκελα πνπ ζπλέιαβε. Κεηά πεξηζηξέθεηαη μαλά, γπξίδνληαο πίζσ γξήγνξα, θαη 
πεξηζηξέθεηαη κπξνο πίζσ αζηακάηεηα. Ρν θηλεκαηνγξαθηθφ θηικ θηλείηαη κε ηαρχηεηα 
είθνζη ηεζζάξσλ θαξέ ην δεπηεξφιεπην γηα ηελ παξαγσγή ζπλερνχο θίλεζεο. Ζ ηαρχηεηα 
κε ηελ νπνία ν θαζξέπηεο πεξηζηξέθεηαη είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ, θαη έηζη νη 
εηθφλεο εκθαλίδνληαη ζπλερείο θαη θαζαξέο. Απηή είλαη ε Γηφξαζε θαη ε αξρή ηεο 
Γηφξαζεο είλαη ηφζν απιή. Απηφ ήηαλ κεγάιν κπζηηθφ, ην έρσ φκσο απνθαιχςεη ζε ιίγεο 
κφλν γξακκέο. 
 
(4) Γηαζηάζεηο 
 
Απφ ηελ δηθή καο ζθνπηά, νη δηαζηάζεηο είλαη πάξα πνιχ πεξίπινθεο. Ζ αλζξσπφηεηα 
γλσξίδεη κφλν ηελ δηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία ηα αλζξψπηλα φληα ππάξρνπλ απηήλ ηε 
ζηηγκή, ελψ δελ έρνπλ αθφκα αλαθαιπθζεί ή εμεξεπλεζεί άιιεο δηαζηάζεηο. ζνλ αθνξά 
άιιεο δηαζηάζεηο, εκείο νη δάζθαινη ηζηγθφλγθ έρνπκε δεη δεθάδεο επίπεδα δηαζηάζεσλ. 
Κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ζεσξεηηθά, παξφιν πνπ δελ έρνπλ αθφκα απνδεηρηεί απφ ηελ 
επηζηήκε. Ξαξφιν πνπ νξηζκέλνη άλζξσπνη δελ παξαδέρνληαη ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ 
πξαγκάησλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ εθδεισζεί ζηελ δηθή καο δηάζηαζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ππάξρεη έλα κέξνο πνπ νλνκάδεηαη ην Ρξίγσλν ησλ Βεξκνχδσλ (ή ην 
«Ρξίγσλν ηνπ Γηαβφινπ»). Έλαο αξηζκφο πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ έρνπλ εμαθαληζηεί ζε 
απηήλ ηελ πεξηνρή. Δκθαλίζηεθαλ φκσο θαη πάιη κεηά απφ ρξφληα. Θαλέλαο δελ κπνξεί λα 
εμεγήζεη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, θαζψο θαλείο δελ έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο 
ζθέςεο θαη ζεσξηψλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην Ρξίγσλν απνηειεί πχιε πξνο κηα άιιε 
δηάζηαζε. Ζ θαηάζηαζή ηνπ είλαη απξφβιεπηε, αληίζεηα απφ ηηο θαλνληθέο καο πφξηεο 
πνπ έρνπλ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Έλα πινίν κπνξεί εχθνια λα πεξάζεη ζε άιιε δηάζηαζε 
εάλ πεξλάεη ηελ ζηηγκή πνπ ε πφξηα ηπραίλεη λα είλαη αλνηρηή. Ρα αλζξψπηλα φληα δελ 
κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ, θαη εηζέξρνληαη ζηελ άιιε 
δηάζηαζε ζηηγκηαία. Νη δηαθνξέο ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν αλάκεζα ζε εθείλε ηελ 
δηάζηαζε θαη ηελ δηθή καο δηάζηαζε δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε ρηιηφκεηξα ‒ 
απφζηαζε ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ εθεί κπνξεί λα πεξηέρεηαη κέζα ζε έλα ζεκείν εδψ. 
Γειαδή, κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζην ίδην ζεκείν θαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Ρν πινίν εηζέξρεηαη 
γηα κηα ζηηγκή θαη ηπραία εμέξρεηαη θαη πάιη. κσο έρνπλ πεξάζεη δεθαεηίεο ζε απηφλ ηνλ 
θφζκν, θαζψο ν ρξφλνο είλαη δηαθνξεηηθφο ζηηο δχν δηαζηάζεηο. πάξρνπλ επίζεο εληαίνη 
θφζκνη ζε θάζε δηάζηαζε. Κνηάδεη κε ηα κνληέια ησλ αηνκηθψλ δνκψλ φπνπ κηα κπάια 
ζπλδέεηαη κε κηα άιιε κε έλα λήκα πεξηιακβάλνληαο πνιιέο κπάιεο θαη λήκαηα. Δίλαη 
πνιχ πεξίπινθν. 
 
Έλαο Βξεηαλφο πηιφηνο εθηεινχζε κηα απνζηνιή ηέζζεξα ρξφληα πξηλ ηνλ 2ν Ξαγθφζκην 
Ξφιεκν. Πηα κηζά ηεο πηήζεο ζπλάληεζε κηα δπλαηή θαηαηγίδα. Σάξηλ ηεο εκπεηξίαο ηνπ, 
ήηαλ ζε ζέζε λα βξεη έλα εγθαηαιειεηκκέλν αεξνδξφκην. Ρελ ζηηγκή πνπ ην αεξνδξφκην 
θάλεθε κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ, κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα εκθαλίζηεθε: Μαθληθά ε 
κέξα ήηαλ ειηφινπζηε θαη ρσξίο ζχλλεθα, ζαλ λα είρε αλαδπζεί απφ άιινλ θφζκν. Ρα 
αεξνπιάλα ζην αεξνδξφκην ήηαλ βακκέλα θίηξηλα, θαη νη άλζξσπνη ήηαλ απαζρνιεκέλνη 
κε εξγαζίεο ζην έδαθνο. Ρνπ θάλεθε πνιχ πεξίεξγν! Θαλέλαο δελ ηνπ έδσζε ζεκαζία 
αθφηνπ πξνζγεηψζεθε· αθφκα θαη ν πχξγνο ειέγρνπ δελ επηθνηλψλεζε καδί ηνπ. Ν πηιφηνο 
ηφηε απνθάζηζε λα θχγεη θαζψο ν νπξαλφο είρε θαζαξίζεη. Ξέηαμε πάιη, θαη ηελ ζηηγκή 
πνπ ήηαλ ζηελ ίδηα απφζηαζε απφ ηελ νπνία είρε δεη ην αεξνδξφκην πξηλ ιίγν, 
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μαλαβξέζεθε κέζα ζε κηα θαηαηγίδα. Ρειηθά θαηάθεξε λα επηζηξέςεη ζηελ βάζε ηνπ. 
Αλέθεξε ην πεξηζηαηηθφ θαη αθφκα θαη έγξαςε γη απηφ ζηελ αλαθνξά πηήζεο. Αιιά νη 
αλψηεξνί ηνπ δελ ηνλ πίζηεςαλ. Ρέζζεξα ρξφληα κεηά, ν 2νο Ξαγθφζκηνο Ξφιεκνο 
μέζπαζε θαη κεηαθέξζεθε ζε εθείλν ην ίδην εγθαηαιειεηκκέλν αεξνδξφκην. Ακέζσο 
ζπκήζεθε φηη ήηαλ αθξηβψο ε ίδηα ζθελή πνπ είρε δεη πξηλ ηέζζεξα ρξφληα. Δκείο νη 
δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ μέξνπκε πσο λα ην εμεγήζνπκε. Έθαλε πξφσξα απηφ πνπ ζα 
έθαλε ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα. Ξξνηνχ ην γεγνλφο ιάβεη ρψξα, είρε πάεη εθεί θαη έπαημε 
ηνλ ξφιν ηνπ πξφσξα. Ρα πξάγκαηα έπεηηα γχξηζαλ ζηελ ζσζηή ηνπο ζεηξά. 
 

 
5. Νη ζεξαπείεο ηζηγθφλγθ θαη νη ζεξαπείεο ησλ λνζνθνκείσλ 

 
Πε ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη ζεξαπείεο ηζηγθφλγθ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 
ζεξαπείεο πνπ παξέρνπλ ηα λνζνθνκεία. Νη δπηηθέο ζεξαπείεο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο 
ηεο θνηλσλίαο ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ. Ξαξφιν πνπ θαηέρνπλ κέζα, φπσο ηηο 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηηο εμεηάζεηο κε αθηίλεο Σ, κπνξνχλ κφλν λα παξαηεξήζνπλ 
ηελ πεγή ηεο αζζέλεηαο ζε απηήλ ηελ δηάζηαζε, φρη ηελ ζεκειηψδε αηηία πνπ πθίζηαηαη ζε 
άιιεο δηαζηάζεηο. Αδπλαηνχλ ινηπφλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο. Ζ 
θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα αθαηξέζεη ή λα απνκαθξχλεη ηελ αηηία ηεο αξξψζηηαο ηνπ 
αζζελνχο (ε νπνία ζεσξείηαη παζνγφλνο παξάγνληαο απφ ηνπο δπηηθνχο γηαηξνχο, θαη 
θάξκα απφ ην ηζηγθφλγθ) εάλ απηφο δελ είλαη ζνβαξά άξξσζηνο. Ρα θάξκαθα δελ ζα είλαη 
απνηειεζκαηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αζζέλεηα είλαη ζνβαξή, θαζψο είλαη πηζαλφ λα κελ 
κπνξεί ν αζζελήο λα αληέμεη απμεκέλεο δφζεηο. Γελ πεξηνξίδνληαη φιεο νη αζζέλεηεο ζηα 
Ρξία Βαζίιεηα, θαζψο νξηζκέλεο είλαη πνιχ ζνβαξέο θαη μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ Ρξηψλ 
Βαζηιείσλ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ηα λνζνθνκεία αδπλαηνχλ λα ηηο 
ζεξαπεχζνπλ. 
 
Ζ θηλέδηθε ηαηξηθή απνηειεί ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή επηζηήκε ηεο ρψξαο καο. Δίλαη 
αδηαρψξηζηε απφ ηηο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Νη αξραίνη άλζξσπνη έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Νη αθφινπζνη ηνπ Θνκθνχθηνπ, νη Ραντζηέο, νη 
Βνπδηζηέο ‒αθφκα θαη νη καζεηέο ηνπ Θνκθνπθηαληζκνχ‒ ζεσξνχζαλ φινη ζεκαληηθφ ηνλ 
δηαινγηζκφ. Ν δηαινγηζκφο ζεσξνχληαλ θάπνηε ηθαλφηεηα. Κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 
αλέπηπζζαλ ην γθνλγθ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ρσξίο θαλ λα θάλνπλ θηλήζεηο. Γηα πνηνλ 
ιφγν ν θηλέδηθνο βεινληζκφο ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζεη κε ηφζε αθξίβεηα ηνπο 
κεζεκβξηλνχο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο; Γηαηί ηα ζεκεία βεινληζκνχ δελ ζπλδένληαη 
νξηδνληίσο; Γηαηί δελ δηαζηαπξψλνληαη θαη γηαηί ζπλδένληαη θάζεηα; Ξσο 
ραξηνγξαθήζεθαλ κε ηφζε αθξίβεηα; Νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ ππεξθπζηθέο 
ηθαλφηεηεο κπνξνχλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα λα δνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ απεηθφληδαλ 
εθείλνη νη Θηλέδνη γηαηξνί. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη δηάζεκνη γηαηξνί ηεο αξραίαο Θίλαο 
γεληθά θαηείραλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Θαηά ηελ θηλεδηθή ηζηνξία, γηαηξνί φπσο ν Ιη 
Πηηδέλ, Πνπλ Πηκηάν, Κπηέλ Ρζνπέ θαη Σνχα Ρνχν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ζπνπδαίνη 
δάζθαινη ηζηγθφλγθ κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Θαηά ηελ δηάδνζή ηεο κέρξη ζήκεξα, ε 
θηλέδηθε ηαηξηθή έρεη ράζεη ην ζηνηρείν ησλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη έρεη θξαηήζεη 
κφλν ηηο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Πην παξειζφλ, νη Θηλέδνη γηαηξνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 
κάηηα ηνπο (κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο) γηα ηε δηάγλσζε αζζελεηψλ. Αξγφηεξα αλέπηπμαλ 
θαη ηελ εηδηθή κέζνδν γηα λα κεηξάλε ηνλ ζθπγκφ. Δάλ νη ηθαλφηεηεο γίλνληαλ θαη πάιη 
κέξνο ησλ θηλέδηθσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε δπηηθή ηαηξηθή δελ 
ζα κπνξνχζε λα πξνθηάζεη ηελ θηλέδηθε ηαηξηθή γηα πνιιά ρξφληα. 
 
Ζ ζεξαπεία ηζηγθφλγθ εμαιείθεη ηελ ζεκειηαθή αηηία ηεο αζζέλεηαο. Θεσξψ ηηο αζζέλεηεο 
ζαλ έλαλ ηχπν θάξκα θαη ε ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο απνηειεί κείσζε απηνχ ηνπ θάξκα. 
Θάπνηνη δάζθαινη ηζηγθφλγθ ζεξαπεχνπλ άιινπο αλζξψπνπο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ 
ηεο εθθέλσζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ ηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο αζζελείο λα εμαιείςνπλ ην 
καχξν ηζη. Νη δάζθαινη πνπ είλαη ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδν εθθελψλνπλ ην καχξν ηζη, 
ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ ηελ ζεκειηψδε αηηία ηνπ καχξνπ ηζη. Έηζη ην καχξν ηζη ζα 
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επηζηξέςεη θαη ε αζζέλεηα ζα επαλεκθαληζηεί. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην καχξν ηζη δελ είλαη 
ε αηηία ηεο αζζέλεηαο ‒ ε χπαξμε ηνπ καχξνπ ηζη θάλεη ηνλ αζζελή κφλν λα ληψζεη 
δπζάξεζηα. Ζ ζεκειηψδεο αηηία ηεο αξξψζηηαο ηνπ αζζελνχο είλαη έλα λνήκνλ νλ ην νπνίν 
ππάξρεη ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Ξνιινί δάζθαινη ηζηγθφλγθ δελ ην γλσξίδνπλ απηφ. Θαζψο 
ην λνήκνλ νλ είλαη ηζρπξφ, νη θνηλνί άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ην αγγίμνπλ, νχηε θαη 
ζα ην ηνικνχζαλ. Ζ κέζνδνο ζεξαπείαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ εζηηάδεη θαη μεθηλά απφ εθείλν 
ην λνήκνλ νλ, αθαηξψληαο ηε ζεκειηψδε αηηία ηεο αζζέλεηαο. Δπηπιένλ, ηνπνζεηείηαη κηα 
αζπίδα ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ψζηε ε αζζέλεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εηζβάιεη μαλά. 
 
Ρν ηζηγθφλγθ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη, αιιά δελ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηηο ζπλζήθεο ηεο 
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Θα δηαηάξαδε ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ησλ θαζεκεξηλψλ 
αλζξψπσλ εάλ εθαξκνδφηαλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη. Ρα 
ζεξαπεπηηθά ηνπ απνηειέζκαηα δελ ζα ήηαλ θαιά. πσο ίζσο μέξεηε, θάπνηνη άλζξσπνη 
έρνπλ αλνίμεη δηαγλσζηηθέο θιηληθέο ηζηγθφλγθ, λνζνθνκεία ηζηγθφλγθ θαζψο θαη θέληξα 
απνθαηάζηαζεο ηζηγθφλγθ. Νη ζεξαπείεο ηνπο ίζσο ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο πξνηνχ 
αλνίμνπλ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Κφιηο αλνίμνπλ κηα επηρείξεζε γηα λα ζεξαπεχνπλ, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πέθηεη θαηαθφξπθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη 
απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξθπζηθέο κεζφδνπο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο 
εξγαζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Αλ θάηη ηέηνην γίλεη, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζίγνπξα ζα ππνβαζκηζηεί ζε επίπεδν ηφζν ρακειφ φζν εθείλν 
ησλ κεζφδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 
 
Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηθαλφηεηεο γηα λα εμεηάζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ην έλα ζηξψκα κεηά ην άιιν, κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ ηεο 
εγθάξζηαο ηνκήο ηεο ηαηξηθήο. Ν καιαθφο ηζηφο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηνο 
είλαη νξαηφ. Αλ θαη ε ζεκεξηλή αμνληθή ηνκνγξαθία είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη κε 
επθξίλεηα, ε ρξήζε ελφο κεραλήκαηνο είλαη απαξαίηεηε. Δίλαη ρξνλνβφξα, απαηηεί κεγάιε 
πνζφηεηα θηικ, θαη είλαη πνιχ αξγή θαη δαπαλεξή. Γελ είλαη ηφζν εχρξεζηε ή αθξηβήο 
φζν νη αλζξψπηλεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Κε ην λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο γηα κηα 
γξήγνξε εμέηαζε, νη δάζθαινη ηζηγθφλγθ κπνξνχλ λα δνπλ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
αζζελνχο άκεζα θαη θαζαξά. Γελ πξφθεηηαη γηα «πξνεγκέλε ηερλνινγία»; Δίλαη αθφκα πην 
πξνεγκέλε απφ απηά πνπ ζεσξνχληαη πξνεγκέλε ηερλνινγία απηέο ηηο κέξεο. Απηή φκσο ε 
ηθαλφηεηα ππήξρε ζηελ αξραία Θίλα ‒ ήηαλ αξραίνπ ηχπνπ «πξνεγκέλε ηερλνινγία.» Ν 
γηαηξφο Σνχα Ρνχν αλαθάιπςε έλαλ φγθν ζηνλ εγθέθαιν ηνπ [ζηξαηησηηθνχ εγέηε] Ρζάν 
Ρζάν θαη ήζειε λα ηνλ εγρεηξήζεη. Ν Ρζάν Ρζάν δηέηαμε λα ζπιιεθζεί ν Σνχα Ρνχν θαζψο 
δελ ηνλ πίζηεςε θαη λφκηδε φηη ήηαλ ζρέδην γηα λα ηνπ θάλνπλ θαθφ. Ν Ρζάν Ρζάν ηειηθά 
πέζαλε σο απνηέιεζκα ηνπ φγθνπ ζηνλ εγθέθαιν. Ξνιινί ζπνπδαίνη Θηλέδνη γηαηξνί θαηά 
ηελ ηζηνξία πξαγκαηηθά θαηείραλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Απιά νη άλζξσπνη ηεο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο επηδηψθνπλ καλησδψο ηα πξαθηηθά πξάγκαηα θαη έρνπλ μεράζεη ηνπο 
ηξφπνπο ησλ αξραίσλ. 
 
Ζ δηθή καο πςεινχ επηπέδνπ θαιιηέξγεηα ηζηγθφλγθ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηα 
πξάγκαηα ηεο παξάδνζεο, λα ηα ζπλερίζεη θαη λα ηα εμειίμεη κέζα απφ ηελ εμάζθεζή καο, 
θαζψο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 
 

 
6. Ρν ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν θαη ν Βνπδηζκφο 

 
πάξρεη θάηη πνπ πνιινί άλζξσπνη ζθέθηνληαη κφιηο αλαθέξνπκε ην ηζηγθφλγθ ηεο 
ζρνιήο ηνπ Φν: Θαζψο ν ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Φν είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θχζεο ηνπ 
Φν, αξρίδνπλ λα ην ζπζρεηίδνπλ κε ηα πξάγκαηα ηεο ζξεζθείαο ηνπ Βνπδηζκνχ. Θα ήζεια 
λα δηεπθξηλίζσ επίζεκα φηη ην Φάινπλ Γθνλγθ είλαη ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Δίλαη 
κηα νξζή, ζπνπδαία κέζνδνο θαιιηέξγεηαο, θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ζξεζθεία ηνπ 
Βνπδηζκνχ. Ρν ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν είλαη ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν, ελψ ν 
Βνπδηζκφο είλαη Βνπδηζκφο. Αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα, παξφιν πνπ έρνπλ ηνλ 
ίδην ζηφρν ζηελ θαιιηέξγεηα. Απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο κε δηαθνξεηηθέο 
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απαηηήζεηο. Αλέθεξα ηελ ιέμε «Φν,» θαη ζα ηελ αλαθέξσ θαη πάιη αξγφηεξα θαζψο ζα 
δηδάζθσ ηελ κέζνδν ζε αλψηεξα επίπεδα. Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην νπηζζνδξνκηθφ κε ηνλ 
φξν απηφλ. Θάπνηνη άλζξσπνη δελ αλέρνληαη λα αθνχλ ηελ ιέμε Φν, θαη ηζρπξίδνληαη φηη 
πξνάγνπκε ηπθιή πίζηε. Αιιά απηφ δελ είλαη αιήζεηα. Ν «Φν» μεθίλεζε σο ζαλζθξηηηθφο 
φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηλδία. Κεηαθξάζηεθε ζηα Θηλέδηθα κε βάζε ηελ πξνθνξά 
σο Φν Ρνχν. Νη άλζξσπνη αξγφηεξα παξέιεηςαλ ηελ ιέμε «Ρνχν» θαη θξάηεζαλ ην «Φν.» 
Κεηαθξαζκέλν ζηα Θηλέδηθα ζεκαίλεη «Φσηηζκέλνο» ‒ έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη 
θσηηζκέλνο. (Γηα λα ειέγμεηε [ηνλ θηλεδηθφ φξν], θνηηάμηε ζην ιεμηθφ Ci Hai.) 
 
(1) Ρζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν 
 
Πήκεξα ππάξρνπλ δχν ηχπνη ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν πνπ έρνπλ δηδαρηεί. Ν έλαο 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Βνπδηζκφ. Ξνιινί εμέρνληεο κνλαρνί εκθαλίζηεθαλ θαηά ηα ρηιηάδεο 
ρξφληα εμέιημήο ηνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, φηαλ έθζαλαλ ζε έλα 
πξνρσξεκέλν επίπεδν, πςεινχ επηπέδνπ δάζθαινη δίδαζθαλ νξηζκέλα πξάγκαηα ζηνπο 
κνλαρνχο, έηζη ινηπφλ ιάκβαλαλ αιεζηλέο δηδαζθαιίεο απφ αθφκα πςειφηεξα επίπεδα. 
Απηά ηα πξάγκαηα κεηαδφζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά εληφο ηεο ζξεζθείαο ηνπ Βνπδηζκνχ. 
Έλαο κνλαρφο κε ζπνπδαία επηηεχγκαηα, κφλν φηαλ ζα ήηαλ θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο, ζα 
κεηέδηδε ηα πξάγκαηα απηά ζε έλαλ καζεηή, ν νπνίνο ζα θαιιηεξγνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα δφγκαηα ηνπ Βνπδηζκνχ θαη ζα βειηίσλε ηνλ εαπηφ ηνπ νιηζηηθά. Δθείλν ην 
ηζηγθφλγθ είρε έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Βνπδηζκνχ. Νη κνλαρνί ηνπ εθδηψρηεθαλ 
απφ ηνπο λανχο αξγφηεξα, φπσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ξνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο. Νη 
αζθήζεηο απηέο κεηαδφζεθαλ ζην επξχ θνηλφ ηελ επνρή εθείλε θαη άξρηζαλ λα 
εμαπιψλνληαη εθεί. 
 
πάξρεη άιινο έλαο ηχπνο ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Απηφο ν ηχπνο δελ ήηαλ πνηέ 
θνκκάηη ηνπ Βνπδηζκνχ θαζ’ φια ηα ρξφληα χπαξμήο ηνπ. Ζ εμάζθεζή ηνπ γηλφηαλ κε 
δηαθξηηηθφ ηξφπν, είηε κέζα ζηηο πφιεηο είηε βαζηά κέζα ζηα βνπλά. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 
κέζνδνη είλαη κνλαδηθέο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. Ξξέπεη λα δηαιέμνπλ έλαλ θαιφ καζεηή ‒ 
θάπνηνλ κε ηεξάζηηα αξεηή ν νπνίνο λα είλαη πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα θαιιηεξγεζεί ζε 
πςειφ επίπεδν. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν άλζξσπνο εκθαλίδεηαη ζε απηφλ ηνλ θφζκν κφλν κηα 
θνξά θάζε πνιιά, πνιιά ρξφληα. Απηέο νη κέζνδνη δελ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ δεκνζίσο, 
θαζψο απαηηνχλ αξθεηά πςειφ ραξαθηήξα θαη ην γθνλγθ ηνπο αλαπηχζζεηαη γξήγνξα. Ν 
αξηζκφο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ κεζφδσλ είλαη πνιχ κεγάινο. Ρν ίδην ηζρχεη γηα ην ζχζηεκα 
ηνπ Ράν. Ρν ηαντζηηθφ ηζηγθφλγθ, αλ θαη αλήθεη εμνινθιήξνπ ζην ζχζηεκα ηνπ Ραντζκνχ, 
δηαηξείηαη πεξαηηέξσ ζην Θνπλινχλ, Δκέη, Γνπληάλγθ, θιπ. πάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 
ππνδηαηξέζεηο κέζα ζε θάζε νκάδα, θαη νη ππνδηαηξέζεηο δηαθέξνπλ πνιχ ε κία απφ ηελ 
άιιε. Γελ κπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ ή λα εμαζθεζνχλ ηαπηφρξνλα. 
 
(2) Βνπδηζκφο 
 
Ν Βνπδηζκφο απνηειεί ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ζην νπνίν θσηίζηεθε ν Παθηακνχλη πξηλ 
απφ πεξηζζφηεξα απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα θαηά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ ζηελ Ηλδία. Κπνξεί 
λα ζπλνςηζηεί κε ηξεηο ιέμεηο: θαλφλαο, δηαινγηζκφο, ζνθία. Νη θαλφλεο είλαη γηα ηνλ 
ζθνπφ ηνπ δηαινγηζκνχ. Ν Βνπδηζκφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη αζθήζεηο, αλ θαη δελ 
κηιάεη ξεηά γηα απηέο. ηαλ νη Βνπδηζηέο θάζνληαη ζε δηαινγηζκφ θαη ζπγθεληξψλνπλ ην 
λνπ ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηεινχλ αζθήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ελέξγεηα ηνπ 
ζχκπαληνο ζα αξρίζεη λα ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ αηφκνπ φηαλ εξεκεί θαη 
γαιελεχεη ηνλ λνπ ηνπ. Απηφ επηηπγράλεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ 
ηζηγθφλγθ. Νη θαλφλεο ηνπ Βνπδηζκνχ ππάξρνπλ γηα ηελ εγθαηάιεηςε φισλ ησλ 
αλζξψπηλσλ επηζπκηψλ θαη ηεο απνβνιήο φισλ εθείλσλ ζηα νπνία έλαο θαζεκεξηλφο 
άλζξσπνο είλαη πξνζθνιιεκέλνο. Έηζη ν κνλαρφο επηηπγράλεη κηα θαηάζηαζε εξεκίαο θαη 
αθηλεζίαο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εηζέιζεη ζε δηαινγηζκφ. Έλαο άλζξσπνο δηαξθψο 
βειηηψλεηαη ζηνλ δηαινγηζκφ, ψζπνπ ηειηθά θηάλεη ζηελ θψηηζε θαη ε ζνθία ηνπ 
αλαδχεηαη. Ρφηε ζα γλσξίζεη ην ζχκπαλ θαη ζα δεη ηελ αιήζεηα ηνπ. 
 



15 

  

Ν Παθηακνχλη έθαλε ηξία κφλν πξάγκαηα θάζε κέξα θαζψο δίδαζθε: Γίδαζθε ηνλ Λφκν 
(θα) (θπξίσο ηνλ Λφκν ηνπ Άξραη) ζηνπο καζεηέο ηνπ, θνπβαινχζε έλα θχπειιν γηα ηελ 
ζπγθέληξσζε ειεεκνζχλεο (επαηηεία γηα θαγεηφ), θαη θαιιηεξγνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα 
απφ ηνλ θαζηζηφ δηαινγηζκφ. Αθφηνπ ν Παθηακνχλη έθπγε απφ απηφλ ηνλ θφζκν, επήιζε 
πάιε κεηαμχ ηνπ Βξαρκαληζκνχ θαη ηνπ Βνπδηζκνχ. Νη δχν ζξεζθείεο αξγφηεξα 
ζπλελψζεθαλ ζε κία, ε νπνία απνθαιείηαη Ηλδνπηζκφο. Υο εθ ηνχηνπ, ν Βνπδηζκφο δελ 
ππάξρεη πιένλ ζηελ Ηλδία ζήκεξα. Ν Βνπδηζκφο Καραγηάλα πξνέθπςε κέζα απφ 
κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο θαη αιιαγέο, θαη κεηαδφζεθε ζηελ ελδνρψξα ηεο Θίλαο, φπνπ 
εμειίρζεθε ζηνλ ζεκεξηλφ Βνπδηζκφ. Ν Βνπδηζκφο Καραγηάλα δελ ιαηξεχεη ηνλ 
Παθηακνχλη σο ηνλ κνλαδηθφ ηνπ ηδξπηή ‒ απνηειεί πίζηε κε πνιινχο Βνχδεο. Ξηζηεχεη ζε 
πνιινχο Ραζαγθάηα, φπσο ζηνλ Βνχδα Ακηηάκπα, ζηνλ Βνχδα ηεο Ηαηξηθήο θ.α. πάξρνπλ 
επίζεο πεξηζζφηεξνη θαλφλεο ηψξα, ελψ ν ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο έρεη γίλεη πην πςειφο. 
Πηνλ θαηξφ ηνπ, ν Παθηακνχλη δίδαμε ηνλ Λφκν ηεο Κπνληηζάηβα ζε κεξηθνχο καζεηέο. 
Απηέο νη δηδαζθαιίεο αξγφηεξα αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ζηνλ ζεκεξηλφ 
Βνπδηζκφ Καραγηάλα, ν νπνίνο είλαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξνο ην επίπεδν ηεο 
Κπνληηζάηβα. Ζ παξάδνζε ηνπ Βνπδηζκνχ Θεξαβάληα έρεη παξακείλεη κέρξη ζήκεξα ζηελ 
Λνηηναλαηνιηθή Αζία, θαη νη ηειεηέο ηεινχληαη κε ηελ ρξήζε ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ. 
Θαηά ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ Βνπδηζκνχ, έλα παξαθιάδη δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή 
καο ηνπ Θηβέη, θαη νλνκάδεηαη Θηβεηηαλφο Ραληξηζκφο. Κία άιιε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο 
κεηαδφζεθε ζηελ πεξηνρή Σαλ δηα κέζνπ ηνπ Πηληδηάλγθ, ε νπνία απνθαινχληαλ 
Ραληξηζκφο Ραλγθ (εμαθαλίζηεθε φηαλ ν Βνπδηζκφο θαηαπλίγεθε θαηά ηελ επνρή ηνπ 
Σνπηηζάλγθ). Έλα άιιν παξαθιάδη εμειίρζεθε ζηελ Ηλδία γηα λα γίλεη ε Γηφγθα. 
 
Ν Βνπδηζκφο δελ κηιάεη ξεηά γηα ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ θαη δελ εμαζθνχλ ηζηγθφλγθ. 
Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα δηαηεξεζεί ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 
Βνπδηζκνχ. Απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν Βνπδηζκφο δηαηεξήζεθε γηα 
πεξηζζφηεξα απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα ρσξίο λα θζίλεη. Έρεη κε θπζηθφ ηξφπν δηαηεξήζεη 
ηελ δηθή ηνπ παξάδνζε αθξηβψο επεηδή δελ έρεη επηηξέςεη λα εηζαρζεί νηηδήπνηε μέλν. 
Πηνλ Βνπδηζκφ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο. Ν Βνπδηζκφο Θεξαβάληα 
εζηηάδεη ζηελ ζσηεξία ηνπ εαπηνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εαπηνχ. Ν Βνπδηζκφο 
Καραγηάλα έρεη εμειηρζεί γηα ηελ πξνζθνξά ζσηεξίαο ηφζν ζηνλ εαπηφ φζν θαη ζηνπο 
άιινπο, ζσηεξία πξνο φια ηα αηζζαλφκελα φληα. 
 

 
7. Νξζέο θαη ζηξεβιέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο 

 
(1) Αδέμηα Κνλνπάηηα ηεο Ξαξάπιεπξεο Δηζφδνπ 
 
Ρα Αδέμηα Κνλνπάηηα ηεο Ξαξάπιεπξεο Δηζφδνπ απνθαινχληαη επίζεο Κε Ππκβαηηθά 
Κνλνπάηηα Θαιιηέξγεηαο. Γηάθνξα κνλνπάηηα θαιιηέξγεηαο ηζηγθφλγθ ππήξμαλ πξηλ ηελ 
εγθαζίδξπζε ησλ ζξεζθεηψλ. πάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ζξεζθείεο 
θαη έρνπλ κεηαδνζεί κέζα ζηνλ θφζκν. Νη πεξηζζφηεξεο ζηεξνχληαη ζπζηεκαηηθνχ 
δφγκαηνο θαη έηζη δελ έρνπλ εμειηρζεί ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο. 
Υζηφζν, ηα Κε Ππκβαηηθά Κνλνπάηηα Θαιιηέξγεηαο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
ζπζηεκαηνπνηεκέλεο, νινθιεξσκέλεο, θαη αζπλήζηζηα εληαηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, 
ελψ έρνπλ επίζεο κεηαδνζεί κέζα ζηνλ θφζκν. Απηά ηα ζπζηήκαηα εμάζθεζεο ζπλήζσο 
απνθαινχληαη Αδέμηα Κνλνπάηηα ηεο Ξαξάπιεπξεο Δηζφδνπ. Γηαηί απνθαινχληαη έηζη; 
Ινηπφλ, ην πξψην κέξνο [ηνπ θηλεδηθνχ φξνπ] ζηελ θπξηνιεμία ζεκαίλεη «πφξηα ζην πιάη», 
θαη ην δεχηεξν κέξνο ζεκαίλεη «έλα αδέμην κνλνπάηη». Νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηφζν ηηο 
βνπδηζηηθέο φζν θαη ηηο ηαντζηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο σο νξζνχο δξφκνπο, κε φιεο ηηο 
άιιεο λα είλαη αδέμηα κνλνπάηηα ηεο παξάπιεπξεο εηζφδνπ ή ζηξεβιά κνλνπάηηα 
θαιιηέξγεηαο. Γελ είλαη έηζη φκσο. Ρα Αδέμηα Κνλνπάηηα ηεο Ξαξάπιεπξεο Δηζφδνπ έρνπλ 
εμαζθεζεί κπζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο ηζηνξίαο θαη δηδάζθνληαη ζε έλαλ καζεηή 
θάζε θνξά. Γελ επηηξεπφηαλ λα απνθαιπθζνχλ ζην θνηλφ. Κφιηο ζα γίλνληαλ γλσζηά, νη 
άλζξσπνη δελ ζα ηα θαηαιάβαηλαλ θαη πνιχ θαιά. Αθφκα θαη νη αζθνχκελνί ηνπο 
ηζρπξίδνληαη φηη δελ είλαη νχηε Βνπδηζηέο νχηε Ραντζηέο. Νη αξρέο θαιιηέξγεηαο ησλ Κε 
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Ππκβαηηθψλ Κνλνπαηηψλ έρνπλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα. 
Θαιιηεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο, ππνζηεξίδνληαο ηηο θαιέο πξάμεηο 
θαη ην λα πξνζέρεη θάπνηνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Νη εμέρνληεο δάζθαινη ησλ πξαθηηθψλ 
απηψλ έρνπλ κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο, θαη θάπνηεο απφ ηηο κνλαδηθέο ηνπο ηερληθέο είλαη 
ηζρπξέο. Ππλάληεζα ηξεηο νινθιεξσκέλνπο δαζθάινπο ησλ Κε Ππκβαηηθψλ Κνλνπαηηψλ 
Θαιιηέξγεηαο, νη νπνίνη κνπ δίδαμαλ θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ νχηε ζην 
Βνπδηζηηθφ αιιά νχηε θαη ζην Ραντζηηθφ ζχζηεκα. Ρν θαζέλα απφ απηά ηα πξάγκαηα ήηαλ 
αξθεηά δχζθνιν λα εμαζθεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, έηζη ην γθνλγθ πνπ 
απνθηηέηαη είλαη κνλαδηθφ. Δλ αληηζέζεη, θάπνηεο απνθαινχκελεο βνπδηζηηθέο θαη 
ηαντζηηθέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο δελ έρνπλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη 
σο απνηέιεζκα νη αζθνχκελνί ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε πξνρσξεκέλν 
επίπεδν. Έηζη ζα πξέπεη λα θνηηάκε ηελ θάζε κέζνδν θαιιηέξγεηαο κε αληηθεηκεληθφ 
ηξφπν. 
 
(2) Ρν ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ 
 
Ρν ηζηγθφλγθ ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ έρεη πξνθχςεη κέζα απφ καθξφρξνλε ηζηνξία. 
Έρνληαο ην δηθφ ηνπ πιήξεο ζχζηεκα ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, έρεη ζρεκαηίζεη 
έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα. Αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πεξηιακβάλεη κφλν ππεξθπζηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα ζην ρακειφηαην επίπεδν. 
ιεο νη ηθαλφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, 
εκθαλίδνληαη θαη ζηελ εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ 
μεθηλάεη επίζεο κε ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ηνπ ηζη. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ρηππήζεη ν 
αζθνχκελνο πνιεκηθψλ ηερλψλ κηα πέηξα, ρξεηάδεηαη πξψηα λα πεξηζηξέςεη ηα ρέξηα ηνπ 
γηα λα θηλήζεη ην ηζη. Κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε θχζε ηνπ ηζη ηνπ ζα αιιάμεη θαη ζα 
γίλεη κηα κάδα ελέξγεηαο ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ κνξθή θσηφο. Πε απηφ ην ζεκείν ην 
γθνλγθ ηνπ ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Ρν γθνλγθ έρεη λνεκνζχλε επεηδή απνηειεί 
εμειηγκέλε χιε. θίζηαηαη ζε άιιε δηάζηαζε θαη είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ζθέςεσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ. ηαλ δέρεηαη επίζεζε, ν αζθνχκελνο 
πνιεκηθψλ ηερλψλ δελ ρξεηάδεηαη λα θηλήζεη ην ηζη. Ρν γθνλγθ ζα έξζεη απιά κε κία 
ζθέςε. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ην γθνλγθ ηνπ ζα εληζρχεηαη ζπλερψο, κε ηα 
ζσκαηίδηά ηνπ λα γίλνληαη φιν θαη πην κηθξφθνθθα, ελψ ε ελέξγεηά ηνπ ζα γίλεηαη 
ηζρπξφηεξε. Νη ηθαλφηεηεο ηεο Πηδεξέληαο Ξαιάκεο θαη ηεο Ξαιάκεο απφ Θηλλάβαξη ζα 
εκθαληζηνχλ. πσο κπνξνχκε λα δνχκε ζε ηαηλίεο, πεξηνδηθά θαη ηειενπηηθέο παξαγσγέο, 
νη ηθαλφηεηεο ηνπ Θαιχκκαηνο ηεο Σξπζήο Θακπάλαο θαη ηνπ Πηδεξέληνπ Δλδχκαηνο έρνπλ 
εκθαληζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ξξνέξρνληαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε εμάζθεζε ηεο 
εζσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. Ξξνέξρνληαη απφ 
ηελ ηαπηφρξνλε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαιιηέξγεηα. Γηα λα θαιιηεξγεζεί εζσηεξηθά, 
έλα άηνκν ρξεηάδεηαη λα εθηηκά ηελ αξεηή θαη λα θαιιηεξγήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Αλ ην 
εμεγήζνπκε απφ ζεσξεηηθή ζθνπηά, φηαλ έλα άηνκν θηάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, 
ην γθνλγθ ζα εθπέκπεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο ζην εμσηεξηθφ ηνπ. Ιφγσ ηεο 
πςειήο ηνπ ππθλφηεηαο ζα κεηαηξαπεί ζε πξνζηαηεπηηθή αζπίδα. ζνλ αθνξά ηηο αξρέο 
πνπ ην δηέπνπλ, ε κεγαιχηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο θαη ζηελ δηθή καο 
εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα βξίζθεηαη ζην φηη ε εμάζθεζε ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ γίλεηαη κε 
γξήγνξεο θηλήζεηο θαη νη αζθνχκελνη δελ κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ην λνπ ηνπο. Δπεηδή δελ 
έρνπλ ήζπρν θαη ζπγθεληξσκέλν λνπ, ην ηζη θηλείηαη θάησ απφ ην δέξκα θαη πεξλά κέζα 
απφ ηνπο κπο αληί λα θηλείηαη κέζα απφ ην πεδίν ηνπ ειημηξίνπ (ληαλ-ηηελ)9 ηνπ αηφκνπ 
απηνχ. Έηζη ινηπφλ, δελ θαιιηεξγνχλ ηελ καθξνδσία ‒ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην 
θάλνπλ απηφ. 
 
(3) Αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα θαη δαλεηζκφο γθνλγθ 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη δελ έρνπλ εμαζθήζεη πνηέ ηζηγθφλγθ. Ρφηε, μαθληθά, θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο λχρηαο, απνθηνχλ γθνλγθ θαη θαηέρνπλ πνιχ δπλαηή ελέξγεηα. Κπνξνχλ αθφκα θαη λα 
ζεξαπεχζνπλ άιινπο αλζξψπνπο. Νη άλζξσπνη ηνπο απνθαινχλ δαζθάινπο ηζηγθφλγθ θαη 
πεγαίλνπλ παληνχ γηα λα δηδάμνπλ άιινπο. Θάπνηνη απφ απηνχο, παξφιν πνπ δελ έρνπλ 
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κάζεη πνηέ ηζηγθφλγθ ή κπνξεί λα έρνπλ κάζεη κφλν ιίγεο απφ ηηο αζθήζεηο ηνπ, παίξλνπλ 
θάηη, ην αιιάδνπλ θαη ην δηδάζθνπλ ζηνπο αλζξψπνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ν άλζξσπνο δελ 
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη δάζθαινο ηζηγθφλγθ. Γελ έρεη ηίπνηα γηα λα 
κεηαδψζεη ζηνπο άιινπο. Απηφ πνπ δηδάζθεη δελ γίλεηαη βέβαηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα πξνο έλα πςειφ επίπεδν. Ρν πεξηζζφηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα 
βνεζήζεη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ αζζέλεηα θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. Ξσο πξνθχπηεη 
απηνχ ηνπ είδνπο ην γθνλγθ; Αο κηιήζνπκε πξψηα γηα ηελ επξέσο γλσζηή «αληίζηξνθε 
θαιιηέξγεηα». Ζ αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα ζπκβαίλεη ζε θαινχο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ 
εμαηξεηηθά πςειφ ραξαθηήξα θαη νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο κεγάινη ζε ειηθία, φπσο άλσ 
ησλ πελήληα εηψλ. Γελ ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα απηνχο ψζηε λα θαιιηεξγεζνχλ απφ 
ηελ αξρή, θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα ζπλαληήζνπλ θαηαμησκέλνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη λα 
δηδάζθνπλ αζθήζεηο ηζηγθφλγθ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Ρελ 
ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο απηνχ ηνπ είδνπο ζειήζεη λα θαιιηεξγεζεί, δάζθαινη ησλ 
πςειψλ επηπέδσλ ζα εγθαηαζηήζνπλ κεγάιε πνζφηεηα γθνλγθ κέζα ζην άηνκν απηφ 
αλάινγα κε ην ζεκέιην ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Απηφ θαζηζηά δπλαηή ηελ αληίζηξνθε 
θαιιηέξγεηα, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πνιχ γξεγνξφηεξε. 
Απφ κηα άιιε δηάζηαζε, νη δάζθαινη ησλ πςειψλ επηπέδσλ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ θαζψο δίλνπλ ζπλέρεηα γθνλγθ ζην άηνκν απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηφο 
ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη εηδηθά φηαλ ην άηνκν παξέρεη ζεξαπείεο θαη ζρεκαηίδεη πεδίν 
ελέξγεηαο. Ρν γθνλγθ πνπ δίλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο δηνρεηεχεηαη ζαλ κέζα απφ αγσγφ. 
Θάπνηνη άλζξσπνη, νχηε νη ίδηνη μέξνπλ απφ πνπ έξρεηαη ην γθνλγθ. Απηή είλαη ε 
αληίζηξνθε θαιιηέξγεηα. 
 
Έλα άιιν είδνο απνθαιείηαη «δαλεηζκφο γθνλγθ» θαη δελ πεξηνξίδεηαη φζνλ αθνξά ηηο 
ειηθίεο. Έλα αλζξψπηλν νλ έρεη κηα βνεζεηηθή ζπλείδεζε καδί κε ηελ θχξηα ζπλείδεζε, ε 
νπνία θαηά θαλφλα βξίζθεηαη ζε αλψηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα ζπλείδεζε. Νη 
βνεζεηηθέο ζπλεηδήζεηο θάπνησλ αλζξψπσλ έρνπλ θηάζεη ζε επίπεδα ηφζν πςειά ψζηε λα 
είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ κε θσηηζκέλα φληα. ηαλ απηνχ ηνπ είδνπο νη άλζξσπνη 
ζειήζνπλ λα θαιιηεξγεζνχλ, νη βνεζεηηθέο ηνπο ζπλεηδήζεηο έρνπλ θαη απηέο κηα φκνηα 
ζθέςε θαη επηζπκνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα επίπεδά ηνπο. Θα έξζνπλ ακέζσο ζε επαθή κε 
ηα θσηηζκέλα φληα γηα λα δαλεηζηνχλ γθνλγθ απφ απηά. Αθνχ δαλεηζηεί ην γθνλγθ, ην 
άηνκν ζα ην ιάβεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Αθνχ ιάβεη ην γθνλγθ, ζα είλαη ζε ζέζε 
λα ζεξαπεχζεη αλζξψπνπο γηα λα αλαθνπθίζεη ηνλ πφλν ηνπο. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην 
άηνκν απηφ ζα πηνζεηήζεη ηελ κέζνδν ηνπ ζρεκαηηζκνχ πεδίνπ ελέξγεηαο. Θα είλαη ζε 
ζέζε λα δψζεη ελέξγεηα ζε αλζξψπνπο αηνκηθά θαη λα δηδάμεη κεξηθέο ηερληθέο. 
Άλζξσπνη φπσο απηνί είλαη ζπλήζσο ζρεηηθά θαινί ζηελ αξρή. Δπεηδή έρνπλ γθνλγθ, 
γίλνληαη δηάζεκνη θαη επηηπγράλνπλ θήκε θαη πινχην. Ρειηθά νη πξνζθνιιήζεηο ζηελ θήκε 
θαη ηνλ πινχην θαηαιήγνπλ λα απαζρνινχλ κεγάιν κέξνο ηεο ζθέςεο ηνπο ‒ πεξηζζφηεξν 
απφ φζν ηελ απαζρνιεί ε θαιιηέξγεηα. Απφ ηελ ζηηγκή εθείλε ην γθνλγθ ηνπο αξρίδεη λα 
κεηψλεηαη, θαζψο νινέλα θαη ιηγνζηεχεη, ψζπνπ λα εμαθαληζηεί ηειηθά εληειψο. 
 
(4) Θνζκηθή γιψζζα 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη είλαη μαθληθά ηθαλνί λα κηιήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο γιψζζαο. 
Αθνχγεηαη ζρεηηθά εχερε φηαλ κηιηέηαη, ρσξίο λα απνηειεί φκσο ηελ γιψζζα θάπνηαο 
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ξσο απνθαιείηαη; Αλαθέξεηαη σο θνζκηθή γιψζζα. Απηφ πνπ 
απνθαιείηαη «θνζκηθή γιψζζα» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά ε γιψζζα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ φληα πνπ δελ είλαη θαη ηφζν ςειά. Απηή ηελ ζηηγκή πνιινί 
αζθνχκελνη ηνπ ηζηγθφλγθ ζε νιφθιεξε ηελ Θίλα βηψλνπλ απηφ ην θαηλφκελν. Θάπνηνη απφ 
απηνχο κπνξνχλ αθφκα θαη λα κηιήζνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Βέβαηα, νη 
γιψζζεο ηεο αλζξψπηλεο θπιήο καο είλαη επίζεο πνιχπινθεο θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 
απφ ρίιηεο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο. Θεσξείηαη ε θνζκηθή γιψζζα ππεξθπζηθή 
ηθαλφηεηα; Θα έιεγα πσο φρη. Γελ είλαη ηθαλφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ εζάο θαη νχηε 
απνηειεί ην είδνο ηεο ηθαλφηεηαο πνπ ζαο δίλεηαη απφ έμσ. Αληηζέησο, εκθαλίδεηαη φηαλ 
θάπνηνο ειέγρεηαη απφ μέλεο νληφηεηεο. Ρα φληα πξνέξρνληαη απφ έλα θάπσο πςειφηεξν 
επίπεδν ‒ ή ηνπιάρηζηνλ αλψηεξν απφ απηφ ηεο αλζξσπφηεηαο. Έλα απφ απηά [ηα φληα] 
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είλαη πνπ κηιάεη, θαζψο ν άλζξσπνο πνπ κηιάεη ηελ θνζκηθή γιψζζα ρξεζηκεχεη κφλν σο 
κέζνλ. Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νχηε θαλ νη ίδηνη μέξνπλ ηη ιέλε. Κφλν εθείλνη πνπ έρνπλ 
ηθαλφηεηεο γηα λα δηαβάδνπλ ην κπαιφ κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα γεληθή αίζζεζε ηνπ ηη 
ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο. Γελ είλαη ηθαλφηεηα, πνιινί φκσο άλζξσπνη πνπ έρνπλ κηιήζεη απηέο 
ηηο γιψζζεο λνκίδνπλ φηη είλαη θαη έηζη αηζζάλνληαη αλψηεξνη θαη ππεξήθαλνη. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, θάπνηνο κε πςεινχ επηπέδνπ Ρξίην Κάηη ζα κπνξέζεη ζίγνπξα λα 
παξαηεξήζεη φηη κηα δσληαλή νληφηεηα κηιάεη δηα κέζνπ ηνπ ζηφκαηνο ηνπ αηφκνπ απφ κηα 
ζέζε δηαγσλίσο πάλσ απφ ην άηνκν. 
 
Ζ νληφηεηα καζαίλεη ζηνλ άλζξσπν πσο λα κηιάεη κηα θνζκηθή γιψζζα θαζψο ηνπ δίλεη 
έλα κέξνο απφ ηελ ελέξγεηά ηεο. Έπεηηα φκσο, ν άλζξσπνο ζα βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρφ 
ηεο θαη έηζη δελ απνηειεί νξζή κέζνδν θαιιηέξγεηαο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ην νλ είλαη ζε 
έλα ειάρηζηα αλψηεξν επίπεδν, δελ θαιιηεξγεί έλαλ νξζφ ηξφπν, έηζη δελ γλσξίδεη πψο λα 
δηδάμεη ζηνπο θαιιηεξγεηέο έλαλ ηξφπν γηα λα παξακείλνπλ πγηείο ή λα ζεξαπεχζνπλ. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφλ ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο απνζηνιήο ελέξγεηαο δηα κέζνπ ηεο νκηιίαο. 
Δπεηδή είλαη δηάρπηε, ε ελέξγεηα έρεη κηθξή δχλακε. Δίλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ ζεξαπεία 
αζήκαλησλ αζζελεηψλ θαη ελνριήζεσλ αιιά απνηπγράλεη κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Ν 
Βνπδηζκφο κηιάεη γηα ην πσο εθείλνη ζηα αλψηεξα επίπεδα δελ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ 
θαζψο ζηεξνχληαη βάζαλα θαη δηαθσλίεο. Δπηπιένλ δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνπο 
εαπηνχο ηνπο θαη αδπλαηνχλ λα αλπςψζνπλ ηα επίπεδά ηνπο. Έηζη αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα 
λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζην λα επηηχρνπλ θαιχηεξε πγεία, θαη θαηά ζπλέπεηα λα 
αλπςψζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ξεξί απηνχ πξφθεηηαη ε νκηιία θνζκηθήο γιψζζαο. Γελ 
είλαη νχηε ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα νχηε ηζηγθφλγθ. 
 
(5) Ξλεπκαηηθή θαηνρή 
 
Ν πην επηβιαβήο ηχπνο πλεπκαηηθήο θαηνρήο είλαη εθείλνο απφ νλ ρακεινχ επηπέδνπ. Ζ 
πλεπκαηηθή θαηνρή πξνθαιείηαη φηαλ θάπνηνο θαιιηεξγείηαη θαηά έλαλ ζηξεβιφ ηξφπν. 
Δίλαη ηδηαίηεξα επηβιαβέο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θαηνρήο είλαη 
ηξνκαθηηθέο. Ξαξφιν πνπ δελ πεξλάεη πνιχο ρξφλνο απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ ηελ 
εμάζθεζε, θάπνηνη άλζξσπνη απνθηνχλ εκκνλή κε ηελ παξνρή ζεξαπεηψλ θαη ηελ 
απφθηεζε πινχηνπ. Γηαξθψο ζθέθηνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Ίζσο απηνί νη άλζξσπνη λα 
ήηαλ αξθεηά αμηνπξεπείο αξρηθά ή λα είραλ ήδε έλαλ δάζθαιν λα ηνπο πξνζέρεη. Αιιά ηα 
πξάγκαηα γίλνληαη άζρεκα φηαλ αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη γηα ηελ παξνρή ζεξαπεηψλ θαη 
ηελ απφθηεζε πινχηνπ. Θα πξνζειθχζνπλ ηφηε απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ φλησλ. πάξρνπλ 
πξαγκαηηθά, παξφιν πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ πιηθή καο δηάζηαζε. 
 
Απηνχ ηνπ είδνπο ν αζθνχκελνο μαθληθά ληψζεη φηη ην Ρξίην Κάηη ηνπ άλνημε θαη φηη έρεη 
γθνλγθ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πλεχκα πνπ ηνλ θαηέρεη έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ 
εγθεθάινπ ηνπ αλζξψπνπ. Ξξνβάιεη ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ ηηο εηθφλεο πνπ βιέπεη, 
θάλνληάο ηνλ λα λνκίδεη φηη ην Ρξίην Κάηη ηνπ άλνημε. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην Ρξίην 
Κάηη ηνπ αηφκνπ δελ έρεη αλνίμεη θαζφινπ. Γηαηί λα ζέιεη ην θαηνρηθφ πλεχκα ή δψν λα 
δψζεη γθνλγθ ζην άηνκν; Γηαηί λα ζέιεη λα ηνλ βνεζήζεη; Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζην δηθφ 
καο ζχκπαλ ηα δψα απαγνξεχεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ. Ρα δψα δελ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ 
έλα νξζφ κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο θαζψο δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη δελ 
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ππλεπψο, ζέινπλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζηα 
αλζξψπηλα ζψκαηα θαη λα πάξνπλ ηελ αλζξψπηλε νπζία. πάξρεη άιινο έλαο θαλφλαο ζην 
ζχκπαλ: ρσξίο απψιεηα, θαλέλα θέξδνο. Θέινπλ ινηπφλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ επηζπκία 
ζαο γηα θήκε θαη πινχην. Θα ζαο θάλνπλ πινχζην θαη δηάζεκν, αιιά δελ ζαο βνεζνχλ 
ρσξίο αληάιιαγκα. Θέινπλ λα απνθηήζνπλ θάηη: ηελ νπζία ζαο. Γελ ζα ζαο έρεη κείλεη 
ηίπνηα κέρξη ηνλ θαηξφ πνπ ζα ζαο εγθαηαιείςνπλ θαη είηε ζα έρεηε κείλεη αδχλακνο είηε 
ζα έρεηε γίλεη θπηφ! Απηφ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θησρφ ραξαθηήξα: «κία νξζή ζθέςε ζα 
θαζππνηάμεη εθαηφ θαθά», θαζψο ιέγεηαη. ηαλ είζηε νξζνί δελ ζα πξνζειθχζεηε ην 
θαθφ. Κε άιια ιφγηα, λα είζηε έλαο αμηνπξεπήο αζθνχκελνο, λα εγθαηαιείςεηε φιεο ηηο 
αλνεζίεο θαη λα εμαζθείηε κνλάρα έλα νξζφ κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο. 
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(6) Αθφκα θαη φηαλ έλα κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο είλαη νξζφ, ίζσο έλα άηνκν λα αζθείηαη 
θαηά έλαλ ζηξεβιφ ηξφπν 
 
Ξαξφηη ηα ζπζηήκαηα εμάζθεζεο ηα νπνία καζαίλνπλ νξηζκέλνη άλζξσπνη πξνέξρνληαη 
απφ νξζά κνλνπάηηα θαιιηέξγεηαο, νη άλζξσπνη ίζσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αζθνχληαη 
ελ αγλνία ηνπο θαηά έλαλ ζηξεβιφ ηξφπν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ είλαη απζηεξνί κε ηνλ 
εαπηφ ηνπο, αδπλαηνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη έρνπλ αξλεηηθέο 
ζθέςεηο θαζψο εθηεινχλ ηηο αζθήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο άλζξσπνο εθηειεί ηηο 
αζθήζεηο, είηε θαηά ηηο φξζηεο ζηάζεηο ή θαηά ηνλ δηαινγηζκφ, νη ζθέςεηο ηνπ ίζσο λα είλαη 
ζηα ρξήκαηα, ζηελ απφθηεζε θήκεο θαη άλεζεο, ή «Κε αδίθεζε θαη κφιηο απνθηήζσ 
ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα ηνλ θαλνλίζσ». Ή ζθέθηεηαη απηήλ ή εθείλε ηελ ηθαλφηεηα, 
πξνζζέηνληαο έηζη θάηη θαθφ ζηελ εμάζθεζή ηνπ, αζθψληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαθή 
θαιιηέξγεηα. Απηφ είλαη επηθίλδπλν θαζψο ίζσο πξνζειθχζεη θάπνηα αξλεηηθά πξάγκαηα, 
φπσο φληα ρακεινχ επηπέδνπ. Ίζσο ν άλζξσπνο απηφο λα κελ αληηιακβάλεηαη ηη έρεη 
επηθέξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Νη πξνζθνιιήζεηο ηνπ είλαη ηφζν ηζρπξέο ‒είλαη αλέθηθην λα 
αλαδεηάηε ηνλ Γξφκν κε ηελ επηζπκία απφθηεζεο νξηζκέλσλ πξαγκάησλ‒ θαη νη 
πξνζέζεηο ηνπ δελ είλαη νξζέο, έηζη ν ζίθνπ ηνπ δελ κπνξεί λα ηνλ πξνζηαηέςεη. Γη’ απηφ νη 
αζθνχκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, λα δηαηεξνχλ νξζφ λνπ, λα κελ 
επηζπκνχλ ηίπνηα, έηζη ψζηε λα κελ επηθέξνπλ πξνβιήκαηα. 
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Θεθάιαην ΗΗ 
 

Φάινπλ Γθνλγθ 
 
 

Ρν Φάινπλ Γθνλγθ πξνέξρεηαη απφ ηελ κέζνδν Φάινπλ Πηνπιηέλ Ληάθα10 ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Δίλαη κία απφ ηηο εηδηθέο κεζφδνπο ηζηγθφλγθ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
ζρνιήο ηνπ Φν. Έρεη φκσο ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο ηδηφηεηεο πνπ ην μερσξίδνπλ απφ ηηο 
ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Απηφ ην ζχζηεκα 
θαιιηέξγεηαο απνηειεί εηδηθή, εληαηηθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο ε νπνία απαηηνχζε απφ ηνπο 
αζθνχκελνπο έλαλ εμαηξεηηθά πςειφ ραξαθηήξα θαη ζπνπδαία εγγελή πνηφηεηα. Γηα λα 
βειηησζνχλ πεξηζζφηεξνη αζθνχκελνη, θαζψο ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ελφο 
ηεξάζηηνπ αξηζκνχ αθνζησκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, έρσ επαλαζρεδηάζεη θαη δεκνζηνπνηήζεη 
απηφ ην ζχλνιν κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο πιένλ γηα 
δεκνζηνπνίεζε. Ξαξά ηηο κεηαηξνπέο, απηή ε εμάζθεζε ζπλερίδεη λα ππεξέρεη θαηά πνιχ 
απφ άιιεο πξαθηηθέο, απφ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο θαη απφ ηα επίπεδά ηνπο. 
 

 
1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ 

 
Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ έρεη ηελ ίδηα θχζε κε ην ζχκπαλ, θαζψο απνηειεί 
κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο. Νη θαιιηεξγεηέο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ φρη κφλν αλαπηχζζνπλ 
ηηο ππεξθπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ηνπο ηαρχηαηα, αιιά 
αλαπηχζζνπλ επηπιένλ έλαλ αζχγθξηηα ηζρπξφ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Κφιηο αλαπηπρζεί, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ελφο αλζξψπνπ πθίζηαηαη σο έλα 
δσληαλφ, λνήκνλ νλ. Ξεξηζηξέθεηαη απηφκαηα θαη αδηάθνπα ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα ηνπ 
αζθνπκέλνπ, απνξξνθψληαο θαη κεηακνξθψλνληαο δηαξθψο ηελ ελέξγεηα ηνπ ζχκπαληνο 
ελψ ηειηθά εμειίζζεη ηελ ελέξγεηα ζην εγγελέο ζψκα ηνπ αζθνχκελνπ ζε γθνλγθ. Έηζη 
επηηπγράλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ «ν Λφκνο βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν». Απηφ ζεκαίλεη φηη 
ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ αδηάθνπα βειηηψλεη ην άηνκν αθφκα θαη φηαλ απηφο δελ εθηειεί ηηο 
αζθήζεηο ζπλέρεηα. Δζσηεξηθά, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πξνζθέξεη ζσηεξία ζην άηνκν. Θάλεη 
έλαλ άλζξσπν πην δπλαηφ θαη πγηή, πεξηζζφηεξν επθπή θαη ζνθφ θαη πξνζηαηεχεη ηνλ 
αζθνχκελν απφ ηελ παξέθθιηζε. Δίλαη επίζεο ζε ζέζε λα πξνζηαηέςεη ηνλ θαιιηεξγεηή 
απφ ηελ παξέκβαζε αλζξψπσλ κε θαηψηεξν ραξαθηήξα. Δμσηεξηθά, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ 
είλαη ζε ζέζε λα ζεξαπεχζεη ηφζν ηηο αζζέλεηεο φζν θαη λα εμαιείςεη ην θαθφ γηα άιινπο, 
επαλνξζψλνληαο φιεο ηηο αθχζηθεο θαηαζηάζεηο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη 
αδηάθνπα ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα, γπξίδνληαο ελλέα θνξέο σξνινγηαθά θαη κεηά ελλέα 
θνξέο αληησξνινγηαθά. ηαλ γπξίδεη σξνινγηαθά, ζπιιέγεη αθαηάπαπζηα ελέξγεηα απφ ην 
ζχκπαλ θαη ε ελέξγεηα απηή είλαη πνιχ ηζρπξή. Ζ πεξηζηξνθηθή ηνπ δχλακε γίλεηαη 
ηζρπξφηεξε θαζψο ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ηνπ αηφκνπ αλπςψλεηαη. Απηή είλαη κηα 
θαηάζηαζε ε νπνία δελ γίλεηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ζθφπηκεο πξνζπάζεηεο 
δηνρέηεπζεο ηνπ ηζη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. ηαλ πεξηζηξέθεηαη αληησξνινγηαθά, 
απειεπζεξψλεη ελέξγεηα θαη πξνζθέξεη ζσηεξία ζε φια ηα φληα, επαλνξζψλνληαο φιεο ηηο 
αθχζηθεο θαηαζηάζεηο. Νη άλζξσπνη γχξσ απφ ηνλ αζθνχκελν σθεινχληαη. Απφ φιεο ηηο 
κεζφδνπο ηζηγθφλγθ, πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ρψξα καο, ην Φάινπλ Γθνλγθ είλαη ε πξψηε 
θαη κνλαδηθή κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ε νπνία έρεη πεηχρεη ην «ν Λφκνο βειηηψλεη ηνλ 
αζθνχκελν». 
 
Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη πνιπηηκφηαηνο, είλαη αλεθηίκεηνο. ηαλ ν δηθφο κνπ ζίθνπ 
έδσζε ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ ζε εκέλα, κνπ είπε φηη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ δελ έπξεπε λα 
δνζεί ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, θαη φηη αθφκα θαη άλζξσπνη νη νπνίνη είραλ θαιιηεξγεζεί 
γηα ρίιηα ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα ίζσο λα ήζειαλ λα ηνλ έρνπλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ. Ζ 
κέζνδνο κπνξνχζε λα κεηαδνζεί ζε έλα άηνκν κεηά απφ έλα πάξα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, αληίζεηα κε εθείλεο νη νπνίεο κεηαδίδνληαη ζε έλα άηνκν θάζε κεξηθέο 
δεθαεηίεο. Έηζη ινηπφλ, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκνο. Ξαξακέλεη 
εμαηξεηηθά πνιχηηκνο παξά ην γεγνλφο φηη ηψξα ηνλ έρνπκε δεκνζηνπνηήζεη θαη ηνλ έρνπκε 
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ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα είλαη ιηγφηεξν ηζρπξφο. Νη θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη ηνλ έρνπλ 
απνθηήζεη είλαη ζηα κηζά ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο. Ρν κφλν πξάγκα πνπ απνκέλεη είλαη γηα 
εζάο λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο θαη απηφ πνπ κεηά ζαο πεξηκέλεη είλαη πνιχ πςειά 
επίπεδα. Βεβαίσο, νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε ίζσο 
ζηακαηήζνπλ αθφηνπ θαιιηεξγεζνχλ γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, θαη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ζα 
πάςεη ηφηε λα ππάξρεη κέζα ηνπο. 
 
Ξαξφηη ην Φάινπλ Γθνλγθ είλαη ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν, μεπεξλά θαηά πνιχ ηα φξηα 
ηνπ βνπδηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: Απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Θαηά ην 
παξειζφλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζρνιήο ηνπ Φν δίδαζθε κφλν αξρέο ηεο ζρνιήο ηνπ Φν, ελψ ε 
ηαντζηηθή θαιιηέξγεηα δίδαζθε κφλν ηαντζηηθέο αξρέο. Θακία απφ ηηο δχν δελ έδηλε κηα 
πιήξε εμήγεζε ηνπ ζχκπαληνο απφ ην ζεκειηαθφ ηνπ επίπεδν. Ρν ζχκπαλ είλαη φκνην κε ηα 
αλζξψπηλα φληα ζην γεγνλφο φηη έρεη ηελ δηθή ηνπ θχζε, παξάιιεια κε ηελ πιηθή ηνπ 
ζχζηαζε. Ζ θχζε ηνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηξεηο ιέμεηο: Ρδελ, Παλ, Οελ11 (Αιήζεηα, 
Θαινζχλε, Αλεθηηθφηεηα). Ζ ηαντζηηθή θαιιηέξγεηα εζηηάδεη ηελ θαηαλφεζή ηεο ζην 
θνκκάηη ηεο Αιήζεηαο: Λα ιέκε ηελ αιήζεηα, λα πξάηηνπκε εηιηθξηλείο πξάμεηο, λα 
επηζηξέςνπκε ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ καο εαπηφ θαη ηειηθά λα γίλνπκε έλα αιεζηλφ νλ. Ζ 
θαιιηέξγεηα ηεο ζρνιήο ηνπ Φν εζηηάδεη ζην θνκκάηη ηεο Θαινζχλεο: Πηελ αλάπηπμε 
κεγάιεο ζπκπφληαο θαη ζηελ παξνρή ζσηεξίαο πξνο φια ηα φληα. Ζ κέζνδφο καο 
θαιιηεξγεί ηαπηφρξνλα ηελ Αιήζεηα, ηελ Θαινζχλε θαη ηελ Αλεθηηθφηεηα, θαη 
ζπκκνξθσλφκαζηε άκεζα κε ηελ ζεκειηψδε θχζε ηνπ ζχκπαληνο ζηελ θαιιηέξγεηά καο, 
θηάλνληαο ηειηθά ζηελ ζπληαχηηζε κε ην ζχκπαλ. 
 
Ρν Φάινπλ Γθνλγθ απνηειεί κέζνδν θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ λνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. ηαλ ην 
δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ θαη ν ραξαθηήξαο ελφο αζθνπκέλνπ έρνπλ θηάζεη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ζα απνθηήζεη ζίγνπξα εληφο ηνπ θφζκνπ απηνχ ηφζν ηελ Φψηηζε 
(ηελ θαηάζηαζε ηνπ Μεθιεηδψκαηνο ηνπ Γθνλγθ) φζν θαη έλα άθζαξην ζψκα. Πε γεληθέο 
γξακκέο, ην Φάινπλ Γθνλγθ δηαηξείηαη ζηνλ Λφκν ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ θαη ζηνλ Λφκν 
Ξέξαλ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ πνιιά επίπεδα. Διπίδσ πσο φινη νη 
αθνζησκέλνη αζθνχκελνη ζα θαιιηεξγεζνχλ επηκειψο, ζα βειηηψλνπλ αδηάθνπα ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπο, θαη ζα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ ηελ Ξλεπκαηηθή Ρειεηφηεηα. 
 

 
2. Ζ ζχζηαζε ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ 

 
Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ απνηειεί έλα λνήκνλ, πεξηζηξεθφκελν ζψκα 
απνηεινχκελν απφ χιε πςειήο ελέξγεηαο. Ξεξηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 
ζπλνιηθήο θίλεζεο ηνπ θνινζζηαίνπ ζχκπαληνο. Θαηά κία έλλνηα, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ 
απνηειεί κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο. 
 
Πην θέληξν ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ ππάξρεη έλα ζχκβνιν ηεο ζρνιήο ηνπ Φν ζξηβάηζα, , 
(ζηα Παλζθξηηηθά, ζξηβάηζα ζεκαίλεη «ε ζπγθέληξσζε φιεο ηεο θαιήο ηχρεο» (γηα λα 
θνηηάμεηε [ηνλ θηλέδηθν φξν], αλαηξέμηε ζην ιεμηθφ Ci Hai)), ην νπνίν απνηειεί ηνλ ππξήλα 
ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ. Ρν ρξψκα ηνπ πιεζηάδεη ην ρξπζνθίηξηλν, θαη ην ρξψκα ηνπ 
θφληνπ είλαη θσηεηλφ θφθθηλν. Ρν ρξψκα ηνπ θφληνπ ηνπ εμσηεξηθνχ δαθηπιίνπ είλαη ην 
πνξηνθαιί. Ρέζζεξα ζχκβνια Ρατηδί12 θαη ηέζζεξηο ζξηβάηζεο ηεο ζρνιήο ηνπ Φν είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο ελαιιάμ ζε νθηψ ζεκεία. Ρα Ρατηδί πνπ είλαη θφθθηλα θαη καχξα αλήθνπλ 
ζην Ραντζηηθφ ζχζηεκα, ελψ ηα Ρατηδί ηα νπνία είλαη θφθθηλα θαη κπιε αλήθνπλ ζην Κέγα 
Ραντζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Αξρέγνλνπ Νπξαλνχ. Νη ηέζζεξηο κηθξέο ζξηβάηζεο είλαη επίζεο 
ρξπζνθίηξηλεο. Ρν ρξψκα ηνπ θφληνπ ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ αιιάδεη αλά δηαζηήκαηα απφ 
θφθθηλν, ζε πνξηνθαιί, ζε θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη βηνιεηί. Δίλαη εμαηξεηηθά 
φκνξθα ρξψκαηα (θνηηάμηε ηελ έγρξσκε έλζεζε ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ). Ρα ρξψκαηα ηεο 
θεληξηθήο ζξηβάηζαο , θαη ηα Ρατηδί δελ αιιάδνπλ. Νη ζξηβάηζεο, , ησλ δηαθνξεηηθψλ 
κεγεζψλ πεξηζηξέθνληαη απφ κφλεο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ. Ν Ρξνρφο 
ηνπ Λφκνπ είλαη ξηδσκέλνο ζην ζχκπαλ. Ρν ζχκπαλ πεξηζηξέθεηαη, φινη νη γαιαμίεο 
πεξηζηξέθνληαη, έηζη θαη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη επίζεο. Απηνί κε Ρξίην Κάηη 
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ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ζα δνπλ ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ λα πεξηζηξέθεηαη ζαλ 
αλεκηζηήξαο. Απηνί κε Ρξίην Κάηη ζε πςειφηεξα επίπεδα κπνξνχλ λα δνπλ ηελ ζπλνιηθή 
εηθφλα ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ, ε νπνία είλαη απίζηεπηα φκνξθε θαη θσηεηλή, θαη απηφ 
ελζαξξχλεη ηνπο αζθνχκελνπο λα θαιιηεξγεζνχλ πξνο ηα κπξνο κε ζάξξνο. 
 

 
3. Σαξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ 

 
(1) Ν Λφκνο βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν 
 
 Νη άλζξσπνη πνπ αζθνχλ Φάινπλ Γθνλγθ δελ είλαη κφλν ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηαρχηαηα 
ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ηνπο θαη ηηο ππεξθπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, αιιά επίζεο λα 
απνθηήζνπλ έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ 
κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη κφιηο ζρεκαηηζηεί είλαη 
ηζρπξφο. Δίλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηέςεη ηνπο αζθνχκελνπο απφ ην λα παξαζηξαηήζνπλ 
θαζψο θαη απφ παξεκβνιέο αλζξψπσλ κε ρακεινχ επηπέδνπ ραξαθηήξα. Νη αξρέο ηνπ 
Φάινπλ Γθνλγθ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ 
θαιιηέξγεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθφηνπ ζρεκαηηζηεί έλαο Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ, 
πεξηζηξέθεηαη αθαηάπαπζηα απφ κφλνο ηνπ. θίζηαηαη ππφ ηελ κνξθή ελφο λνήκνλνο 
φληνο, ζπιιέγνληαο δηαξθψο ελέξγεηα ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα ηνπ αζθνχκελνπ. Κε ηελ 
πεξηζηξνθή, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ζπιιέγεη απηφκαηα ελέξγεηα απ’ ην ζχκπαλ. Ν Ρξνρφο 
ηνπ Λφκνπ επηηπγράλεη ηνλ ζηφρν «ν Λφκνο βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν» αθξηβψο επεηδή 
πεξηζηξέθεηαη αζηακάηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ θαιιηεξγεί ηνπο 
αλζξψπνπο ρσξίο δηαθνπή παξά ην γεγνλφο φηη δελ εθηεινχλ ηηο αζθήζεηο θάζε ζηηγκή ηεο 
εκέξαο. πσο φινη μέξεηε, νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα αλαπαχνληαη ηελ λχρηα. Απηφ αθήλεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα 
ηηο αζθήζεηο. Αλ θάπνηνο ζθέθηεηαη ζπλέρεηα ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ απηφ ζίγνπξα 
δελ ζα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο ζπλερνχο εθηέιεζεο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα. Ν 
ζηφρνο ηεο εθηέιεζεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο δελ ηθαλνπνηείηαη απφ άιιε 
κέζνδν. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη αθαηάπαπζηα, ελψ φηαλ πεξηζηξέθεηαη πξνο 
ηα κέζα απνξξνθά κεγάιε πνζφηεηα ηζη (ε πξψηε κνξθή πνπ ιακβάλεη ε ελέξγεηα). Κέξα 
θαη λχρηα, ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ δηαξθψο απνζεθεχεη θαη κεηαηξέπεη ην ζπιιεγκέλν ηζη ζε 
θάζε έλα ζεκείν ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ. Κεηαηξέπεη ην ηζη ζε χιε πςειήο ελέξγεηαο, 
κεηαηξέπνληάο ην ηειηθά ζε γθνλγθ εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαιιηεξγεηή. Γειαδή «ν 
Λφκνο βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν». Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ είλαη εληειψο 
δηαθνξεηηθή απφ φια ηα άιια ζπζηήκαηα εμάζθεζεο ή άιιεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο 
ηζηγθφλγθ νη νπνίεο θαιιηεξγνχλ +ην ειημίξην. 
 
 Ρν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ Ρξνρνχ ηνπ 
Λφκνπ αληί ηνπ ειημηξίνπ. Κέρξη ζήκεξα, φιεο νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ 
δεκνζηνπνηεζεί, αλεμαξηήησο ηνχ απφ πνηα ζρνιή ή πνην κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο 
πξνέξρνληαη ‒είηε είλαη παξαθιάδηα ηνπ Βνπδηζκνχ ή ηνπ Ραντζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
ζρνιήο ηνπ Φν ή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζρνιήο ηνπ Ράν είηε αλήθνπλ ζηα κνλνπάηηα ηα 
νπνία έρνπλ κεηαδνζεί αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο‒ φια έρνπλ θαιιηεξγήζεη ην ειημίξην. Ρν 
ίδην ηζρχεη θαη γηα πνιιά κνλνπάηηα θαιιηέξγεηαο παξάπιεπξεο εηζφδνπ. Απνθαινχληαη 
ηζηγθφλγθ ηεο κεζφδνπ ηνπ ειημηξίνπ. Ζ θαιιηέξγεηα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 
κνλαρνχο, ηηο κνλαρέο θαη ηνπο Ραντζηέο έρεη πάξεη ηνλ δξφκν ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ 
ειημηξίνπ. Δάλ κεηά ηνλ ζάλαην απνηεθξσζνχλ απηνί νη άλζξσπνη, παξάγνπλ ζαξίξα, ε 
νπνία απνηειείηαη απφ κηα ζθιεξή θαη φκνξθε νπζία, ηελ νπνία νη ζχγρξνλεο 
επηζηεκνληθέο ζπζθεπέο δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί 
χιε πςειήο ελέξγεηαο, ε νπνία έρεη ζπιιερζεί απφ άιιεο δηαζηάζεηο ‒ φρη απφ ηελ δηθή καο 
δηάζηαζε. Απηφ είλαη ην ειημίξην. Δίλαη δχζθνιν γηα απηνχο πνπ αζθνχλ ηζηγθφλγθ ηεο 
κεζφδνπ ηνπ ειημηξίνπ λα επηηχρνπλ ηελ Φψηηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ξαιηά, 
πνιινί άλζξσπνη πνπ αζθνχζαλ ηζηγθφλγθ ηεο κεζφδνπ ηνπ ειημηξίνπ πξνζπαζνχζαλ λα 
πςψζνπλ ην ειημίξηφ ηνπο. Κφιηο έθηαλε ζην παιάηη Λίγνπαλ13 δελ κπνξνχζε λα βγεη έμσ, 
έηζη θνιινχζαλ εθεί θαη ν άλζξσπνο πέζαηλε. Θάπνηνη πξνζπαζνχζαλ ζθφπηκα λα ην 
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θάλνπλ λα εθξαγεί, αιιά δελ είραλ ηξφπν λα ην θάλνπλ απηφ. πήξραλ θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο φπσο απηή: Ν παππνχο ελφο αλζξψπνπ δελ πεηχραηλε ζηελ θαιιηέξγεηα, έηζη 
ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ έθηπλε ην ειημίξην θαη ην έδηλε ζηνλ παηέξα ηνπ. Ν παηέξαο ηνπ δελ 
θαιιηεξγνχηαλ επηηπρψο, έηζη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ην έθηπλε θαη ην έδηλε ζε απηφλ ηνλ 
άλζξσπν. Αθφκα θαη ηφηε ν άλζξσπνο απηφο δελ πεηχραηλε πνιιά. Δίλαη πξαγκαηηθά 
δχζθνιν! Βεβαίσο, ππάξρνπλ πνιιέο αμηφινγεο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο. Δίλαη εληάμεη αλ 
κπνξέζεηε λα δερηείηε γλήζηεο δηδαζθαιίεο απφ θάπνηνλ, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα 
απηφο ή απηή δελ ζα ζαο δηδάμεη πξάγκαηα ησλ πςειψλ επηπέδσλ. 
 
(2) Θαιιηεξγψληαο ηελ θχξηα ζπλείδεζε 
 
ινη έρνπλ θχξηα ζπλείδεζε. Έλαο άλζξσπνο ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ θχξηα ζπλείδεζή 
ηνπ γηα λα πξάμεη θαη λα ζθεθηεί. Ξαξάιιεια κε ηελ θχξηα ζπλείδεζε, έλαο άλζξσπνο έρεη 
κία ή πεξηζζφηεξεο βνεζεηηθέο ζπλεηδήζεηο θαη πλεχκαηα πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ 
πξνγφλνπο. Ζ βνεζεηηθή ζπλείδεζε έρεη ην ίδην φλνκα κε ηελ θχξηα ζπλείδεζε, φκσο ζε 
γεληθέο γξακκέο είλαη πην ηθαλή θαη πξνέξρεηαη απφ πςειφηεξν επίπεδν. Γελ μεγειηέηαη 
απφ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία καο θαη κπνξεί λα βιέπεη ηελ δηθή ηεο ζπγθεθξηκέλε 
δηάζηαζε. Ξνιιέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο αθνινπζνχλ ην κνλνπάηη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 
βνεζεηηθήο ζπλείδεζεο, θαηά ηελ νπνία ε ζάξθα θαη ε θχξηα ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ 
ιεηηνπξγνχλ κνλάρα σο φρεκα. Δθείλνη νη αζθνχκελνη δελ έρνπλ γεληθά επίγλσζε απηψλ 
ησλ πξαγκάησλ, ληψζνπλ φκσο αθφκα θαη θαιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Δίλαη εμαηξεηηθά 
δχζθνιν γηα έλαλ άλζξσπν λα απνθνιιεζεί απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαζψο δεη ζηελ 
θνηλσλία, εηδηθά ηα πξάγκαηα ζηα νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλνο(-ε). Έηζη, πνιιέο κέζνδνη 
θαιιηέξγεηαο δίλνπλ έκθαζε ζηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππφ ηελ θαηάζηαζε ηεο χπλσζεο ‒ 
ηεο πιήξνπο χπλσζεο. Θαηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ππφ ηελ θαηάζηαζε ηεο χπλσζεο, ε 
βνεζεηηθή ζπλείδεζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλαλ άιιν θφζκν, θαη 
βειηηψλεηαη κέζα απφ απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. Κηα κέξα ην βνεζεηηθφ πλεχκα ζα 
νινθιεξψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ζα θχγεη κε ην γθνλγθ ζαο. Ρίπνηα δελ ζα κείλεη γηα 
ηελ θχξηα ζπλείδεζή ζαο θαη γηα ην εγγελέο ζαο ζψκα, ελψ ε θαιιηέξγεηα πνπ δηήξθεζε 
κηα δσή δελ ζα ζηεθζεί κε επηηπρία. Δίλαη πξαγκαηηθά θξίκα. Κεξηθνί δηάζεκνη δάζθαινη 
ηνπ ηζηγθφλγθ θαηέρνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηζρπξέο ηθαλφηεηεο, θαη καδί κε απηέο έξρνληαη ην 
θχξνο θαη ν ζεβαζκφο. κσο αθφκα θαη έηζη δελ γλσξίδνπλ φηη ην γθνλγθ ηνπο δελ έρεη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαπηπρζεί κέζα ζηα δηθά ηνπο ζψκαηα. 
 
Ρν Φάινπλ Γθνλγθ καο, θαιιηεξγεί άκεζα ηελ θχξηα ζπλείδεζε. Δγγπφκαζηε φηη ην γθνλγθ 
ζαο αλαπηχζζεηαη πάλσ ζην δηθφ ζαο ζψκα πξαγκαηηθά. Ζ βνεζεηηθή ζπλείδεζε βεβαίσο 
ιακβάλεη κεξίδην· βειηηψλεηαη θαη απηή, παξφιν πνπ είλαη ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε. Ζ δηθή 
καο κέζνδνο θαιιηέξγεηαο έρεη απζηεξά θξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηήξα, ηα νπνία ζαο 
επηηξέπνπλ λα ζθπξειαηήζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο θαη λα βειηησζείηε ελψ παξακέλεηε 
κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, θάησ απφ ηηο πην πεξίπινθεο ζπλζήθεο ‒ φπσο έλα άλζνο 
ισηνχ πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ ιάζπε. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είζηε ζε ζέζε λα 
πεηχρεηε ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην Φάινπλ Γθνλγθ είλαη ηφζν 
πνιχηηκν: Δίλαη πνιχηηκν επεηδή εζείο, ν εαπηφο ζαο, ιακβάλεη ην γθνλγθ. Αιιά είλαη θαη 
πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Ζ δπζθνιία βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεηε επηιέμεη έλα 
κνλνπάηη ην νπνίν ζα ζαο ζθπξειαηήζεη θαη ζα ζαο δνθηκάζεη κέζα ζην πην πεξίπινθν 
πεξηβάιινλ. 
 
Ζ θχξηα ζπλείδεζε πξέπεη πάληα λα θαηεπζχλεη ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, θαζψο ν ζηφρνο ηεο 
εμάζθεζήο καο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θχξηαο ζπλείδεζεο. Ζ θχξηα ζπλείδεζε πξέπεη λα 
ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, παξά λα πεξηκέλεη απφ ηελ βνεζεηηθή ζπλείδεζε λα ηηο ιάβεη. 
Αιιηψο ζα έξζεη ε κέξα θαηά ηελ νπνία ε βνεζεηηθή ζπλείδεζε ζα ηειεηψζεη ηελ 
θαιιηέξγεηά ηεο ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν θαη ζα πάξεη ην γθνλγθ ζαο καδί ηεο, ελψ ην 
εγγελέο ζαο ζψκα θαη ε θχξηα ζπλείδεζε ζα κείλνπλ ρσξίο ηίπνηα. ηαλ θαιιηεξγείζηε 
πξνο πςειά επίπεδα, ε θχξηα ζπλείδεζε δελ πξέπεη λα ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ηη θάλεη, 
ζαλ λα θνηκάηαη. Ξξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη φηη είζηε εζείο απηφο πνπ εθηειεί ηηο 
αζθήζεηο, αλπςψλεζηε κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα, θαη βειηηψλεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο ‒ 
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κφλν ηφηε ζα έρεηε ηνλ έιεγρν θαη ζα είζηε ζε ζέζε λα απνθηήζεηε γθνλγθ. Θάπνηεο θνξέο 
φηαλ είζηε αθεξεκέλνο ίζσο επηηχρεηε θάηη ρσξίο θαλ λα μέξεηε πψο έγηλε. Απηή είλαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε βνεζεηηθή ζπλείδεζε πνπ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία. Ζ βνεζεηηθή ζαο 
ζπλείδεζε έρεη ηνλ έιεγρν. Δάλ, ελψ θάζεζηε ζε δηαινγηζκφ, αλνίμεηε ηα κάηηα γηα λα 
θνηηάμεηε γχξσ ζαο θαη δείηε φηη ππάξρεη έλαο άιινο εαπηφο ζαο απέλαληί ζαο, απηή ηφηε 
είλαη ε βνεζεηηθή ζαο ζπλείδεζε. Δάλ θάζεζηε εθεί ζε δηαινγηζκφ θνηηάδνληαο ηνλ Βνξξά, 
αιιά μαθληθά αλαθαιχςεηε φηη θάζεζηε ζηελ βνξηλή πιεπξά θαη απνξήζεηε: «Ξψο βγήθα 
απφ ην ζψκα κνπ;» ηφηε απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ζαο εαπηφο ν νπνίνο έρεη βγεη έμσ. 
Απηφ πνπ θάζεηαη εθεί πέξα είλαη ην ζψκα ζαο θαη ε βνεζεηηθή ζαο ζπλείδεζε. Κπνξείηε 
λα ηηο μερσξίζεηε. 
 
Γελ πξέπεη λα ράζεηε εληειψο ηελ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ζαο ελψ θάλεηε ηηο αζθήζεηο ηνπ 
Φάινπλ Γθνλγθ. Δάλ ην θάλεηε δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ Κέγα Γξφκν ηεο θαιιηέξγεηαο 
ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Ξξέπεη λα θξαηάηε ην κπαιφ ζαο μχπλην φηαλ θάλεηε ηηο αζθήζεηο. 
Γελ ζα ππάξμεη θακία παξέθθιηζε θαηά ηελ εμάζθεζε εάλ ε θχξηα ζπλείδεζή ζαο είλαη 
δπλαηή, θαζψο ηίπνηα δελ ζα κπνξεί λα ζαο βιάςεη. Θάπνηα πξάγκαηα ίζσο έξζνπλ πάλσ 
ζην ζψκα ζαο εάλ ε θχξηα ζπλείδεζε είλαη αδχλακε. 
 
(3) Θάλνληαο ηηο αζθήζεηο αλεμαξηήησο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ρξφλνπ 
 
Ξνιιέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ ψξα θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα νη αζθήζεηο. Νχηε ζην 
ειάρηζην δελ καο απαζρνινχλ απηά ηα πξάγκαηα. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο θαη κε ηνπο λφκνπο εμέιημεο ηνπ ζχκπαληνο. 
Έηζη, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ψξα δελ είλαη ζεκαληηθά. Βξηζθφκαζηε, ζηελ νπζία, εληφο 
ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ θαζψο θάλνπκε ηηο αζθήζεηο, ν νπνίνο θνηηάδεη πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο θαη πεξηζηξέθεηαη δηαξθψο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ καο είλαη ζπγρξνληζκέλνο 
κε ην ζχκπαλ. Ρν ζχκπαλ είλαη ζε θίλεζε, ν Γαιαμίαο είλαη ζε θίλεζε, νη ελληά πιαλήηεο 
πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ ήιην, θαη ε ίδηα ε Γε γπξίδεη. Ξξνο ηα πνπ είλαη ν Βνξξάο, ν 
Λφηνο, ε Αλαηνιή ή ε Γχζε; Νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ γε επηλφεζαλ απηέο ηηο 
θαηεπζχλζεηο. Έηζη φπνηα θαηεχζπλζε θαη αλ θνηηάδεηε ζα ηηο θνηηάηε φιεο. 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη ιέλε φηη είλαη θαιχηεξα λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο ηα κεζάλπρηα, ελψ 
άιινη ιέλε φηη ην κεζεκέξη ή θάπνηα άιιε ψξα είλαη ε θαιχηεξε. Γελ καο απαζρνιεί νχηε 
απηφ, θαζψο ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ζάο θαιιηεξγεί αθφκα θαη φηαλ δελ θάλεηε ηηο αζθήζεηο. 
Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ζάο βνεζάεη λα θαιιηεξγείζηε θάζε ζηηγκή ‒ ν Λφκνο βειηηψλεη ηνλ 
αζθνχκελν. Πην ηζηγθφλγθ ηεο κεζφδνπ ηνπ ειημηξίνπ, νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχλ ην 
ειημίξην. Πην Φάινπλ Γθνλγθ, είλαη ν Λφκνο πνπ θαιιηεξγεί ηνπο αλζξψπνπο. Λα θάλεηε ηηο 
αζθήζεηο πεξηζζφηεξν φηαλ έρεηε ηνλ ρξφλν θαη λα ηηο θάλεηε ιηγφηεξν φηαλ έρεηε 
ιηγφηεξν ρξφλν. πάξρεη επειημία. 
 

 
4. Θαιιηέξγεηα λνπ θαη ζψκαηνο 

 
Ρν Φάινπλ Γθνλγθ θαιιηεξγεί θαη ην λνπ θαη ην ζψκα. Ζ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ αιιάδεη 
πξψηα ην εγγελέο ζψκα ηνπ αηφκνπ. Ρν εγγελέο ζψκα δελ ζα απνβιεζεί. Ζ θχξηα 
ζπλείδεζε ζπγρσλεχεηαη κε ηελ ζάξθα γηα λα γίλνπλ έλα, επηηπγράλνληαο ηελ πιήξε 
θαιιηέξγεηα νιφθιεξεο ηεο χπαξμεο ηνπ αηφκνπ. 
 
(1) Αιιάδνληαο ην εγγελέο καο ζψκα 
 
Έλα αλζξψπηλν ζψκα απνηειείηαη απφ ζάξθα, αίκα θαη θφθαια, κε δηαθνξεηηθέο κνξηαθέο 
δνκέο θαη ζπζηαηηθά. Ζ κνξηαθή ζχζηαζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 
χιε πςειήο ελέξγεηαο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Πηελ ζπλέρεηα ην αλζξψπηλν ζψκα δελ 
ζα απνηειείηαη πιένλ απφ ηελ αξρηθή ηνπ χιε, αθνχ έρεη ππνβιεζεί ζε κεηαζρεκαηηζκφ 
ησλ ζεκειησδψλ ηνπ ηδηνηήησλ. Αιιά νη θαιιηεξγεηέο δνπλ θαη θαιιηεξγνχληαη αλάκεζα 
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ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη δελ κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηε κνξθή ηεο 
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Έηζη, απηνχ ηνπ είδνπο ν κεηαζρεκαηηζκφο δελ αιιάδεη νχηε ηελ 
αξρηθή κνξηαθή δνκή ηνπ ζψκαηνο νχηε ηελ αθνινπζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κφξηα 
είλαη δηαηεηαγκέλα. Αιιάδεη κφλν ηελ αξρηθή κνξηαθή ζχζηαζε. Ζ ζάξθα ηνπ ζψκαηνο 
παξακέλεη καιαθή, ηα θφθαια είλαη αθφκα ζθιεξά θαη ην αίκα είλαη αθφκα πγξφ. Ν 
άλζξσπνο ζα αηκνξξαγήζεη αλ θνπεί κε καραίξη. Πχκθσλα κε ηελ θηλέδηθε Θεσξία ησλ 
Ξέληε Πηνηρείσλ, ηα πάληα απνηεινχληαη απφ κέηαιιν, μχιν, λεξφ, θσηηά θαη γε. Ρν 
αλζξψπηλν ζψκα επίζεο. Αθφηνπ έλαο θαιιηεξγεηήο έρεη ππνβιεζεί ζε αιιαγέο ζην 
εγγελέο ζψκα ηνπ, θαηά ηηο νπνίεο ε χιε πςειήο ελέξγεηαο αληηθαζηζηά ηα αξρηθά 
κνξηαθά ζπζηαηηθά, ζε απηφ ην ζεκείν ην αλζξψπηλν ζψκα δελ απνηειείηαη πιένλ απφ ηελ 
αξρηθή ηνπ χιε. Απηή είλαη ε αξρή πίζσ απφ απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο «ππεξβαίλνληαο ηα 
πέληε ζηνηρεία». 
 
Ζ πην αμηνζεκείσηε ηδηφηεηα ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο πνπ θαιιηεξγνχλ ηφζν ηνλ λνπ 
φζν θαη ην ζψκα είλαη φηη παξαηείλνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαη απνηξέπνπλ ην 
γήξαο. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ καο έρεη επίζεο απηφ ην αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ. Ρν 
Φάινπλ Γθνλγθ ιεηηνπξγεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν: Αιιάδεη εθ ζεκειίσλ ηε κνξηαθή 
ζχλζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, απνζεθεχνληαο ηελ ζπιιεγκέλε χιε πςειήο ελέξγεηαο 
ζε θάζε θχηηαξν θαη δίλνληαο ηειηθά ηελ δπλαηφηεηα ζηελ χιε πςειήο ελέξγεηαο λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ. Ν κεηαβνιηζκφο δελ ζα πθίζηαηαη πιένλ. Υο 
εθ ηνχηνπ ην άηνκν ππεξβαίλεη ηα πέληε ζηνηρεία, έρνληαο κεηαηξέςεη ην ζψκα ηνπ ζε 
ζψκα απνηεινχκελν απφ χιε άιισλ δηαζηάζεσλ. Απηφ ην άηνκν ζα είλαη γηα πάληα λέν, 
απειεπζεξσκέλν απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχ εδψ ηνπ ρψξνπ ή ρξφλνπ. 
 
Έρνπλ ππάξμεη πνιινί θαηαμησκέλνη κνλαρνί αλά ηελ ηζηνξία νη νπνίνη είραλ πνιχ κεγάιε 
δηάξθεηα δσήο. Πήκεξα, ππάξρνπλ άηνκα πνπ είλαη εθαηνληάδσλ εηψλ θαη πεξπαηάλε ζηνλ 
δξφκν, κφλν πνπ δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε πνηνη είλαη. Γελ κπνξείηε λα ηνπο 
μερσξίζεηε, θαζψο θαίλνληαη λένη θαη θνξάλε ηα ίδηα ξνχρα κε ηνπο θαζεκεξηλνχο 
αλζξψπνπο. Ζ αλζξψπηλε δηάξθεηα δσήο δελ ζα έπξεπε λα είλαη ηφζν ζχληνκε φζν είλαη 
ζήκεξα. Κηιψληαο απφ ηελ νπηηθή ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα 
είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ γηα πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα ρξφληα. Πχκθσλα κε ηζηνξηθέο 
πεγέο, ππήξμε έλαο άλζξσπνο ζηελ Βξεηαλία νλφκαηη Φέκθαζ ν νπνίνο έδεζε 207 ρξφληα. 
Έλαο άλζξσπνο ζηελ Ηαπσλία νλφκαηη Κίηζνπ Ράηξα έθηαζε ηελ ειηθία ησλ 242 εηψλ. 
Θαηά ηελ δπλαζηεία Ραλγθ ζηελ δηθή καο ρψξα, ππήξρε έλαο κνλαρφο νλφκαηη Σνπέη Ρδάν 
ν νπνίνο έδεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 290 ρξφλσλ. Πχκθσλα κε ηα ρξνληθά ηεο θνκεηείαο 
Γηνλγθ Ράη ηεο Δπαξρίαο Φνπηδηάλ, ν Ρζελ Ρδνπλ γελλήζεθε ην πξψην έηνο ηνπ Ρδνλγθ Σε 
(881 κ.Σ.) ππφ ηελ βαζηιεία ηνπ Απηνθξάηνξα Πη Ρζνλγθ θαηά ηελ δπλαζηεία Ραλγθ, θαη 
πέζαλε ηελ επνρή ηνπ Ράη Ληηλγθ ηεο δπλαζηείαο Γηνπάλ (1324 κ.Σ.), αθφηνπ έδεζε γηα 
443 ρξφληα. Απηά φια ζηεξίδνληαη ζε αξρεία θαη κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ ‒ δελ είλαη 
παξακχζηα. Νη δηθνί καο αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ απνθηνχλ αηζζεηά ιηγφηεξεο 
ξπηίδεο ζηα πξφζσπά ηνπο, ηα νπνία ζα απνθηήζνπλ κηα ξνδαιή, πγηή ιάκςε, ράξε ζηε 
θαιιηέξγεηα. Αηζζάλνληαη γεκάηνη ελέξγεηα, θαη δελ αηζζάλνληαη νχηε ζην ειάρηζην 
θνπξαζκέλνη φηαλ πεξπαηάλε ή δνπιεχνπλ. Απηφ είλαη ζπλεζηζκέλν. Έρσ θαιιηεξγεζεί 
γηα δεθαεηίεο θαη νη άιινη ιέλε φηη ην πξφζσπφ κνπ δελ έρεη αιιάμεη ηδηαίηεξα εδψ θαη 
είθνζη ρξφληα. Ρψξα μέξεηε γηαηί. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ καο πεξηέρεη ηζρπξά πξάγκαηα γηα 
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. Νη αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ θαίλνληαη λα έρνπλ πνιχ 
δηαθνξεηηθή ειηθία απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ‒ δελ θαίλεηαη ε πξαγκαηηθή ηνπο 
ειηθία. Έηζη, ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο πνπ θαιιηεξγνχλ 
θαη ην λνπ θαη ην ζψκα είλαη: ε καθξνδσία, ε απνθπγή ηνπ γήξαηνο, θαη ε επηκήθπλζε ηεο 
δηάξθεηαο δσήο. 
 
(2) Ρν Νπξάλην Θχθισκα ηνπ Φάινπλ 
 
Ρν αλζξψπηλν ζψκα καο είλαη έλα κηθξφ ζχκπαλ. Ζ ελέξγεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζψκα, θαη απνθαιείηαη ε θπθινθνξία ηνπ κηθξνχ ζχκπαληνο, 
ή ηνπ νπξάληνπ θπθιψκαηνο. Κηιψληαο απφ ηελ άπνςε ησλ επηπέδσλ, ε ζχλδεζε ησλ δχν 
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κεγάισλ κεζεκβξηλψλ ηνπ Οελ θαη Ληνπ απνηειεί κνλάρα έλα επηθαλεηαθφ νπξάλην 
θχθισκα. Γελ έρεη ην απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο. Ρν Κηθξφ Νπξάλην 
Θχθισκα, ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ κνξθή, πεξηζηξέθεηαη κέζα ζην ζψκα απφ ην Ξαιάηη 
Λίγνπαλ ζην πεδίν ηνπ ειημηξίνπ. Κέζα απφ απηήλ ηελ εζσηεξηθή θπθινθνξία, φινη νη 
κεζεκβξηλνί ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ηα θαλάιηα ελέξγεηαο, αλνίγνληαη θαη εθηείλνληαη απφ 
ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ καο απαηηεί ην άλνηγκα φισλ ησλ 
κεζεκβξηλψλ απφ ηελ αξρή. 
 
Ρν Κεγάιν Νπξάλην Θχθισκα είλαη ε θίλεζε ησλ νθηψ Ξξφζζεησλ Κεζεκβξηλψλ14, θαη 
πεγαίλεη γχξσ απφ νιφθιεξν ην ζψκα γηα λα νινθιεξψζεη κία πεξηζηξνθή. Δάλ ην 
Κεγάιν Νπξάλην Θχθισκα αλνίμεη, ζα επηθέξεη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 
κπνξεί λα αησξεζεί πάλσ απφ ην έδαθνο. Απηφ ζεκαίλεη ε «αλχςσζε ππφ ην άπιεην θσο 
ηεο εκέξαο», φπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν ηνπ Διημηξίνπ. Αιιά παξφια απηά, κία πεξηνρή 
ηνπ ζψκαηφο ζαο ζα είλαη ζπλήζσο θιεηδσκέλε ψζηε λα κελ κπνξείηε λα αησξεζείηε ή λα 
πεηάμεηε. κσο ζα ζαο νδεγήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε: ζα πεξπαηάηε γξήγνξα 
θαη ρσξίο θφπν, θαη φηαλ πεξπαηάηε ζε αλεθφξα ζα ληψζεηε ζαλ θάπνηνο λα ζαο σζεί απφ 
πίζσ. Ρν άλνηγκα ηνπ Κεγάινπ Νπξάληνπ Θπθιψκαηνο κπνξεί επίζεο λα επηθέξεη θαη ελφο 
είδνπο ηθαλφηεηα. Κπνξεί λα επηηξέςεη ζην ηζη πνπ ππάξρεη ζηα δηαθνξεηηθά φξγαλα ηνπ 
ζψκαηνο λα αιιάμεη ζέζεηο. Ρν ηζη ηεο θαξδηάο ζα κεηαθηλεζεί ζην ζηνκάρη, ην ηζη ηνπ 
ζηνκαρηνχ ζα πάεη ζηα έληεξα, θαη νχησ θαζεμήο. Θαζψο ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ελφο 
αηφκνπ ηζρπξνπνηείηαη, εάλ απηή ε ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθά ηνπ ζψκαηνο 
απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηειεθίλεζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ην νπξάλην θχθισκα 
νλνκάδεηαη επίζεο Κεζεκβξηλφ Νπξάλην Θχθισκα, ή ην Νπξάλην Θχθισκα ηνπ Νπξαλνχ 
θαη ηεο Γεο. Αιιά ε θίλεζή ηνπ αθφκα δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο 
κεηακφξθσζεο ηνπ ζψκαηνο. Ξξέπεη λα ππάξμεη άιιν έλα αληίζηνηρν νπξάλην θχθισκα, 
ην νπνίν νλνκάδεηαη ην Δλδηάκεζν Νπξάλην Θχθισκα. Ρν Δλδηάκεζν Νπξάλην Θχθισκα 
θηλείηαη σο εμήο: Μεθηλάεη είηε απφ ην ζεκείν βεινληζκνχ Σνπετγίλ15 ή απφ ην ζεκείν 
βεινληζκνχ Κπατρνπεί16 θαη ηαμηδεχεη θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπ ζψκαηνο, εθεί φπνπ ην 
γηλ ζπλνξεχεη κε ην γηαλγθ17. 
 
Ρν νπξάλην θχθισκα ζην Φάινπλ Γθνλγθ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηελ θίλεζε ησλ νθηψ 
Ξξφζζεησλ Κεζεκβξηλψλ, πνπ ζπδεηνχληαη ζηηο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. 
Απνηειεί ηελ θίλεζε φισλ ησλ δηαζηαπξνχκελσλ κεζεκβξηλψλ πνπ βξίζθνληαη παληνχ ζε 
νιφθιεξν ην ζψκα. ινη νη κεζεκβξηλνί νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ρξεηάδεηαη λα αλνηρηνχλ 
εληειψο θαη ηαπηφρξνλα, θαη φινη ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ καδί. Απηά ηα πξάγκαηα 
ππάξρνπλ ήδε ελζσκαησκέλα ζην Φάινπλ Γθνλγθ καο, έηζη δελ είλαη απαξαίηεην λα ηα 
αζθείηε κε πξφζεζε ή λα ηα θαζνδεγείηε κε ηνλ λνπ ζαο. Θα ινμνδξνκήζεηε αλ ην θάλεηε 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κνπ, ηνπνζεηψ ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο έμσ απφ ην ζψκα, νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη απηφκαηα. Νη ελεξγεηαθνί 
κεραληζκνί είλαη θάηη πνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα πςεινχ επηπέδνπ, θαη 
είλαη κέξνο ηεο αηηίαο πνπ θάλεη ηηο αζθήζεηο καο απηφκαηεο. Αθξηβψο φπσο ν Ρξνρφο ηνπ 
Λφκνπ, πεξηζηξέθνληαη αζηακάηεηα, νδεγψληαο ζηελ πεξηζηξνθή φισλ ησλ εζσηεξηθψλ 
κεζεκβξηλψλ. Αθφκα θαη αλ δελ έρεηε εμαζθήζεη ην νπξάλην θχθισκα, απηνί νη 
κεζεκβξηλνί έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεζεί ήδε ζε θίλεζε, ελψ βαζηά κέζα θαη έμσ 
θηλνχληαη φινη καδί. Σξεζηκνπνηνχκε ηηο αζθήζεηο ψζηε λα εληζρχζνπκε ηνπο ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο νη νπνίνη βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζψκα. 
 
(3) Αλνίγνληαο ηνπο κεζεκβξηλνχο 
 
Ν ζηφρνο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ κεζεκβξηλψλ είλαη λα επηηξαπεί ζηελ ελέξγεηα λα 
θπθινθνξήζεη θαη λα κεηαβάιεη ηελ κνξηαθή ζχλζεζε ησλ θπηηάξσλ, κεηακνξθψλνληάο 
ηα ζε χιε πςειήο ελέξγεηαο. Νη κεζεκβξηλνί ησλ κε αζθνχκελσλ είλαη θξαγκέλνη θαη 
ζηελνί. Νη κεζεκβξηλνί ησλ αζθνχκελσλ γίλνληαη ζηαδηαθά πην θσηεηλνί θαη νη θξαγκέλεο 
πεξηνρέο ηνπο ζα αλνίμνπλ. Νη κεζεκβξηλνί ησλ βεηεξάλσλ αζθνχκελσλ πιαηαίλνπλ, θαη 
ζα πιαηχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ζηα πςειά επίπεδα. Θάπνηνη 
άλζξσπνη έρνπλ κεζεκβξηλνχο κε δηάκεηξν φζν έλα δάθηπιν. κσο ε δηάλνημε ησλ 
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κεζεκβξηλψλ απφ κφλε ηεο δελ αληαλαθιά νχηε ην επίπεδν θαιιηέξγεηαο θάπνηνπ νχηε ην 
επίπεδν ηνπ γθνλγθ θάπνηνπ. Νη κεζεκβξηλνί ζα γίλνπλ πην ιακπξνί θαη πιαηηνί κέζα απφ 
ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ, ελψ ηειηθά ζα ζπλδεζνχλ γηα λα γίλνπλ έλα κεγάιν φιν. Πε 
απηφ ην ζεκείν, ην άηνκν απηφ δελ ζα έρεη νχηε κεζεκβξηλνχο νχηε ζεκεία βεινληζκνχ. 
Θέηνληάο ην αιιηψο, νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ ζα είλαη κεζεκβξηλνί θαη ζεκεία βεινληζκνχ. 
Αιιά αθφκα θαη απηή ε θαηάζηαζε δελ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν έρεη νινθιεξψζεη ηελ 
θαιιηέξγεηα. Γελ είλαη παξά ε εθδήισζε ελφο επηπέδνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Ζ άθημε ζε απηφ ην ζηάδην ζεκαηνδνηεί φηη ην άηνκν 
έθηαζε ζην ηέινο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ. Ρελ ίδηα ζηηγκή, απηφ 
επηθέξεη κηα θαηάζηαζε ηδηαίηεξα αηζζεηή ιφγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηεο εκθάληζεο, ε νπνία 
απνθαιείηαη Ρξία Άλζε Ππγθεληξσκέλα επί ηεο Θεθαιήο. Πε απηφ ην ζεκείν ε ζηήιε ηνπ 
γθνλγθ ζα είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη πάξα πνιιέο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζα έρνπλ 
αλαπηπρζεί, εθ ησλ νπνίσλ φιεο ζα έρνπλ ζρήκα θαη κνξθή. Ρα ηξία άλζε εκθαλίδνληαη 
ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ, κε ην έλα λα κνηάδεη κε ρξπζάλζεκν θαη ηα άιια κε ισηφ. Ρα 
ηξία άλζε πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα ελψ ηαπηφρξνλα πεξηζηξέθνληαη ην έλα γχξσ απφ 
ην άιιν. Θάζε ινπινχδη έρεη πάλσ ηνπ κηα εμαηξεηηθά πςειή ζηήιε πνπ εθηείλεηαη πξνο 
ηνλ νπξαλφ. Απηέο νη ηξεηο ζηήιεο πεξηζηξέθνληαη θαη γπξίδνπλ καδί κε ηα άλζε, θαη ην 
θεθάιη ζα έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ βάξνπο. Αιιά ζε απηφ ην ζεκείν ην άηνκν δελ έρεη παξά 
κνλάρα αλέβεη ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ. 
 
 

5. Πθέςε 
 
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ δελ πεξηιακβάλεη θαζνδήγεζε απφ ηελ ζθέςε. Νη 
ζθέςεηο ελφο αλζξψπνπ δελ επηηπγράλνπλ ηίπνηα απφ κφλεο ηνπο. Κπνξνχλ φκσο λα 
ζηείινπλ εληνιέο. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ιεηηνπξγεί είλαη νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο, νη 
νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζθέςεο ελφο λνήκνλνο φληνο θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ εληνιέο 
απφ ηα κελχκαηα ηνπ εγθεθάινπ. κσο πνιινί άλζξσπνη, ηδηαίηεξα απηνί πνπ αλήθνπλ 
ζηνπο θχθινπο ηνπ ηζηγθφλγθ, έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε απηφ. Ξηζηεχνπλ φηη 
ε ζθέςε κπνξεί λα επηηχρεη πνιιά πξάγκαηα. Θάπνηνη κηινχλ γηα ηελ ρξήζε ηεο ζθέςεο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηελ ρξήζε ηεο γηα ην άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ, ηελ 
ζεξαπεία, ηελ ηειεθίλεζε, θιπ. Απηέο νη απφςεηο είλαη ιαλζαζκέλεο. Πε θαηψηεξα 
επίπεδα, αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, νη ζθέςεηο θαηεπζχλνπλ ηα 
αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ηα ηέζζεξα άθξα. Πε αλψηεξα επίπεδα, νη ζθέςεηο ελφο 
αζθνχκελνπ αλπςψλνληαη κηα βαζκίδα θαη θαηεπζχλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ψζηε λα θάλνπλ 
πξάγκαηα. Κε άιια ιφγηα, νη ηθαλφηεηεο θαηεπζχλνληαη απφ ην λνπ. Έηζη βιέπνπκε ηελ 
ζθέςε. Θάπνηεο θνξέο βιέπνπκε έλαλ δάζθαιν ηνπ ηζηγθφλγθ λα ζεξαπεχεη άιινπο. Ξξηλ 
ν δάζθαινο πςψζεη έζησ θαη έλα δάθηπιν, ν αζζελήο ιέεη φηη έρεη ζεξαπεπηεί, θαη πηζηεχεη 
φηη ε ζεξαπεία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ δαζθάινπ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
απηφ πνπ θάλεη ν δάζθαινο είλαη λα εθπέκπεη κηα είδνπο ηθαλφηεηα θαη λα ηελ θαηεπζχλεη 
γηα λα ζεξαπεχεη ή λα θάλεη θάηη. Νη ηθαλφηεηεο δξνπλ ζε άιιε δηάζηαζε, έηζη νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ηηο δνπλ κε ηα κάηηα ηνπο. Απηνί πνπ δελ γλσξίδνπλ 
λνκίδνπλ φηη νη ζθέςεηο ηνπο ζεξαπεχνπλ. Θάπνηνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη νη ζθέςεηο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκάησζε ζεξαπεηψλ θαη απηφ έρεη 
απνπξνζαλαηνιίζεη ηνπο αλζξψπνπο. Απηή ε ηδέα πξέπεη λα δηνξζσζεί. 
 
Ζ αλζξψπηλε ζθέςε είλαη έλαο ηχπνο κελχκαηνο, έλαο ηχπνο ελέξγεηαο, θαη κηα κνξθή 
πιηθήο χπαξμεο. ηαλ έλαο άλζξσπνο ζθέθηεηαη, ην κπαιφ παξάγεη κηα ζπρλφηεηα. 
Θάπνηεο θνξέο ην λα ςέιλεηο κάληξαο κπνξεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ. Γηαηί; Δπεηδή 
ην ζχκπαλ έρεη ηελ δηθή ηνπ παικηθή ζπρλφηεηα, θαη ζα ππάξμεη έλα απνηέιεζκα φηαλ ε 
ζπρλφηεηα ηνπ κάληξα ζπγρξνληζηεί κε απηήλ ηνπ ζχκπαληνο. Γηα λα είλαη 
απνηειεζκαηηθφ, φκσο, πξέπεη ζίγνπξα λα είλαη θαινζπλάην ζηε θχζε ηνπ, θαζψο 
θαθφβνπια πξάγκαηα δελ επηηξέπνληαη λα ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ. Ζ θαζνδήγεζε κε ηελ 
ζθέςε είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζθέςεο. Ρα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ ελφο ζπνπδαίνπ 
δαζθάινπ ηζηγθφλγθ πνπ έρεη θηάζεη ζε πςειφ επίπεδν ειέγρνληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ 
ηηο ζθέςεηο ηνπ θχξηνπ ζψκαηφο ηνπ. Έλα Πψκα ηνπ Λφκνπ έρεη επίζεο ηηο δηθέο ηνπ 
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ζθέςεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα ιχζεη πξνβιήκαηα θαη λα θέξεη εηο πέξαο απνζηνιέο κε 
αλεμάξηεην ηξφπν. Απνηειεί έλαλ ηειείσο αλεμάξηεην εαπηφ. Ρελ ίδηα ζηηγκή, ηα Πψκαηα 
ηνπ Λφκνπ μέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο ηνπ δαζθάινπ ηνπ ηζηγθφλγθ θαη ζα 
θέξνπλ εηο πέξαο απνζηνιέο ζχκθσλα κε εθείλεο ηηο ζθέςεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν 
δάζθαινο ηνπ ηζηγθφλγθ ζέιεη λα ζεξαπεχζεη ηελ αξξψζηηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
αλζξψπνπ ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ ζα πάλε εθεί. Σσξίο απηήλ ηελ ζθέςε δελ ζα πάλε. Αιιά 
εάλ δνπλ έλα αιεζηλά θαιφ πξάγκα γηα λα θάλνπλ ζα ην θάλνπλ απφ κφλα ηνπο. Θάπνηνη 
δάζθαινη δελ έρνπλ επηηχρεη ηελ Φψηηζε, θαη ππάξρνπλ αθφκα πξάγκαηα ηα νπνία δελ 
γλσξίδνπλ, πνπ φκσο ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ ηνπο γλσξίδνπλ. 
 
πάξρεη κίαο άιιεο κνξθήο ζθέςε ε νπνία απνθαιείηαη έκπλεπζε. Ζ έκπλεπζε δελ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ θχξηα ζπλείδεζε ελφο αηφκνπ. Απηά πνπ γλσξίδεη ε θχξηα ζπλείδεζε 
είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. Γελ ζα ιεηηνπξγήζεη εάλ ζηεξηρηείηε απνθιεηζηηθά ζηελ θχξηα 
ζπλείδεζε γηα λα ζθεθηείηε θάηη ην νπνίν δελ ππάξρεη ήδε ζε απηήλ ηελ θνηλσλία. Ζ 
έκπλεπζε πξνέξρεηαη απφ ηελ βνεζεηηθή ζπλείδεζε. ηαλ απηνί πνπ αζρνινχληαη κε 
δεκηνπξγηθή εξγαζία ή επηζηεκνληθή έξεπλα θνιιήζνπλ, έρνληαο εμαληιήζεη φιεο ηηο 
δπλάκεηο ηνπ λνπ ηνπο, βάδνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ άθξε, μεθνπξάδνληαη γηα ιίγν ή πάλε έμσ 
γηα κηα βφιηα. Ρφηε ρσξίο απηνί λα ζθέθηνληαη, ε έκπλεπζε μαθληθά έξρεηαη. Αξρίδνπλ 
ακέζσο λα γξάθνπλ πξάγκαηα γξήγνξα θαη έηζη δεκηνπξγείηαη θάηη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 
φηαλ ε θχξηα ζπλείδεζε είλαη δπλαηή, ειέγρεη ηνλ εγθέθαιν θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα 
γελλεζεί, παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη. Κφιηο εξεκήζεη ε θχξηα ζπλείδεζε, ε 
βνεζεηηθή ζπλείδεζε αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ειέγρεη ηνλ εγθέθαιν. Ζ βνεζεηηθή 
ζπλείδεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα πξάγκαηα, δηφηη αλήθεη ζε άιιε δηάζηαζε θαη 
δελ πεξηνξίδεηαη απφ απηήλ εδψ ηελ δηάζηαζε. Ζ βνεζεηηθή φκσο ζπλείδεζε δελ κπνξεί 
λα ππεξβεί ή λα παξέκβεη ζηνλ ηξφπν χπαξμεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο· δελ επηηξέπεηαη 
λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 
 
Ζ έκπλεπζε έξρεηαη απφ δχν πεγέο. Ζ κία είλαη ε βνεζεηηθή ζπλείδεζε. Ζ βνεζεηηθή 
ζπλείδεζε δελ μεγειηέηαη απφ απηφλ ηνλ θφζκν θαη κπνξεί λα παξάγεη έκπλεπζε. Ζ άιιε 
πεγή είλαη ε θαηεχζπλζε θαη θαζνδήγεζε απφ φληα πςεινχ επηπέδνπ. ηαλ ν λνπο ησλ 
αλζξψπσλ θαζνδεγείηαη απφ φληα πςεινχ επηπέδνπ, πιαηαίλεη θαη είλαη ζε ζέζε λα 
δεκηνπξγήζεη θαηλνηφκα πξάγκαηα. ιε ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζχκπαληνο 
αθνινπζνχλ ε θάζε κία ηνλ δηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλν λφκν. Ρίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία. 
 

 
6. Ρα επίπεδα ηεο θαιιηέξγεηαο ζην Φάινπλ Γθνλγθ 

 
(1) Ζ θαιιηέξγεηα ζηα πςειά επίπεδα 
 
Θαζψο ε θαιιηέξγεηα ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα, 
ην γθνλγθ παξάγεηαη πνιχ γξήγνξα. Έλα κεγάιν κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο είλαη εμαηξεηηθά 
απιφ θαη εχθνιν. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ έρεη ιίγεο θηλήζεηο. ηαλ φκσο ην βιέπνπκε απφ κηα 
αλψηεξε ζθνπηά, ειέγρεη ηα πάληα ζρεηηθά κε ην ζψκα, πεξηιακβάλνληαο θαη ηα πνιιά 
πξάγκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ. ζν ν ραξαθηήξαο ελφο αηφκνπ ζπλερίδεη λα 
αλπςψλεηαη, ην γθνλγθ ηνπ ζα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. πάξρεη ειάρηζηε αλάγθε γηα 
πξνζπάζεηα κε πξφζεζε, γηα ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, γηα 
εγθαηάζηαζε ρνάλεο θαη θακίλνπ γηα ηελ παξαζθεπή ειημηξίνπ απφ ηα ζπιιεγκέλα ρεκηθά 
ή απφ ηελ πξνζζήθε θσηηάο θαη ζπιιεγκέλσλ ρεκηθψλ18. Ζ ζηήξημε ζηελ θαζνδήγεζε απφ 
ηνλ λνπ είλαη αξθεηά πεξίπινθε, θαη κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ζε παξέθθιηζε. Απηφ πνπ 
ζαο δίλσ είλαη ε πην βνιηθή κέζνδνο, ε θαιχηεξε κέζνδνο, αιιά είλαη επίζεο θαη ε πην 
δχζθνιε. Γηα λα θηάζεη έλαο θαιιηεξγεηήο, κε ηελ ρξήζε άιισλ κεζφδσλ, ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ Γαιαθηψδνπο Ιεπθνχ Πψκαηνο, ζα ρξεηαδφηαλ πάλσ απφ κηα δεθαεηία, αξθεηέο 
δεθαεηίεο, ή θαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Δκείο φκσο ζαο θέξλνπκε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε 
ακέζσο. Απηφ ην επίπεδν ίζσο έρεη ήδε πεξάζεη πξηλ θαλ εζείο ην αηζζαλζείηε. Ίζσο λα 
δηαξθέζεη κφλν κεξηθέο ψξεο. Θα ππάξμεη κηα κέξα θαηά ηελ νπνία ζα αηζζάλεζηε πνιχ 
επαίζζεηνη, ελψ ιίγν αξγφηεξα δελ ζα αηζζάλεζηε ηφζν επαίζζεηνη. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
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ζα έρεηε κφιηο πεξάζεη έλα ζεκαληηθφ επίπεδν. 
 
(2) Δθδειψζεηο ηνπ γθνλγθ 
 
Αθνχ νη καζεηέο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ πεξάζνπλ απφ ηελ ξχζκηζε ηνπ ζψκαηνο, ζα 
θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Ληάθα19: ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ Γαιαθηψδνπο Ιεπθνχ Πψκαηνο. Ρν γθνλγθ ζα αλαπηπρζεί κφλν αθφηνπ 
επηηεπρζεί απηή ε θαηάζηαζε. Νη άλζξσπνη κε Ρξίην Κάηη πςεινχ επηπέδνπ κπνξνχλ λα 
δνπλ φηη ην γθνλγθ αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζθνπκέλνπ θαη κεηά 
απνξξνθάηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη απνξξφθεζεο 
γθνλγθ επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα, πεξλψληαο ην έλα επίπεδν κεηά ην άιιν, ελψ θάπνηεο 
θνξέο γίλεηαη πνιχ γξήγνξα. Απηφ είλαη ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο γθνλγθ. Κεηά ην 
πξψην ζηάδην, ην ζψκα ηνπ αζθνπκέλνπ δελ είλαη πιένλ έλα ζπλεζηζκέλν ζψκα. Έλαο 
αζθνχκελνο δελ ζα αξξσζηήζεη μαλά κεηά ηελ επίηεπμε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γαιαθηψδνπο 
Ιεπθνχ Πψκαηνο. Ν πφλνο ν νπνίνο ζα πξνθχςεη εδψ θαη εθεί ή ε δπζθνξία ζε θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ είλαη αζζέλεηα, παξφιν πνπ ζα κνηάδεη: Ξξνθαιείηαη απφ ην 
θάξκα. Κεηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο γθνλγθ, ηα λνήκνλα φληα ελφο αηφκνπ ζα 
έρνπλ γίλεη πνιχ κεγάια θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα θηλνχληαη θαη λα κηινχλ. Θάπνηεο θνξέο 
παξάγνληαη αξαηά, θάπνηεο θνξέο ζε κεγάιε ππθλφηεηα. Κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ην έλα κε 
ην άιιν. πάξρεη κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο απνζεθεπκέλε ζε απηά ηα λνήκνλα φληα, 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ην εγγελέο ζψκα ηνπ αζθνπκέλνπ. 
 
Πε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνρσξεκέλν επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ, 
θαιιηεξγεκέλα βξέθε εκθαλίδνληαη ζε νιφθιεξν ην ζψκα ελφο αζθνπκέλνπ. Δίλαη 
ζθαληαιηάξηθα, ηνπο αξέζεη λα παίδνπλ θαη έρνπλ θαινζπλάηε θχζε. Έλα άιινπ είδνπο 
ζψκα κπνξεί επίζεο λα παξαρζεί: Ρν Αζάλαην Βξέθνο. Ρν βξέθνο, θνξίηζη ή αγφξη, 
θάζεηαη ζε έλαλ κεγαινπξεπή ζξφλν ζρεκαηηζκέλν απφ άλζνο ισηνχ. Ρν Αζάλαην Βξέθνο 
πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έλσζε ηνπ γηλ θαη ηνπ 
γηαλγθ κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα. Άληξεο θαη γπλαίθεο αζθνχκελνη κπνξνχλ εμίζνπ λα 
θαιιηεξγήζνπλ έλα Αζάλαην Βξέθνο. Πηελ αξρή ην Αζάλαην Βξέθνο είλαη πνιχ κηθξφ. 
Γίλεηαη κεγαιχηεξν ζηαδηαθά γηα λα θηάζεη ηειηθά ην κέγεζνο ηνπ θαιιηεξγεηή. Έρεη 
αθξηβψο ηελ φςε ηνπ θαιιηεξγεηή θαη πξάγκαηη βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ 
θαιιηεξγεηή. ηαλ νη άλζξσπνη κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνλ θνηηάδνπλ, ζα πνπλ φηη 
απηφ ην άηνκν έρεη δχν ζψκαηα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ν άλζξσπνο απηφο έρεη πεηχρεη 
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ζψκαηφο ηνπ. Κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα κπνξνχλ 
επίζεο λα αλαπηπρζνχλ πνιιά Πψκαηα ηνπ Λφκνπ. Δλ ζπληνκία, θάζε ηθαλφηεηα ε νπνία 
κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα ζε απηφ ην ζχκπαλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζην Φάινπλ 
Γθνλγθ. Νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ άιιεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο 
πεξηιακβάλνληαη φιεο ζην Φάινπλ Γθνλγθ. 
 
(3) Θαιιηέξγεηα Ξέξαλ ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ 
 
Κε ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ, νη κεζεκβξηλνί ησλ αζθνπκέλσλ ζα 
δηεπξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, κέρξη λα ζπλδεζνχλ θαη λα γίλνπλ έλα εληαίν φιν. 
Γειαδή, έλαο άλζξσπνο θαιιηεξγείηαη κέρξη ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ 
κεζεκβξηλνί ή ζεκεία βεινληζκνχ, ή αιιηψο, νη κεζεκβξηλνί θαη ηα ζεκεία βεινληζκνχ ζα 
ππάξρνπλ παληνχ. κσο απηφ δελ ζεκαίλεη αθφκα φηη απηφο έρεη επηηχρεη ην Ράν ‒ 
απνηειεί κνλάρα κηα κνξθή εθδήισζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ 
Γθνλγθ θαη απνηειεί ηελ αληαλάθιαζε ελφο επηπέδνπ. Αθφηνπ επηηεπρζεί απηφ ην ζηάδην, 
ν άλζξσπνο είλαη ζην ηέινο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ. Ρν γθνλγθ 
πνπ έρεη αλαπηχμεη ζα είλαη πνιχ ηζρπξφ ελψ ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηειηθήο ηνπ κνξθήο ζα 
έρεη ηειεηψζεη. Δπίζεο, ε ζηήιε ηνπ γθνλγθ ηνπ αηφκνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά πςειή θαη ηα 
ηξία άλζε ζα εκθαληζηνχλ πάλσ ζην θεθάιη ηνπ. Αιιά ζε απηφ ην ζεκείν ην άηνκν απηφ ζα 
έρεη απιά θάλεη ην ηειεπηαίν βήκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ. 
 
ηαλ θάλεη άιιν έλα βήκα πξνο ηα κπξνο, δελ ζα έρεη κείλεη ηίπνηα, θαζψο φιεο νη 
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ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζα ζπκπηεζηνχλ ζηελ βαζχηεξε δηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζα 
εηζέιζεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Αγλνχ Ιεπθνχ Πψκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην ζψκα είλαη 
δηαθαλέο. Αλ πξνρσξήζεη άιιν έλα βήκα πξνο ηα κπξνο, ην άηνκν απηφ ζα εηζέιζεη ζηελ 
Ξέξαλ ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ θαιιηέξγεηα, ε νπνία είλαη επίζεο γλσζηή σο 
«θαιιηέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ Φν». Νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ ην ζηάδην 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ππεξθπζηθψλ δπλάκεσλ. Πε απηφ ην ζεκείν ν αζθνχκελνο ζα 
έρεη απεξηφξηζηεο δπλάκεηο θαη ζα έρεη γίλεη απίζηεπηα ηζρπξφο. Κφιηο θηάζεη ζε αλψηεξα 
επίπεδα, ζα θαιιηεξγεζεί ψζηε λα γίλεη έλα κεγάιν θσηηζκέλν νλ. ια απηά εμαξηψληαη 
απφ ην πψο θαιιηεξγείηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο. Σε όπνην επίπεδν θηάζεη ε θαιιηέξγεηά ζαο, 
απηό ζα είλαη ην επίπεδν ηεο Θέζεο Δπίηεπμήο ζαο. Οη απνθαζηζκέλνη θαιιηεξγεηέο 
βξίζθνπλ έλα αιεζηλφ κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο θαη επηηπγράλνπλ ηελ Νξζή Δπίηεπμε, πνπ 
είλαη ε Ρειεηφηεηα. 
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Θεθάιαην ΗΗΗ 
 

Θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα 
 

 
ινη νη θαιιηεξγεηέο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα 
σο πξνηεξαηφηεηα θαη λα ζεσξήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα σο θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
γθνλγθ. Απηή είλαη ε αξρή γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζε πςειά επίπεδα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 
δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδφ ζαο δελ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο 
αζθήζεηο αιιά κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα. Δίλαη επθνιφηεξν λα κηιάο γηα 
ηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα παξά λα ηελ θάλεηο. Νη θαιιηεξγεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαβάινπλ πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θψηηζήο 
ηνπο, λα ππνκέλνπλ ην έλα βάζαλν κεηά ην άιιν, θαη λα ππνκείλνπλ πξάγκαηα πνπ είλαη 
ζρεδφλ αλππφθνξα, κεηαμχ άιισλ. Γηαηί ην γθνλγθ νξηζκέλσλ αλζξψπσλ δελ έρεη 
κεγαιψζεη παξά ην γεγνλφο φηη αζθνχληαη επί ρξφληα; Νη βαζηθνί ιφγνη είλαη: Ξξψηνλ, 
αδηαθνξνχλ γηα ηνλ ραξαθηήξα. Γεχηεξνλ, δελ γλσξίδνπλ έλα πςεινχ επηπέδνπ νξζφ 
κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο. Ξξέπεη λα ξίμνπκε θσο πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. Ξνιινί δάζθαινη 
νη νπνίνη δηδάζθνπλ έλα ζχζηεκα εμάζθεζεο κηινχλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ‒ κεηαδίδνπλ 
πξαγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Δθείλνη νη νπνίνη δηδάζθνπλ κφλν θηλήζεηο θαη ηερληθέο ρσξίο λα 
έρνπλ πνηέ κηιήζεη γηα ηνλ ραξαθηήξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηδάζθνπλ ζηξεβιή 
θαιιηέξγεηα. Έηζη ινηπφλ, νη αζθνχκελνη πξέπεη λα θαηαβάινπλ πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα 
γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πξνηνχ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγεζνχλ ζε 
πςειφηεξα επίπεδα. 
 

 
1. Ζ έλλνηα ηνπ ραξαθηήξα 

 
Ν «ραξαθηήξαο» φπσο ηνλ αλαθέξεη ην Φάινπλ Γθνλγθ, δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί 
εληειψο κφλν απφ ηελ ιέμε «αξεηή». Ξεξηέρεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ αξεηή. 
Ξεξηέρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο φςεηο πξαγκάησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ αξεηή. Ζ 
αξεηή δελ απνηειεί παξά κία εθδήισζε ηνπ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ, νπφηε ε ρξήζε ηεο 
αξεηήο δελ είλαη απφ κφλε ηεο αξθεηή γηα λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηνπ ραξαθηήξα. Ν 
ραξαθηήξαο πεξηιακβάλεη ην πψο αληηκεησπίδνπκε ην θέξδνο θαη ηελ απψιεηα. Ρν 
«θέξδνο» είλαη λα θεξδίδνπκε ηελ ζπληαχηηζε κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο. Ζ θχζε ε 
νπνία απνηειεί ην ζχκπαλ είλαη ε Αιήζεηα, ε Θαινζχλε θαη ε Αλεθηηθφηεηα. Ν βαζκφο 
ελαξκφληζεο ελφο αζθνπκέλνπ κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηελ 
πνζφηεηα ηεο αξεηήο ηνπ. Ζ «απψιεηα» απνηειεί ηελ εγθαηάιεηςε αξλεηηθψλ ζθέςεσλ 
θαη ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηελ πιενλεμία, ηελ επηδίσμε ηνπ πινχηνπ, ηελ ιαγλεία, ηελ 
επηζπκία, ηνλ θφλν, ηελ αληηπαξάζεζε, ηελ θινπή, ηελ ιεζηεία, ηνλ δφιν, ηελ δήιηα, θιπ. 
Δάλ έλα άηνκν ζέιεη λα θαιιηεξγεζεί πξνο ηα πςειά επίπεδα, πξέπεη λα απειεπζεξσζεί 
απφ ηελ επηδίσμε ησλ επηζπκηψλ, θάηη πνπ είλαη έκθπην ζηα αλζξψπηλα φληα. Κε άιια 
ιφγηα, πξέπεη λα απαιιαγείηε απφ φιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη λα πάξεηε ειαθξά φια ηα 
δεηήκαηα ζρεηηθά κε θήκε θαη θέξδνο. 
 
Έλα νινθιεξσκέλν αλζξψπηλν νλ απνηειείηαη απφ ην ζψκα ηνπ θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία 
ηνπ. Έηζη θαη ζην ζχκπαλ, καδί κε ηελ χπαξμε ηεο χιεο ηνπ, ππάξρεη επίζεο θαη ε θχζε 
ηνπ, λα είλαη Αιεζηλφ, Θαιφ θαη Αλεθηηθφ. Θάζε ζσκαηίδην αέξα πεξηέρεη απηήλ ηελ θχζε. 
Απηή ε θχζε εθδειψλεηαη ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ζην γεγνλφο φηη νη θαιέο πξάμεηο 
επηβξαβεχνληαη ελψ νη θαθέο πξάμεηο ηηκσξνχληαη. Πε έλα πςειφ επίπεδν απηή ε θχζε 
εθδειψλεηαη σο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Νη άλζξσπνη νη νπνίνη ελαξκνλίδνληαη κε απηήλ 
ηελ θχζε είλαη θαινί άλζξσπνη. Απηνί νη νπνίνη απνκαθξχλνληαη απφ απηήλ είλαη θαθνί. 
Νη άλζξσπνη νη νπνίνη ζπκκνξθψλνληαη θαη ζπληαπηίδνληαη κε απηήλ είλαη εθείλνη πνπ 
πεηπραίλνπλ ην Ράν. Γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηήλ ηελ θχζε, νη αζθνχκελνη πξέπεη λα 
έρνπλ έλαλ εμαηξεηηθά πςειφ ραξαθηήξα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν κφλν κπνξεί έλαο 
άλζξσπνο λα θαιιηεξγεζεί πξνο ηα πςειά επίπεδα. 
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Δίλαη εχθνιν λα είλαη θάπνηνο θαιφο άλζξσπνο, αιιά δελ είλαη εχθνιν λα θαιιηεξγήζεη 
ραξαθηήξα ‒ έλαο θαιιηεξγεηήο πξέπεη λα έρεη ηνλ λνπ ηνπ ζε εηνηκφηεηα. Ζ εηιηθξίλεηα 
είλαη αλαγθαία εάλ πξφθεηηαη λα νξζψζεηε ηνλ λνπ ζαο. Νη άλζξσπνη δνπλ ζε έλαλ θφζκν 
φπνπ ε θνηλσλία έρεη γίλεη πεξίπινθε. Ξαξφιν πνπ ίζσο λα ζέιεηε λα θάλεηε θαιά 
πξάγκαηα, ίζσο ππάξμνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα ηα θάλεηε. Ίζσο λα κελ 
ζέιεηε λα βιάςεηε άιινπο, αιιά νη άιινη ίζσο λα ζαο βιάςνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 
Θάπνηα απφ απηά ηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη εκθαλείο. Θα 
κπνξέζεηε λα θσηηζηείηε ζηνπο ιφγνπο; Ρφηε ηη πξέπεη λα θάλεηε; Νη δνθηκαζίεο ζε απηφλ 
ηνλ θφζκν δνθηκάδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ζαο θάζε ζηηγκή. ηαλ βηψλεηε απεξίγξαπηε 
ηαπείλσζε, φηαλ ππνθέξεηε απψιεηεο, φηαλ ειθχεζηε απφ ην ρξήκα θαη ηελ ιαγλεία, φηαλ 
εκπιέθεζηε ζε δηακάρε γηα εμνπζία, φηαλ ν ζπκφο θαη ε δήιηα πξνθχπηνπλ ζηηο 
ζπγθξνχζεηο, φηαλ ε δηρφλνηα εθδειψλεηαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα, φηαλ 
βηψλεηε παληφο είδνπο βαζάλσλ, είζηε πάληνηε ζε ζέζε λα αθνινπζείηε πηζηά ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα; Βέβαηα, εάλ κπνξνχζαηε λα αληηκεησπίζεηε ηα πάληα 
ζα ήζαζηαλ ήδε έλα θσηηζκέλν νλ. Νη πεξηζζφηεξνη αζθνχκελνη μεθηλνχλ άιισζηε σο 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη 
βαζκηαία, ππάξρεη ζηαδηαθή αλχςσζε. Νη απνθαζηζκέλνη θαιιηεξγεηέο ζα επηηχρνπλ 
ηειηθά ηελ Νξζή Δπίηεπμε εάλ είλαη απνθαζηζκέλνη λα αληέμνπλ πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο 
θαη λα αληηκεησπίζνπλ δνθηκαζίεο κε αθιφλεην λνπ. Διπίδσ πσο θάζε έλαο απφ εζάο ηνπο 
θαιιηεξγεηέο ζα δηαηεξήζεη θαιά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ζα εμπςψζεη ην δπλακηθφ ηνπ 
γθνλγθ ηνπ ηαρχηαηα! 
 

2. Απψιεηα θαη θέξδνο 
 
Ρφζν ζην ηζηγθφλγθ φζν θαη ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο θχθινπο κηιάλε γηα ηελ απψιεηα θαη ην 
θέξδνο. Θάπνηνη άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη «απψιεηα» ζεκαίλεη ην λα είλαη θαλείο 
θηιάλζξσπνο, λα θάλεη κεξηθέο θαιέο πξάμεηο ή λα παξέρεη βνήζεηα ζε αλζξψπνπο πνπ 
έρνπλ αλάγθε, ελψ σο «θέξδνο» ζεσξνχλ ηελ απφθηεζε γθνλγθ. Νη κνλαρνί ζηνπο λανχο 
ιέλε φηη πξέπεη λα είκαζηε θηιάλζξσπνη. Απηή ε θαηαλφεζε πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 
απψιεηαο. Ζ απψιεηα γηα ηελ νπνία εκείο κηιάκε είλαη πνιχ επξχηεξε ‒ είλαη θάηη 
κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Ρα πξάγκαηα πνπ απαηηνχκε απφ εζάο λα ράζεηε είλαη νη 
πξνζθνιιήζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ θαη ε λννηξνπία πνπ δελ ζέιεη λα 
εγθαηαιεηθζνχλ απηέο νη πξνζθνιιήζεηο. Δάλ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηα πξάγκαηα 
πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθά θαη λα εγθαηαιείςεηε ηα πξάγκαηα πνπ λνκίδεηε φηη δελ γίλεηαη 
λα εγθαηαιείςεηε, ηφηε απηή είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο απψιεηαο. Ζ πξνζθνξά 
βνήζεηαο θαη νη πξάμεηο ειεεκνζχλεο απνηεινχλ έλα κνλάρα κέξνο ηεο απψιεηαο. 
 
Έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο ζέιεη λα απνιαχζεη ην θχξνο, ηελ επεκεξία, έλα θαιχηεξν 
βηνηηθφ επίπεδν, πεξηζζφηεξε άλεζε θαη πεξηζζφηεξα ιεθηά. Απηνί είλαη νη ζηφρνη ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. Υο αζθνχκελνη είκαζηε δηαθνξεηηθνί, δηφηη απηφ πνπ απνθηάκε 
είλαη ην γθνλγθ θαη φρη απηά ηα πξάγκαηα. Ξξέπεη λα λνηαδφκαζηε ιηγφηεξν γηα ην 
πξνζσπηθφ θέξδνο θαη λα ην πάξνπκε ειαθξά, ρσξίο λα απαηηείηαη φκσο απφ εκάο λα 
ράζνπκε νπνηαδήπνηε πιηθά πξάγκαηα. Θαιιηεξγνχκαζηε ζηελ θνηλσλία θαη ρξεηάδεηαη λα 
δνχκε φπσο νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Ρν θιεηδί είλαη λα ράζεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο ‒ 
δελ ζαο δεηείηαη λα ράζεηε θάηη πξαγκαηηθά. Γελ ζα ράζεηε θάηη ην νπνίν ζαο αλήθεη, θαη 
δελ ζα απνθηήζεηε θάηη ην νπνίν δελ ζαο αλήθεη. Δάλ ιάβεηε ηέηνηα πξάγκαηα, ζα πξέπεη 
λα επηζηξαθνχλ. Γηα λα απνθηήζεηε πξέπεη λα ράζεηε. Βέβαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα 
ρεηξηζηείηε ηα πάληα ζσζηά ακέζσο, φπσο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηε θσηηζκέλν νλ απφ 
ηελ κία κέξα ζηελ άιιε. κσο κε ηελ βαζκηαία θαιιηέξγεηα θαη ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε, 
είλαη θαηνξζσηφ. ζα ράζεηε ηφζα ζα απνθηήζεηε. Θα πξέπεη πάληα λα παίξλεηε ηα 
δεηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ θέξδνπο ειαθξά θαη λα πξνηηκάηε ηελ εξεκία ηνπ λνπ απφ ην 
λα θεξδίζεηε πεξηζζφηεξα. ζνλ αθνξά ηα πιηθά πξάγκαηα ίζσο ππνθέξεηε κεξηθέο 
απψιεηεο, αιιά ζα θεξδίζεηε απφ ηελ άπνςε ηεο αξεηήο θαη ηνπ γθνλγθ. Απηφ είλαη κηα 
αιήζεηα. Γελ πξφθεηηαη λα απνθηήζεηε αξεηή θαη γθνλγθ αληαιιάζζνληάο ηα ζθφπηκα κε 
ην θχξνο, ηα ιεθηά θαη ην πξνζσπηθφ ζαο θέξδνο. Θα πξέπεη λα είζαζηε ζε ζέζε λα ην 
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θαηαιάβεηε απηφ πεξαηηέξσ θαζψο ε πνηφηεηα θψηηζήο ζαο ζα απμάλεηαη. 
 
Θάπνηνο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζε κηα πςεινχ επηπέδνπ ηαντζηηθή κέζνδν είπε θάπνηε: 
«Γελ έρσ ηα πξάγκαηα πνπ νη άιινη έρνπλ, θαη δελ ζέισ ηα πξάγκαηα πνπ νη άιινη ζέινπλ. 
Αιιά έρσ πξάγκαηα πνπ νη άιινη δελ έρνπλ θαη ζέισ πξάγκαηα πνπ άιινη δελ ζέινπλ». 
Έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο δελ έρεη νχηε κηα ζηηγκή ζρεδφλ θαηά ηελ νπνία ζα ληψζεη 
ηθαλνπνηεκέλνο. Δθείλνη νη άλζξσπνη ζέινπλ ηα πάληα εθηφο απφ ηηο πέηξεο πνπ θείηνληαη 
ζην έδαθνο πνπ θαλείο δελ ζέιεη λα καδέςεη. Ν ηαντζηήο θαιιηεξγεηήο φκσο είπε: «Ρφηε 
ζα καδέςσ εθείλεο ηηο πέηξεο». Κηα παξνηκία ιέεη: «Ζ ζπαληφηεηα θάλεη θάηη πνιχηηκν, ε 
έιιεηςε θάλεη θάηη κνλαδηθφ». Νη πέηξεο είλαη αζήκαληεο εδψ αιιά ίζσο είλαη εμαηξεηηθά 
πνιχηηκεο ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Απηή απνηειεί αξρή ηελ νπνία έλαο θαζεκεξηλφο 
άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη. Ξνιινί θσηηζκέλνη, πςεινχ επηπέδνπ δάζθαινη κε 
πνιχ κεγάιε αξεηή δελ έρνπλ πιηθή ηδηνθηεζία. Γηα απηνχο δελ ππάξρεη ηίπνηα ην νπνίν λα 
κελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ. 
 
Ρν κνλνπάηη ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη ην πην ζσζηφ θαη νη αζθνχκελνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
απνηεινχλ ηνπο πην έμππλνπο αλζξψπνπο. Ρα πξάγκαηα γηα ηα νπνία νη θαζεκεξηλνί 
άλζξσπνη παιεχνπλ θαη ηα ειάρηζηα νθέιε πνπ απνθηνχλ είλαη θεπγαιέα. Αθφκα θαη αλ 
απνθηήζεηε πξάγκαηα παιεχνληαο γη’ απηά, βξείηε θάηη δσξεάλ ή βγάιεηε ιίγν θέξδνο, 
θαη ηη κε απηφ; πάξρεη έλα ξεηφ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο: «Γελ κπνξείηε 
λα θέξεηε ηίπνηα καδί ζαο φηαλ γελληέζηε, θαη δελ κπνξείηε λα πάξεηε ηίπνηα καδί ζαο 
φηαλ πεζάλεηε». Έξρεζηε ζηνλ θφζκν έρνληαο ηίπνηα, θαη κε ηίπνηα θεχγεηε ‒ αθφκα θαη 
ηα θφθαιά ζαο ζα γίλνπλ ζηάρηεο. Γελ έρεη ζεκαζία εάλ έρεηε ζσξνχο απφ ιεθηά ή είζηε 
αμησκαηνχρνο ‒ δελ ζα πάξεηε ηίπνηα φηαλ θχγεηε. Θαζψο φκσο ην γθνλγθ αλαπηχζζεηαη 
ζην ζψκα ηεο θχξηαο ζπλείδεζήο ζαο, κπνξείηε λα ην πάξεηε καδί ζαο. Απηφ πνπ ιέσ είλαη 
φηη, είλαη δχζθνιν λα απνθηεζεί ην γθνλγθ. Δίλαη ηφζν πνιχηηκν θαη ηφζν δχζθνιν λα 
απνθηεζεί πνπ δελ κπνξεί λα αληαιιαρζεί κε νπνηνδήπνηε πνζφ ρξεκάησλ. Κφιηο ην 
γθνλγθ ζαο θηάζεη ζε έλα πξνρσξεκέλν επίπεδν, εάλ κηα κέξα απνθαζίζεηε λα κελ 
θαιιηεξγεζείηε άιιν, ηφηε εθφζνλ δελ θάλεηε θάηη θαθφ, ην γθνλγθ ζαο κπνξεί λα 
κεηαηξαπεί ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ πξάγκα ζέιεηε ‒ ζα είζηε ζε ζέζε λα ηα έρεηε φια. Αιιά 
δελ ζα έρεηε πιένλ ηα πξάγκαηα πνπ νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ. Πηελ ζέζε ηνπο ζα έρεηε κφλν 
ηα πξάγκαηα ηα νπνία έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα απνθηήζεη ζε απηφλ ηνλ θφζκν. 
 
Ζ ηδηνηέιεηα νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ αλάξκνζηα κέζα γηα λα πάξνπλ 
πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο. Νη άλζξσπνη απηνί πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεηχρεη πνιιά. 
Ζ αιήζεηα είλαη φηη απφθηεζαλ νθέιε αληαιιάζζνληαο ηελ αξεηή ηνπο κε άιινπο, κφλν 
πνπ δελ ην γλσξίδνπλ. Γηα έλαλ αζθνχκελν, απηφ ζα έπξεπε λα αθαηξεζεί απφ ην γθνλγθ 
ηνπ. Γηα έλαλ κε-αζθνχκελν, ζα έπξεπε λα αθαηξεζεί απφ ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ή 
απφ θάηη άιιν. Δλ νιίγνηο, ζα ππάξμεη αληαιιαγή. Απηή είλαη κηα αξρή ηνπ ζχκπαληνο. 
πάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη πάληα θαθνκεηαρεηξίδνληαη ηνπο άιινπο, βιάπηνπλ 
ηνπο άιινπο κε πξνζβιεηηθέο ιέμεηο θαη νχησ θαζεμήο. ηαλ θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα 
πεηάλε έλα αληίζηνηρν θνκκάηη αξεηήο ζην άιιν κέξνο, έηζη αληαιιάζζνπλ ηελ αξεηή ηνπο 
πιεγψλνληαο ή λα πξνζβάιινληαο άιινπο. 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη δελ ζπκθέξεη λα είζαη θαιφο άλζξσπνο. Απφ ηελ ζθνπηά 
ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ έλαο θαιφο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Αιιά 
απηφ πνπ απνθηνχλ [νη θαινί άλζξσπνη] είλαη θάηη ην νπνίν νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ 
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ: Αξεηή, κηα εμαηξεηηθά πνιχηηκε κνξθή ιεπθήο νπζίαο. Σσξίο 
αξεηή έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα έρεη γθνλγθ ‒ απηή είλαη κηα απφιπηε αιήζεηα. Γηαηί 
ελψ πνιινί άλζξσπνη θαιιηεξγνχληαη, ην γθνλγθ ηνπο αδπλαηεί λα αλαπηπρζεί; Αθξηβψο 
επεηδή δελ θαιιηεξγνχλ ηελ αξεηή. Ξνιινί άλζξσπνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αξεηή θαη 
απαηηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο, φκσο αδπλαηνχλ λα απνθαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 
αξρέο ηνχ πψο ε αξεηή κεηαηξέπεηαη ζε γθνλγθ. Ρν αθήλνπλ ζε εζάο γηα λα ην 
αλαθαιχςεηε. Νη ζρεδφλ δέθα ρηιηάδεο ηφκνη ηεο Ρξηπηηάθα θαη νη αξρέο ηηο νπνίεο ν 
Παθηακνχλη δίδαμε γηα πεξηζζφηεξα απφ ζαξάληα ρξφληα κηινχζαλ φια γηα έλα πξάγκα: 
ηελ αξεηή. ια ηα αξραία θηλέδηθα βηβιία ηεο ηαντζηηθήο θαιιηέξγεηαο κηινχλ γηα ηελ 
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αξεηή. Ρν βηβιίν ησλ πέληε ρηιηάδσλ ιέμεσλ ηνπ Ιάν Ρδη20, Ληάν Ληε Ρδηλγθ, επίζεο 
κειεηά ηελ αξεηή. Θάπνηνη άλζξσπνη αθφκα αδπλαηνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ απηφ. 
 
Αο αλαθεξζνχκε ηψξα ζηελ «απψιεηα». ηαλ θεξδίδεηε, πξέπεη λα ράζεηε. Θα 
ζπλαληήζεηε νξηζκέλεο δνθηκαζίεο φηαλ ζέιεηε λα θαιιηεξγεζείηε πξαγκαηηθά. ηαλ 
πξνθχςνπλ ζηελ δσή ζαο, ίζσο βηψζεηε ιίγν ζσκαηηθφ πφλν ή ίζσο λα ληψζεηε δπζθνξία 
εδψ ή εθεί. Αιιά δελ είλαη αζζέλεηα. Νη δπζθνιίεο ίζσο λα πξνθχςνπλ ζηελ θνηλσλία, ζηελ 
νηθνγέλεηα ή ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ‒ ηα πάληα είλαη πηζαλά. Μαθληθά ζα πξνθχςνπλ 
δηακάρεο ζρεηηθά κε πξνζσπηθφ θέξδνο ή ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο. Ν ζηφρνο είλαη λα 
ζαο επηηξαπεί λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο. Απηά ηα πξάγκαηα ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ 
μαθληθά θαη θαίλνληαη πνιχ έληνλα. Δάλ ζπλαληήζεηε θάηη ην νπνίν ζαο είλαη ελνριεηηθφ 
ή δχζθνιν, ζαο πξνθαιεί ληξνπή, ζαο θάλεη λα ράζεηε ηελ ππφιεςή ζαο, ή ζαο βάδεη ζε 
δχζθνιε ζέζε, πψο ζα ην ρεηξηζηείηε ζε απηφ ην ζεκείν; Δάλ κείλεηε ήξεκνο θαη αηάξαρνο 
‒εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ‒ ν ραξαθηήξαο ζαο ζα βειηησζεί κέζα απφ ηελ 
δνθηκαζία θαη ην γθνλγθ ζαο ζα αλαπηπρζεί θαη’ αλαινγία. Δάλ κπνξέζεηε λα πεηχρεηε 
θάηη ιίγν, ζα απνθηήζεηε θάηη ιίγν. ζα βάδεηε ηφζα ζα βγάιεηε. Ππλήζσο φηαλ είκαζηε 
κέζα ζε κηα δνθηκαζία ίζσο λα κελ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε, φκσο ζα πξέπεη λα 
πξνζπαζήζνπκε. Γελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο εαπηνχο καο σο θαζεκεξηλνχο 
αλζξψπνπο. Θα πξέπεη λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε πςειφηεξα πξφηππα φηαλ πξνθχπηνπλ 
δηακάρεο. Ν ραξαθηήξαο καο ζα ζθπξειαηεζεί αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο 
θαζψο ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη αλάκεζά ηνπο. Πίγνπξα ζα θάλνπκε θάπνηα ιάζε θαη ζα 
κάζνπκε θάηη απφ απηά. Ρν γθνλγθ ζαο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί φηαλ είζηε κέζα ζηελ 
άλεζε θαη δελ ζπλαληάηε θαλέλα πξφβιεκα. 
 

 
3. Ραπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο Αιήζεηαο, ηεο Θαινζχλεο θαη ηεο Αλεθηηθφηεηαο 
 
Ζ κέζνδφο καο θαιιηεξγεί ηελ Αιήζεηα, ηελ Θαινζχλε θαη ηελ Αλεθηηθφηεηα ηαπηφρξνλα. 
Ζ «Αιήζεηα» αλαθέξεηαη ζην λα ιέκε ηελ αιήζεηα, λα πξάηηνπκε αιεζηλά, λα 
επηζηξέςνπκε ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ καο εαπηφ θαη ηειηθά λα γίλνπκε αιεζηλνί άλζξσπνη. 
Ζ «Θαινζχλε» αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε κεγάιεο ζπκπφληαο, ζην λα θάλνπκε θαιέο 
πξάμεηο θαη ζηελ ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Αλεθηηθφηεηα. 
Κφλν κε ηελ Αλεθηηθφηεηα κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα θαιιηεξγεζεί ζε θάπνηνλ κε κεγάιε 
αξεηή. Ζ Αλεθηηθφηεηα είλαη θάηη ηζρπξφ, θαη μεπεξλάεη ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Θαινζχλε. 
Θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο πνξείαο θαιιηέξγεηαο ζάο δεηείηαη λα ππνκέλεηε, λα 
πξνζέρεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, θαη λα αζθείηε απηνέιεγρν. 
 
Γελ είλαη εχθνιν λα αλέρεζηε πξάγκαηα φηαλ ζπλαληάηε πξνβιήκαηα. Κεξηθνί άλζξσπνη 
ιέλε: «Δάλ δελ αληαπνδίδεηε φηαλ ζαο ρηππάλε, δελ αληηκηιάηε φηαλ ζαο δπζθεκνχλ, ή 
αθφκα θαη αλ αλερφζαζηε λα ζαο ληξνπηάδνπλ κπξνζηά ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγγελείο 
θαη ηνπο θνληηλνχο ζαο θίινπο, δελ έρεηε γίλεη έλαο Α Θηνπ;»21 Θα έιεγα φηη εάλ 
ζπκπεξηθέξεζηε θπζηνινγηθά απφ θάζε άπνςε, εάλ ε λνεκνζχλε ζαο δελ πζηεξεί ησλ 
ππνινίπσλ, ελψ ην κφλν πνπ έρεηε θάλεη είλαη λα πάξεηε ειαθξά ην πξνζσπηθφ θέξδνο, 
θαλέλαο δελ ζα πεη φηη είζηε αλφεηνο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο αλεθηηθφηεηαο δελ είλαη αδπλακία, 
νχηε είλαη ζαλ λα είζαζηε ν Α Θηνπ. Απνηειεί επίδεημε ηζρπξήο ζέιεζεο θαη 
απηνζπγθξάηεζεο. πήξρε έλαο άλζξσπνο ζηελ θηλεδηθή ηζηνξία νλφκαηη Σαλ Πηλ, ν 
νπνίνο θάπνηε ππέθεξε ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ λα ζπξζεί αλάκεζα απφ ηα πφδηα θάπνηνπ. 
Απηή ήηαλ εμαίξεηε αλεθηηθφηεηα. πάξρεη έλα αξραίν ξεηφ: «ηαλ ν θνηλφο άλζξσπνο 
αηηκάδεηαη, ηξαβάεη ην ζπαζί ηνπ λα πνιεκήζεη». Πεκαίλεη φηη φηαλ έλαο ζπλεζηζκέλνο 
άλζξσπνο εμεπηειηζηεί, ζα ηξαβήμεη ην ζπαζί ηνπ λα αληαπνδψζεη, ζα αξρίζεη λα θσλάδεη 
ζηνπο άιινπο, ή ζα αξρίζεη λα ηνπο γξνλζνθνπεί. Ζ επθαηξία λα γίλεη θαλείο άλζξσπνο θαη 
λα δήζεη κηα δσή εδψ δελ έξρεηαη εχθνια. Θάπνηνη άλζξσπνη δνπλ γηα ην εγψ ηνπο, θάηη 
πνπ πξαγκαηηθά δελ αμίδεη θαη είλαη απιά εμνπζελσηηθφ. πάξρεη έλα ξεηφ ζηελ Θίλα: 
«Θάλνληαο έλα βήκα πίζσ, ζα αλαθαιχςεηε κία απέξαληε ζάιαζζα θαη νπξαλφ». Θάληε 
έλα βήκα πίζσ φηαλ αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο, θαη ζα αλαθαιχςεηε έλα εληειψο 
δηαθνξεηηθφ ζελάξην. 
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Έλαο αζθνχκελνο φρη κφλν πξέπεη λα επηδεηθλχεη αλεθηηθφηεηα πξνο ηνπο αλζξψπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο έρεη ζπγθξνχζεηο θαη πξνο απηνχο πνπ ηνλ ληξνπηάδνπλ κε άκεζν ηξφπν, 
αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη γελλαηφδσξα θαη επηπιένλ λα ηνπο επραξηζηεί. Ξψο 
κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο εάλ δελ πεξλνχζαηε απηέο ηηο δνθηκαζίεο κε 
απηνχο; Ξψο ζα κπνξνχζε ε καχξε νπζία λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ιεπθή νπζία; Ξψο ζα 
κπνξνχζαηε λα αλαπηχμεηε γθνλγθ; Δίλαη δχζθνιν φηαλ είζηε κέζα ζε κηα δνθηκαζία, 
αιιά ζα πξέπεη λα αζθήζεηε απηνέιεγρν. Νη δνθηκαζίεο ζα γίλνληαη νινέλα θαη πην 
έληνλεο θαζψο ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο απμάλεηαη. ια εμαξηψληαη απφ ην εάλ 
κπνξείηε λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο. Απηή ε δνθηκαζία ίζσο ζαο ηαξάδεη ζηελ 
αξρή θαη ζαο θάλεη αζπγθξάηεηα ζπκσκέλν ‒ηφζν ζπκσκέλν πνπ νη θιέβεο ζαο 
θνπζθψλνπλ‒ αιιά δελ εθξήγλπζζε θαη θαηαθέξλεηε λα πεξηνξίζεηε ηνλ ζπκφ ζαο. Ρφηε 
απηφ είλαη θαιφ. Έρεηε αξρίζεη λα αζθείηε ηελ αλεθηηθφηεηα, λα αζθείηε ζθφπηκα ηελ 
αλεθηηθφηεηα. Ρφηε βαζκηαία θαη ζπλερψο ζα βειηηψλεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, παίξλνληαο 
απηά ηα πξάγκαηα πξαγκαηηθά ειαθξά. Θαη απηή απνηειεί αθφκα κεγαιχηεξε βειηίσζε. 
Νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη παίξλνπλ ηηο κηθξέο εληάζεηο θαη ηα αζήκαληα πξνβιήκαηα 
πξαγκαηηθά ζνβαξά. Ενπλ γηα ην εγψ ηνπο θαη δελ αλέρνληαη ηίπνηα. Θα ηνικήζνπλ λα 
θάλνπλ νηηδήπνηε φηαλ ζπκψλνπλ ζε αλππφθνξν βαζκφ. κσο σο αζθνχκελνο ζα δείηε ηα 
πξάγκαηα πνπ νη άλζξσπνη παίξλνπλ ζνβαξά σο πνιχ, πνιχ αζήκαληα ‒ίζσο θαη 
εμαηξεηηθά αζήκαληα‒ επεηδή ν ζηφρνο ζαο είλαη εμαηξεηηθά καθξνπξφζεζκνο θαη επξχο. 
Θα δήζεηε ηφζν φζν θαη ην ζχκπαλ. Ρφηε μαλαζθεθηείηε απηά ηα πξάγκαηα: Γελ έρεη 
ζεκαζία εάλ ηα έρεηε ή φρη. Κπνξείηε λα ηα βάιεηε φια ζηελ άθξε φηαλ ζθέθηεζηε απφ 
κηα επξχηεξε νπηηθή. 
 

4. Απαιιαγή απφ ηελ δήιηα 
 
Ζ δήιηα απνηειεί ηεξάζηην εκπφδην ζηελ θαιιηέξγεηα θαη έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηνπο 
αζθνχκελνπο. Δπεξεάδεη άκεζα ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ελφο αζθνπκέλνπ, βιάπηεη ηνπο 
ζπλαζθνχκελνπο θαη επεξεάδεη ζνβαξά ηελ άλνδφ καο θαηά ηελ θαιιηέξγεηα. Υο 
αζθνχκελνο, πξέπεη λα ηελ εμαιείςεηε εθαηφ ηνηο εθαηφ. Θάπνηνη άλζξσπνη δελ έρνπλ 
αθφκα εγθαηαιείςεη ηε δήιηα παξφιν πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί κέρξη έλα νξηζκέλν επίπεδν. 
Δπηπιένλ, φζν δπζθνιφηεξν είλαη λα εγθαηαιεηθζεί, ηφζν επθνιφηεξν γηα ηελ δήιηα λα 
ηζρπξνπνηεζεί. Νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο απηήο ηεο πξνζθφιιεζεο θάλνπλ ηα βειηησκέλα 
κέξε ηνπ ραξαθηήξα ελφο αηφκνπ εχζξαπζηα. Γηαηί γίλεηαη μερσξηζηή ζπδήηεζε γηα ηελ 
δήιηα; Δπεηδή ε δήιηα είλαη ην ηζρπξφηεξν, πην εκθαλέο πξάγκα πνπ εθδειψλεηαη αλάκεζα 
ζηνπο Θηλέδνπο. Βαξαίλεη πνιχ ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ. Θη φκσο πνιινί άλζξσπνη δελ 
ηελ αληηιακβάλνληαη. Απνθαιείηαη αλαηνιίηηθε δήιηα, ή αζηαηηθή δήιηα θαη είλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Αλαηνιήο. Νη Θηλέδνη είλαη πνιχ εζσζηξεθείο, επηθπιαθηηθνί θαη δελ 
εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλνηρηά. ια απηά νδεγνχλ εχθνια ζηελ δήιηα. Ρα πάληα έρνπλ 
δχν φςεηο. Έηζη, κηα εζσζηξεθήο πξνζσπηθφηεηα έρεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο. Νη 
Γπηηθνί είλαη ζρεηηθά εμσζηξεθείο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί ην νπνίν έρεη πεηχρεη 
άξηζηα ζην ζρνιείν ίζσο λα θσλάδεη ραξνχκελα ζην δξφκν πξνο ην ζπίηη: «Ξήξα άξηζηα!» 
Νη γείηνλεο ζα αλνίμνπλ ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξά ηνπο λα ην ζπγραξνχλ: 
«Ππγραξεηήξηα Ρνκ!» ινη ηνπο ζα είλαη ραξνχκελνη γηα απηφλ. Δάλ απηφ ζπκβεί ζηελ 
Θίλα ‒γηα ζθεθηείηε ην‒ νη άλζξσπνη ζα έλησζαλ ηαξαγκέλνη κφιηο ην άθνπγαλ: «Ξήξε 
άξηζηα. Θαη ηη κε απηφ; Ρη ππάξρεη λα επηδείμεη;» Ζ αληίδξαζε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή 
φηαλ ν άλζξσπνο είλαη επηξξεπήο ζηελ δήιηα. 
 
Νη δειφηππνη άλζξσπνη ζα θνηηάδνπλ αθ’ πςεινχ ηνπο άιινπο θαη δελ ζα επηηξέςνπλ 
ζηνπο άιινπο λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηνχο. ηαλ δνπλ θάπνηνλ πην ηθαλφ απφ 
απηνχο, ηα κπαιά ηνπο ράλνπλ θάζε αίζζεζε πξαγκαηηθφηεηαο, ην βξίζθνπλ αλππφθνξν, 
θαη αξλνχληαη ην γεγνλφο. ηαλ νη άιινη ιακβάλνπλ αχμεζε κηζζνχ ζέινπλ λα ιάβνπλ θαη 
απηνί, λα πάξνπλ ίζα δψξα, θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ ίδηα επζχλε φηαλ θάηη δελ πάεη θαιά. 
Φζνλνχλ θαη δειεχνπλ φηαλ βιέπνπλ άιινπο λα βγάδνπλ πεξηζζφηεξα ιεθηά. πσο θαη λα 
έρεη, δελ κπνξνχλ λα ην αλερηνχλ εάλ άιινη ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα απφ απηνχο. 
Θάπνηνη άλζξσπνη θνβνχληαη λα απνδερηνχλ έλα ρξεκαηηθφ δψξν φηαλ έρνπλ επηηχρεη 
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ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο έξεπλα, θνβνχληαη φηη νη άιινη ζα 
δειέςνπλ. Κεξηθνί άλζξσπνη πνπ έρνπλ βξαβεπηεί κε θάπνηεο δηαθξίζεηο δελ ηνικνχλ λα 
ηηο απνθαιχςνπλ απφ ηνλ θφβν φηη νη άιινη ζα δειέςνπλ θαη ζα ηνπο ζαξθάζνπλ. Θάπνηνη 
δάζθαινη ηζηγθφλγθ δελ κπνξνχλ λα ην αλερηνχλ φηαλ βιέπνπλ άιινπο δαζθάινπο 
ηζηγθφλγθ λα δηδάζθνπλ, έηζη πεγαίλνπλ θαη ηνπο πξνμελνχλ πξνβιήκαηα. Απηφ απνηειεί 
πξφβιεκα ραξαθηήξα. Αο ππνζέζνπκε φηη ζε κία νκάδα ε νπνία θάλεη νκαδηθά αζθήζεηο 
ηνπ ηζηγθφλγθ, θάπνηνη άλζξσπνη, παξφιν πνπ μεθίλεζαλ αξγφηεξα, είλαη νη πξψηνη νη 
νπνίνη αλαπηχζζνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. πάξρνπλ ηφηε άλζξσπνη νη νπνίνη ζα πνπλ: 
«Ρη έρεη λα παηλεπηεί; Αζθνχκαη γηα ηφζα πνιιά ρξφληα θαη έρσ έλα ηεξάζηην ζσξφ απφ 
πηζηνπνηεηηθά. Ξσο γίλεηαη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο πξηλ απφ εκέλα;» Ζ δήιηα ηνπ ηφηε 
ζα αλαδπζεί. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη εζηηαζκέλε πξνο ηα κέζα, θαη έλαο αζθνχκελνο πξέπεη 
λα θαιιηεξγεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα θνηηάδεη εζσηεξηθά γηα λα βξεη ηελ πεγή ησλ 
πξνβιεκάησλ. Ξξέπεη λα δνπιέςεηε ζθιεξά κε ηνλ εαπηφ ζαο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα 
βειηησζείηε ζηνπο ηνκείο φπνπ δελ έρεηε θάλεη αξθεηά. Δάλ είζαζηε εζηηαζκέλνη ζηνπο 
άιινπο γηα λα βξείηε ηελ πεγή ηεο πξνζηξηβήο, νη άιινη ζα πεηχρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη 
ζα αλπςσζνχλ, ελψ εζείο ζα είζηε ν κφλνο πνπ ζα παξακείλεη εδψ. Γελ ζα έρεηε 
ζπαηαιήζεη φινλ ζαο ηνλ ρξφλν; Ζ θαιιηέξγεηα είλαη γηα λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο! 
 
Ζ δήιηα επίζεο βιάπηεη θαη ηνπο ζπλαζθνχκελνπο, φπσο φηαλ ε θξηηηθή ελφο αλζξψπνπ ην 
θάλεη δχζθνιν γηα ηνπο άιινπο λα εηζέιζνπλ ζε θαηάζηαζε λνεηηθήο εξεκίαο. ηαλ απηνχ 
ηνπ είδνπο ην άηνκν απνθηήζεη ηθαλφηεηεο, ίζσο ε δήιηα λα ηνλ θάλεη λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βιάςεη ηνπο ζπλαζθνχκελνχο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο άλζξσπνο 
θάζεηαη εθεί θαη δηαινγίδεηαη, θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ πάεη αξθεηά θαιά. Θάζεηαη εθεί ζαλ 
βνπλφ θαζψο έρεη γθνλγθ. Ρφηε δχν φληα πεηάλε δίπια ηνπ, έλα εθ ησλ νπνίσλ ππήξμε 
κνλαρφο, ν νπνίνο φκσο, ιφγσ ηεο δήιηαο, δελ πέηπρε ηελ Φψηηζε. Ξαξφιν πνπ έρεη έλα 
νξηζκέλν δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ, δελ έθηαζε ηελ Ρειεηφηεηα. ηαλ θηάλνπλ ζην κέξνο φπνπ 
απηφ ην άηνκν δηαινγίδεηαη, έλαο ιέεη: «Ν ηάδε δηαινγίδεηαη εδψ. Αο ηνλ πξνζπεξάζνπκε.» 
Αιιά ν άιινο ππεξεθαλεχεηαη: «Πην παξειζφλ, έθνςα κηα γσληά ηνπ ξνπο Ράη». Ρφηε 
επηρεηξεί λα ρηππήζεη ηνλ αζθνχκελν. Αιιά φηαλ ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ δελ κπνξεί λα ην 
θαηεβάζεη. Απηφ ην νλ αδπλαηεί λα ρηππήζεη ηνλ αζθνχκελν επεηδή απηφο θαιιηεξγείηαη ζε 
κηα νξζή κέζνδν θαη έρεη πξνζηαηεπηηθή αζπίδα. Θέιεη λα βιάςεη θάπνηνλ ν νπνίνο 
θαιιηεξγείηαη ζε έλα νξζφ κνλνπάηη, έηζη ην δήηεκα γίλεηαη ζνβαξφ θαη ζα ηηκσξεζεί. Νη 
άλζξσπνη πνπ δειεχνπλ βιάπηνπλ θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο. 
 

 
 

5. Ζ απαιιαγή απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο 
 
Ρν λα «έρνπκε πξνζθνιιήζεηο» αλαθέξεηαη ζηελ επίκνλε, ππεξβνιηθή επηδίσμε ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή ζηφρνπ απφ ηνπο αζθνχκελνπο εθείλνπο νη νπνίνη δελ είλαη 
ζε ζέζε λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή παξαείλαη επίκνλνη γηα λα ιάβνπλ ππφςε 
ηνπο νπνηεζδήπνηε ζπκβνπιέο. Θάπνηνη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ζε 
απηφλ ηνλ θφζκν θαη απηφ ζίγνπξα ζα έρεη αληίθηππν ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο πξνο ηα 
πςειά επίπεδα. ζν πην δπλαηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηφζν πην δχζθνιν λα εγθαηαιεηθζνχλ. 
Ν λνπο ηνπο ζα γίλεη φιν θαη πην αζηαζήο θαη απνγνεηεπκέλνο. Αξγφηεξα νη άλζξσπνη 
απηνί ζα λνκίδνπλ φηη δελ έρνπλ απνθηήζεη ηίπνηα θαη ζα αξρίζνπλ αθφκα θαη λα 
ακθηζβεηνχλ ηα πξάγκαηα πνπ κέρξη ηψξα κάζαηλαλ. Νη πξνζθνιιήζεηο πεγάδνπλ απφ ηηο 
αλζξψπηλεο επηζπκίεο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνιιήζεσλ είλαη φηη νη ζηφρνη ή νη 
ζθνπνί ηνπο είλαη πξνθαλψο πεξηνξηζκέλνη, αξθεηά ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη, ελψ ζπρλά 
ην άηνκν ίζσο λα κελ έρεη επίγλσζε ησλ πξνζθνιιήζεσλ. Έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο 
έρεη πνιιέο πξνζθνιιήζεηο. Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε απαξαίηεην κέζν ψζηε λα 
επηδηψμεη θάηη θαη λα ην απνθηήζεη. Νη πξνζθνιιήζεηο ελφο θαιιηεξγεηή εθδειψλνληαη 
δηαθνξεηηθά, φπσο ην λα επηδηψθεη κία ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, ε επραξίζηεζε φηαλ 
βιέπεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα, ε εκκνλή ηνπ πάλσ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν 
θιπ. Αλεμαξηήησο ηνπ ηη εζείο, έλαο αζθνχκελνο, επηδηψθεηε, δελ είλαη ζσζηφ ‒ ε επηδίσμε 
πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Ρν ηαντζηηθφ ζχζηεκα δηδάζθεη ηελ αλππαξμία, ελψ ην 
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βνπδηζηηθφ ζχζηεκα δηδάζθεη ηελ θελφηεηα θαη ην πψο λα εηζέιζεηε κέζα απφ ηελ πχιε 
ηεο θελφηεηαο. Θέινπκε λα επηηχρνπκε ηειηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο αλππαξμίαο θαη ηεο 
θελφηεηαο θαη λα μεθνξησζνχκε φιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο. Νηηδήπνηε δελ κπνξείηε λα 
εγθαηαιείςεηε πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Ζ επηδίσμε ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη έλα 
παξάδεηγκα: Δάλ ηηο επηδηψθεηε ζεκαίλεη φηη ζέιεηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πεγαίλεη ελάληηα ζηε θχζε ηνπ ζχκπαληνο. Δίλαη θαη απηφ έλα 
δήηεκα ραξαθηήξα. Θέιεηε λα ηηο απνθηήζεηε θαη ζέιεηε λα ηηο θακαξψζεηε θαη λα ηηο 
επηδείμεηε κπξνζηά ζε άιινπο. Αιιά απηέο νη ηθαλφηεηεο δελ είλαη θάηη γηα λα επηδείμεηε 
ζηνπο άιινπο. Αθφκα θαη αλ ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη αζψνο θαη απιά ζέιεηε λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα θάλεηε κεξηθέο θαιέο πξάμεηο, νη θαιέο πξάμεηο πνπ θάλαηε ίζσο 
ηειηθά απνβνχλ λα κελ είλαη θαη ηφζν θαιέο. Γελ είλαη απαξαίηεηα θαιή ε ηδέα ηνπ 
ρεηξηζκνχ ησλ θαζεκεξηλψλ ππνζέζεσλ κε ηελ ρξήζε ππεξθπζηθψλ κέζσλ. Αθνχ θάπνηνη 
άλζξσπνη κε αθνχζνπλ λα δειψλσ φηη ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ ηεο ηάμεο έρεη ην Ρξίην 
Κάηη αλνηρηφ, αξρίδνπλ λα αλαξσηηνχληαη: «Γηαηί δελ αηζζάλνκαη ηίπνηα;» ηαλ 
επηζηξέθνπλ ζπίηη θαη θάλνπλ ηηο αζθήζεηο ε πξνζνρή ηνπο εζηηάδεηαη ζην Ρξίην Κάηη ‒ 
ζην ζεκείν κάιηζηα λα έρνπλ πνλνθέθαιν. Πην ηέινο αθφκα δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηίπνηα. 
Απηφ είλαη πξνζθφιιεζε. Νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ζσκαηηθήο 
ππφζηαζεο θαη [δηαθνξεηηθή] εγγελή πνηφηεηα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα κπνξέζνπλ φινη 
ηαπηφρξνλα λα δνπλ κέζα απφ ην Ρξίην Κάηη, θαη νχηε είλαη δπλαηφλ ην Ρξίην Κάηη 
θαζελφο λα είλαη ζην ίδην επίπεδν. Θάπνηνη άλζξσπνη ίζσο λα κπνξνχλ λα δνπλ ελψ 
θάπνηνη άιινη φρη. πνηα θαη λα είλαη ε πεξίπησζε, είλαη θπζηνινγηθή. 
 
Νη πξνζθνιιήζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην πάγσκα ή ηελ δηαθχκαλζε ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ ελφο θαιιηεξγεηή. Πε πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νη αζθνχκελνη 
ελδέρεηαη αθφκα θαη λα θαηαιήμνπλ λα αθνινπζνχλ ζηξαβφ κνλνπάηη. Ξην ζπγθεθξηκέλα, 
νξηζκέλεο ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο ίζσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα κε θαηψηεξν 
ραξαθηήξα γηα ηελ δηάπξαμε αδηθηψλ. Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν 
αλαμηφπηζηνο ραξαθηήξαο ελφο αηφκνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ ρξήζε ηθαλνηήησλ γηα ηελ 
δηάπξαμε αδηθηψλ. Θάπνπ ππήξμε έλαο θνηηεηήο ν νπνίνο αλέπηπμε ηελ ηθαλφηεηα λα 
ειέγρεη ηνλ λνπ άιισλ. Κε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο ηνπ 
ζθέςεηο γηα λα ειέγρεη ηηο ζθέςεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ γηα λα θάλεη άζρεκα πξάγκαηα. Κεξηθνί άλζξσπνη ίζσο δνπλ νξάκαηα λα 
εκθαλίδνληαη θαζψο θάλνπλ ηηο αζθήζεηο. Ξάληα ζέινπλ λα έρνπλ κηα θαζαξή εηθφλα θαη 
πιήξε θαηαλφεζε. Απηή είλαη επίζεο κηα κνξθή πξνζθφιιεζεο. Θάπνηνη ίζσο εζηζηνχλ ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε αζρνιία θαη κεηά δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ εγθαηαιείςνπλ. Απηή είλαη 
επίζεο κηα κνξθή πξνζθφιιεζεο. Ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηελ ζεκειηψδε βάζε θαη ζηηο 
πξνζέζεηο, θάπνηνη άλζξσπνη θαιιηεξγνχληαη ψζηε λα θηάζνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα 
ελψ θάπνηνη θαιιηεξγνχληαη ψζηε λα απνθηήζνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα. Ζ δεχηεξε 
λννηξνπία ζίγνπξα πεξηνξίδεη ηνλ ζηφρν ηεο θαιιηέξγεηαο θάπνηνπ. Δάλ θάπνηνο δελ 
εμαιείςεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πξνζθφιιεζε, ην γθνλγθ ηνπ δελ ζα αλαπηπρζεί αθφκα θαη 
αλ εμαζθείηαη. Νη αζθνχκελνη ινηπφλ ζα πξέπεη λα πάξνπλ ειαθξά φια ηα πιηθά νθέιε, λα 
κελ επηδηψθνπλ ηίπνηα, θαη λα αθήλνπλ ηα πάληα λα εθηπιίζζνληαη θπζηνινγηθά, 
απνθεχγνληαο έηζη ηελ αλάδπζε λέσλ πξνζθνιιήζεσλ. Ρν εάλ απηφ είλαη δπλαηφλ 
εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αζθνπκέλνπ. Γελ κπνξείηε λα πεηχρεηε ζηελ 
θαιιηέξγεηα εάλ ν ραξαθηήξαο ζαο δελ αιιάμεη εθ ζεκειίσλ ή εάλ νπνηεζδήπνηε 
πξνζθνιιήζεηο παξακέλνπλ. 
 

 
6. Θάξκα 

 
(1) Ζ πξνέιεπζε ηνπ θάξκα 
 
Ρν θάξκα είλαη έλαο ηχπνο καχξεο χιεο ε νπνία είλαη ην αληίζεην ηεο αξεηήο. Πηνλ 
Βνπδηζκφ απνθαιείηαη ακαξησιφ θάξκα, ελψ εκείο ην απνθαινχκε θάξκα. Ππλεπψο, 
απνθαινχκε ηελ δηάπξαμε αδηθηψλ «παξαγσγή θάξκα». Ρν θάξκα παξάγεηαη απφ ηηο 
θαθέο πξάμεηο ελφο αηφκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δσήο ή ησλ πξνεγνχκελσλ δσψλ 
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ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν θφλνο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ άιισλ, ε θαηαπάηεζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ άιισλ, ην θνπηζνκπνιηφ ζρεηηθά κε θάπνηνλ πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ, ε 
κε θηιηθή ζπκπεξηθνξά πξνο θάπνηνλ θ.ν.θ. κπνξνχλ φια λα παξαγάγνπλ θάξκα. 
Δπηπιένλ, έλα κέξνο απφ ην θάξκα θιεξνλνκείηαη απφ ηνπο πξνγφλνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη 
ηνπο ζπγγελείο ή απφ ηνπο ζηελνχο θίινπο. ηαλ θάπνηνο γξνλζνθνπεί θάπνηνλ, ηνπ 
πεηάεη καδί θαη ηελ ιεπθή ηνπ νπζία ελψ ε άδεηα πεξηνρή ζην ζψκα ηνπ ζα γεκίζεη ηφηε κε 
ηελ καχξε νπζία. Ν θφλνο είλαη ε ρείξηζηε θαθή πξάμε ‒ είλαη ιάζνο θαη ζα πξνθαιέζεη 
βαξχ θάξκα. Ρν θάξκα είλαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί αξξψζηηεο ζηνπο 
αλζξψπνπο. Βέβαηα, δελ εθδειψλεηαη πάληα κε ηελ κνξθή αζζέλεηαο ‒ κπνξεί επίζεο λα 
εθδεισζεί σο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη παξνκνίσλ θαηαζηάζεσλ. ια απηά ηα 
πξάγκαηα είλαη ην θάξκα πνπ ελεξγεί. Ππλεπψο νη αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα θάλνπλ 
νηηδήπνηε θαθφ. Θάζε παξάπησκα ζα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο ζα 
έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη ελζαξξχλνπλ ηελ ζπιινγή ηνπ ηζη ησλ θπηψλ. ηαλ δηδάζθνπλ ηηο 
αζθήζεηο ηνπο δηδάζθνπλ πψο λα ζπιιερζεί ην ηζη ησλ θπηψλ. Ππδεηνχλ κε έληνλν 
ελδηαθέξνλ γηα ην πνηα δέληξα έρνπλ ην θαιχηεξν ηζη θαη πνην είλαη ην ρξψκα ηνπ ηζη ησλ 
δηαθνξεηηθψλ δέληξσλ. πήξραλ θάπνηνη άλζξσπνη ζε έλα πάξθν ζηελ βνξεηναλαηνιηθή 
καο πεξηνρή νη νπνίνη αζθνχζαλ θάπνηνπ είδνπο απνθαινχκελν ηζηγθφλγθ θαηά ην νπνίν 
θπιηνχληαλ παληνχ ζην έδαθνο. Αθνχ ζεθψλνληαλ, πεξηθχθισλαλ ηα πεχθα γηα λα 
ζπιιέμνπλ ην ηζη ηνπο. Κέζα ζε κηζφ ρξφλν απηή ε ζπζηάδα πεχθσλ καξάζεθε θαη 
θηηξίληζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξάμε παξάγεη θάξκα! Απηφ είλαη επίζεο θφλνο! Ζ ζπιινγή 
ηνπ ηζη ησλ θπηψλ δελ είλαη ζσζηή, είηε ην δνχκε απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζπάζεηαο 
αλαδάζσζεο ηεο ρψξαο καο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ή απφ κηα 
νπηηθή πςεινχ επηπέδνπ. Ρν ζχκπαλ είλαη ηεξάζηην θαη απξνζκέηξεην, κε ην ηζη λα είλαη 
δηαζέζηκν παληνχ γηα λα ην ζπιιέμεηε. Καδέςηε ην κέρξη ζθαζκνχ ‒ γηαηί λα θαθνπνηείηε 
ηα θπηά; Δάλ είζηε αζθνχκελνο, πνχ είλαη ε θαξδηά ζαο ηνπ ειένπο θαη ηεο ζπκπφληαο; 
 
Ρα πάληα έρνπλ λνεκνζχλε. Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε έρεη αλαγλσξίζεη φηη ηα θπηά φρη κφλν 
έρνπλ δσή, αιιά έρνπλ επίζεο λνεκνζχλε, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη 
ππεξαηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ηαλ ην Ρξίην ζαο Κάηη θηάζεη ζην επίπεδν ηεο ξαζεο ηνπ 
Λφκνπ ζα αλαθαιχςεηε φηη ν θφζκνο είλαη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ κέξνο. ηαλ πάηε 
έμσ, νη πέηξεο, νη ηνίρνη, αθφκα θαη ηα δέληξα ζα ζαο κηιάλε. ια ηα αληηθείκελα έρνπλ 
δσή. Κφιηο έλα αληηθείκελν ζρεκαηηζηεί, κηα δσή εηζέξρεηαη κέζα ηνπ. Νη άλζξσπνη πνπ 
δνπλ ζηε γε είλαη εθείλνη πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ χιε σο νξγαληθή θαη αλφξγαλε. Νη 
άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηα κνλαζηήξηα ηαξάδνληαη φηαλ ζπάζνπλ έλα θχπειιν, επεηδή ηελ 
ζηηγκή πνπ ζπάεη, ειεπζεξψλεηαη ην δσληαλφ ηνπ νλ. Γελ έρεη ηειεηψζεη ηελ πνξεία ηεο 
δσήο ηνπ θαη έηζη δελ ζα έρεη πνπζελά λα πάεη, κε απνηέιεζκα λα θξαηάεη ππεξβνιηθφ 
κίζνο πξνο ην άηνκν πνπ ηεξκάηηζε ηελ δσή ηνπ. ζν πην ζπκσκέλν γίλεηαη, ηφζν πην πνιχ 
θάξκα ζα ζπγθεληξψζεη ν άλζξσπνο. Θάπνηνη «δάζθαινη ηζηγθφλγθ» πεγαίλνπλ αθφκα 
θαη γηα θπλήγη. Ξνπ πήγε ε θαινζχλε θαη ε ζπκπφληα ηνπο; Έλαο Βνπδηζηήο ή έλαο 
Ραντζηήο δελ θάλεη πξάγκαηα πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ νπξαλνχ. ηαλ έλαο 
άλζξσπνο θάλεη απηά ηα πξάγκαηα απηφ απνηειεί πξάμε θφλνπ. 
 
Θάπνηνη άλζξσπνη ιέλε φηη ζην παξειζφλ παξήγαγαλ κεγάιε πνζφηεηα απφ θάξκα, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζθνηψλνληαο ςάξηα ή θνηφπνπια, κε ην ςάξεκα θιπ. Πεκαίλεη απηφ 
φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα θαιιηεξγεζνχλ; ρη, δελ ζεκαίλεη απηφ. Δθείλε ηελ επνρή 
θάλαηε απηήλ ηελ πξάμε ρσξίο λα γλσξίδεηε ηηο ζπλέπεηεο, έηζη δελ πξνθάιεζε επηπιένλ 
θάξκα. Απιά κελ ην θάλεηε απφ εδψ θαη ζην εμήο, θαη φια ζα είλαη εληάμεη. Δάλ ην 
μαλαθάλεηε ζα παξαβηάδεηε ελ γλψζε ηηο αξρέο θαη απηφ δελ επηηξέπεηαη. Θάπνηνη απφ 
ηνπο αζθνχκελνχο καο έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ην θάξκα. Ζ παξνπζία ζαο ζην ζεκηλάξηφ 
καο ζεκαίλεη φηη έρεηε πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε θαη φηη κπνξείηε λα θαιιηεξγεζείηε πξνο ηα 
πςειά επίπεδα. Κπνξνχκε λα ζθνηψλνπκε κχγεο ή θνπλνχπηα φηαλ κπαίλνπλ κέζα; ζν 
γηα ην πσο ζα ην ρεηξηζηείηε απηφ ζην παξφλ επίπεδφ ζαο, δελ ζεσξείηαη ιάζνο λα ηα 
ρηππήζεηε θαη λα ηα ζθνηψζεηε. Δάλ δελ κπνξείηε λα ηα βγάιεηε έμσ, ηφηε δελ είλαη 
πξφβιεκα λα ηα ζθνηψζεηε. ηαλ ν θαηξφο έξζεη γηα θάηη λα πεζάλεη, ηφηε θπζηθά ζα 
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πεζάλεη. Θάπνηε, φηαλ ν Παθηακνχλη ήηαλ αθφκα ελ δσή, ήζειε λα θάλεη κπάλην θαη δήηεζε 
απφ ηνλ καζεηή ηνπ λα θαζαξίζεη ηελ κπαληέξα. Ν καζεηήο βξήθε πνιιά έληνκα κέζα 
ζηελ κπαληέξα θαη έηζη γχξηζε θαη ξψηεζε ηη πξέπεη λα θάλεη. Ν Παθηακνχλη είπε πάιη: 
«Ρελ κπαληέξα είλαη πνπ ζέισ λα θαζαξίζεηο». Ν καζεηήο θαηάιαβε, θαη γχξηζε πίζσ θαη 
θαζάξηζε ηελ κπαληέξα. Γελ πξέπεη λα ιακβάλεηε νξηζκέλα πξάγκαηα πνιχ ζνβαξά. Γελ 
ζθνπεχνπκε λα ζαο θάλνπκε ππεξπξνζεθηηθφ άλζξσπν. Πε έλα πεξίπινθν πεξηβάιινλ δελ 
είλαη ζσζηφ, πηζηεχσ, εάλ είζηε ζπλέρεηα λεπξηθφο θαη θνβάζηε φηη ζα θάλεηε θάηη ιάζνο. 
Θα ήηαλ κηα κνξθή πξνζθφιιεζεο ‒ ν ίδηνο ν θφβνο είλαη κηα πξνζθφιιεζε. 
 
Θα πξέπεη λα έρνπκε ζπκπνλεηηθή θαη επζπιαρληθή θαξδηά. ηαλ ρεηξηδφκαζηε ηα 
πξάγκαηα κε ζπκπνλεηηθή θαη επζπιαρληθή θαξδηά είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα 
πξνμελήζνπκε πξνβιήκαηα. Λα πάξεηε ην πξνζσπηθφ θέξδνο ειαθξά θαη λα είζαζηε 
θαιφθαξδνη, θαη ε ζπκπνλεηηθή ζαο θαξδηά ζα ζαο πξνθπιάμεη απφ ην λα θάλεηε θάηη 
θαθφ. Δίηε ην πηζηεχεηε είηε φρη, ζα αλαθαιχςεηε φηη εάλ πάληα έρεηε θαθφβνπιε δηάζεζε 
θαη πάληα ζέιεηε λα παιεχεηε θαη λα αληαγσλίδεζηε, ζα κεηαηξέςεηε αθφκα θαη ηα θαιά 
πξάγκαηα ζε θαθά. Ππρλά βιέπσ αλζξψπνπο, νη νπνίνη, φηαλ έρνπλ δίθην, δελ αθήλνπλ 
ηνπο άιινπο ήζπρνπο. ηαλ απηνχ ηνπ είδνπο ν άλζξσπνο έρεη δίθην έρεη βξεη ηειηθά 
έδαθνο γηα λα ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα ζηνπο άιινπο. Ξαξνκνίσο, δελ πξέπεη λα 
πξνθαινχκε ζπγθξνχζεηο εάλ δηαθσλνχκε κε θάπνηα πξάγκαηα. Ίζσο, απηά πνπ δελ ζαο 
αξέζνπλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα κελ είλαη απαξαίηεηα ιάζνο. Θαζψο ζπλερίδεηε λα 
πςψλεηε ην επίπεδφ ζαο σο αζθνχκελνο, θάζε πξφηαζε πνπ ιέηε θέξεη ελέξγεηα. Γελ 
πξέπεη λα κηιάηε φπσο ζαο αξέζεη, θαζψο νη ιέμεηο ζαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
ζπγθξαηήζνπλ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα εχθνιν γηα ζαο λα πξάμεηε 
ιάζνο θαη λα παξαγάγεηε θάξκα φηαλ δελ κπνξείηε λα δείηε ηελ αιήζεηα ησλ 
πξνβιεκάησλ θαη ηα θαξκηθά ηνπο αίηηα. 
 
(2) Δμάιεηςε θάξκα 
 
Νη λφκνη απηνχ ηνπ θφζκνπ είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο ηνπ νπξαλνχ: Θα πξέπεη ηειηθά λα 
πιεξψζεηε απηά πνπ ρξσζηάηε ζηνπο άιινπο. Αθφκα θαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη πξέπεη 
λα πιεξψζνπλ γηα απηά πνπ ρξσζηάλε ζηνπο άιινπο. ιεο νη δπζθνιίεο θαη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάηε ζηελ δσή ζαο πξνθαινχληαη απφ ην θάξκα. Ξξέπεη λα 
πιεξψζεηε. Ζ πνξεία ηεο δσήο ησλ αιεζηλψλ καο αζθνπκέλσλ ζα αιιάμεη. Κηα λέα πνξεία 
ζα θαλνληζηεί, ε νπνία ζα ηαηξηάδεη ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Ν ζίθνπ ζαο ζα κεηψζεη έλα 
κέξνο απφ ην θάξκα ζαο, θαη φ,ηη κείλεη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ηνλ 
ραξαθηήξα ζαο. Αληαιιάζζεηε θαη πιεξψλεηε γηα ην θάξκα ζαο κέζα απφ ηελ εθηέιεζε 
ησλ αζθήζεσλ θαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα ζαο. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ηα 
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάηε δελ ζα ζπκβαίλνπλ ηπραία. Ππλεπψο παξαθαιψ λα είζαζηε 
λνεηηθά πξνεηνηκαζκέλνη. πνθέξνληαο θάπνηεο δπζθνιίεο, ζα θαηαθέξεηε λα 
εγθαηαιείςεηε φια εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 
εγθαηαιείςεη. Θα ζπλαληήζεηε πνιιά πξνβιήκαηα. Ξξνβιήκαηα ζα πξνθχςνπλ ζηελ 
νηθνγέλεηα, ζηελ θνηλσλία θαη απφ άιιεο πεγέο ή ίζσο μαθληθά λα αληηκεησπίζεηε κηα 
θαηαζηξνθή θαη ίζσο ζπκβεί λα θαηεγνξεζείηε γηα θάηη γηα ην νπνίν θηαίεη θάπνηνο άιινο 
θαη άιια πνιιά. Νη αζθνχκελνη δελ πξέπεη θαλνληθά λα αξξσζηαίλνπλ, φκσο ίζσο μαθληθά 
λα παξνπζηάζεηε ζνβαξή αζζέλεηα. Ζ αζζέλεηα ίζσο λα εθδεισζεί κε κεγάιε έληαζε, 
θάλνληάο ζαο λα ππνθέξεηε ζε βαζκφ πνπ λα κελ κπνξείηε λα ην αληέμεηε άιιν. Αθφκα 
θαη νη εμεηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ ίζσο λα κελ δηαγλψζνπλ ηίπνηα. Αιιά ίζσο αξγφηεξα θαη 
γηα άγλσζην ιφγν λα εμαθαληζηεί ε αζζέλεηα ρσξίο θακία ζεξαπεία. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, επξφθεηην γηα ηα ρξέε ζαο πνπ πιεξψλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Ίζσο 
κηα κέξα ε ζχδπγφο ζαο λα ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηεο θαη λα μεθηλήζεη θαβγά καδί ζαο ρσξίο 
θαλέλαλ απνιχησο ιφγν. Αθφκα θαη επηειή πξάγκαηα ίζσο απνηειέζνπλ ιφγν γηα 
κεγάινπο θαβγάδεο. Αξγφηεξα, ε ζχδπγφο ζαο ζα είλαη κπεξδεκέλε γηα ηελ απψιεηα ηεο 
ςπρξαηκίαο ηεο. Δθφζνλ είζηε αζθνχκελνο, ζα πξέπεη λα είζηε μεθάζαξνο γηα πνηνλ ιφγν 
ζπκβαίλεη απηφ: Δίλαη επεηδή απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάζηαζε πξνέθπςε ‒ ζαο δεηείηαη λα 
πιεξψζεηε γηα ην θάξκα ζαο. Γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ γεγνλφησλ, πξέπεη λα θξαηήζεηε 
ηνλ εαπηφ ζαο ππφ έιεγρν θαηά ηελ δηάξθεηα εθείλσλ ησλ ζηηγκψλ θαη λα δηαθπιάμεηε ηνλ 
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ραξαθηήξα ζαο. Λα είζηε επγλψκνλεο θαη λα εθηηκάηε ην φηη ε ζχδπγφο ζαο ζάο βνήζεζε 
λα πιεξψζεηε γηα ην θάξκα ζαο. 
 
Ρα πφδηα ζα αξρίζνπλ λα πνλνχλ αθφηνπ θαζίζεηε ζηνλ δηαινγηζκφ γηα κεγάιν δηάζηεκα, 
θαη νξηζκέλεο θνξέο ν πφλνο είλαη βαζαληζηηθφο. Νη άλζξσπνη κε Ρξίην Κάηη πςεινχ 
επηπέδνπ κπνξνχλ λα δνπλ ην αθφινπζν: ηαλ έλα άηνκν πνλάεη πνιχ, ππάξρεη έλα 
κεγάιν θνκκάηη ηεο καχξεο νπζίαο ‒ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ην ζψκα‒ ην νπνίν 
θαηεβαίλεη θαη εμαιείθεηαη. Ν πφλνο πνπ βηψλεηε ελψ θάζεζηε ζε δηαινγηζκφ έξρεηαη αλά 
δηαζηήκαηα θαη είλαη βαζαληζηηθφο. Θάπνηνη άλζξσπνη ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαη είλαη 
απνθαζηζκέλνη λα κελ θαηεβάζνπλ ηα πφδηα ηνπο. Ζ καχξε νπζία ηφηε ζα εμαιεηθζεί θαη 
ζα κεηακνξθσζεί ζηε ιεπθή νπζία, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαηξαπεί ζε γθνλγθ. Νη 
αζθνχκελνη δελ είλαη δπλαηφλ λα πιεξψζνπλ γηα φιν ηνπο ην θάξκα κε ην λα θάζνληαη ζε 
δηαινγηζκφ θαη λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο. Σξεηάδεηαη επίζεο λα βειηηψζνπλ ηνλ ραξαθηήξα 
ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπο, θαη λα πεξάζνπλ κέζα απφ θάπνηεο δνθηκαζίεο. Απηφ 
πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα είκαζηε ζπκπνλεηηθνί. Ζ ζπκπφληα ζαο αλαδχεηαη γξήγνξα 
κέζα απφ ην Φάινπλ Γθνλγθ. Ξνιινί άλζξσπνη αλαθαιχπηνπλ φηη δάθξπα αξρίδνπλ λα 
πέθηνπλ ρσξίο θαλέλαλ ιφγν θαζψο δηαινγίδνληαη. Νηηδήπνηε ζθεθηνχλ, αηζζάλνληαη 
ιχπε. πνηνλ θνηηάμνπλ ζα δνπλ φηη ππνθέξεη. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ε θαξδηά 
κεγάιεο ζπκπφληαο πνπ αλαδχεηαη. Ζ θχζε ζαο, ν πξαγκαηηθφο ζαο εαπηφο ζα αξρίζεη λα 
ζπλδέεηαη κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο: ηελ Αιήζεηα, ηελ Θαινζχλε θαη ηελ Αλεθηηθφηεηα. 
ηαλ ε ζπκπνλεηηθή ζαο θχζε αλαδπζεί, ζα θάλεηε ηα πξάγκαηα κε κεγάιε θαινζχλε. 
Απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζαο έσο ηελ εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε, φινη ζα είλαη ζε ζέζε λα 
δνπλ φηη είζηε πξαγκαηηθά θαιφο. Πε απηφ ην ζεκείν θαλέλαο δελ ζα ζαο ζπκπεξηθεξζεί 
πηα άζρεκα. Δάλ ηφηε θάπνηνο πξφθεηηαη λα ζαο ζπκπεξηθεξζεί άζρεκα, ε θαξδηά ζαο ηεο 
κεγάιεο ζπκπφληαο ζα επηδξνχζε θαη δελ ζα αληαπνδίδαηε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απηφ είλαη 
έλαο ηχπνο δχλακεο, κηα δχλακε πνπ ζαο θάλεη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο 
αλζξψπνπο. 
 
ηαλ ζπλαληάηε κηα δνθηκαζία, απηή ε κεγάιε ζπκπφληα ζα ζαο βνεζήζεη λα ηελ 
μεπεξάζεηε. Ραπηφρξνλα ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ ζα ζαο πξνζέρνπλ θαη ζα 
πξνζηαηεχνπλ ηελ δσή ζαο, αιιά αθφκα θαη έηζη ζα πξέπεη λα πεξάζεηε ηελ δνθηκαζία. 
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έδηλα κηα δηάιεμε ζηελ πφιε Ράηγηνπαλ ήξζε έλα ειηθησκέλν 
δεπγάξη γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ δηάιεμή κνπ. Βηάδνληαλ θαζψο δηέζρηδαλ ηνλ δξφκν, 
θαη θαζψο έθηαζαλ ζηελ κέζε ηνπ δξφκνπ έλα απηνθίλεην ήξζε κε κεγάιε ηαρχηεηα. 
Έξημε θάησ ηελ γπλαίθα θαη ηελ έζπξε γηα πεξηζζφηεξν απφ δέθα κέηξα πξηλ εθείλε ηειηθά 
πέζεη ζηελ κέζε ηνπ δξφκνπ. Ρν ακάμη δελ κπφξεζε λα ζηακαηήζεη παξά κφλν κεηά απφ 
άιια είθνζη κέηξα. Ν νδεγφο βγήθε έμσ απφ ην απηνθίλεην θαη είπε κεξηθά πξνζβιεηηθά 
πξάγκαηα, θαη νη επηβάηεο πνπ θάζνληαλ κέζα ζην απηνθίλεην είπαλ θαη απηνί κεξηθά 
άζρεκα πξάγκαηα. Δθείλε ηελ ζηηγκή ε γπλαίθα ζπκήζεθε απηά πνπ είρα πεη, θαη δελ είπε 
θνπβέληα. Αθφηνπ ζεθψζεθε είπε: «ια είλαη κηα ραξά. Γελ έρσ ρηππεζεί.» Όζηεξα 
κπήθε ζηελ αίζνπζα κε ηνλ άληξα ηεο. Δάλ εθείλε ηελ ζηηγκή έιεγε: «Υρ, πνλάεη εδψ, 
πνλάεη εθεί... Θαιά ζα θάλεηε λα κε πάηε ζην λνζνθνκείν», ε θαηάιεμε ζα ήηαλ 
πξαγκαηηθά άζρεκε. Αιιά δελ ην είπε απηφ. Ζ γπλαίθα κνχ είπε: «Πίθνπ, μέξσ ηη ζήκαηλε 
φιν απηφ. Κε βνήζεζε λα πιεξψζσ γηα ην θάξκα κνπ!» Κηα ηεξάζηηα θαηαζηξνθή 
απνθεχρζεθε θαη έλα κεγάιν θνκκάηη θάξκα αθαηξέζεθε. πσο ίζσο θαηαιαβαίλεηε, είρε 
πνιχ πςειφ ραξαθηήξα θαη ε πνηφηεηα θψηηζήο ηεο ήηαλ θαιή. Ήηαλ ηέηνηαο ειηθίαο, ην 
απηνθίλεην ηαμίδεπε ηφζν γξήγνξα, θαη ζχξζεθε ηφζν καθξηά πξηλ ηειηθά πέζεη κε δχλακε 
ζην έδαθνο ‒ παξφια απηά ζεθψζεθε έρνληαο νξζφ λνπ. Θάπνηεο θνξέο φηαλ έξρεηαη 
ζπκθνξά κνηάδεη απιά ηεξάζηηα ‒ είλαη ηφζν αθφξεηε πνπ κνηάδεη λα κελ ππάξρεη 
δηέμνδνο. Θαη ίζσο λα παξακείλεη γηα πνιιέο εκέξεο. Αιιά ηφηε έλαο δξφκνο μαθληθά 
αλνίγεηαη, θαη ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα παίξλνπλ κηα κεγάιε ζηξνθή. Γηα ηελ αθξίβεηα, 
απηφ νθείιεηαη ζην φηη βειηηψζακε ηνλ ραξαθηήξα καο θαη ην πξφβιεκα εμαθαλίζηεθε κε 
ηξφπν θπζηθφ. 
 
Γηα λα βειηηψζεηε ην επίπεδν ηνπ λνπ ζαο, πξέπεη λα δνθηκαζηείηε κε δπζθνιίεο κέζα ζε 
απηφλ ηνλ θφζκν. Δάλ ν ραξαθηήξαο ζαο έρεη αιεζηλά βειηησζεί θαη ζηαζεξνπνηεζεί, ην 



41 

  

θάξκα ζα εμαιεηθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε δπζθνιία ζα πεξάζεη, θαη ην 
γθνλγθ ζαο ζα αλαπηπρζεί. Κελ απνγνεηεχεζηε εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα δνθηκαζηψλ ηνπ 
ραξαθηήξα απνηπγράλεηε ζηελ δηαθχιαμε ηνπ ραξαθηήξα ζαο θαη θάλαηε θάηη ιάζνο. 
Ξάξηε ηελ πξσηνβνπιία γηα λα αλαθαιχςεηε ηη έρεηε κάζεη απφ απηφ ην κάζεκα, λα 
αλαθαιχςεηε ηη παξαιείςεηο είραηε, θαη λα θαηαβάιεηε πξνζπάζεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
Αιήζεηαο, ηεο Θαινζχλεο θαη ηεο Αλεθηηθφηεηαο. Ρν επφκελν πξφβιεκα ην νπνίν ζα 
δνθηκάζεη ηνλ ραξαθηήξα ζαο ίζσο έξζεη ιίγν αξγφηεξα. Θαζψο ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ 
ζαο αλαπηχζζεηαη, νη δπζθνιίεο πνπ δνθηκάδνπλ ην ζίλζηλγθ ζαο ίζσο λα εθδεισζνχλ 
αθφκα εληνλφηεξα. Ρν δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο ζα αλπςσζεί ιηγάθη κε θάζε πξφβιεκα 
πνπ μεπεξλάηε. Ζ αλάπηπμε ηνπ γθνλγθ ζαο ζα θνιιήζεη εάλ δελ κπνξείηε λα μεπεξάζεηε 
έλα πξφβιεκα. Κηθξέο δνθηκαζίεο νδεγνχλ ζε κηθξέο βειηηψζεηο, κεγάιεο δνθηκαζίεο 
νδεγνχλ ζε κεγάιεο βειηηψζεηο. Διπίδσ φηη θάζε αζθνχκελνο είλαη έηνηκνο λα ππνθέξεη 
κεγάιεο δνθηκαζίεο, θαη φηη ζα έρεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ δχλακε ηεο ζέιεζεο λα 
δερηεί ηελ δνθηκαζία. Γελ ζα απνθηήζεηε πξαγκαηηθφ γθνλγθ ρσξίο λα θαηαβάιεηε 
πξνζπάζεηα. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αξρή πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα απνθηήζεηε γθνλγθ 
άλεηα θαη ρσξίο θακία δπζθνιία ή πξνζπάζεηα. Γελ ζα γίλεηε πνηέ θσηηζκέλν νλ κέζα 
απφ ηελ θαιιηέξγεηα εάλ ν ραξαθηήξαο ζαο δελ γίλεη ζεκειησδψο θαιχηεξνο θαη 
ζπλερίδεηε λα ηξέθεηε πξνζσπηθέο πξνζθνιιήζεηο! 
 

 
7. Ξαξεκβάζεηο απφ θαθφβνπια φληα 

 
Νη «παξεκβάζεηο απφ θαθφβνπια φληα» αλαθέξνληαη ζηηο εθδειψζεηο νξακάησλ πνπ 
εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο θαη παξεκβαίλνπλ κε ηελ εμάζθεζε ηνπ 
αηφκνπ. Ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα εκπνδίζνπλ ηνπο αζθνχκελνπο απφ ην λα θαιιηεξγεζνχλ 
πξνο ηα πςειά επίπεδα. Κε άιια ιφγηα, ηα θαθφβνπια φληα έξρνληαη γηα λα ζπιιέμνπλ 
ρξέε. 
 
Ρν πξφβιεκα ηεο παξέκβαζεο απφ θαθφβνπια φληα είλαη ζίγνπξν φηη ζα πξνθχςεη εάλ ην 
άηνκν θαιιηεξγείηαη πξνο ηα πςειά επίπεδα. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε γηα έλαλ άλζξσπν 
λα κελ έρεη δηαπξάμεη άζρεκεο πξάμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, φπσο θαη νη 
πξφγνλνί ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαπξάμεη αδηθίεο ζηηο δσέο ηνπο θαη απηέο νη θαθέο 
πξάμεηο νλνκάδνληαη θάξκα. Ρν εάλ ε εγγελήο πνηφηεηα ελφο αηφκνπ είλαη θαιή ή φρη 
αληηθαηνπηξίδεη πφζν θάξκα ην άηνκν θέξεη καδί ηνπ. Αθφκα θαη εάλ είλαη πνιχ θαιφο 
άλζξσπνο παξακέλεη αδχλαηνλ λα κελ έρεη θαζφινπ θάξκα. Έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί 
λα ην εληνπίζεη εάλ δελ θαιιηεξγείηαη. Ρα θαθφβνπια φληα δελ λνηάδνληαη εάλ ε εμάζθεζή 
ζαο είλαη κφλν γηα ζεξαπεία θαη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. Αιιά ζα ζαο ελνριήζνπλ εάλ 
αξρίζεηε λα θαιιηεξγείζηε πξνο ηα πςειά επίπεδα. Κπνξνχλ λα ζαο ελνριήζνπλ κε ηελ 
ρξήζε πνιιψλ κεζφδσλ, ν ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα ζαο εκπνδίζνπλ απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα θαη γηα λα ζαο θάλνπλ λα απνηχρεηε ζηελ εμάζθεζή 
ζαο. Ρα θαθφβνπια φληα εθδειψλνληαη κε πνηθηιία ηξφπσλ. Θάπνηα εθδειψλνληαη σο 
θαζεκεξηλά γεγνλφηα, ελψ άιια παίξλνπλ ηελ κνξθή θαηλνκέλσλ απφ άιιεο δηαζηάζεηο. 
Ξξνζηάδνπλ πξάγκαηα λα ζαο παξεκπνδίζνπλ θάζε θνξά πνπ θάζεζηε θάησ γηα 
δηαινγηζκφ, θαη ην θάλνπλ αδχλαην λα εξεκήζεηε ην κπαιφ ζαο ή, σο απνηέιεζκα, λα 
θαιιηεξγεζείηε πξνο ηα πςειά επίπεδα. Θάπνηεο θνξέο ηελ ζηηγκή πνπ θάζεζηε θάησ γηα 
δηαινγηζκφ, ζάο παίξλεη ν χπλνο ή έρεηε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζθέςεηο λα πεξλνχλ απφ ην 
κπαιφ ζαο. Ρν απνηέιεζκα είλαη λα κελ κπνξείηε λα εηζέιζεηε ζε θαηάζηαζε 
θαιιηέξγεηαο. Άιιεο θνξέο, ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεηε λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο, ην κέρξη ηφηε 
ήζπρν πεξηβάιινλ μαθληθά είλαη γεκάην κε ζνξχβνπο απφ βήκαηα, πφξηεο πνπ θιείλνπλ, 
θνξλαξίζκαηα, ηειέθσλα πνπ ρηππάλε θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο ελφριεζεο, θάλνληάο ην 
αδχλαηνλ γηα εζάο λα εηζέιζεηε ζε θαηάζηαζε λνεηηθήο εξεκίαο. 
 
Άιιν θαθφβνπιν νλ είλαη ε ζεμνπαιηθή έιμε. Κία παλέκνξθε γπλαίθα ή έλαο ειθπζηηθφο 
άληξαο ίζσο εκθαληζηεί κπξνζηά ζε έλαλ αζθνχκελν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ ή 
ζηα φλεηξά ηνπ. Απηφ ην άηνκν ζα ζαο δειεάζεη θαη ζα ζαο απνπιαλήζεη θάλνληαο 
ζαγελεπηηθέο θηλήζεηο νη νπνίεο ζα εγείξνπλ ηελ πξνζθφιιεζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. 
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Δάλ δελ κπνξείηε λα ην μεπεξάζεηε ηελ πξψηε θνξά, ζα θιηκαθψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζα 
ζπλερίδεη λα ζαο απνπιαλεί κέρξη λα εγθαηαιείςεηε ηελ ηδέα ηεο θαιιηέξγεηαο πξνο έλα 
πςειφ επίπεδν. Δίλαη κηα δχζθνιε δνθηκαζία λα πεξάζεηε, θαη έλαο αξθεηά κεγάινο 
αξηζκφο αζθνπκέλσλ έρεη απνηχρεη εμαηηίαο απηνχ. Διπίδσ λα είζηε λνεηηθά έηνηκνη γηα 
απηφ. Δάλ θάπνηνο δελ πξνζέρεη αξθεηά θαιά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη απνηπγράλεη ηελ 
πξψηε θνξά, ζα πξέπεη λα κάζεη πξαγκαηηθά έλα κάζεκα απφ απηφ. Θα έξζεη μαλά θαη ζα 
παξέκβεη πνιιέο θνξέο κέρξη λα κπνξέζεηε λα δηαθπιάμεηε πξαγκαηηθά ηνλ ραξαθηήξα 
ζαο θαη λα απαιιαγείηε εληειψο απφ απηήλ ηελ πξνζθφιιεζε. Απηφ είλαη έλα κεγάιν 
εκπφδην ην νπνίν πξέπεη λα μεπεξάζεηε, αιιηψο δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα επηηχρεηε ην Ράν 
θαη λα θαιιηεξγεζείηε κε επηηπρία. 
 
πάξρεη θαη έλα άιινπ είδνπο θαθφβνπιν νλ πνπ επίζεο εκθαλίδεηαη θαζψο θάλεηε ηηο 
αζθήζεηο ή ζηα φλεηξά ζαο. Θάπνηνη άλζξσπνη βιέπνπλ μαθληθά θάπνηα ηξνκαθηηθά 
πξφζσπα ηα νπνία είλαη άζρεκα θαη αιεζηλά, ή κνξθέο πνπ θξαηνχλ καραίξηα θαη 
απεηινχλ λα ζαο ζθνηψζνπλ. Αιιά ην κφλν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα ηξνκάδνπλ 
ηνπο αλζξψπνπο. Δάλ ήζειαλ πξαγκαηηθά λα καραηξψζνπλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
αθνπκπήζνπλ ηνλ αζθνχκελν θαζψο ν δάζθαινο έρεη εγθαηαζηήζεη πξνζηαηεπηηθή αζπίδα 
γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ αζθνπκέλνπ γηα λα απνηξέςεη ην θαθφ. Ξξνζπαζνχλ λα ηξνκάμνπλ 
ην άηνκν έηζη ψζηε λα ζηακαηήζεη λα θαιιηεξγείηαη. Απηά εκθαλίδνληαη κφλν ζε έλα 
νξηζκέλν επίπεδν ή θαηά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ρξφλνπ θαη ζα πεξάζνπλ γξήγνξα, 
ίζσο ζε κεξηθέο κέξεο, κηα βδνκάδα ή κεξηθέο εβδνκάδεο. ια εμαξηψληαη απφ ην πφζν 
πςειφο είλαη ν ραξαθηήξαο ζαο θαη ην πψο αληηκεησπίδεηε απηφ ην ζέκα. 
 

 
8. Ζ Δγγελήο πνηφηεηα θαη ε πνηφηεηα θψηηζεο ελφο αηφκνπ 

 
Ζ «εγγελήο πνηφηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ ιεπθή νπζία ηελ νπνία έλα άηνκν θέξεη καδί ηνπ 
θαηά ηελ γέλλεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα πξφθεηηαη γηα ηελ αξεηή ‒ κηα απηή κνξθή χιεο. ζν 
πεξηζζφηεξε απφ απηή ηελ χιε θέξεηε καδί ζαο, ηφζν θαιχηεξε ε εγγελήο ζαο πνηφηεηα. 
Ρα άηνκα κε θαιή εγγελή πνηφηεηα επηζηξέθνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο εαπηφ θαη 
θσηίδνληαη πην γξήγνξα, θαζψο δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ ζθέςε ηνπο. ηαλ αθνχζνπλ 
γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ηζηγθφλγθ ή γηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα, 
ελδηαθέξνληαη ακέζσο θαη ζέινπλ λα κάζνπλ. Κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην ζχκπαλ. Δίλαη 
αθξηβψο φπσο είπε ν Ιάν Ρδη: «ηαλ αλψηεξνπ ηχπνπ άλζξσπνη αθνχζνπλ ην Ράν, κε 
επηκέιεηα ζα ην εμαζθήζνπλ. ηαλ κέζνπ ηχπνπ άλζξσπνη αθνχζνπλ ην Ράν, κνηάδεη ζαλ 
θάηη λα ζπγθξαηνχλ θαη θάηη λα μερλνχλ. ηαλ θαηψηεξνπ ηχπνπ άλζξσπνη ην αθνχζνπλ, 
ζα γειάζνπλ κε ηελ θαξδηά ηνπο. Δάλ δελ γεινχζαλ κε απηφ, δελ ζα ήηαλ ην Ράν». Νη 
άλζξσπνη εθείλνη πνπ κπνξνχλ εχθνια λα επηζηξέςνπλ ζηνλ αξρηθφ ηνπο εαπηφ θαη λα 
θσηηζηνχλ είλαη ζνθνί άλζξσπνη. Αληηζέησο, έλαο άλζξσπνο κε πνιιή καχξε νπζία θαη 
θαηψηεξε εγγελή πνηφηεηα έρεη έλα εκπφδην ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί έμσ απφ ην ζψκα 
ηνπ θάλνληάο ην αδχλαηνλ γηα απηφλ λα δερηεί θαιά πξάγκαηα. Ζ καχξε νπζία ζα ηνλ 
θάλεη λα ακθηζβεηεί ηα θαιά πξάγκαηα φηαλ ηα ζπλαληά. Γηα ηελ αθξίβεηα, απηφο είλαη 
έλαο απφ ηνπο ξφινπο πνπ παίδεη ην θάξκα. 
 
Θάζε ιφγνο πεξί εγγελνχο πνηφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο 
θψηηζεο. ηαλ κηιάκε γηα αθχπληζε ή θψηηζε, θάπνηνη άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη ην λα είλαη 
θάπνηνο αθππληζκέλνο ή θσηηζκέλνο ηζνδπλακεί κε ην λα είλαη έμππλνο. Έλαο «έμππλνο» 
ή «πνλεξφο» άλζξσπνο, έηζη φπσο ην ζθέθηνληαη νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα απέρεη πνιχ απφ ηελ θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία εκείο κηιάκε. Απηνχ ηνπ 
ηχπνπ νη «έμππλνη» άλζξσπνη ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ επίηεπμε 
ηεο Φψηηζεο. Ρνπο απαζρνιεί κφλν ν πξαθηηθφο, πιηθφο θφζκνο, έηζη ψζηε λα απνθχγνπλ 
ην λα γίλνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ή λα ππνζηνχλ θάπνηα απψιεηα. Δίλαη αμηνπξφζεθην 
ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα άηνκα εθεί έμσ, πνπ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πνιπκαζείο, 
κνξθσκέλνπο θαη έμππλνπο, πηζηεχνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα είλαη θάηη απφ παξακχζη. Γελ 
κπνξνχλ λα δηαλνεζνχλ φηη γίλεηαη λα θαιιηεξγεζεί έλαο άλζξσπνο θαη λα βειηηψζεη ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπ. Λνκίδνπλ φηη νη αζθνχκελνη είλαη αλφεηνη θαη νπηζζνδξνκηθνί. Ζ 
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αθχπληζε ή θψηηζε ζηελ νπνία εκείο αλαθεξφκαζηε δελ αλαθέξεηαη ζηελ εμππλάδα αιιά 
ζηελ επηζηξνθή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ζηελ πξαγκαηηθή ηεο θχζε, ζην λα είλαη θάπνηνο 
θαιφο άλζξσπνο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο. Ζ εγγελήο πνηφηεηα 
ελφο αηφκνπ θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ. Δάλ ε εγγελήο πνηφηεηα θάπνηνπ 
είλαη θαιή, ε πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ ηείλεη επίζεο λα είλαη θαιή. Ζ εγγελήο πνηφηεηα 
θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα θψηηζεο, αιιά ε πνηφηεηα θψηηζεο δελ θαζνξίδεηαη νιφηεια απφ 
ηελ εγγελή πνηφηεηα. ζν θαιή θαη λα είλαη ε εγγελήο ζαο πνηφηεηα, εάλ ε θαηαλφεζή ζαο 
είλαη θησρή θαη απνηπγράλεηε λα θσηηζηείηε ζε πξάγκαηα, νχηε θαη απηφ δελ ζα είλαη 
αξθεηφ. Ζ εγγελήο πνηφηεηα θάπνησλ αηφκσλ δελ είλαη θαη ηφζν θαιή, αιιά κπνξνχλ λα 
θσηηζηνχλ ζε πξάγκαηα, θαη έηζη κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ πξνο έλα πςειφ επίπεδν. 
Θαζψο πξνζθέξνπκε ζσηεξία ζε φια ηα αηζζαλφκελα φληα, θνηηάδνπκε ηελ πνηφηεηα 
θψηηζεο ησλ αλζξψπσλ, φρη ηελ εγγελή ηνπο πνηφηεηα. Αθφκα θαη αλ έρεηε πνιιά 
αξλεηηθά πξάγκαηα, φζν είζηε απνθαζηζκέλνη λα αλέιζεηε ζηελ θαιιηέξγεηα, ε ζθέςε ζαο 
απηή είλαη νξζή. Κε απηήλ ηελ ζθέςε ρξεηάδεηαη κφλν λα ππνκείλεηε ιίγν πεξηζζφηεξν 
απφ ηνπο άιινπο θαη ζην ηέινο ζα επηηχρεηε ηελ Φψηηζε. 
 
Ρα ζψκαηα ησλ αζθνπκέλσλ εμαγλίδνληαη. Αθφηνπ ην γθνλγθ αλαπηπρζεί, δελ ζα 
θνιιήζνπλ αζζέλεηεο, δηφηη ε παξνπζία απηήο ηεο πςειήο ελέξγεηαο χιεο ζην ζψκα 
απνηξέπεη ηελ παξνπζία ηεο καχξεο νπζίαο. Αιιά θάπνηνη άλζξσπνη απιά αξλνχληαη λα 
ην πηζηέςνπλ θαη πάληα ζθέθηνληαη φηη είλαη άξξσζηνη. Ξαξαπνληνχληαη: «Γηαηί 
αηζζάλνκαη ηφζν άζρεκα;» Ιέκε φηη απηφ πνπ έρεηε ιάβεη είλαη γθνλγθ. Ξσο κπνξείηε λα 
κελ αηζζάλεζηε δπζθνξία φηαλ έρεηε ιάβεη έλα ηφζν θαιφ πξάγκα; Πηελ θαιιηέξγεηα 
πξέπεη λα εγθαηαιείπεηε πξάγκαηα σο αληάιιαγκα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα φιε ε 
δπζθνξία είλαη ζηελ επηθάλεηα θαη δελ έρεη αληίθηππν ζην ζψκα ζαο. Κνηάδεη λα είλαη 
αξξψζηηα αιιά ζίγνπξα δελ είλαη. ια εμαξηψληαη απφ ην εάλ κπνξείηε λα αθππληζηείηε 
ζε απηφ. Νη αζθνχκελνη πξέπεη φρη απιά θαη κφλν λα είλαη ζε ζέζε λα ππνκέλνπλ ηα 
ρεηξφηεξα βάζαλα, αιιά λα έρνπλ επίζεο ζπνπδαία πνηφηεηα θψηηζεο. Θάπνηνη άλζξσπνη 
δελ πξνζπαζνχλ θαλ λα θαηαιάβνπλ ηα πξάγκαηα φηαλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. 
Αθφκα αληηκεησπίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο παξφηη ηνπο έρσ 
δηδάμεη ζε πςειφ επίπεδν θαη ηνπο έρσ δείμεη πψο λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε 
πςειφηεξα πξφηππα. Γελ κπνξνχλ θαλ λα θάλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα θαιιηεξγεζνχλ σο 
πξαγκαηηθνί αζθνχκελνη. Νχηε κπνξνχλ λα πηζηέςνπλ φηη ζα θηάζνπλ έλα πςειφ επίπεδν. 
 
Ζ θψηηζε πνπ ζπδεηηέηαη ζηα πςειά επίπεδα αλαθέξεηαη ζην λα γίλεη θάπνηνο 
θσηηζκέλνο θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ Αηθλίδηα Φψηηζε θαη ζηελ Πηαδηαθή Φψηηζε. Ζ 
Αηθλίδηα Φψηηζε αλαθέξεηαη ζην φηη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ιακβάλεη 
κέξνο ζε θιεηδσκέλε θαηάζηαζε. Ρελ ηειεπηαία ζηηγκή αθφηνπ έρεηε νινθιεξψζεη 
νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο θαη ν ραξαθηήξαο ζαο έρεη θηάζεη ζε έλα πςειφ 
επίπεδν, φιεο νη ππεξθπζηθέο ζαο ηθαλφηεηεο ζα μεθιεηδσζνχλ ζηηγκηαία, ην Ρξίην Κάηη 
ζαο ζα αλνίμεη αθαξηαία ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηνπ, θαη ν λνπο ζαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
επηθνηλσλήζεη κε πςεινχ επηπέδνπ φληα ζε άιιεο δηαζηάζεηο. Θα είζηε ζηελ ζηηγκή ζε 
ζέζε λα δείηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπ 
δηαζηάζεηο θαη ηνπο εληαίνπο παξαδείζνπο, θαη ζα είζηε πιένλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεηε 
καδί ηνπο. Θα είζηε επίζεο ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ζπνπδαίεο ππεξθπζηθέο ζαο 
δπλάκεηο. Ζ πνξεία ηεο Αηθλίδηαο Φψηηζεο είλαη ε πην δχζθνιε λα δηαλπζεί. Θαζ’ φιε ηελ 
ηζηνξία κφλν άηνκα κε εμαηξεηηθή εγγελή πνηφηεηα έρνπλ επηιεγεί γηα λα γίλνπλ καζεηέο 
ηεο. Έρεη κεηαβηβαζηεί πξνζσπηθά θαη αηνκηθά. Νη κέζνη άλζξσπνη ζα ηελ έβξηζθαλ 
αθφξεηε! Ζ πνξεία ηελ νπνία πήξα ήηαλ απηή ηεο Αηθλίδηαο Φψηηζεο. 
 
Ρα πξάγκαηα ηα νπνία ζαο κεηαδίδσ αλήθνπλ ζην κνλνπάηη ηεο Βαζκηαίαο Φψηηζεο. Νη 
ηθαλφηεηέο ζαο ζα αλαπηπρζνχλ κε ηνλ θαηξφ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο. 
Αιιά νη ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαδπζνχλ δελ ζα είλαη απαξαίηεηα δηαζέζηκεο γηα λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζεηε, θαζψο είλαη εχθνιν λα δηαπξάμεηε αδηθίεο θαζψο δελ έρεηε αλπςψζεη 
ηνλ ραξαθηήξα ζαο κέρξηο ελφο νξηζκέλνπ επίπεδνπ θαη δελ κπνξείηε αθφκα λα 
ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά. Γελ ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο πξνο 
ην παξφλ, παξφιν πνπ ηειηθά ζα ζαο γίλνπλ δηαζέζηκεο. Κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ζα 
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αλπςψζεηε ζηαδηαθά ην επίπεδφ ζαο θαη ζα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα απηνχ 
ηνπ ζχκπαληνο. πσο θαη κε ηελ Αηθλίδηα Φψηηζε, ζην ηέινο ζα πεηχρεηε ηελ Ρειεηφηεηα. 
Ζ πνξεία ηεο Πηαδηαθήο Φψηηζεο είλαη ιίγν πην εχθνιε θαη ρσξίο ξίζθν. Απηφ ην νπνίν 
είλαη δχζθνιν ζρεηηθά κε απηήλ είλαη φηη κπνξείηε λα δείηε νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία 
θαιιηέξγεηαο, έηζη νη απαηηήζεηο πνπ έρεηε απφ ηνλ εαπηφ ζαο ζα πξέπεη λα είλαη αθφκα 
απζηεξφηεξεο. 
 

 
9. Έλαο θαζαξφο θαη ήξεκνο λνπο 

 
Θάπνηνη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ηνλ λνπ ηνπο φηαλ θάλνπλ αζθήζεηο 
ηζηγθφλγθ θαη έηζη αλαδεηνχλ κηα κέζνδν. Θάπνηνη κε έρνπλ ξσηήζεη: «Γάζθαιε, γηαηί δελ 
κπνξψ λα εξεκήζσ ηνλ λνπ κνπ φηαλ εθηειψ αζθήζεηο ηζηγθφλγθ; Κπνξείηε λα κνπ 
κάζεηε κηα κέζνδν ή ηερληθή έηζη ψζηε λα κπνξψ λα εξεκήζσ ηνλ λνπ κνπ θαζψο 
δηαινγίδνκαη;» Οσηψ, πψο γίλεηαη λα εξεκήζεηε ηνλ λνπ ζαο; Γελ ζα κπνξνχζαηε αθφκα 
θαη εάλ κηα ζεφηεηα εξρφηαλ γηα λα ζαο δηδάμεη κηα κέζνδν. Γηαηί; Ν ιφγνο είλαη φηη ην ίδην 
ζαο ην κπαιφ δελ είλαη θαζαξφ θαη ήξεκν. Δπεηδή δείηε κέζα ζε απηήλ ηελ θνηλσλία, 
πξάγκαηα φπσο ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκίεο, πξνζσπηθφ θέξδνο, πξνζσπηθά πξάγκαηα, 
αθφκα θαη ηα δεηήκαηα ησλ θίισλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, απαζρνινχλ ππεξβνιηθά ηνλ 
λνπ ζαο θαη ιακβάλνπλ πςειή πξνηεξαηφηεηα. Ξψο κπνξείηε λα έρεηε ηελ θαηάζηαζε ηεο 
λνεηηθήο εξεκίαο θαζψο δηαινγίδεζηε; Αθφκα θαη αλ ηα θαηαπηέζεηε ζθφπηκα ζα έξζνπλ 
ζηελ επηθάλεηα απφ κφλα ηνπο. 
 
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Βνπδηζκνχ δηδάζθεη «θαλφλα, δηαινγηζκφ, ζνθία.» Νη θαλφλεο είλαη γηα 
ηελ απαιιαγή απφ ηα πξάγκαηα ζηα νπνία είζηε πξνζθνιιεκέλνη. Θάπνηνη Βνπδηζηέο 
πηνζεηνχλ ηελ κέζνδν ηνπ λα ςέιλνπλ ην φλνκα ηνπ Βνχδα, ε νπνία απαηηεί ςαικσδία ζε 
θαηάζηαζε ζπγθέληξσζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάζηαζε ηεο «κίαο ζθέςεο πνπ 
αληηθαζηζηά ρηιηάδεο άιιεο». κσο δελ απνηειεί κνλάρα κηα κέζνδν, αιιά θαη κηα 
ηθαλφηεηα. Κπνξείηε λα δνθηκάζεηε λα ςάιεηε εάλ δελ ην πηζηεχεηε. Παο δηαβεβαηψλσ φηη 
άιια πξάγκαηα ζα έξρνληαη ζηνλ λνπ ζαο θαζψο ρξεζηκνπνηείηε ην ζηφκα ζαο γηα λα 
ςέιλεηε ην φλνκα ηνπ Βνχδα. Ν Θηβεηηαλφο Ραληξηζκφο ήηαλ πνπ πξψηνο δίδαμε ζηνπο 
αλζξψπνπο λα ςέιλνπλ ην φλνκα ηνπ Βνχδα. Θάπνηνο έπξεπε λα ςέιλεη ην φλνκα ηνπ 
Βνχδα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θνξέο θάζε κέξα επί κηα εβδνκάδα. Έςειλαλ κέρξη λα 
δαιηζηνχλ θαη ηειηθά ζε θάπνην ζεκείν ηίπνηα δελ ζα είρε κείλεη πηα ζην λνπ ηνπο. Απηή ε 
κία ζθέςε είρε αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο άιιεο. Δίλαη κηα ηθαλφηεηα ηελ νπνία ίζσο λα κελ 
είζαζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. πάξρνπλ θάπνηεο άιιεο κέζνδνη νη νπνίεο ζαο 
δηδάζθνπλ λα εζηηάδεηε ην λνπ ζαο ζην πεδίν ηνπ ειημηξίνπ, πψο λα κεηξάηε, πψο λα 
εζηηάδεηε ηα κάηηα ζαο πάλσ ζε αληηθείκελα, θαη νχησ θαζεμήο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
θακία απφ ηηο κεζφδνπο απηέο δελ κπνξεί λα εξεκήζεη ηνλ λνπ ζαο. Νη αζθνχκελνη πξέπεη 
λα επηηχρνπλ έλαλ θαζαξφ θαη ήξεκν λνπ, λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην 
πξνζσπηθφ θέξδνο, θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ απιεζηία ζηηο θαξδηέο ηνπο. 
 
Ρν εάλ κπνξείηε λα εηζέιζεηε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ γαιήληνπ λνπ, ζηελ βαζηά εξεκία 
(ληηλγθ), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ 
ζαο. Ρν λα είζηε ηθαλνί λα εξεκείηε ηνλ λνπ ζαο ηελ ζηηγκή πνπ θάζεζηε θάησ δείρλεη 
πςειφ επίπεδν. Γελ πεηξάδεη εάλ πξνο ην παξφλ δελ κπνξείηε λα εηζέιζεηε ζε εξεκία ‒ 
κπνξείηε λα ηελ επηηχρεηε ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Ν ραξαθηήξαο ζαο, φπσο 
θαη ην γθνλγθ ζαο, αλπςψλεηαη ζηαδηαθά. Αιιά ην γθνλγθ ζαο δελ ζα αλαπηπρζεί πνηέ 
παξά κφλν αλ πξνζάςεηε ειάρηζηε ζεκαζία ζηελ ηδηνηέιεηα θαη ηηο δηθέο ζαο επηζπκίεο. 
 
Νη αζθνχκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ πάληνηε πςειφηεξα πξφηππα. Νη αζθνχκελνη 
ελνρινχληαη ηαθηηθά απφ φισλ ησλ εηδψλ ηα πεξίπινθα θνηλσληθά θαηλφκελα, απφ πνιιά 
ρπδαία θαη δηεθζαξκέλα πξάγκαηα, θαη απφ πιήζνο ζπλαηζζεκάησλ θαη επηζπκηψλ. Ρα 
πξάγκαηα ηα νπνία πξνάγνληαη ζηελ ηειεφξαζε, ζηηο ηαηλίεο θαη ζηελ ινγνηερλία ζαο 
καζαίλνπλ λα γίλεηε πην ηζρπξφο θαη πην πξαθηηθφο άλζξσπνο αλάκεζα ζηνπο 
θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Αιιά εάλ δελ κπνξείηε λα ππεξβείηε απηά ηα πξάγκαηα ζα 
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είζηε καθξηά απφ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ ελφο αζθνπκέλνπ, θαη ζα 
απνθηήζεηε ιηγφηεξν γθνλγθ. Νη αζθνχκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ αλάκημε 
κε απηά ηα ρπδαία θαη δηεθζαξκέλα πξάγκαηα. Θα πξέπεη λα κελ βιέπνπλ θαη λα κελ 
αθνχλ ηίπνηα απφ απηά, θαη λα κέλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα 
πξάγκαηα. Ξνιιέο θνξέο ιέσ φηη νη ζθέςεηο ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ δελ κπνξνχλ λα 
κε επεξεάζνπλ. Γελ ζα ραξψ φηαλ θάπνηνο κε παηλέςεη, νχηε ζα ζπκψζσ φηαλ θάπνηνο κε 
πξνζβάιεη. Ξαξακέλσ αλεπεξέαζηνο φζν ζνβαξέο θαη αλ είλαη νη πξνθιήζεηο γηα ηνλ 
ραξαθηήξα κνπ αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Νη αζθνχκελνη ζα πξέπεη λα 
πάξνπλ θάζε πξνζσπηθφ θέξδνο ειαθξά θαη αθφκα λα κελ λνηάδνληαη γηα απηφ. Κφλν ηφηε 
ε πξφζεζή ζαο λα θσηηζηείηε ζα ζεσξεζεί ψξηκε. Δάλ κπνξείηε λα παξακείλεηε δίρσο 
ηζρπξή επηδίσμε θήκεο θαη πξνζσπηθνχ θέξδνπο, θαη αθφκα θαη λα ηα ζεσξείηε σο θάηη 
αζήκαλην, ηφηε δελ ζα λεπξηάδεηε νχηε ζα ζπκψλεηε θαη ην κπαιφ ζαο ζα παξακέλεη 
πάληα ήξεκν. Κφιηο είζηε ζε ζέζε λα εγθαηαιείςεηε ηα πάληα, ην κπαιφ ζαο κε θπζηθφ 
ηξφπν ζα γίλεη θαζαξφ θαη ήξεκν. 
 
Παο δίδαμα ηνλ Ληάθα θαη φιεο ηηο πέληε αζθήζεηο. Έρσ ξπζκίζεη ηα ζψκαηά ζαο θαη έρσ 
ηνπνζεηήζεη Ρξνρνχο ηνπ Λφκνπ θαη ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο ζε απηά. Ρα ζψκαηα ηνπ 
Λφκνπ κνπ ζα ζαο πξνζηαηέςνπλ. ια φζα πξέπεη λα ζαο δνζνχλ ζαο έρνπλ δνζεί. Θαηά 
ην κάζεκα φια εμαξηψληαη απφ εκέλα. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη ζην εμήο, φια εμαξηψληαη 
απφ εζάο. πσο ιέεη θαη ην γλσκηθφ: «Ν δάζθαινο ζαο νδεγεί κέζα απφ ηελ πφξηα, αιιά ε 
θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ εζάο». Δθφζνλ καζαίλεηε ηνλ Ληάθα επηκειψο, είζαζηε 
πξνζεθηηθνί θαη καζαίλεηε απφ απηά πνπ βηψλεηε, πξνθπιάζζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο θάζε 
ζηηγκή, θαιιηεξγείζηε επηκειψο, ππνκέλεηε ηηο ζθιεξφηεξεο δνθηκαζίεο, θαη ππνθέξεηε ηα 
αλππφθνξα, πηζηεχσ φηη ζίγνπξα ζα θαιιηεξγεζείηε έσο ηελ επηηπρία. 
 
Ν λνπο είλαη ην κνλνπάηη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γθνλγθ 
 
Ζ δπζθνιία είλαη ην θαξάβη ζηελ απέξαληε ζάιαζζα ηνπ Ληάθα 
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Θεθάιαην IV 
 
 

Ρν ζχζηεκα εμάζθεζεο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ 
 
 
Ρν Φάινπλ Γθνλγθ απνηειεί εηδηθή εμάζθεζε θαιιηέξγεηαο ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Έρεη 
κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην μερσξίδνπλ απφ ηηο άιιεο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο 
θαιιηέξγεηαο ηεο ζρνιήο ηνπ Φν. Ρν Φάινπλ Γθνλγθ απνηειεί αλψηεξν ζχζηεκα 
θαιιηέξγεηαο. Πην παξειζφλ απνηεινχζε εληαηηθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο θαη απαηηνχζε απφ 
ηνπο αζθνχκελνπο λα έρνπλ εμαηξεηηθά πςειφ ραξαθηήξα ή ζπνπδαία πλεπκαηηθή θιίζε. 
Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, απηφ ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ήηαλ δχζθνιν λα δεκνζηνπνηεζεί. 
Αιιά, γηα λα γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απηφ ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο, λα 
αλπςψζνπλ ηα επίπεδά ηνπο θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο πνιπάξηζκσλ αζθνπκέλσλ 
πνπ έρνπλ αθηεξσζεί ζηελ άζθεζε, ζπλέιεμα κηα ζεηξά αζθήζεσλ θαιιηέξγεηαο 
θαηάιιεισλ γηα ην επξχ θνηλφ. Ξαξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο, απηέο νη αζθήζεηο εμαθνινπζνχλ 
λα ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ άιια ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, αλ ιεθζεί ππφςε απηφ πνπ 
πξνζθέξνπλ θαη ην επίπεδν ζην νπνίν εθηεινχληαη. 
 
Νη αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ φρη κφλν κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ γξήγνξα ηελ ηζρχ ηνπ 
γθνλγθ ηνπο θαη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απνθηήζνπλ έλαλ Ρξνρφ 
ηνπ Λφκνπ, αζχγθξηην ζε ηζρχ, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Κφιηο δηακνξθσζεί, ν 
Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο θαη απηφκαηα ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα ηνπ 
αζθνχκελνπ. Ππιιέγεη δηαξθψο ελέξγεηα απφ ην ζχκπαλ θαη ηελ κεηαζρεκαηίδεη ζε γθνλγθ 
κέζα ζην εγγελέο ζψκα ηνπ αζθνπκέλνπ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο: «Ν Λφκνο 
βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν». 
Ρν Φάινπλ Γθνλγθ απνηειείηαη απφ πέληε ζχλνια θηλήζεσλ. Δίλαη νη αθφινπζεο αζθήζεηο: 
Ν Φν Δκθαλίδεη Σίιηα Σέξηα, Φάινπλ ζε ξζηα Πηάζε, Γηαπεξλψληαο ηηο Γχν Άθξεο ηνπ 
Πχκπαληνο, Ρν Νπξάλην Θχθισκα ηνπ Φάινπλ θαη Δληζρχνληαο ηηο Θετθέο Γπλάκεηο. 
 
 

1. Ν Φν Δκθαλίδεη Σίιηα Σέξηα 
(Fo Zhan Qianshou Fa)22 

 
 
Αξρέο: Ζ άζθεζε «ν Φν εκθαλίδεη ρίιηα ρέξηα» επηθεληξψλεηαη ζην ηέλησκα γηα λα 
αλνίμνπλ φια ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα. Αθνχ θάλνπλ απηήλ ηελ άζθεζε, νη αξράξηνη είλαη 
ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ ελέξγεηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη πεπεηξακέλνη 
αζθνχκελνη κπνξνχλ γξήγνξα λα βειηησζνχλ. Απφ ηελ αξρή θηφιαο απηήο ηεο άζθεζεο, 
απαηηείηαη λα αλνίμνπλ φια ηα ελεξγεηαθά θαλάιηα, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο αζθνχκελνπο 
λα αζθεζνχλ ακέζσο ζε πνιχ ςειφ επίπεδν. Νη θηλήζεηο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη αξθεηά 
απιέο επεηδή ν Κεγάινο Γξφκνο, είλαη θαηά θαλφλα απιφο θαη καζαίλεηαη εχθνια. Αλ θαη 
νη θηλήζεηο είλαη απιέο, ειέγρνπλ ηα πάληα ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο. Θαηά ηελ 
εθηέιεζε απηήο ηεο άζθεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα αηζζαλζεί φηη ην ζψκα ηνπ ζεξκαίλεηαη, 
θαη δνθηκάδεη ηε κνλαδηθή αίζζεζε, φηη ππάξρεη έλα πνιχ ηζρπξφ ελεξγεηαθφ πεδίν. Απηφ 
πξνθαιείηαη απφ ην ηέλησκα θαη άλνηγκα φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ θαλαιηψλ νιφθιεξνπ ηνπ 
ζψκαηνο. Πθνπφο ηεο άζθεζεο είλαη λα δηαπεξάζεη πεξηνρέο φπνπ ε ελέξγεηα έρεη 
κπινθαξηζηεί θαη λα ηεο επηηξέςεη λα θπθινθνξήζεη ειεχζεξα θαη νκαιά, λα 
θηλεηνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα κέζα ζην ζψκα θαη θάησ απφ ην δέξκα ζέηνληάο ηελ ζε 
γξήγνξε θπθινθνξία θαη λα απνξξνθήζεη κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ ην ζχκπαλ. 
Ρελ ίδηα ζηηγκή, ν αζθνχκελνο εηζέξρεηαη γξήγνξα ζε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έρεη 
ελεξγεηαθφ πεδίν ηζηγθφλγθ. Απηή ε άζθεζε εθηειείηαη σο ε ζεκειηψδεο άζθεζε ηνπ 
Φάινπλ Γθνλγθ θαη γίλεηαη ζπλήζσο πξψηε. Δίλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ εληζρχνπλ ηελ 
θαιιηέξγεηά ζαο. 
 
 



47 

  

Πηίρνη:23 
 
Shenshen Heyi24 
Dongjing Suiji25 
Dingtian Duzun26 
Qianshou Foli27 
 
Ξξνεηνηκαζία – Νιφθιεξν ην ζψκα παξακέλεη ραιαξφ, φρη φκσο άηνλν. Πηαζείηε κε 
θπζηθφ ηξφπν, κε ηα πέικαηα ζε δηάζηαζε φζν ην πιάηνο ησλ ψκσλ. Ιπγίζηε ειαθξψο ηα 
γφλαηα. Θξαηήζηε ηα γφλαηα θαη ηνπο γνθνχο ραιαξνχο. Ρξαβήμηε ην ζαγφλη ειαθξά πξνο 
ηα κέζα. Αθνπκπήζηε κε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ηνλ νπξαλίζθν. Αθήζηε κηθξή απφζηαζε 
αλάκεζα ζηα δφληηα. Θιείζηε ηα ρείιε θαη θιείζηε ηα κάηηα ειαθξά. Γηαηεξήζηε γαιήληα 
έθθξαζε ζην πξφζσπν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο ζα έρεηε ηελ αίζζεζε φηη είζηε 
πνιχ κεγαιφζσκνη θαη ςεινί. 

 
Έλσκα ησλ ρεξηψλ (Liangshou Jieyin)28 – Πεθψζηε ειαθξά θαη ηα δχν ρέξηα κε ηηο 
παιάκεο πξνο ηα πάλσ. Αθνπκπήζηε ειαθξά ηηο άθξεο ησλ αληηρείξσλ ηελ κία κε ηελ 
άιιε. Ρα άιια ηέζζεξα δάρηπια ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ε κηα παιάκε ηνπνζεηείηαη 
πάλσ απφ ηελ άιιε. Γηα ηνπο άλδξεο, ε αξηζηεξή παιάκε είλαη απφ πάλσ, γηα ηηο γπλαίθεο, 
ε δεμηά. Ρα ρέξηα παίξλνπλ ζρήκα σνεηδέο θαη θξαηηνχληαη ζην χςνο ηεο θάησ θνηιηαθήο 
ρψξαο. Θξαηήζηε θαη ηνπο δχν βξαρίνλεο ειαθξψο πξνο ηα εκπξφο, κε ηνπο αγθψλεο 
αλαζεθσκέλνπο, έηζη ψζηε νη καζράιεο λα είλαη αλνηθηέο (φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1-
1). 
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Ν Καηηξέγηα ηεληψλεη ηελ πιάηε ηνπ (Mile Shenyao)29 – Αξρίζηε κε ηε ζηάζε φπνπ 
ελψλνληαη ηα ρέξηα (Jieyin). Θαζψο πςψλεηε ηα ελσκέλα ρέξηα, ηεληψζηε βαζκηαία θαη ηα 
πφδηα. ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ κπξνζηά απφ ην πξφζσπν, ρσξίζηε ηα θαη βαζκηαία 
ζηξέςηε θαη ηηο δχν παιάκεο πξνο ηα πάλσ. Κφιηο ηα ρέξηα θζάζνπλ πάλσ απφ ηελ 
θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ, έρεηε ηηο παιάκεο πξνο ηα πάλσ θαη ηα δάρηπια θαη ησλ δχν ρεξηψλ 
λα θνηηάδνπλ ην έλα πξνο ην άιιν κε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 20-25 εθαη. (Δηθ. 1-2). 
Ραπηφρξνλα, σζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ, πηέζηε ηα πφδηα πξνο ην έδαθνο θαη 
σζείζηε κε ηε βάζε ησλ παιακψλ πξνο ηα πάλσ κε δχλακε θαη ηεληψζηε ην ζψκα γηα 
πεξίπνπ 2 έσο 3 δεπηεξφιεπηα. Θαηφπηλ ραιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα· 
ζπκεζείηε λα θέξεηε ηα γφλαηα θαη ηνπο γνθνχο θαη πάιη ζε θαηάζηαζε ραιάξσζεο. 
 
 
Ν Ραζαγθάηα30 γεκίδεη κε ελέξγεηα απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ (Rulai 
Guanding)31 – Ππλερίδνληαο απφ ηελ παξαπάλσ ζηάζε, γπξίζηε βαζκηαία ηαπηφρξνλα ηηο 
δχν παιάκεο πξνο ηα έμσ θαηά 140 κνίξεο, έηζη ψζηε ην εζσηεξηθφ ησλ θαξπψλ λα 
αληηθξίδεη ην έλα ην άιιν, ζρεκαηίδνληαο έλα ρσλί. Ηζηψζηε ηνπο θαξπνχο θαη θηλήζηε ηνπο 
πξνο ηα θάησ (Δηθ. 1-3). ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ κπξνζηά απφ ην ζηήζνο, νη παιάκεο λα 
θνηηάδνπλ ην ζηήζνο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθαηνζηψλ. Ππλερίζηε λα θηλείηε θαη ηα δχν 
ρέξηα πξνο ηα θάησ κέρξη λα θηάζνπλ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (Δηθ. 1-4). 
 
 
Έλσζε ησλ παιακψλ κπξνζηά απφ ην ζηήζνο (Shuangshou Heshi)32 – ηαλ ηα 
ρέξηα θζάζνπλ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα, ρσξίο λα ηα ζηακαηήζεηε, ζεθψζηε ηα ρέξηα 
κέρξη ην ζηήζνο θαη ελψζηε ηα (Heshi) (Δηθ. 1-5). ηαλ θάλεηε ην Heshi, πηέζηε ηα 
δάρηπια θαη ηηο βάζεηο ησλ παιακψλ ηνπ ελφο ρεξηνχ κε ην άιιν, αθήλνληαο έλαλ θελφ 
ρψξν αλάκεζα ζηηο παιάκεο. Θξαηήζηε ηνπο αγθψλεο αλαζεθσκέλνπο, κε ηνπο πήρεηο λα 
ζρεκαηίδνπλ επζεία γξακκή. (Λα θξαηάηε ηα ρέξηα ζηε ζηάζε Ξαιάκε Ισηνχ33, εθηφο απφ 
φηαλ ελψλεηε ηα ρέξηα (Heshi) ή ηα ζπλδέεηε (Jieyin)· ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο αζθήζεηο 
πνπ αθνινπζνχλ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρα ρέξηα δείρλνπλ πξνο ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε (Zhangzhi Qiankun)34 – Αξρίζηε κε ηε 
ζηάζε Heshi, ρσξίζηε ηηο παιάκεο 2 έσο 3 εθαη. θαη αξρίζηε λα ηηο πεξηζηξέθεηε κπξνζηά 
ζην ζηήζνο. Νη άλδξεο ζηξέθνπλ ηελ αξηζηεξή παιάκε θαη ηελ θέξνπλ απφ πάλσ, (νη 
γπλαίθεο ηε δεμηά), έηζη ψζηε ην αξηζηεξφ ρέξη λα βξίζθεηαη πάλσ θαη ην δεμί θάησ. Νη 
παιάκεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε κία επζεία κε ηνπο πήρεηο (Δηθ. 1-6). Θαηφπηλ, 
εθηείλεηε ηνλ πάλσ πήρε δηαγψληα πξνο ηα πάλσ κε ηελ παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα θάησ, 
έσο φηνπ ην ρέξη θζάζεη ζην επίπεδν ηνπ θεθαιηνχ. Ρν άιιν ρέξη παξακέλεη κπξνζηά ζην 
ζηήζνο κε ηελ παιάκε πξνο ηα πάλσ. Θαζψο ην πάλσ ρέξη εθηείλεηαη, ηεληψζηε βαζκηαία 
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νιφθιεξν ην ζψκα, σζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ θαη πηέζηε ηα πφδηα πξνο ηα θάησ. Ρν 
πάλσ ρέξη ηεληψλεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ αξηζηεξά (γηα ηηο γπλαίθεο, δεμηά), 
ελψ ην ρέξη πνπ είλαη κπξνζηά ζην ζηήζνο ηεληψλεηαη ηαπηφρξνλα ηξαβψληαο ηνλ αγθψλα 
πξνο ην πιάη. (Δηθ. 1-7). Ρεληψζηε γηα πεξίπνπ 2 έσο 3 δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα 
ραιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα. Φέξηε ηα ρέξηα κπξνζηά ζην ζηήζνο θαη ζηε 
ζηάζε Heshi. Θαηφπηλ πεξηζηξέςηε πάιη ηηο παιάκεο. Ρψξα, ην δεμί ρέξη (γηα ηηο γπλαίθεο 
ην αξηζηεξφ) βξίζθεηαη απφ πάλσ θαη ην αξηζηεξφ απφ θάησ (Δηθ. 1-8). Ρν πάλσ ρέξη 
επαλαιακβάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ κφιηο έγηλαλ. Γειαδή, εθηείλεηε ηνλ πήρε δηαγψληα πξνο 
ηα πάλσ κε ηελ παιάκε λα θνηηάδεη θάησ, έσο φηνπ ην ρέξη θζάζεη ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ. 
Θξαηήζηε ην άιιν ρέξη κπξνζηά απφ ην ζηήζνο κε ηελ παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ. 
Θαηφπηλ ηελησζείηε (Δηθ. 1-9) θαη ραιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα. Φέξηε ηα ρέξηα 
κπξνζηά ζην ζηήζνο θαη ελψζηε ηα ζηελ ζέζε Heshi (Δηθ. 1-5). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν ρξπζφο πίζεθνο δηαηξεί ην ζψκα ηνπ (Jinhou Fenshen)35 – Αξρίζηε απφ ηε ζέζε 
Heshi. Σσξίζηε ηα ρέξηα κπξνζηά ζην ζηήζνο θαη εθηείλεηέ ηα πιαγίσο θαη ζε έθηαζε, 
ζρεκαηίδνληαο κηα επζεία γξακκή κε ηνπο ψκνπο. Βαζκηαία ηεληψζηε νιφθιεξν ην ζψκα. 
Υζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ, πηέζηε ηα πφδηα πξνο ηα θάησ, ηεληψζηε ηα δχν ρέξηα κε 
δχλακε πξνο ηα πιάγηα θαη ηελησζείηε πξνο ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεπζχλζεηο (Δηθ. 1-10 ) 
γηα 2-3 δεπηεξφιεπηα. Σαιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα θαη ελψζηε ηα ρέξηα ζηελ 
ζέζε Heshi. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γχν δξάθνη βνπηνχλ ζηε ζάιαζζα (Shuanglong Xiahai)36 – Απφ ηελ ζέζε Heshi, 
ρσξίζηε ηα ρέξηα, εθηείλεηέ ηα θαη ηεληψζηε ηα πξνο ηα θάησ θαη παξάιιεια, κε ηηο 
παιάκεο ζηξακκέλεο πξνο ην ζψκα, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ γσλία πεξίπνπ 30 κνηξψλ κε ηα 
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πφδηα (Δηθ. 1-11). Ρεληψζηε νιφθιεξν ην ζψκα. Υζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ θαη 
πηέζηε ηα πφδηα πξνο ηα θάησ. Ρελησζείηε γηα πεξίπνπ 2-3 δεπηεξφιεπηα θαη θαηφπηλ 
ραιαξψζηε νιφθιεξν ην ζψκα απφηνκα. Ρξαβήμηε ηα ρέξηα θαη θέξηε ηα ζηελ ζέζε Heshi. 
 
 
Ζ Κπνληηζάηβα αθνπκπάεη ηνλ ισηφ (Pusa Fulian)37 – Απφ ηελ ζέζε Heshi, ρσξίζηε 
ηα δχν ρέξηα θαη εθηείλεηέ ηα δηαγψληα πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο, κε γσλία κεηαμχ 
ρεξηψλ θαη πνδηψλ πεξίπνπ 30 κνηξψλ (Δηθ. 1-12). Ρεληψζηε νιφθιεξν ην ζψκα βαζκηαία 
ελψ ηα άθξα ησλ δαθηχισλ [ησλ ρεξηψλ] ηεληψλνληαη κε κηθξή δχλακε πξνο ηα θάησ. 
Θαηφπηλ, ραιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα. Φέξηε ηα ρέξηα πξνο ην ζηήζνο θαη 
ελψζηε ηα ζηε ζέζε Heshi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν Άξραη θνπβαιάεη έλα βνπλφ ζηελ πιάηε ηνπ (Luohan Beishan)38 – Αξρίζηε κε ηα 
ρέξηα ζηελ ζέζε Heshi. Σσξίζηε ηα ρέξηα θαη εθηείλεηέ ηα πίζσ απφ ην ζψκα. Ρελ ίδηα 
ζηηγκή, πεξηζηξέςηε θαη ηηο δπν παιάκεο ψζηε λα θνηηάδνπλ πξνο ηα πίζσ. ηαλ ηα ρέξηα 
πεξλνχλ ηα πιάγηα ηνπ ζψκαηνο, θάκςηε αξγά ηνπο θαξπνχο. ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ 
πίζσ απφ ην ζψκα, ε γσλία αλάκεζα ζηνπο θαξπνχο θαη ην ζψκα είλαη 45 κνίξεο (Δηθ. 1-
13). Ρεληψζηε βαζκηαία νιφθιεξν ην ζψκα. ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ ζηελ ζσζηή ζέζε, 
σζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ θαη πηέζηε ηα πφδηα πξνο ηα θάησ. Θξαηήζηε ην ζψκα 
ίζην, θαη ηελησζείηε γηα πεξίπνπ 2 έσο 3 δεπηεξφιεπηα. Σαιαξψζηε απφηνκα νιφθιεξν ην 
ζψκα. Δπηζηξέςηε ηα ρέξηα θαη θέξηε ηα πάιη ζηελ ζέζε Heshi. 
 
 
Ν Βάηδξα39 αλαηξέπεη έλα βνπλφ (Jingang Paishan)40 – Αξρίζηε κε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε 
Heshi, θαηφπηλ ρσξίζηε ηα θαη σζήζηε πξνο ηα κπξνο κε ηηο παιάκεο. Ρα δάρηπια λα 
θνηηάδνπλ πξνο ηα πάλσ θαη θξαηήζηε ηα ρέξηα ζην χςνο ησλ ψκσλ. Κφιηο ηα ρέξηα 
ηελησζνχλ, σζήζηε ην θεθάιη πξνο ηα πάλσ θαη πηέζηε ηα πφδηα πξνο ηα θάησ. Θξαηήζηε 
ην ζψκα ίζην (Δηθ. 1-14). Ρελησζείηε γηα 2 έσο 3 δεπηεξφιεπηα θαη θαηφπηλ ραιαξψζηε 
απφηνκα νιφθιεξν ην ζψκα. Δλψζηε ηα ρέξηα κπξνζηά απφ ην ζηήζνο γηα λα ζρεκαηίζεηε 
Heshi. 
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Δπηθάιπςε ησλ ρεξηψλ κπξνζηά απφ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (Diekou Xiaofu)41 – 
Αξρίζηε κε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Heshi. Θηλήζηε αξγά ηα ρέξηα πξνο ηα θάησ, ζηξέθνληαο 
ηηο παιάκεο ψζηε λα θνηηάδνπλ ηελ θνηιηαθή ρψξα. ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ ζηελ θάησ 
θνηιηαθή ρψξα, επηθαιχςηε ηα. Γηα ηνπο άλδξεο, ην αξηζηεξφ ρέξη βξίζθεηαη απφ κέζα, γηα 
ηηο γπλαίθεο ην δεμί βξίζθεηαη απφ κέζα. Ζ παιάκε ηνπ εμσηεξηθνχ ρεξηνχ λα αληηθξίδεη ην 
πίζσ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ρεξηνχ. Θξαηήζηε απφζηαζε 3 εθαηνζηψλ κεηαμχ ησλ δχν 
ρεξηψλ θαη άιια 3 εθαηνζηά κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ρεξηνχ θαη ηεο θάησ θνηιηαθήο ρψξαο. 
Ππλήζσο παξακέλνπκε ζε απηήλ ηε ζηάζε γηα 40 έσο 100 δεπηεξφιεπηα (Δηθ. 1-15). 
Ρειεηψζηε ηελ άζθεζε κε ηα ρέξηα ελσκέλα ζηελ ζέζε Jieyin. 
 
 

2. Φάινπλ ζε φξζηα ζηάζε 
(Falun Zhuang Fa)42 

 
 Αξρέο: Απηή είλαη ε δεχηεξε άζθεζε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Απνηειεί ήξεκε, φξζηα άζθεζε 
θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζέζεηο θξαηήκαηνο ηνπ ηξνρνχ. Νη θηλήζεηο είλαη ιίγεο θαη 
θάζε ζέζε ρξεηάδεηαη λα θξαηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Νη αξράξηνη κπνξεί 
αξρηθά λα αηζζάλνληαη ηα ρέξηα ηνπο βαξηά θαη λα ηνπο πνλνχλ. κσο, κεηά ηελ εμάζθεζε 
ζα αηζζάλνληαη νιφθιεξν ην ζψκα ηνπο ραιαξφ, ρσξίο ηελ αίζζεζε ηεο θνχξαζεο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ζσκαηηθή εξγαζία. Θαζψο νη αζθνχκελνη απμάλνπλ ηελ ζπρλφηεηα θαη 
ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ζα κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ λα 
πεξηζηξέθεηαη αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπο. Ζ ζπρλή εμάζθεζε ηεο άζθεζεο Φάινπλ ζε ξζηα 
Πηάζε, ζα βνεζήζεη ζην πιήξεο άλνηγκα νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ζα εληζρχζεη ηελ 
δχλακε ηνπ γθνλγθ. Ζ άζθεζε Φάινπλ ζε ξζηα Πηάζε απνηειεί πεξηεθηηθή κέζνδν 
θαιιηέξγεηαο γηα λα απμεζεί ε ζνθία, λα αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη λα 
εληζρπζνχλ νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Νη θηλήζεηο είλαη απιέο, φκσο πνιιά κπνξνχλ λα 
επηηεπρζνχλ απφ απηή ηελ άζθεζε θαη ηα πεξηιακβάλεη φια. Θαηά ηελ άζθεζε, εθηειέζηε 
ηηο θηλήζεηο κε θπζηθφηεηα ‒ πξέπεη λα έρεηε επίγλσζε φηη αζθείζηε θαη λα κελ 
ηαιαληεχεζηε, αλ θαη θάπνηεο ειαθξέο θηλήζεηο είλαη θπζηνινγηθέο. πσο θαη κε ηηο άιιεο 
αζθήζεηο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ, ην ηέινο απηήο ηεο άζθεζεο δελ ζεκαίλεη θαη ηέινο ηεο 
εμάζθεζεο, επεηδή ην Φάινπλ δελ ζηακαηά λα πεξηζηξέθεηαη πνηέ. Ζ δηάξθεηα παξακνλήο 
ζηελ θάζε ζέζε, κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, φκσο, φζν κεγαιχηεξε ηφζν 
θαιχηεξα. 
 
Πηίρνη: 
 
Shenghui Zengli43 
Rongxin Qingti44 
Simiao Siwu45 
Falun Chuqi46 
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Ξξνεηνηκαζία – Νιφθιεξν ην ζψκα παξακέλεη ραιαξφ, φρη φκσο άηνλν. Λα ζηέθεζηε 
θπζηθά, κε ηα πφδηα ζε απφζηαζε φζν ην άλνηγκα ησλ ψκσλ. Ιπγίζηε ειαθξψο ηα γφλαηα. 
Θξαηήζηε ηα γφλαηα θαη ηνπο γνθνχο ραιαξνχο. Ρξαβήμηε ην ζαγφλη ειαθξψο πξνο ηα 
κέζα. Αθνπκπήζηε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ζηνλ νπξαλίζθν. Αθήζηε κηθξή απφζηαζε 
αλάκεζα ζηα δφληηα. Θιείζηε ηα ρείιε θαη ηα κάηηα απαιά. Γηαηεξήζηε γαιήληα έθθξαζε 
ζην πξφζσπν. Ππλδέζηε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θξαηψληαο ηνλ ηξνρφ κπξνζηά απφ ην θεθάιη (Touqian Baolun)47 – Αξρίζηε κε ηα 
ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin. Πεθψζηε αξγά ηα δχν ρέξηα απφ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα ελψ 
ηαπηφρξνλα ηα ρσξίδεηε. ηαλ ηα ρέξηα θζάζνπλ κπξνζηά απφ ην θεθάιη, νη παιάκεο 
θνηηάδνπλ ην πξφζσπν ζην επίπεδν ησλ θξπδηψλ. Ρα άθξα ησλ δαθηχισλ ηνπ ελφο ρεξηνχ 
δείρλνπλ απηά ηνπ άιινπ, κε απφζηαζε 15 εθαηνζηψλ κεηαμχ ηνπο. Πρεκαηίζηε έλα θχθιν 
κε ηα ρέξηα θαη ραιαξψζηε νιφθιεξν ην ζψκα (Δηθ. 2-1). 
 
  
Θξαηψληαο ηνλ ηξνρφ κπξνζηά απφ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (Fuqian Baolun)48 – 
Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, θηλήζηε αξγά θαη ηα δχν ρέξηα πξνο ηα θάησ. Θξαηήζηε ηελ 
ζέζε ηνπ θξαηήκαηνο ηνπ ηξνρνχ ζηαζεξή θαζψο θηάλνπλ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
Θξαηήζηε απφζηαζε πεξίπνπ 10 εθαηνζηψλ αλάκεζα ζηα ρέξηα θαη ηελ θνηιηά. Θξαηήζηε 
ηνπο αγθψλεο πξνο ηα εκπξφο θαη ηηο καζράιεο αλνηθηέο. Νη παιάκεο λα θνηηάλε πξνο ηα 
πάλσ θαη ηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ λα δείρλνπλ ηα δάθηπια ηνπ άιινπ, κε απφζηαζε 10 
εθαηνζηψλ κεηαμχ ηνπο. Ρα ρέξηα ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ θχθιν (Δηθ. 2-2). 
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Θξαηψληαο ηνλ ηξνρφ πάλσ απφ ην θεθάιη (Touding Baolun)49 – Απφ ηελ 
πξνεγνχκελε ζέζε, ζεθψζηε ηα ρέξηα αξγά, θξαηψληαο ην θπθιηθφ ζρήκα ακεηάβιεην. 
Θξαηήζηε ηνλ ηξνρφ πάλσ απφ ην θεθάιη κε ηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ λα δείρλνπλ απηά 
ηνπ άιινπ. Νη παιάκεο λα θνηηάλε πξνο ηα θάησ, κε απφζηαζε 20-30 εθαηνζηψλ αλάκεζα 
ζηα άθξα ησλ δαθηχισλ ησλ ρεξηψλ. Ρα ρέξηα ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ θχθιν. Θξαηήζηε 
ηνπο ψκνπο, ηα ρέξηα, ηνπο αγθψλεο θαη ηνπο θαξπνχο ραιαξνχο (Δηθ. 2-3). 
 
 
Θξαηψληαο ηνλ ηξνρφ ζηα πιάγηα ηνπ θεθαιηνχ (Liangce Baolun)50 – Μεθηλψληαο 
απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, θηλήζηε αξγά ηα ρέξηα πξνο ηα θάησ πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ 
θεθαιηνχ. Νη παιάκεο θνηηάδνπλ ηα απηηά, νη πήρεηο είλαη θαηαθφξπθνη θαη νη ψκνη 
ραιαξνί. Κελ θξαηάηε ηα ρέξηα πνιχ θνληά ζηα απηηά. (Δηθ. 2-4). 
 
 
Δπηθάιπςε ησλ ρεξηψλ κπξνζηά απφ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (Diekou Xiaofu) – 
Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, θηλήζηε θαη ηα δχν ρέξηα αξγά, πξνο ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
Δπηθαιχςηε ηηο παιάκεο (Δηθ. 1-15). Ρειεηψζηε ηελ άζθεζε θάλνληαο Jieyin.  
 
 

3. Ζ άζθεζε Γηαπεξλψληαο ηηο Γχν Άθξεο ηνπ Πχκπαληνο 
(Guantong Liangji Fa)51 

 
Αξρέο: Ν ζθνπφο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ε αλάκεημε θαη ε ζπγρψλεπζε ηεο ελέξγεηαο 
ηνπ ζχκπαληνο κε ηελ ελέξγεηα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα. Κεγάιε πνζφηεηα 
ελέξγεηαο απνβάιιεηαη θαη απνξξνθάηαη. Κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν 
αζθνχκελνο κπνξεί λα απνβάιεη ην παζνγφλν θαη καχξν ηζη απφ ην ζψκα ηνπ θαη λα 
απνξξνθήζεη πνιχ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο απφ ην ζχκπαλ, επηηξέπνληαο ηνλ 
εμαγληζκφ ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ γξήγνξε επίηεπμε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ «Αγλνχ Ιεπθνχ 
Πψκαηνο». Δπηπιένλ, θαζψο ηα ρέξηα θηλνχληαη πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ, ε άζθεζε 
δηεπθνιχλεη ην «άλνηγκα ηεο θνξπθήο ηνπ θεθαιηνχ» θαη μεκπινθάξεη ηηο δηφδνπο 
ελέξγεηαο θάησ απφ ηα πφδηα. 
 
Ξξηλ θάλεηε ηελ άζθεζε, θαληαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζαλ δχν κεγάια άδεηα βαξέιηα, πνπ 
ζηέθνληαη φξζηα αλάκεζα ζηνλ νπξαλφ θαη ηελ γε, γηγαληηαία θαη αζχγθξηηα ςειά. Κε ηελ 
αλνδηθή θίλεζε ησλ ρεξηψλ, ην ηζη πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα, βγαίλεη απεπζείαο κε 
νξκή απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην αλψηεξν άθξν ηνπ 
ζχκπαληνο· ελψ κε ηελ θαζνδηθή θίλεζε ησλ ρεξηψλ, βγαίλεη απφ ηηο βάζεηο ησλ πνδηψλ 
θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην θαηψηεξν άθξν ηνπ ζχκπαληνο. Κεηά απφ απηέο ηηο θηλήζεηο ησλ 
ρεξηψλ, ε ελέξγεηα επηζηξέθεη απφ ηα δχν άθξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη ζηε 
ζπλέρεηα εθπέκπεηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ρα ρέξηα θηλνχληαη πάλσ θαη θάησ 
ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη ην θάζε ρέξη θηλείηαη ελλέα θνξέο. Πηελ έλαηε θνξά, ην 
αξηζηεξφ ρέξη θξαηηέηαη ςειά (δεμί γηα ηηο γπλαίθεο) θαη παξακέλεη εθεί θαη ην άιιν ρέξη 
ζεθψλεηαη πάλσ. Θαηφπηλ, θαη ηα δχν ρέξηα θηλνχληαη καδί πξνο ηα θάησ, θέξλνληαο ηελ 
ελέξγεηα ζην θαηψηεξν άθξν θαη κεηά πίζσ ζην αλψηεξν άθξν θαζψο θηλνχληαη θαηά 
κήθνο ηνπ ζψκαηνο. Αθνχ ηα ρέξηα θηλεζνχλ πάλσ θαη θάησ ελλέα θνξέο, ε ελέξγεηα 
επηζηξέθεη κέζα ζην ζψκα. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ θνξά ηνπ 
ξνινγηνχ (φπσο θαίλεηαη απφ κπξνζηά) ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα ηέζζεξηο θνξέο γηα λα 
επηζηξέςεη πεξηζηξνθηθά ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη έμσ απφ ην ζψκα θαη πάιη κέζα. 
Ππλδένπκε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin γηα λα ηειεηψζνπκε ηελ άζθεζε, φρη φκσο θαη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ γθνλγθ. 
 
Πηίρνη: 
Jinghua Benti52 
Fakai Dingdi53 
Xinci Yimeng54  
Tongtian Chedi55 
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Ξξνεηνηκαζία – Νιφθιεξν ην ζψκα παξακέλεη ραιαξφ, φρη φκσο άηνλν. Λα ζηέθεζηε 
θπζηθά, κε ηα πφδηα ζε απφζηαζε φζν ην πιάηνο ησλ ψκσλ. Ιπγίζηε ειαθξψο ηα γφλαηα. 
Θξαηήζηε ηα γφλαηα θαη ηνπο γνθνχο ραιαξνχο. Ρξαβήμηε ην ζαγφλη ειαθξψο πξνο ηα 
κέζα. Αθνπκπήζηε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ζηνλ νπξαλίζθν. Αθήζηε κηθξή απφζηαζε 
αλάκεζα ζηα δφληηα. Θιείζηε ηα ρείιε θαη θιείζηε ηα κάηηα απαιά. Γηαηεξήζηε γαιήληα 
έθθξαζε ζην πξφζσπν. Ππλδέζηε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin θαη κεηά ελψζηε ηα ζηελ ζέζε 
Heshi κπξνζηά απφ ην ζηήζνο. 
 
 
Μερσξηζηή θίλεζε ησλ ρεξηψλ πξνο ηα πάλσ θαη θάησ (Danshou Chong'guan)56 – 
Μεθηλψληαο απφ ην Heshi, ε άζθεζε μεθηλάεη κε ηελ μερσξηζηή θίλεζε ησλ ρεξηψλ θαηά 
ηελ νπνία ηα ρέξηα θηλνχληαη αξγά θαηά κήθνο ησλ ελεξγεηαθψλ κεραληζκψλ πνπ 
βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζψκα. Αθνινπζψληαο ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ε ελέξγεηα κέζα ζην 
ζψκα ξέεη ζπλερψο πάλσ θαη θάησ. Γηα ηνπο άληξεο, ζεθψζηε ην αξηζηεξφ ρέξη πξψηα 
(Δηθ. 3-1). Νη γπλαίθεο, ην δεμί. Πεθψζηε αξγά ην ρέξη πεξλψληαο ην κπξνζηά απφ ην 
πξφζσπν θαη εθηείλεηέ ην πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Ραπηφρξνλα, θαηεβάζηε 
αξγά ην άιιν ρέξη. Ππλερίζηε λα ελαιιάζζεηε ηα ρέξηα ζαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν (Δηθ. 3-
2). Λα έρεηε ηηο δχν παιάκεο λα θνηηνχλ πξνο ην ζψκα ζε απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ. Θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο, θξαηήζηε νιφθιεξν ην ζψκα ζαο ραιαξφ. Κηα πάλσ θαη κηα 
θάησ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ, κεηξηέηαη σο κηα θνξά. Δπαλαιάβεηε ελλέα θνξέο ζπλνιηθά. 
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Γηπιή θίλεζε ησλ ρεξηψλ πξνο ηα πάλσ θαη θάησ (Shuangshou Chong'guan)57 – 
Πηελ έλαηε θνξά ηεο ελαιιάμ θίλεζεο ησλ ρεξηψλ, ην αξηζηεξφ ρέξη (δεμί γηα ηηο γπλαίθεο) 
παξακέλεη πάλσ θαη πεξηκέλεη ελψ ην άιιν ρέξη ζεθψλεηαη. Θαη ηα δχν ρέξηα δείρλνπλ 
πξνο ηα πάλσ (Δηθ. 3-3). Θαηφπηλ, θηλήζηε θαη ηα δχν ρέξηα πξνο ηα θάησ ηαπηφρξνλα 
(Δηθ. 3-4). Νη παιάκεο λα θνηηάδνπλ ζπλερψο πξνο ην ζψκα ζε απφζηαζε 10 εθαηνζηψλ 
απφ απηφ. Κηα πάλσ θαη θάησ θίλεζε ησλ ρεξηψλ κεηξηέηαη σο κηα θνξά. Δπαλαιάβεηε 
ελλέα θνξέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ξεξηζηξνθή ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ κε ηα δχν ρέξηα (Shuangshou Tuidong Falun)58 

– Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπιήο θίλεζεο ησλ ρεξηψλ, θηλήζηε θαη ηα δχν ρέξηα πξνο ηα 
θάησ πεξλψληαο ηα κπξνζηά απφ ην πξφζσπν θαη ην ζηήζνο έσο φηνπ θζάζνπλ ζηελ θάησ 
θνηιηαθή ρψξα. Ξεξηζηξέςηε ηψξα ην Φάινπλ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (Δηθ. 3-5, 3-6 θαη 
3-7) κε ην αξηζηεξφ ρέξη απφ κέζα γηα ηνπο άλδξεο θαη ην δεμί ρέξη απφ κέζα γηα ηηο 
γπλαίθεο. Θξαηήζηε απφζηαζε 3 εθαηνζηψλ κεηαμχ ησλ δχν ρεξηψλ θαη κεηαμχ ηνπ 
εζσηεξηθνχ ρεξηνχ θαη ηεο θάησ θνηιηαθήο ρψξαο. Ξεξηζηξέςηε ην Φάινπλ θαηά ηε θνξά 
ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ (φπσο θαίλεηαη απφ κπξνζηά), ηέζζεξηο θνξέο γηα λα 
πεξηζηξαθεί ε ελέξγεηα απφ ην εμσηεξηθφ πίζσ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο. Θαηά ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ Φάινπλ, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ λα παξακέλνπλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο 
θάησ θνηιηαθήο ρψξαο. 
  
 
Έλσζε ησλ ρεξηψλ (Liangshou Jieyin) (Δηθ. 1-1)  
 
 

4. Ρν Νπξάλην Θχθισκα ηνπ Φάινπλ 
(Falun Zhoutian Fa)59 

 
Αξρέο: Απηή ε άζθεζε επηηξέπεη ζηελ ελέξγεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο λα θπθινθνξεί 
ζε κεγάιεο πεξηνρέο. Αληί λα πεξάζεη κφλν κέζα απφ κφλν έλαλ ή κεξηθνχο κεζεκβξηλνχο, 
ε ελέξγεηα θπθινθνξεί απφ νιφθιεξε ηελ γηλ πιεπξά ηνπ ζψκαηνο πξνο ηελ γηαλγθ 
πιεπξά μαλά θαη μαλά. Απηή ε άζθεζε είλαη θαηά πνιχ αλψηεξε απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 
κεζφδνπο δηάλνημεο ησλ κεζεκβξηλψλ ή απφ ηε κεγάιε θαη ηε κηθξή νπξάληα θπθινθνξία. 
Απνηειεί κία απφ ηηο κέζνπ επηπέδνπ αζθήζεηο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Κε ηηο ηξεηο 
πξνεγνχκελεο αζθήζεηο σο ζεκέιην, απηή απνζθνπεί ζηελ δηάλνημε φισλ ησλ 
κεζεκβξηλψλ κέζα ζε νιφθιεξν ην ζψκα (πεξηιακβάλνληαο ην κεγάιν νπξάλην θχθισκα) 
έηζη ψζηε νη κεζεκβξηλνί ζα ζπλδένληαη ζηαδηαθά κέζα ζε νιφθιεξν ην ζψκα, απφ πάλσ 
κέρξη θάησ. Ρν πην εμαίξεην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ε ρξήζε ηεο 
πεξηζηξνθήο ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ γηα λα απνθαηαζηήζεη φιεο ηηο αλψκαιεο 
θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Απηφ επηηξέπεη ζην αλζξψπηλν ζψκα ‒έλαλ κηθξφ 
Θφζκν ή ζχκπαλ‒ λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζε νιφθιεξε ηελ 



56 

  

ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο λα θπθινθνξήζεη ειεχζεξα θαη νκαιά. Αθφηνπ επηηεπρζεί απηφ, ν 
αζθνχκελνο ζα έρεη θζάζεη ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λφκνπ ηνπ 
Ρξηπινχ Θφζκνπ θαη εάλ έρεη ζπνπδαία πλεπκαηηθή δπλαηφηεηα, κπνξεί λα πξνρσξήζεη 
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Κεγάινπ Λφκνπ (Ληάθα). Δθείλε ηελ ζηηγκή ην δπλακηθφ ηνπ 
γθνλγθ θαη νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ηνπο ζα αλαπηπρζνχλ εληππσζηαθά. ηαλ εθηειείηε 
ηελ άζθεζε, ηα ρέξηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο. Θάζε 
θίλεζε ζα πξέπεη λα κελ είλαη βηαζηηθή, λα είλαη αξγή θαη νκαιή. 
 
 
Πηίρνη: 
 
Xuanfa Zhixu60 
Xinqing Siyu61 
Fanben Guizhen62 
Youyou Siqi63 
 
Ξξνεηνηκαζία – Νιφθιεξν ην ζψκα παξακέλεη ραιαξφ, αιιά κελ ραιαξψζεηε 
ππεξβνιηθά. Λα ζηέθεζηε θπζηθά, κε ηα πφδηα ζε απφζηαζε φζν ην πιάηνο ησλ ψκσλ. 
Ιπγίζηε ειαθξψο ηα γφλαηα. Θξαηήζηε ηα γφλαηα θαη ηνπο γνθνχο ραιαξνχο. Ρξαβήμηε ην 
ζαγφλη ειαθξψο πξνο ηα κέζα. Αθνπκπήζηε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ζηνλ νπξαλίζθν. 
Αθήζηε κηθξή απφζηαζε αλάκεζα ζηα δφληηα. Θιείζηε ηα ρείιε θαη θιείζηε ηα κάηηα 
απαιά. Γηαηεξήζηε γαιήληα έθθξαζε ζην πξφζσπν. 
  
Δλψζηε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin θαη ζηε ζπλέρεηα ελψζηε ηηο παιάκεο ζηελ ζέζε Heshi 
κπξνζηά ζην ζηήζνο. 
 
Σσξίζηε ηα ρέξηα απφ ηε ζέζε Heshi. Θηλήζηε ηα πξνο ηα θάησ, πξνο ηελ θάησ θνηιηαθή 
ρψξα, ζηξέθνληαο θαη ηηο δχν παιάκεο ψζηε λα θνηηάδνπλ ην ζψκα. Θξαηήζηε απφζηαζε 
πεξίπνπ 10 εθαηνζηψλ αλάκεζα ζηα ρέξηα θαη ην ζψκα. ηαλ ηα ρέξηα πεξάζνπλ θαηά 
κήθνο ηεο θάησ θνηιηαθήο ρψξαο, ζπλερίζηε λα ηα θαηεβάδεηε, θαηά κήθνο ησλ 
εζσηεξηθψλ πιεπξψλ ησλ δχν πνδηψλ ελψ, ηαπηφρξνλα, ιπγίζηε ηελ κέζε θαη ζθχςηε (Δηθ. 
4-1). ηαλ ηα άθξα ησλ δαθηχισλ πιεζηάζνπλ ην έδαθνο, θηλήζηε ηα ρέξηα θπθιηθά απφ 
ην κπξνζηηλφ κέξνο ησλ πεικάησλ, γχξσ απφ ην εμσηεξηθφ ησλ πεικάησλ έσο ηηο θηέξλεο 
(Δηθ. 4-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηε ζπλέρεηα, ζηξέςηε ηηο παιάκεο ειαθξψο θαη ζεθψζηε ηα ρέξηα θαηά κήθνο ηνπ πίζσ 
κέξνπο ησλ πνδηψλ (Δηθ. 4-3). Ηζηψζηε ηε κέζε ελψ πςψλεηε ηα ρέξηα θαηά κήθνο ηεο 
πιάηεο (Δηθ. 4-4). Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, κελ αθήζεηε θαλέλα απφ ηα ρέξηα λα 
αγγίμεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, δηαθνξεηηθά ε ελέξγεηα πάλσ ηνπο ζα 
απνξξνθεζεί θαη πάιη απφ ην ζψκα. ηαλ δελ κπνξείηε λα πςψζεηε ηα ρέξηα ζαο άιιν 
[θαηά κήθνο ηεο πιάηεο], θάληε θνχθηεο γξνζηέο (Δηθ. 4-5) θαη ζηε ζπλέρεηα ηξαβήμηε ηα 
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ρέξηα εκπξφο πεξλψληαο ηα θάησ απφ ηηο καζράιεο. Πηαπξψζηε ηα ρέξηα κπξνζηά ζην 
ζηήζνο (δελ ππάξρεη θακία εηδηθή απαίηεζε γηα ην πνην ρέξη ζα είλαη απφ πάλσ ή πνην ρέξη 
ζα είλαη απφ θάησ. Δμαξηάηαη απφ ην ηη είλαη θπζηθφ γηα ην θάζε άηνκν. Απηφ ηζρχεη ηφζν 
γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο.) (Δηθ. 4-6). Αλνίμηε ηηο θνχθηεο γξνζηέο θαη 
ηνπνζεηήζηε ηα ρέξηα πάλσ απφ ηνπο ψκνπο (αθήλνληαο απφζηαζε). Θηλήζηε θαη ηα δχν 
ρέξηα θαηά κήθνο ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο (γηαλγθ) ησλ βξαρηφλσλ θαη ησλ πήρεσλ. ηαλ 
θηάζνπλ ζηνπο θαξπνχο, θέξηε ηηο παιάκεο αληηθξηζηά, ζε απφζηαζε 3-4 εθαηνζηψλ 
κπξνζηά ζην ζηήζνο. Γειαδή, ν εμσηεξηθφο αληίρεηξαο έρεη ηψξα γπξίζεη ψζηε λα είλαη 
απφ πάλσ θαη ν εζσηεξηθφο αληίρεηξαο απφ θάησ. Δθείλε ηε ζηηγκή, ηα ρέξηα θαη νη πήρεηο 
ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ επζεία γξακκή (Δηθ. 4-7). Ξεξηζηξέςηε θαη ηηο δχν παιάκεο ζαλ 
λα θξαηάηε κηα κπάια. Γειαδή ην εμσηεξηθφ ρέξη γπξίδεη ψζηε λα θαηαιήμεη εζσηεξηθά θαη 
ην εζσηεξηθφ ρέξη γπξίδεη ψζηε λα θαηαιήμεη εμσηεξηθά. Θαζψο θαη ηα δχν ρέξηα σζνχληαη 
θαηά κήθνο ησλ εζσηεξηθψλ (γηλ) πιεπξψλ ησλ πήρεσλ θαη ησλ βξαρηφλσλ, ζεθψζηε ηα 
πάλσ θαη πίζσ απφ ην θεθάιη (Δηθ. 4-8). Ρα ρέξηα ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ έλα «ρ» πίζσ 
απφ ην θεθάιη. Θαηφπηλ, ζπλερίζηε λα θηλείηε ηα ρέξηα πην θάησ πξνο ηελ ζπνλδπιηθή 
ζηήιε (Δηθ. 4-9). Σσξίζηε ηα δχν ρέξηα, κε ηα άθξα ησλ δαθηχισλ λα δείρλνπλ πξνο ηα 
θάησ, θαη ζπλδεζείηε κε ηελ ελέξγεηα ηεο πιάηεο. Πηε ζπλέρεηα θηλήζηε θαη ηα δχν ρέξηα 
παξάιιεια, πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ έσο ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ ζηήζνπο 
(Δηθ. 4-10). Έηζη νινθιεξψλεηαη έλα νπξάλην θχθισκα. Δπαλαιάβεηε ηηο θηλήζεηο ελλέα 
θνξέο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο, θηλήζηε ηα δχν ρέξηα πξνο ηα θάησ θαηά 
κήθνο ηνπ ζηήζνπο θαη πξνο ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
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Δπηθαιχςηε ηα ρεξηά κπξνζηά απφ ηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα (die kou xiao fu) (Δηθ. 1-15), 
θαη θαηφπηλ ζπλδέζηε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin (Δηθ. 1-1). 
 
 

5. Δληζρχνληαο ηηο Θετθέο Γπλάκεηο 
 (Shentong Jiachi Fa)64 

  
Αξρέο: [Ζ άζθεζε] Δληζρχνληαο ηηο Θετθέο Γπλάκεηο είλαη κία απφ ηηο ήξεκεο αζθήζεηο 
θαιιηέξγεηαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Δίλαη άζθεζε κε πνιιαπινχο ζηφρνπο θαη ζηνρεχεη ζηελ 
ελίζρπζε ησλ ζετθψλ δπλάκεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξθπζηθψλ ηθαλνηήησλ) θαη 
ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γθνλγθ πεξηζηξέθνληαο ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
κάληξα ησλ Φν ή ηηο «ζπλζεκαηηθέο ρεηξνλνκίεο». Απηή ε άζθεζε μεπεξλάεη ην κέζν 
επίπεδν θαη αξρηθά παξέκελε σο θξπθή άζθεζε. Ξξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
επηζπκίεο εθείλσλ πνπ έρνπλ θηάζεη έλα βαζηθφ επίπεδν, έρσ δεκνζηνπνηήζεη εηδηθά 
απηήλ ηελ κέζνδν θαιιηέξγεηαο γηα λα ζσζνχλ νη αζθνχκελνη κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε 
ζρέζε. Ζ άζθεζε απαηηεί ηνλ δηαινγηζκφ ζηελ ζέζε ηνπ νιφθιεξνπ ισηνχ. Ζ ζηάζε ηνπ 
νιφθιεξνπ ισηνχ είλαη πξνηηκψκελε, αλ θαη ε ζέζε ηνπ κηζνχ ισηνχ είλαη επίζεο 
απνδεθηή. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμάζθεζεο, ε ξνή ηνπ ηζη είλαη ηζρπξή θαη ην ελεξγεηαθφ 
πεδίν γχξσ απφ ην ζψκα είλαη κεγάιν. Ρα ρέξηα θηλνχληαη αθνινπζψληαο ηνπο 
ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ Γάζθαιφ ζαο. ηαλ αξρίδνπλ 
νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ε θαξδηά αθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ ζθέςεσλ. Θαζψο εληζρχεηε ηηο 
ζετθέο δπλάκεηο, θξαηήζηε ην λνπ ζαο θελφ, κε ειαθξηά ζπγθέληξσζε ζηηο δχν παιάκεο. 
Ρα θέληξα ησλ παιακψλ ζα ηα αηζζαλζείηε δεζηά, βαξηά, ειεθηξηζκέλα, κνπδηαζκέλα, ζαλ 
λα θξαηάηε βάξνο, θιπ. Κελ επηδηψμεηε φκσο νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο αηζζήζεηο, απιά 
αθήζηε ηηο λα ζπκβνχλ θπζηθά. ζν πεξηζζφηεξε ψξα ηα πφδηα παξακείλνπλ 
ζηαπξσκέλα, ηφζν ην θαιχηεξν· εμαξηάηαη απφ ηελ αληνρή ηνπ αηφκνπ. ζν πεξηζζφηεξε 
ψξα δηαινγίδεζηε, ηφζν πην έληνλε είλαη ε άζθεζε θαη ηφζν γξεγνξφηεξα απμάλεηαη ε 
ελέξγεηα. Κελ ζθέθηεζηε ηίπνηα θαζψο θάλεηε απηήλ ηελ άζθεζε –δελ πεξηιακβάλεηαη 
θακία ζθέςε– θαη κπείηε απαιά ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. Απφ ηελ δπλακηθή θαηάζηαζε πνπ 
θαίλεηαη ήξεκε, αιιά δελ είλαη πξαγκαηηθή εξεκία, εηζέιζεηε ζηαδηαθά ζηελ εξεκία. Ζ 
θχξηα ζπλείδεζή ζαο φκσο ζα πξέπεη λα έρεη επίγλσζε φηη θάλεηε ηελ άζθεζε. 
 
 
Πηίρνη: 
  
Youyi Wuyi65 
Yinsui Jiqi66 
Sikong Feikong67 
Dongjing Ruyi68 
 
Έλσζε ησλ ρεξηψλ (Liangshou Jieyin) – Θαζίζηε κε ηα πφδηα ζηαπξσκέλα ζηε ζηάζε 
ηνπ ισηνχ. Σαιαξψζηε νιφθιεξν ην ζψκα, αιιά κελ ραιαξψζεηε ππεξβνιηθά. Θξαηήζηε 
ηελ κέζε θαη ηνλ απρέλα ίζηα. Ρξαβήμηε ην ζαγφλη ειαθξά πξνο ηα κέζα. Αθνπκπήζηε ηελ 
άθξε ηεο γιψζζαο ζηνλ νπξαλίζθν, αθήλνληαο θελφ αλάκεζα ζηα δφληηα, θαη θιείζηε ηα 
ρείιε. Θιείζηε απαιά ηα κάηηα. Γεκίζηε ηελ θαξδηά κε ζπκπφληα. Ξάξηε ήξεκε θαη 
αξκνληθή έθθξαζε ζην πξφζσπφ ζαο. Δλψζηε ηα ρέξηα ζε Jieyin ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα 
θαη εηζέιζεηε ζηαδηαθά ζε εξεκία (Δηθ. 5-1). 
 
 
Ξξψηε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία – ηαλ αξρίδνπλ νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ε θαξδηά 
αθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ ζθέςεσλ. Νη θηλήζεηο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Γάζθαιφο ζαο. Ξξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο βηαζχλε 
θαη κε έλαλ ηξφπν αξγφ θαη νκαιφ. Πεθψζηε αξγά θαη ηα δχν ρέξηα απφ ηελ ζέζε Jieyin, 
κέρξηο φηνπ θηάζνπλ κπξνζηά απφ ην θεθάιη. Πηε ζπλέρεηα, ζηξέςηε βαζκηαία ηηο 
παιάκεο ψζηε λα θνηηάδνπλ πξνο ηα πάλσ. ηαλ νη παιάκεο θνηηνχλ πξνο ηα πάλσ, ηα 
ρέξηα έρνπλ επίζεο θζάζεη ζην πςειφηεξν ζεκείν (Δηθ. 5-2). Θαηφπηλ, ρσξίδνληαο ηα 
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ρέξηα, δηαγξάςηε ηφμν πάλσ απφ ην θεθάιη, πεξηζηξέθνληάο ηα πξνο ηα πιάγηα κέρξηο 
φηνπ θηάζνπλ κπξνζηά απφ ην θεθάιη (Δηθ. 5-3). Ακέζσο κεηά, ρακειψζηε αξγά ηα ρέξηα. 
Ξξνζπαζήζηε λα θξαηήζεηε ηνπο αγθψλεο πξνο ηα κέζα, κε ηηο παιάκεο λα θνηηάδνπλ 
πξνο ηα πάλσ θαη ηα δάρηπια λα δείρλνπλ πξνο ηα εκπξφο (Δηθ. 5-4). Έπεηηα, ηζηψζηε ηνπο 
θαξπνχο θαη ζηαπξψζηε ηνπο κπξνζηά ζην ζηήζνο. Γηα ηνπο άλδξεο, ην αξηζηεξφ ρέξη πάεη 
απφ έμσ· γηα ηηο γπλαίθεο, ην δεμί πάεη απφ έμσ. (Δηθ. 5-5). ηαλ επζπγξακκηζηνχλ ηα 
ρέξηα θαη νη πήρεηο, ν θαξπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ρεξηνχ ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ, κε ηελ 
παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ. Γηαγξάςηε έλα εκηθχθιην θαη γπξίζηε ηελ παιάκε ψζηε 
λα θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ κε ηα δάρηπια λα δείρλνπλ πξνο ηα πίζσ. Ν πήρεο ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ιίγε δχλακε. Ζ παιάκε ηνπ εζσηεξηθνχ ρεξηνχ, αθνχ δηαζηαπξσζεί κε 
ηελ άιιε κπξνζηά απφ ην ζηήζνο, ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ. Βξαρίνλαο θαη πήρεο 
επζπγξακκίδνληαη. Πηξέςηε ην ρέξη θαη ηνλ πήρε ψζηε ε παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα έμσ. 
Ν πήρεο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην θαηψηεξν κέξνο ηνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα 
ζρεκαηίζεη γσλία 30 κνηξψλ κε ην ζψκα. (Δηθ. 5-6). 
 

Γεχηεξε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία – Ππλερίδνληαο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε (Δηθ. 5-
6), ην πάλσ ρέξη θηλείηαη εζσηεξηθά. Ζ παιάκε ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ ζηξέθεηαη πξνο ην ζψκα 
ελψ ηαπηφρξνλα θηλείηε ην δεμί ρέξη πξνο ηα πάλσ. Ζ θίλεζε είλαη ε ίδηα κε ηελ πξψηε 
ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία, κε ελαιιαγή ηνπ δεμηνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ. Νη ζέζεηο ησλ 
ρεξηψλ ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβψο αληίζεηεο απφ φηη πξηλ (Δηθ. 5-7). 
 
 
Ρξίηε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία – Ηζηψζηε ηνλ δεμί θαξπφ γηα ηνπο άληξεο (αξηζηεξφ 
γηα ηηο γπλαίθεο) κε ηελ παιάκε λα θνηηάδεη ην ζψκα. Αθνχ ην δεμί (ή αξηζηεξφ) ρέξη 
θηλεζεί θαηά κήθνο θαη κπξνζηά απφ ην ζηήζνο, πεξηζηξέςηε ηελ παιάκε ψζηε λα θνηηάδεη 
πξνο ηα θάησ θαη θηλήζηε ηελ θάησ θαη κπξνζηά ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε θλήκε. 
Θξαηήζηε ηνλ πήρε θαη ηνλ βξαρίνλα ίζηνπο. Νη άληξεο γπξίδνπλ ηνλ αξηζηεξφ θαξπφ (νη 
γπλαίθεο ηνλ δεμηφ) θαζψο ηνλ θηλνχλ πξνο ηα πάλσ πεξλψληαο ην δεμί ρέξη θαζψο ε 
παιάκε θνηηάδεη ην ζψκα. Ρελ ίδηα ζηηγκή, θηλήζηε ηελ παιάκε πξνο ηνλ αξηζηεξφ (γηα ηηο 
γπλαίθεο, ηνλ δεμηφ) ψκν. ηαλ ην ρέξη θηάζεη ζηελ ζέζε ηνπ, ε παιάκε θνηηάδεη πξνο ηα 
πάλσ θαη ηα δάρηπια δείρλνπλ πξνο ηα πάλσ (Δηθ. 5-8). 
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Ρέηαξηε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία – Απηή είλαη ε ίδηα ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία κε ηελ 
παξαπάλσ, αιιά κε ηα ρέξηα ζηηο αληίζεηεο ζέζεηο. Ρν αξηζηεξφ ρέξη γηα ηνπο άληξεο (δεμί 
γηα ηηο γπλαίθεο) θηλείηαη απφ κέζα, θαη ην δεμί ρέξη (αξηζηεξφ γηα ηηο γπλαίθεο) θηλείηαη 
απφ έμσ. Πηηο θηλήζεηο απιά ελαιιάζζνληαη ην αξηζηεξφ κε ην δεμί ρέξη. Ρα ρέξηα είλαη ζηηο 
αληίζεηεο ζέζεηο (Δηθ. 5-9). ηαλ θάλνπκε θαη ηηο ηέζζεξηο ζπλζεκαηηθέο ρεηξνλνκίεο νη 
θηλήζεηο είλαη ζπλερείο, ρσξίο δηαθνπή. 
 
Δλίζρπζε ησλ Θετθψλ Γπλάκεσλ ζε ζρήκα ζθαίξαο – Ππλερίδνληαο απφ ηελ 
ηέηαξηε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία, ην πάλσ ρέξη θηλείηαη εζσηεξηθά κε ην θάησ ρέξη λα 
θηλείηαη εμσηεξηθά. Γηα ηνπο άληξεο, ε δεμηά παιάκε (γηα ηηο γπλαίθεο, ε αξηζηεξή παιάκε) 
ζηαδηαθά γπξίδεη θαη θηλείηαη πξνο ηα θάησ πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο. Ρν αξηζηεξφ 
ρέξη γηα ηνπο άληξεο (δεμί γηα ηηο γπλαίθεο) θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. ηαλ θαη νη δχν πήρεηο 
θηάλνπλ ζην ζηήζνο θαη ζρεκαηίδνπλ νξηδφληηα γξακκή (Δηθ. 5-10), δηαρσξίζηε ηα ρέξηα 
πξνο ηα πιάγηα (Δηθ. 5-11). ηαλ ηα ρέξηα εθηαζνχλ πέξα απφ ην εμσηεξηθφ ησλ γνλάησλ 
γπξίδεηε ηηο παιάκεο ψζηε λα θνηηάδνπλ πξνο ηα θάησ, κε ηνπο αγθψλεο ειαθξά 
ιπγηζκέλνπο ζην χςνο ηεο κέζεο θαη κε ηνπο πήρεηο θαη ηνπο θαξπνχο ζην ίδην επίπεδν. 
Σαιαξψζηε ηα ρέξηα (Δηθ. 5-12). Απηή ε ζέζε αληιεί εζσηεξηθέο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο 
πξνο ηα ρέξηα γηα ηελ ελίζρπζε, ησλ ζθαηξηθψλ ππεξθπζηθψλ δπλάκεσλ. ηαλ νη 
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο εληζρχνληαη, νη παιάκεο ζα αηζζάλνληαη δεζηέο, βαξηέο, 
κνπδηαζκέλεο, ζαλ λα θξαηάηε έλα βάξνο θιπ. Αιιά κελ επηδηψθεηε απηέο ηηο αηζζήζεηο – 
αθήζηε λα ζπκβνχλ θπζηθά. ζν πεξηζζφηεξν θξαηήζεηε απηήλ ηελ ζέζε, ην θαιχηεξν. 
Θξαηήζηε ηελ κέρξη λα είζηε πνιχ θνπξαζκέλνο γηα λα ην αληέμεηε. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δλίζρπζε ησλ Θετθψλ Γπλάκεσλ ζε ζρήκα ζηήιεο – Αθνινπζψληαο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε ζέζε, πεξηζηξέςηε ην δεμί ρέξη (γηα ηηο γπλαίθεο, ην αξηζηεξφ) έηζη ψζηε ε 
παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, θηλείζηε ην πξνο ηελ θάησ θνηιηαθή 
ρψξα. ηαλ ην ρέξη θηάζεη ζηελ ζέζε ηνπ, θξαηήζηε ην ρέξη ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα κε 
ηελ παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα πάλσ. Ραπηφρξνλα, ζεθψλεηε ην άιιν ρέξη θαη ην θέξλεηε 
ζην χςνο ηνπ πεγνπληνχ κε ηελ παιάκε λα θνηηάδεη πξνο ηα θάησ. Ν πήρεο θαη ε παιάκε 
πξέπεη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν. Δθείλε ηε ζηηγκή, νη δχν παιάκεο πξέπεη λα θνηηάλε ε 
κία ηελ άιιε θαη λα παξακείλνπλ ζε απηή ηελ ζέζε (Δηθ. 5-13). Έηζη εληζρχνληαη νη 
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ζε ζρήκα ζηήιεο, φπσο ν «θεξαπλφο παιάκεο», θιπ. Θξαηήζηε 
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απηή ηελ ζέζε κέρξη λα αηζζαλζείηε φηη είλαη αδχλαηνλ λα ηελ θξαηήζεηε πεξηζζφηεξν. 
Κεηά, κε ην πάλσ ρέξη, δηαγξάςηε έλα εκηθχθιην κπξνζηά ζαο θαζψο θέξλεηε ην ρέξη 
θάησ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. Ραπηφρξνλα ζεθψζηε ην θάησ ρέξη κέρξη λα είλαη 
αθξηβψο θάησ απφ ην πεγνχλη θαζψο γπξίδεηε ηελ παιάκε ψζηε λα θνηηάδεη πξνο ηα θάησ 
(Δηθ. 5-14). Απηφ ην ρέξη πξέπεη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ ψκν, κε ηα δχν ρέξηα λα 
θνηηάδνπλ ην έλα ην άιιν. Απηφ εληζρχεη ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο επίζεο, απιά κε ηα 
ρέξηα ζε αληίζεηεο ζέζεηο. Θξαηήζηε απηή ηελ ζέζε κέρξη ηα ρέξηα λα κελ αληέρνπλ άιιν 
απφ ηελ θνχξαζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ήξεκε θαιιηέξγεηα – Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, δηαγξάςηε έλα εκηθχθιην πξνο ηα 
θάησ κε ην πάλσ ρέξη (Δηθ. 5-15), θέξλνληαο ην ρέξη θάησ ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
Δλψζηε ηα ρέξηα ζηελ ζέζε Jieyin γηα λα αξρίζηε ηελ ήξεκε θαιιηέξγεηα. Ξαξακείλεηε ζε 
εξεκία. ζν πεξηζζφηεξν ηφζν ην θαιχηεξν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρειηθή ζηάζε – Ξηέζηε ηα ρέξηα ζαο καδί κπξνζηά απφ ην ζηήζνο ζηελ ζέζε Heshi (Δηθ. 
5-16). Δμέιζεηε απφ ηελ εξεκία θαη απφ ηελ ζέζε ηνπ ισηνχ. 
 
 
 
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ εμάζθεζε ζην Φάινπλ Γθνλγθ 
 
1. Νη πέληε ζεηξέο αζθήζεσλ Φάινπλ Γθνλγθ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζεηξά ή επηιεθηηθά. Ππλήζσο, φκσο, απαηηείηαη λα αξρίδεηε κε ηελ πξψηε άζθεζε. 
Δπηπιένλ, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα επαλαιάβεηε ηελ πξψηε άζθεζε ηξεηο θνξέο. Βεβαίσο, 
κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηηο άιιεο αζθήζεηο ρσξίο λα θάλεηε ηελ πξψηε. Κπνξείηε λα 
θάλεηε ηελ θάζε κία μερσξηζηά. 
 
2. Θάζε θίλεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζπγρξνληζκέλε. Ρα ρέξηα θαη νη 
βξαρίνλεο πξέπεη λα θηλνχληαη κε ξεπζηφηεηα, πάλσ θαη θάησ, πίζσ θαη κπξνζηά, 
αξηζηεξά θαη δεμηά. Αθνινπζψληαο ηνπο ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο, θηλεζείηε ρσξίο 
βηαζχλε, αξγά θαη κε ξεπζηφηεηα. 
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3. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, πξέπεη λα θξαηάηε ηνλ εαπηφ ζαο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 
θχξηαο ζπλείδεζήο ζαο, θαζψο ην Φάινπλ Γθνλγθ θαιιηεξγεί ηελ θχξηα ζπλείδεζε. Κελ 
επηδηψθεηε ζθφπηκα ηελ ηαιάληεπζε. Πηακαηήζηε ηελ ηαιάληεπζε ηνπ ζψκαηνο φηαλ απηή 
ζπκβαίλεη. Αλνίμηε ηα κάηηα ζαο εάλ ρξεηαζηεί. 
 
4. Σαιαξψζηε νιφθιεξν ην ζψκα, ηδηαίηεξα ηηο πεξηνρέο ησλ γνλάησλ θαη ησλ γνθψλ. Νη 
κεζεκβξηλνί κπινθάξνληαη εάλ ε ζηάζε ζαο είλαη πάξα πνιχ άθακπηε. 
 
5. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ, νη θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη ραιαξέο θαη θπζηθέο, 
ειεχζεξεο θαη αβίαζηεο, άλεηεο θαη αλεκπφδηζηεο. Νη θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο 
αιιά απαιέο, κε θάπνηα δχλακε αιιά ρσξίο αθακςία ή ζθίμηκν. Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη 
πην εκθαλή εάλ ηηο θάλεηε έηζη. 
 
6. Θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεηε ηελ άζθεζε, ζηακαηάηε ηηο θηλήζεηο αιιά φρη ηνπο 
ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο. Γηα λα ηειεηψζεηε ηηο αζθήζεηο, ρξεηάδεηαη κφλν λα θάλεηε 
Jieyin. Πηακαηψληαο κε ηα ρέξηα ελσκέλα ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ησλ θηλήζεσλ. Υζηφζν, 
κελ ζηακαηήζεηε ηνλ ελεξγεηαθφ κεραληζκφ κε ηελ ρξήζε πξφζεζεο, επεηδή ε πεξηζηξνθή 
ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ δελ κπνξεί λα ζηακαηεζεί. 
 
7. ζνη είλαη αδχλακνη ή ρξφληα άξξσζηνη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 
θαηάζηαζή ηνπο. Κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ιηγφηεξν ή λα επηιέμνπλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο πέληε αζθήζεηο. ζνη δελ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο θηλήζεηο, κπνξνχλ αληί γηα 
απηέο λα θάηζνπλ ζηελ ζέζε ηνπ ισηνχ. πνηα θαη λα είλαη ε θαηάζηαζε, πξέπεη λα 
ζπλερίδεηε λα αζθείζηε. 
 
8. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν, ηελ ψξα ή ηελ θαηεχζπλζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Έλαο θαζαξφο ρψξνο θαη ήζπρν πεξηβάιινλ είλαη 
πξνηηκψκελα. 
 
9. Απηέο νη αζθήζεηο εθηεινχληαη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε απφ ην λνπ θαη κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν δελ ζα ινμνδξνκήζεηε πνηέ. Κελ αλακίμεηε ην Φάινπλ Γθνλγθ κε νπνηνδήπνηε 
άιιν ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο. Γηαθνξεηηθά ην Φάινπλ ζα παξακνξθσζεί. 
 
10. ηαλ ην βξίζθεηε πξαγκαηηθά αδχλαην λα κπείηε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, κπνξείηε λα απαγγείιεηε ην φλνκα ηνπ Πίθνπ ζαο. Θαζψο ζα 
πεξλάεη ν θαηξφο, ζηαδηαθά ζα είζηε ζε ζέζε λα κπείηε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. 
 
11. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θάπνηεο πξνθιήζεηο. Απηφο 
είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα μεπιεξψζεηε ην θάξκα. ινη έρνπλ θάξκα. ηαλ αηζζάλεζηε 
δπζθνξία ζην ζψκα ζαο, κελ ην ζεσξήζεηε αζζέλεηα. Γηα λα απνβιεζεί ην θάξκα ζαο θαη 
λα πξνεηνηκαζηεί ν δξφκνο ηεο θαιιηέξγεηαο, κπνξεί αξγά ή γξήγνξα λα έξζνπλ θάπνηεο 
δνθηκαζίεο. 
 
12. Δάλ δελ κπνξείηε λα ζηαπξψζεηε ηα πφδηα ζαο γηα ηνλ δηαινγηζκφ, κπνξείηε αξρηθά λα 
ηνλ θάλεηε θαζηζκέλνο ζηελ άθξε κηαο θαξέθιαο θαη ζα επηηχρεηε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 
Αιιά έλαο αζθνχκελνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θάλεη ηελ ζηάζε ηνπ ισηνχ. Κε ηνλ 
θαηξφ, ζα ηα θαηαθέξεηε ζίγνπξα. 
 
13. Δάλ δείηε νπνηεζδήπνηε εηθφλεο ή ζθελέο θαζψο θάλεηε ηηο ήξεκεο αζθήζεηο, κελ ηνπο 
δψζεηε θακία ζεκαζία θαη ζπλερίζηε ηελ εμάζθεζή ζαο. Δάλ παξελνριείζηε απφ θάπνηεο 
ηξνκαθηηθέο ζθελέο ή αηζζάλεζηε απεηινχκελνο, πξέπεη ακέζσο λα ζπκεζείηε: 
«Ξξνζηαηεχνκαη απφ ηνλ Γάζθαιν ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Γελ θνβάκαη ηίπνηα». 
Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα θαιέζεηε ην φλνκα ηνπ Γαζθάινπ Ιη, θαη λα ζπλερίζεηε ηελ 
εμάζθεζή ζαο. 
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Θεθάιαην V 
 

Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 
 
 

1. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ θαη ην Φάινπλ Γθνλγθ 
 
Δ: Από ηη απνηειείηαη ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη έλα λνήκνλ νλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ χιε πςειήο 
ελέξγεηαο, ε νπνία κεηαζρεκαηίδεη απηφκαηα ην γθνλγθ. Γελ πθίζηαηαη ζηελ δηθή καο 
δηάζηαζε. 
 
Δ: Πσο κνηάδεη ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: ζνλ αθνξά ην ρξψκα ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ, κπνξείηε κφλν λα πείηε φηη είλαη 
ρξπζνθίηξηλν. Αιιά ην ρξψκα απηφ δελ ππάξρεη ζηελ δηθή καο δηάζηαζε. Ρν βαζηθφ ρξψκα 
ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ είλαη έλα έληνλν θφθθηλν, ελψ ην βαζηθφ ρξψκα ηνπ εμσηεξηθνχ 
θχθινπ είλαη πνξηνθαιί. πάξρνπλ δχν ζχκβνια Ρατηδί πνπ είλαη θφθθηλα θαη καχξα θαη 
αλήθνπλ ζην ηαντζηηθφ ζχζηεκα, θαη ππάξρνπλ δχν ζχκβνια Ρατηδί πνπ είλαη θφθθηλα θαη 
κπιε πνπ αλήθνπλ ζην ζχζηεκα ηνπ Κεγάινπ Αξρέγνλνπ Ράν. Απνηεινχλ δχν 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. Ρν ζχκβνιν ζξηβάηζα «卍» είλαη ρξπζνθίηξηλν. Άλζξσπνη κε 
ρακειφηεξνπ επηπέδνπ Ρξίην Κάηη βιέπνπλ φηη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη, θαη 
κνηάδεη κε αλεκηζηήξα. Δάλ κπνξείηε λα ηνλ δείηε θαζαξά είλαη φκνξθνο θαη κπνξεί λα 
παξαθηλήζεη ηνλ αζθνχκελν λα θαιιηεξγεζεί κε πεξηζζφηεξν ζάξξνο θαη επηκέιεηα. 
 
Δ: Πνύ βξίζθεηαη αξρηθά ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ; Πνύ βξίζθεηαη αξγόηεξα; 
 
Α: Παο δίλσ πξαγκαηηθά κφλν έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. Βξίζθεηαη ζηελ θάησ θνηιηαθή 
ρψξα, ζηελ ίδηα ζέζε φπνπ θαιιηεξγείηαη θαη θπιάζζεηαη ην ειημίξην γηα ην νπνίν 
κηιήζακε. Ζ ζέζε ηνπ δελ αιιάδεη. Κεξηθνί άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ πνιινχο Ρξνρνχο 
ηνπ Λφκνπ λα πεξηζηξέθνληαη. Απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ 
εμσηεξηθά γηα λα ξπζκίζνπλ ην ζψκα ζαο. 
 
Δ: Μπνξνύλ νη Τξνρνί ηνπ Νόκνπ λα αλαπηπρζνύλ κέζα από ηηο αζθήζεηο θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα; Πόζνη από απηνύο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ; Υπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε 
εθείλνπο θαη απηόλ ηνλ νπνίνλ καο δίλεη ν Γάζθαινο; 
 
Α: Νη Ρξνρνί ηνπ Λφκνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηηο αζθήζεηο θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα. Θαζψο ηζρπξνπνηείηαη ην γθνλγθ ζαο, πεξηζζφηεξνη Ρξνρνί ηνπ Λφκνπ ζα 
αλαπηπρζνχλ. ινη νη Ρξνρνί ηνπ Λφκνπ είλαη ίδηνη. Ζ κφλε δηαθνξά αλάκεζά ηνπο είλαη 
φηη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα δελ θηλείηαη θαζψο είλαη 
ν πξσηαξρηθφο. 
 
Δ: Πσο κπνξεί θάπνηνο λα αηζζαλζεί θαη λα παξαηεξήζεη ηελ παξνπζία θαη ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ Τξνρνύ ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: Γελ ππάξρεη αλάγθε λα ηνλ αηζζαλζείηε ή λα ηνλ παξαηεξήζεηε. Θάπνηνη άλζξσπνη 
είλαη επαίζζεηνη θαη ζα ληψζνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ. Θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ αθφηνπ εγθαηαζηαζεί ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ, κπνξεί λα κελ 
είζαζηε ζπλεζηζκέλνη λα ηνλ έρεηε ζην ζψκα ζαο, θαη λα έρεηε θνηιηαθφ πφλν, λα ληψζεηε 
θάηη λα θηλείηαη, λα έρεηε ηελ αίζζεζε ηεο ζεξκφηεηαο θ.ν.θ. Αθφηνπ ηνλ ζπλεζίζεηε δελ 
ζα ηνλ αηζζάλεζηε. Νη άλζξσπνη κε ηθαλφηεηεο κπνξνχλ φκσο λα ηνλ δνπλ. Δίλαη φπσο ην 
ζηνκάρη ζαο: δελ αηζζάλεζηε ηελ θίλεζε ηνπ ζηνκαρηνχ ζαο. 
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Δ: Ζ θαηεύζπλζε θαηά ηελ νπνία ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ πεξηζηξέθεηαη πάλσ ζην ζύκβνιν 
ηνπ Τξνρνύ ηνπ Νόκνπ δελ είλαη ε ίδηα κε απηήλ πάλσ ζηα εηζηηήξηα ησλ καζεηώλ 
(αλαθνξά ζην πξώην θαη ζην δεύηεξν ζεκηλάξην ζην Πεθίλν). Ο Τξνρόο ηνπ Νόκνπ πνπ 
έρεη ηππσζεί πάλσ ζηα εηζηηήξηα ησλ καζεηώλ γηα ην ζεκηλάξην πεξηζηξέθεηαη 
αληίζηξνθα από ηελ θνξά ηνπ ξνινγηνύ. Γηαηί; 
 
Α: Ν ζηφρνο είλαη λα ζαο δνζεί θάηη θαιφ. Ζ εθπνκπή ελέξγεηαο πξνο ηα έμσ ξπζκίδεη ηα 
ζψκαηα φισλ θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ πεξηζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα. Κπνξείηε λα ηνλ 
δείηε λα πεξηζηξέθεηαη. 
 
Δ: Σε πνηα ζηηγκή ν Γάζθαινο εγθαζηζηά ηνλ Τξνρό ηνπ Νόκνπ ζηνπο καζεηέο; 
 
Α: Αο ην ζπδεηήζνπκε απηφ. Έρνπκε θάπνηνπο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη πνιιέο 
κεζφδνπο θαη ε πξφθιεζε βξίζθεηαη ζην φηη πξέπεη λα θαζαξίζνπκε φια ηα αθαηάζηαηα 
πξάγκαηα ζην ζψκα, θξαηψληαο ηα θαιά θαη απνξξίπηνληαο ηα θαθά. Ξξνζηίζεηαη 
δειαδή έλα ζηάδην. Κεηά απφ απηφ ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί. Ρν 
κέγεζνο ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ πνπ εγθαζίζηαηαη εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο 
θαιιηέξγεηαο ηνπ αηφκνπ. Θάπνηνη άλζξσπνη δελ έρνπλ θάλεη πνηέ πξηλ ηζηγθφλγθ θαη 
εθφζνλ ξπζκηζηνχλ εθ λένπ θαη έρνληαο θαιή εγγελή πνηφηεηα, νη αξξψζηηεο ηνπο 
κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κνπ. Αθήλνπλ ην επίπεδν ηνπ 
ηζη θαη εηζέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ «Γαιαθηψδνπο Ιεπθνχ Πψκαηνο». πφ απηέο ηηο 
ζπλζήθεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλαο Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ. Ξνιινί φκσο άλζξσπνη έρνπλ 
θαθή πγεία θαη ππνβάιινληαη ζπλερψο ζε ξπζκίζεηο. Ξψο κπνξεί ινηπφλ ν Ρξνρφο ηνπ 
Λφκνπ λα εγθαηαζηαζεί πξνηνχ νινθιεξσζνχλ νη ξπζκίζεηο; Υζηφζν, απηνί απνηεινχλ 
ηελ κεηνλφηεηα. Αο κελ καο αλεζπρεί απηφ. Έρσ ήδε εγθαηαζηήζεη ηνπο ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. 
 
Δ: Πσο κεηαθέξεηαη ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: Γελ κεηαθέξεηαη. Έζηεηια έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ θαη ηνλ εγθαηέζηεζα ζηελ θάησ 
θνηιηαθή ζαο ρψξα. Γελ βξίζθεηαη ζηελ δηθή καο πιηθή δηάζηαζε, αιιά ζε θάπνηα άιιε. Ρη 
ζα ζπλέβαηλε κε ηα έληεξα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ θάησ θνηιηαθή ζαο ρψξα, εάλ άξρηδε 
λα πεξηζηξέθεηαη θαη βξηζθφηαλ ζε απηήλ ηελ δηάζηαζε; πάξρεη ζε άιιε δηάζηαζε θαη 
δελ πξνθαιεί πξφβιεκα ζε απηήλ εδψ. 
 
Δ: Θα ζπλερίζεηε λα δίλεηε Τξνρνύο ηνπ Νόκνπ ζην επόκελό ζαο κάζεκα; 
 
Α: Θα απνθηήζεηε κφλν έλαλ. Θάπνηνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη ηελ πεξηζηξνθή πνιιψλ 
Ρξνρψλ ηνπ Λφκνπ, αιιά απηνί επηηεινχλ εμσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη ππάξρνπλ κφλν γηα λα 
ξπζκίζνπλ ην ζψκα ζαο. Ρν ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζθήζεψλ καο είλαη φηη 
φηαλ εθπέκπεηαη ελέξγεηα, κία ζεηξά απφ Ρξνρνχο ηνπ Λφκνπ εθπέκπεηαη. Έηζη πξηλ θαλ 
αξρίζεηε λα αζθείζηε, έρεηε ήδε πνιινχο Ρξνρνχο ηνπ Λφκνπ λα γπξίδνπλ κέζα ζην ζψκα 
ζαο θαη λα ην ξπζκίδνπλ. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πνπ ζαο δίλσ, είλαη εθείλνο πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. 
 
Δ: Δάλ ζηακαηήζνπκε λα αζθνύκαζηε ζεκαίλεη όηη ζα εμαθαληζηεί ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ; 
Γηα πόζν θαηξό ζα παξακείλεη ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ ζην ζώκα κνπ; 
 
Α: ζν ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο θαιιηεξγεηή θαη αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
ραξαθηήξα πνπ έρσ ζέζεη, φηαλ δελ θάλεηε ηηο αζθήζεηο, φρη κφλν δελ εμαθαλίδεηαη, αιιά 
δπλακψλεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην δπλακηθφ ηνπ γθνλγθ ζαο ζα κπνξεί αθφκα λα ζπλερίδεη 
λα απμάλεηαη. Υζηφζν, εάλ θάλεηε ηηο αζθήζεηο πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο αιιά 
απνηπγράλεηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρσ ζέζεη, 
ηφηε θνβάκαη φηη νη πξνζπάζεηέο ζαο είλαη κάηαηεο. Θάλεηε ηηο αζθήζεηο αιιά ην 
απνηέιεζκα είλαη αλχπαξθην. Αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα ην νπνίν αζθείηε, αλ δελ 
αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαιιηεξγείζηε κε ζηξεβιφ ηξφπν. 
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Αλ έρεηε κφλν θαθά πξάγκαηα ζην λνπ ζαο θαη ζθέθηεζηε [θάηη ζαλ], «ν ηάδε είλαη απιά 
απαίζηνο. Θα ηνλ θηηάμσ κφιηο απνθηήζσ θάπνηεο ηθαλφηεηεο», ηφηε αθφκα θαη αλ 
καζαίλεηε Φάινπλ Γθνλγθ, φηαλ πξνζζέηεηε απηά ηα πξάγκαηα θαη απνηπγράλεηε λα 
αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο κνπ γηα ηνλ ραξαθηήξα, δελ αζθείηε κηα ζηξεβιή κέζνδν; 
 
Δ: Ο Γάζθαινο ιέεη ζπρλά: «Αθόκα θη αλ μνδέςεηε 100 εθαηνκκύξηα δνιάξηα δελ 
κπνξείηε λα αγνξάζεηε έλαλ Τξνρό ηνπ Νόκνπ». Τη ζεκαίλεη απηό; 
 
Α: Πεκαίλεη φηη είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκνο. Απηφ πνπ ζαο δίλσ δελ είλαη κφλν έλαο Ρξνρφο 
ηνπ Λφκνπ: Γίλσ θαη άιια πξάγκαηα ηα νπνία εγγπψληαη ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, θαη είλαη 
πνιχηηκα. Δίλαη φια αλεθηίκεηα. 
 
Δ: Μπνξνύλ νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ μεθηλήζεη αξγά λα απνθηήζνπλ Τξνρό ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: Δθφζνλ έρεηε έξζεη πξηλ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο κέξεο [ηνπ καζήκαηνο], κπνξεί ην ζψκα 
ζαο λα ξπζκηζηεί θαη λα εγθαηαζηαζεί έλαο Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ/Φάινπλ καδί κε πνιιά 
άιια πξάγκαηα. Δάλ έξζεηε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο κέξεο είλαη δχζθνιν λα πσ, αιιά 
αθφκα θαη ηφηε ζα ξπζκηζηείηε. Γελ είλαη εχθνιν λα εγθαηαζηαζνχλ πξάγκαηα. Δάλ νη 
ζπλζήθεο είλαη επλντθέο είλαη πηζαλφλ λα εγθαηαζηαζνχλ πξάγκαηα. 
 
Δ: Ο Τξνρόο ηνπ Νόκνπ είλαη ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηνξζώζεη 
ηηο θαθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο; 
 
Α: Γελ ζηεξηδφκαζηε απνθιεηζηηθά ζηνπο Ρξνρνχο ηνπ Λφκνπ. Ν Γάζθαιφο ζαο, 
ρξεζηκνπνηεί πνιιέο κεζφδνπο γηα λα δηνξζψζεη ηα πξάγκαηα. 
 
Δ: Πνην είλαη ην ππόβαζξν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ θαηά ηελ πξντζηνξία; 
 
Α: Απηή είλαη ηεξάζηηα εξψηεζε πνπ ξσηάηε, θαη είλαη θάπσο πςεινχ επηπέδνπ. Ξεγαίλεη 
πέξαλ ηνπ πεδίνπ εθείλσλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζε απηφ ην επίπεδν, έηζη δελ γίλεηαη 
λα ην ζπδεηήζσ εδψ. Αιιά ππάξρεη έλα πξάγκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε: Γελ είλαη 
ηζηγθφλγθ ηεο ζξεζθείαο ηνπ Βνπδηζκνχ, αιιά ηζηγθφλγθ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Φν. Γελ 
είλαη κέξνο ηνπ Βνπδηζκνχ. Έρνπκε φκσο ηνλ ίδην ζηφρν κε ηνλ Βνπδηζκφ, απιά νη ζρνιέο 
θαιιηέξγεηάο καο είλαη δηαθνξεηηθέο. Έρνπκε πάξεη δχν δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα. Ν ζηφρνο 
καο είλαη ν ίδηνο. 
 
Δ: Πόζν κεγάιε είλαη ε ηζηνξία ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ; 
 
Α: Ρν ζχζηεκα εμάζθεζεο ζην νπνίν εθπαηδεχηεθα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθφ απφ ην ζχζηεκα 
ην νπνίν δεκνζηνπνίεζα. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνλ νπνίν θαιιηέξγεζα είλαη πην δπλαηφο 
απφ απηφλ ηνλ νπνίνλ κεηαδίδσ, θαη ην γθνλγθ εμειίρζεθε γξεγνξφηεξα απ’ φ,ηη ζε απηφ ην 
ζχζηεκα. Ξαξφια απηά, ην ζχζηεκα εμάζθεζεο ην νπνίν παξνπζίαζα ζην θνηλφ ζπλερίδεη 
λα επηηξέπεη ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ γθνλγθ, έηζη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα 
ηνπ θαιιηεξγεηή είλαη πην απζηεξέο θαη πςειφηεξεο [απ’ φ,ηη ζπλεζίδεηαη]. Ρα πξάγκαηα 
ηα νπνία έρσ δεκνζηνπνηήζεη ζην θνηλφ αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη έρνπλ ιηγφηεξν απζηεξέο 
απαηηήζεηο [απφ απηά πνπ εγψ εμάζθεζα], αιιά παξακέλνπλ απζηεξφηεξα απφ ην 
ζπλεζηζκέλν κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο. Δθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φ,ηη ήηαλ αξρηθά, 
απνθαινχκαη ν ηδξπηήο ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ, 
αλ δελ ζπκπεξηιάβνπκε ηα ρξφληα πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπ, κπνξείηε λα πείηε φηη 
άξρηζε ηνλ πξνεγνχκελν Κάην (ην 1992) φηαλ άξρηζα λα δηδάζθσ ζηα βνξεηναλαηνιηθά 
[ηεο Θίλαο]. 
 
Δ: Καζώο αθνύκε ηηο δηαιέμεηο ζαο, ηη καο δίλεη ν Γάζθαινο; 
 
Α: Γίλσ Ρξνρνχο ηνπ Λφκνπ ζε φινπο. πάξρεη Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ γηα θαιιηέξγεηα θαη 
ππάξρνπλ Ρξνρνί ηνπ Λφκνπ γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζψκαηνο, θαη επηπιένλ ηα Πψκαηα ηνπ 
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Λφκνπ κνπ ζαο πξνζέρνπλ ‒ηνλ θάζε έλαλ απφ εζάο‒ εθφζνλ θαιιηεξγείζηε ζην Φάινπλ 
Γθνλγθ. Δάλ δελ [θαιιηεξγείζηε], ηφηε θπζηθά ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ δελ ζα ζαο 
πξνζέρνπλ. Γελ ζα ην έθαλαλ αθφκα θαη αλ ηνπο ιεγφηαλ. Ρα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ 
μέξνπλ θαιά ηη ζθέπηεζηε. 
 
Δ: Μπνξεί ην Φάινπλ Γθνλγθ λα κνπ επηηξέςεη λα θαιιηεξγεζώ έσο ηελ Οξζή Δπίηεπμε; 
 
Α: Ν Ληάθα είλαη απέξαληνο. Αθφκα θαη αλ θαιιηεξγεζείηε έσο ην επίπεδν ηνπ Ραζαγθάηα 
απηφ δελ είλαη αθφκα ε θνξπθή. Ρν δηθφ καο απνηειεί έλα νξζφ κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο, 
νπφηε αξρίζηε λα θαιιηεξγείζηε! Απηφ πνπ ζα επηηχρεηε ζα είλαη ε Νξζή Δπίηεπμε. 
 

 
2. Αξρέο θαη κέζνδνη άζθεζεο 

 
Δ: Αθόηνπ ηειεηώζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ Μεγάινπ Οπξάληνπ Κπθιώκαηνο θαη επηζηξέςνπλ 
ζπίηη, θάπνηνη άλζξσπνη βιέπνπλ όλεηξα θαηά ηα νπνία βιέπνπλ κε δηαύγεηα ηνπο εαπηνύο 
ηνπο λα πεηάλε ζηνλ νπξαλό. Πεξί ηίλνο πξόθεηηαη; 
 
Α: Κπνξψ λα πσ ζε φινπο ζαο, φηαλ απηνχ ηνπ είδνπο ην πξάγκα ζπκβεί θαηά ηνλ 
δηαινγηζκφ ή ηα φλεηξά ζαο, απηά δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φλεηξα. Δίλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο ςπρήο ζαο πνπ αθήλεη ην πιηθφ ζαο ζψκα ‒θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ 
φλεηξν. ηαλ νλεηξεχεζηε δελ βιέπεηε ηφζν θαζαξά ηα πξάγκαηα ή κε πνιχ ιεπηνκέξεηα, 
αιιά φηαλ ε ςπρή ζαο αθήζεη ην ζψκα απηά πνπ βιέπεηε θαη ην πσο αησξείζηε κπνξνχλ 
λα εηδσζνχλ ξεαιηζηηθά θαη λα παξακείλνπλ θαζαξά ζηελ κλήκε ζαο. 
 
Δ: Δάλ παξακνξθσζεί ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ, ηη θαθέο ζπλέπεηεο ζα ππάξμνπλ; 
 
Α: Απηφ ζεκαίλεη φηη απηφο ν άλζξσπνο έρεη παξεθθιίλεη, έηζη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ έρεη 
ράζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δπίζεο, ζα ζαο επηθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ 
θαιιηέξγεηά ζαο. Δίλαη ζαλ λα δηαιέγεηε λα κελ βαδίζεηε ηελ θχξηα νδφ αιιά έλαλ 
παξάδξνκν, φπνπ ράλεζηε θαη δελ κπνξείηε λα βξείηε ηνλ δξφκν ζαο. Θα αληηκεησπίζεηε 
πξνβιήκαηα θαη ηέηνηα πξάγκαηα ζα εθδεισζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή. 
 
Δ: Όηαλ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο κόλνη καο, ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα ην πεξηβάιινλ ζην 
ζπίηη; Μπνξνύκε λα έρνπκε έλαλ Τξνρό ηνπ Νόκνπ ζην ζπίηη; 
 
Α: Ξνιινί απφ εζάο πνπ θάζεζηε εδψ έρεηε δεη ηελ παξνπζία ησλ Ρξνρψλ ηνπ Λφκνπ ζηα 
ζπίηηα ζαο, θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο έρνπλ αξρίζεη λα σθεινχληαη απφ απηφ. πσο 
έρνπκε πεη, ππάξρνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο ζηνλ ίδην ρξφλν θαη ζην ίδην ζεκείν. Ρν ζπίηη ζαο 
δελ απνηειεί εμαίξεζε, θαη ρξεηάδεηαη λα ηαθηνπνηεζεί. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
αληηκεησπίδεηαη θάηη ηέηνην είλαη λα εμαιεηθζνχλ ηα θαθά πξάγκαηα θαη κεηά λα 
εγθαηαζηαζεί κηα αζπίδα έηζη ψζηε ηίπνηα θαθφ λα κελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη. 
 
Δ: Καζώο θάλσ ηηο αζθήζεηο, όηαλ ην ηζη θηάλεη ζε έλα άξξσζην ζεκείν πνλάεη θαη ην 
αηζζάλνκαη πξεζκέλν. Γηαηί είλαη έηζη; 
 
Α: Ζ αζζέλεηα είλαη έλαο ηχπνο ζπζηάδαο καχξεο νπζίαο. Απηφ ην ζεκείν ζα ην 
αηζζάλεζηε πξεζκέλν αθφηνπ ην ρσξίζνπκε ζε ηκήκαηα θαηά ην πξψην ζηάδην ηνπ 
καζήκαηνο. Έρεη ράζεη ηελ ξίδα ηνπ θαη άξρηζε λα απνβάιιεηαη πξνο ηα έμσ. Θα 
απνβιεζεί γξήγνξα, θαη ε αξξψζηηα δελ ζα ππάξρεη πιένλ. 
 
Δ: Τα παιηά πξνβιήκαηα πγείαο κνπ εμαθαλίζηεθαλ κεηά από κεξηθέο εκέξεο καζήκαηνο, 
αιιά κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα επαλεκθαλίζηεθαλ μαθληθά. Γηαηί; 
 
Α: Δπεηδή, κε ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηάο καο, νη βειηηψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γξήγνξα 
θαη ηα επίπεδά ζαο αιιάδνπλ κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρν πξφβιεκα πγείαο 
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ζαο ζεξαπεχεηαη πξηλ θαλ εζείο ην θαηαιάβεηε. Ρα ζπκπηψκαηα πνπ αθνινπζνχλ 
απνηεινχλ απηφ ην νπνίν απνθαιψ ηελ έλαξμε ησλ «δνθηκαζηψλ». Αηζζαλζείηε ηα θαη 
παξαηεξήζηε ηα πξνζεθηηθά. Γελ είλαη ηα ίδηα ζπκπηψκαηα πνπ ην παιηφ ζαο πξφβιεκα 
πγείαο εκθάληδε. Θαη αλ ςάμεηε λα ζαο ξπζκίζνπλ ην ζψκα άιινη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ, 
δελ ζα είλαη ζε ζέζε, επεηδή είλαη ην θάξκα πνπ εθδειψλεηαη θαζψο ην γθνλγθ ζαο 
αλαπηχζζεηαη. 
 
Δ: Δλώ θαιιηεξγνύκαζηε, είλαη αθόκα αλάγθε λα παίξλνπκε θάξκαθα; 
 
Α: Θα πξέπεη λα ζθεθηείηε θαη λα απνθαζίζεηε κφλνη ζαο γηα απηφ. Ρν λα παίξλεηε 
θάξκαθα θαζψο θαιιηεξγείζηε ππνδειψλεη φηη δελ πηζηεχεηε ζηελ ζεξαπεπηηθή 
δπλαηφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Γηα πνηφλ ιφγν λα πάξεηε θάξκαθα εάλ πηζηεχαηε ζε απηήλ; 
Δάλ δελ ηεξείηε ην πξφηππν πνπ έρνπκε ζέζεη γηα ηνλ ραξαθηήξα, ίζσο λα πξνθχςνπλ 
πξνβιήκαηα θαη ίζσο λα πείηε φηη ν Ιη Σνλγθηδί δελ ζαο αθήλεη λα πάξεηε θάξκαθα, αιιά 
ν Ιη Σνλγθηδί ζάο δήηεζε λα έρεηε απζηεξέο απαηηήζεηο απφ ηνλ ραξαθηήξα ζαο. Ρν έρεηε 
θάλεη; Ρα πξάγκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηα ζψκαηα ησλ πξαγκαηηθψλ αζθνπκέλσλ δελ 
είλαη εθείλα ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, θαη θακία απφ ηηο αξξψζηηεο θαη ελνριήζεηο ηηο 
νπνίεο έρνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη δελ επηηξέπεηαη λα εκθαληζηεί ζην ζψκα ζαο. Δάλ 
κπνξείηε λα ειέγμεηε θαιά ηηο ζθέςεηο ζαο θαη πηζηέςεηε ζηελ ζεξαπεπηηθή δχλακε ηεο 
θαιιηέξγεηαο θαη ηφηε απνθαζίζεηε λα δηαθφςεηε ηα θάξκαθά ζαο, δελ ζαο απαζρνιήζεη 
ην δήηεκα άιιν θαη δελ πάηε λα ιάβεηε ζεξαπεία, ηφηε θπζηθά ζα ππάξμεη θάπνηνο ν 
νπνίνο ζα ην ζεξαπεχζεη γηα εζάο. ινη εζείο εδψ βειηηψλεζηε κέξα κε ηελ κέξα, θαη θάζε 
κέξα αηζζάλεζηε φιν θαη θαιχηεξα. Ρη είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηφηε; Ρα Πψκαηα ηνπ 
Λφκνπ κνπ έρνπλ ήδε εξγαζηεί θαζψο πεγαίλνπλ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζψκαηα πνιιψλ 
απφ εζάο, θαη ζαο βνεζνχλ θάλνληαο απηά ηα πξάγκαηα. Δάλ ην κπαιφ ζαο δελ είλαη 
ζηαζεξφ θαζψο θαιιηεξγείζηε θαη πηνζεηήζεηε κηα αληηκεηψπηζε ακθηβνιίαο ή ηνπ ηχπνπ 
«αο δνθηκάζσ θαη ζα δσ», ηφηε δελ ζα ιάβεηε ηίπνηα. Ρν εάλ πηζηεχεηε ζηνπο Φν ή φρη 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θψηηζεο θαη ηελ εγγελή ζαο πνηφηεηα. Δάλ έλαο Φν 
εκθαληδφηαλ θαζαξά κπξνζηά ζηα αλζξψπηλα κάηηα, ηφηε φινη ζα πήγαηλαλ λα κάζνπλ 
Βνπδηζκφ θαη δελ ζα ππήξρε ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ηεο ζθέςεο ζαο. Δάλ είλαη λα δείηε 
πξέπεη πξψηα λα πηζηέςεηε. 
 
Δ: Κάπνηνη άλζξσπνη ζέινπλ λα θαιέζνπλ ηνλ Γάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ λα θάλνπλ 
ζεξαπείεο. Δίλαη απηό εληάμεη; 
 
Α: Γελ ήξζα ζην θνηλφ γηα λα θάλσ ζεξαπείεο. πνπ ππάξρνπλ αλζξψπηλα φληα ππάξρνπλ 
αζζέλεηεο. Θάπνηνη άλζξσπνη δελ θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ απηφ πνπ ιέσ, δελ 
πξφθεηηαη φκσο λα ην εμεγήζσ πεξαηηέξσ. Νη βνπδηζηηθέο κνξθέο εμάζθεζεο ζηνρεχνπλ 
ζηελ επξεία δηάζσζε ησλ αηζζαλφκελσλ φλησλ θαη ε ζεξαπεία ησλ αλζξψπσλ 
επηηξέπεηαη. Αιιά φηαλ εκείο θάλνπκε ζεξαπεία είλαη νξγαλσκέλε θαη ζηνρεχεη ζηελ 
πξνψζεζε [ηεο εμάζθεζεο]. Βγήθα πξφζθαηα ζην θνηλφ θαη δελ είκαη ηδηαίηεξα γλσζηφο, 
έηζη νη άιινη δελ κε αλαγλσξίδνπλ θαη ίζσο θαλείο λα κελ εξρφηαλ λα αθνχζεη ηηο δηαιέμεηο 
κνπ. Κε ηελ παξνρή δηαγλψζεσλ θαη ηελ ζεξαπεία ησλ αλζξψπσλ επηηξέπνπκε ζε φινπο 
λα δνπλ ην Φάινπλ Γθνλγθ, θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη εμαηξεηηθά. Έηζη δελ ην θάλνπκε 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζεξαπεία αλζξψπσλ. Ζ ρξήζε ηζρπξνχ γθνλγθ γηα ηελ ρνξήγεζε 
ζεξαπεηψλ ζε ηαθηηθή βάζε ή σο επάγγεικα απαγνξεχεηαη. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ λφκσλ 
απηνχ ηνπ θφζκνπ κε πςειφηεξνπο λφκνπο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη. Θα άιιαδε ηελ θαηάζηαζε 
ησλ πξαγκάησλ, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ ζα ήηαλ θαιή. Γηα λα είκαζηε ππεχζπλνη 
ζηνπο καζεηέο πνπ θαιιηεξγνχληαη, πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηα ζψκαηά ζαο έηζη ψζηε λα 
κελ ππάξρεη πιένλ αξξψζηηα θαη κφλν ηφηε ζα κπνξείηε λα θαιιηεξγεζείηε πξνο 
πςειφηεξα επίπεδα. Δάλ πάληνηε αλεζπρείηε γηα ην πξφβιεκα πγείαο ζαο θαη δελ έρεηε 
θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ηφηε παξφηη δελ ην εθθξάδεηε, ηα Πψκαηα ηνπ 
Λφκνπ κνπ βιέπνπλ θαζαξά απηφ πνπ ζθέθηεζηε, θαη δελ ζα πάξεηε ηίπνηα ζην ηέινο. 
Έρνπκε ήδε ξπζκίζεη ηα ζψκαηά ζαο ζε απηφ ην κάζεκα. Βέβαηα, ζα πξέπεη πξψηα λα 
είζηε θάπνηνο πνπ θαιιηεξγείηαη. Γελ ζα αξρίζσ λα ζεξαπεχσ αζζέλεηεο γηα εζάο θαη λα 
δεηήζσ πεξηζζφηεξα ιεθηά ζηα κηζά ηεο ζεηξάο καζεκάησλ ‒ δελ θάλνπκε ηέηνηα 
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πξάγκαηα. Δάλ ην πξφβιεκα πγείαο ζαο δελ έρεη ζεξαπεπηεί, έρεη λα θάλεη κε ηελ 
πνηφηεηα θψηηζήο ζαο. Δκείο βέβαηα δελ απνθιείνπκε ηα άηνκα πνπ είλαη πνιχ άξξσζηα. 
Νη αληηδξάζεηο ίζσο λα κελ είλαη εκθαλείο ζην ζψκα ζαο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
είλαη ηεξάζηηεο θαη ηζρπξέο. Ίζσο ε ξχζκηζε ηεο κηαο θνξάο λα κελ είλαη αξθεηή, αιιά 
έρνπκε βάιεη ηα δπλαηά καο. Γελ είλαη φηη δελ είκαζηε ππεχζπλνη απέλαληί ζαο, αιιά φηη ε 
αζζέλεηα είλαη απιά ππεξβνιηθά ηζρπξή. ηαλ πάηε ζπίηη θαη θαιιηεξγεζείηε, ζα 
ζπλερίζνπκε λα ζαο ζεξαπεχνπκε κέρξη λα γίλεηε εληειψο θαιά. Νη πεξηπηψζεηο ζαλ θαη 
απηήλ είλαη ιίγεο. 
 
Δ: Πσο εηζεξρόκαζηε ζηελ εξεκία όηαλ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο; Θεσξείηαη πξνζθόιιεζε 
όηαλ ζθεθηόκαζηε πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο ελώ αζθνύκαζηε; 
 
Α: Θα πξέπεη λα ιάβεηε ειαθξά φζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξνζσπηθφ θέξδνο θαη λα 
θξαηάηε πάληνηε έλαλ λνπ θαζαξφ θαη δηαπγή. Δάλ κπνξνχζαηε λα πξνεηνηκαζηείηε θαη λα 
γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ πφηε ζα έξζεη κηα δνθηκαζία θαη ην ηη ζα πεξηιάκβαλε, ηφηε 
δελ ζα ήηαλ δνθηκαζία. Γεληθά, νη δνθηκαζίεο έξρνληαη μαθληθά θαη απφ ην πνπζελά. Δάλ 
κπνξείηε λα είζηε ζηαζεξνί θαη απνθαζηζκέλνη ηφηε ζίγνπξα ζα ηα θαηαθέξεηε. Έηζη 
αμηνινγείηαη ν ραξαθηήξαο ζαο. Κφιηο νη πξνζθνιιήζεηο ζαο αθαηξεζνχλ, ν ραξαθηήξαο 
ζαο βειηηψλεηαη, δελ καιψλεηε θαη νχηε αληαγσλίδεζηε κε ηνπο άιινπο πηα, νη έρζξεο θαη 
νη κλεζηθαθίεο ζαο ζα έρνπλ μεραζηεί θαη ε ζθέςε ζαο ζα θαζαξηζηεί, ηφηε ζα κπνξείηε λα 
κηιάηε γηα έλαλ ήξεκν λνπ. Δάλ αθφκα θαη ηφηε δελ κπνξείηε λα εξεκήζεηε, ηφηε 
ζεσξείζηε ηνλ εαπηφ ζαο σο δεχηεξν πξφζσπν, θαη θνηηάμηε απηέο ηηο ζθέςεηο ζαλ λα 
αλήθνπλ ζε θάπνηνλ άιινλ. ζν πνιιέο θαη αλ είλαη απηέο νη ζθέςεηο, ζα πξέπεη λα ηηο 
μεπεξάζεηε θαη λα ηηο αθήζεηε λα ηξαβήμνπλ ηνλ δξφκν ηνπο. Θάπνηνη άλζξσπνη 
πξνηείλνπλ λα ςέιλνπκε ην φλνκα ηνπ Βνχδα ή λα κεηξάκε αξηζκνχο. Απηά φκσο είλαη 
θφιπα. ηαλ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο, δελ ρξεηάδεηαη λα εζηηάδνπκε ηελ ζθέςε καο ζε θάηη, 
αιιά πξέπεη λα είκαζηε ζπλεηδεηνί ζην φηη αζθνχκαζηε. ζν γηα ηηο πξνθιήζεηο ζηελ 
εξγαζία, φηαλ δελ είλαη γηα ην πξνζσπηθφ θέξδνο ή γηα θάηη ζην νπνίν είζαζηε 
πξνζθνιιεκέλνη, ηφηε είλαη θαιφ πξάγκα. Μέξσ έλαλ βνπδηζηή κνλαρφ ν νπνίνο 
θαηαιαβαίλεη απηή ηελ πηπρή ηεο θαιιηέξγεηαο. Δίλαη ν εγνχκελνο ζε έλαλ λαφ θαη έρεη 
πνιιά θαζήθνληα, αιιά κφιηο θάηζεη [λα δηαινγηζηεί] απνζηαζηνπνηείηαη απφ απηά ηα 
πξάγκαηα. Πίγνπξα δελ πξφθεηηαη λα ηα ζθεθηεί θαη απηφ απνηειεί ηθαλφηεηα. ηαλ 
πξαγκαηηθά, αιεζηλά θάλεηε ηηο αζθήζεηο δελ ππάξρεη ςήγκα εαπηνχ ή ζθέςεηο πνπ λα 
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή. Κπνξείηε αθφκα λα θάλεηε θαιά ηελ εξγαζία ζαο φηαλ δελ 
αλακεηγλχεηε ηα πξνζσπηθά ζαο πξάγκαηα. 
 
Δ: Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε όηαλ θαθέο ζθέςεηο αλαδύνληαη θαζώο θάλνπκε ηηο αζθήζεηο; 
 
Α: Δίλαη πηζαλφλ φηη αλά δηαζηήκαηα πνιιέο θαθέο ζθέςεηο ζα αλαδπζνχλ φηαλ θάλεηε ηηο 
αζθήζεηο. Κφιηο μεθηλήζαηε ηελ θαιιηέξγεηα, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα θηάζεηε ζε έλα 
πνιχ πςειφ επίπεδν απφ κέξα ζε κέξα, νχηε ζα ζαο επηβάιακε πνιχ πςειέο απαηηήζεηο 
ζε απηφ ην ζεκείν. Γελ είλαη ξεαιηζηηθφ λα ζαο δεηάκε λα απνηξέςεηε θάζε θαθή ζθέςε 
απφ ην λα εηζέξρεηαη ζην λνπ ζαο. Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά. Πηελ 
αξρή είλαη εληάμεη [εάλ ππάξρνπλ θαθέο ζθέςεηο], αιιά κελ αθήλεηε ηηο ζθέςεηο ζαο λα 
μεθεχγνπλ. Κε ηνλ θαηξφ ν λνπο ζαο ζα αλπςσζεί, θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηε πςειφηεξα 
πξφηππα θαζψο θαιιηεξγείζηε ζηνλ Ληάθα. Κεηά απφ απηφ ην κάζεκα δελ είζηε 
ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο πιένλ. Ρα πξάγκαηα ηα νπνία θέξεηε είλαη ηφζν κνλαδηθά ψζηε 
ζα πξέπεη λα έρεηε πνιχ απζηεξέο απαηηήζεηο απφ ηνλ ραξαθηήξα ζαο. 
 
Δ: Όηαλ θάλσ ηηο αζθήζεηο ληώζσ ζαλ ην θεθάιη θαη ε θνηιηά κνπ λα γπξίδνπλ θαη ληώζσ 
δπζθνξία ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο. 
 
Α: Απηφ είλαη θάηη ησλ πξσηαξρηθψλ ζηαδίσλ ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ ηελ πεξηζηξνθή 
ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ. Απηφ ην ζχκπησκα ίζσο εμαθαληζηεί αξγφηεξα. 
 
Δ: Τη ζα πξέπεη λα θάλνπκε εάλ πξνζειθύζνπκε κηθξά δώα θαζώο αζθνύκαζηε; 
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Α: Θάζε είδνπο άζθεζε ηζηγθφλγθ κπνξεί λα πξνζειθχζεη κηθξά δψα, έηζη απιά αγλνείζηε 
ηα, απηφ είλαη φιν. Έρεη λα θάλεη κε ηελ χπαξμε ζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ πεδίνπ, πξάγκα ην 
νπνίν ηζρχεη ηδηαίηεξα κε ην ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν, δηφηη απηφ ην γθνλγθ πεξηέρεη 
παξάγνληεο νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ επξεία δηάζσζε ησλ δσληαλψλ φλησλ. ηαλ ν Ρξνρφο 
ηνπ Λφκνπ καο πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ πξνζθέξεη 
ζσηεξία ζε εκάο, θαη φηαλ πεξηζηξέθεηαη αληίζηξνθα πξνζθέξεη ζσηεξία ζηνπο άιινπο. 
Ρφηε πεξηζηξέθεηαη πίζσ θαη μεθηλάεη πάιη, έηζη ηα πάληα γχξσ καο σθεινχληαη. 
 
Δ: Καηά ηελ άζθεζε «Γηαπεξλώληαο ηηο Γύν Άθξεο ηνπ Σύκπαληνο», κεηξάηαη ζαλ κία 
θνξά ε θίλεζε ηνπ ρεξηνύ πάλσ θαη θάησ; Όηαλ θάλσ ηελ άζθεζε «ν Φν Δκθαλίδεη Φίιηα 
Φέξηα», πξέπεη λα θαληαζηώ ηνλ εαπηό κνπ κεγάιν θαη ςειό πξηλ ηεληώζσ ηα ρέξηα κνπ; 
 
Α: Κεηξάηαη σο κία θνξά φηαλ θάζε ρέξη έρεη θηλεζεί πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ κία 
θνξά. ηαλ θάλεηε ηελ άζθεζε «ν Φν Δκθαλίδεη Σίιηα Σέξηα» κελ ζθέθηεζηε ηνλ εαπηφ 
ζαο. Θα αηζζαλζείηε ηνλ εαπηφ ζαο κεγάιν θαη ςειφ κε θπζηθφ ηξφπν. Αξθεί λα έρεηε ηελ 
αίζζεζε φηη είζηε ην κεγαιχηεξν νλ κεηαμχ νπξαλνχ θαη γεο, θαη απιά λα ζηέθεζηε εθεί. 
Δάλ φκσο πάληα επηδηψθεηε απηήλ ηελ αίζζεζε, απνηειεί πξνζθφιιεζε. 
 
Δ: Όηαλ θάλσ ηνλ δηαινγηζκό, γηαηί δελ κπνξώ λα δηπιώζσ ηα πόδηα κνπ ζηελ ζέζε ηνπ 
ισηνύ; 
 
Α: Δάλ δελ κπνξείηε λα δηπιψζεηε ηα πφδηα ζαο ηφηε κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ δηαινγηζκφ 
θαζηζκέλνο ζηελ άθξε κίαο θαξέθιαο, θαη ζα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο. Αιιά κηαο θαη 
είζηε αζθνχκελνο, πξέπεη λα εμαζθήζεηε ηα πφδηα ζαο θαη λα θαηαθέξεηε λα ηα 
δηπιψζεηε. Κπνξείηε λα θαζίζεηε ζηελ άθξε κηαο θαξέθιαο θαη λα εμαζθήζεηε ζηαδηαθά 
ην δίπισκα ησλ πνδηψλ. Ρειηθά ζα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα ηα δηπιψζεηε. 
 
Δ: Δάλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάλνπλ θαθά πξάγκαηα θαη δελ αθνινπζνύλ Αιήζεηα, 
Καινζύλε, Αλεθηηθόηεηα, ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε; 
 
Α: Δάλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο δελ εμαζθνχλ Φάινπλ Γθνλγθ, ηφηε δελ έρεη ζεκαζία. 
Ρν θχξην δήηεκα είλαη λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο. Απιά θαιιηεξγείζηε ηνλ εαπηφ ζαο 
θαη κελ πεξηπιέθεηε ηα πξάγκαηα. Θα πξέπεη λα είζηε πην επηεηθείο [κε ηνπο άιινπο] θαη 
λα αθηεξψζεηε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα δνπιεχνληαο πάλσ ζηνλ εαπηφ ζαο. 
 
Δ: Καηά ηελ θαζεκεξηλή δσή κεξηθέο θνξέο θάλσ θάηη ην νπνίν είλαη ιάζνο θαη ην 
κεηαληώλσ, αιιά κεηά ζπκβαίλεη μαλά. Δίλαη επεηδή ν ραξαθηήξαο κνπ πζηεξεί; 
 
Α: Δθφζνλ κπνξείηε λα γξάςεηε γη’ απηφ [ζηελ εξψηεζή ζαο], απνδεηθλχεη φηη έρεηε 
βειηηψζεη ηνλ ραξαθηήξα ζαο θαη κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηα ζθάικαηά ζαο. Νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ έρνπλ επίγλσζε φηαλ θάλνπλ θάηη ιάζνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
έρεηε ήδε μεπεξάζεη ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Θάλαηε θάηη ιάζνο ηελ πξψηε θνξά 
θαη δελ δηαθπιάμαηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, πξφθεηηαη φκσο γηα κηα δηαδηθαζία. Ρελ επφκελε 
θνξά πνπ ζα ζπλαληήζεηε πξφβιεκα, δνθηκάζηε θαη πάιη λα βειηησζείηε. 
 
Δ: Μπνξνύλ νη άλζξσπνη ζαξάληα θαη πελήληα εηώλ λα θηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 
«Τξηώλ Λνπινπδηώλ ζηελ Κνξπθή ηνπ Κεθαιηνύ»; 
 
Α: Θαιιηεξγνχκε ηφζν ηνλ λνπ φζν θαη ην ζψκα, έηζη ε ειηθία δελ έρεη ζεκαζία. ζν 
παξακέλεηε ζπγθεληξσκέλνη θαζψο εμαζθείζηε θαη αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
ραξαθηήξα πνπ έρσ ζέζεη, ε δσή ζαο ζα παξαηείλεηαη ζπλερψο θαζψο εμαζθείζηε. Γελ ζαο 
δίλεη απηφ αξθεηφ ρξφλν γηα λα θαιιηεξγεζείηε; Αιιά ππάξρεη θάηη ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο 
νη νπνίεο αζθνχλ ηφζν ηνλ λνπ φζν θαη ην ζψκα: Δάλ, αθφηνπ παξαηαζεί ε δσή ζαο, έλα 
πξφβιεκα ραξαθηήξα πξνθχςεη, ε δσή ζαο ζα είλαη ζε άκεζν θίλδπλν, επεηδή ε δσή ζαο 
παξαηάζεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη ηελ ζηηγκή πνπ ν ραξαθηήξαο ζαο ζα 
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έρεη πξνβιήκαηα, ε δσή ζαο ζα είλαη ζε άκεζν θίλδπλν. 
 
Δ: Πόζε δύλακε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζύκθσλα κε ην «ζηαζεξά αιιά θαη 
απαιά»; 
 
Α: Ξξέπεη λα ην εμεξεπλήζεηε απηφ απφ κφλνη ζαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάλνπκε κεγάιεο 
ζπλζεκαηηθέο ρεηξνλνκίεο ηα ρέξηα θαίλνληαη ραιαξά, αιιά νη ζπλζεκαηηθέο ρεηξνλνκίεο 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλνληαη κε δχλακε. Ζ δχλακε είλαη αξθεηά κεγάιε αλάκεζα ζηνλ 
πήρε, ηνλ θαξπφ θαη αλάκεζα ζηα δάρηπια. Αιιά θαίλνληαη ραιαξά. Απηφ είλαη ην 
«ζηαζεξά αιιά θαη απαιά». Θαζψο εθηεινχζα ηηο ζπλζεκαηηθέο ρεηξνλνκίεο γηα εζάο ζαο 
ην έδσζα απηφ, έηζη ζηαδηαθά ζα κπνξέζεηε λα ην βηψζεηε θαζψο αζθείζηε. 
 
Δ: Δίλαη αιήζεηα όηη νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ αληξώλ θαη γπλαηθώλ δελ είλαη 
απαξαίηεηεο; Πξέπεη νη λένη άλζξσπνη λα παίξλνπλ δηαδύγην; 
 
Α: Ππδεηήζακε ην δήηεκα ηεο ιαγλείαο πξνεγνπκέλσο. Γελ ζαο είπακε, ζην παξφλ ζαο 
επίπεδν, λα γίλεηε κνλαρφο ή κνλαρή ‒εζείο ζέιεηε λα γίλεηε. Ρν θιεηδί είλαη λα 
απαιιαγείηε απφ ηελ πξνζθφιιεζε! Ξξέπεη λα απαιιαγείηε απφ θάζε πξνζθφιιεζε πνπ 
δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε. Γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο είλαη έλα είδνο 
επηζπκίαο, αιιά γηα εκάο, ηνπο θαιιηεξγεηέο, πξέπεη λα είκαζηε ηθαλνί λα ηελ 
εγθαηαιείςνπκε, λα ηελ πάξνπκε ειαθξά. Θάπνηνη άλζξσπνη απιά είλαη πξνζεισκέλνη 
ζην λα ηελ επηδηψθνπλ, απηά ηα πξάγκαηα γεκίδνπλ ην θεθάιη ηνπο, θαη ζα ζεσξνχληαλ 
ππεξβνιή αθφκα θαη αλ ήηαλ θαζεκεξηλνί άλζξσπνη. Ρψξα φκσο είλαη θαιιηεξγεηέο, έηζη 
απηφο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα έπξεπε λα είλαη έηζη. Αιιά εθφζνλ 
αζθείζηε θαη ίζσο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο λα κελ αζθνχληαη, είλαη εληάμεη ζην παξφλ 
ζηάδην λα δείηε κηα θαλνληθή δσή. ηαλ θηάζεηε έλα αλψηεξν επίπεδν ζα μέξεηε ηη λα 
θάλεηε. 
 
Δ: Δίλαη εληάμεη λα θνηκάκαη ελώ θάλσ δηαινγηζκό; Πσο ζα πξέπεη λα ην ρεηξηζηώ; 
Κάπνηεο θνξέο ράλσ ηελ ζπλείδεζή κνπ γηα δηάζηεκα έσο θαη ηξία ιεπηά θαη δελ μέξσ ηη 
ζπκβαίλεη. 
 
Α: Ν χπλνο είλαη πξφβιεκα. Κπνξεί λα θνηκάηαη έλαο άλζξσπνο θαζψο δηαινγίδεηαη; ηαλ 
απνθνηκηέζηε θαηά ηνλ δηαινγηζκφ είλαη κηα κνξθή παξέκβαζεο απφ θαθφβνπια φληα. 
Δίπαηε «ράλσ ηελ ζπλείδεζε»; Απηφ δελ ζπκβαίλεη. Κήπσο δελ γξάςαηε ηελ εξψηεζή ζαο 
θαζαξά; Δάλ ράζεηε ηελ ζπλείδεζή ζαο γηα ηξία ιεπηά δελ ζεκαίλεη φηη θάηη πήγε ιάζνο. 
Νη άλζξσπνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε βαζηά εξεκία ζπρλά ράλνπλ ηελ αίζζεζε 
ησλ πξαγκάησλ. Αιιά εάλ είλαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε απηφ είλαη πξφβιεκα. 
 
Δ: Δίλαη αιήζεηα όηη όπνηνο είλαη απνθαζηζκέλνο λα πεηύρεη ηελ Οξζή Δπίηεπμε κέζα από 
ηελ θαιιηέξγεηα κπνξεί λα ηελ πεηύρεη; Τη γίλεηαη εάλ ε εγγελήο ηνπ πνηόηεηα πζηεξεί; 
 
Α: Δμαξηάηαη απφ ην ηη είδνπο απνθαζηζηηθφηεηα έρεηε ‒ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη 
ην θαηά πφζν είζαζηε απνθαζηζκέλνο. ζνλ αθνξά αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε εγγελήο 
πνηφηεηα πζηεξεί, εμαξηάηαη θαη πάιη απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα 
θψηηζήο ηνπο. 
 
Δ: Μπνξώ λα θάλσ ηηο αζθήζεηο όηαλ έρσ θξπνιόγεκα ή ππξεηό; 
 
Α: Κπνξψ λα ζαο πσο φηη αθφηνπ ηειεηψζεηε απηά ηα καζήκαηα δελ ζα έρεηε αζζέλεηα, 
φζν δχζθνιν θαη αλ είλαη λα ην πηζηέςεηε. Ρφηε γηαηί νη καζεηέο κνπ έρνπλ θάπνηεο θνξέο 
ζπκπηψκαηα φπσο απηά ηνπ θξπνινγήκαηνο ή ηνπ ππξεηνχ; Απηφ ζεκαίλεη φηη πεξλάλε κηα 
δνθηκαζία, κηα δπζθνιία, θαη ζεκαίλεη φηη είλαη θαηξφο λα αλέιζνπλ ζε έλα άιιν επίπεδν. 
ινη ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ, δελ ην αθήλνπλ λα ηνπο απαζρνιήζεη θαη κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν πεξλάεη. 
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Δ: Μπνξνύλ νη έγθπεο γπλαίθεο λα αζθήζνπλ Φάινπλ Γθνλγθ; 
 
Α: Γελ απνηειεί πξφβιεκα, επεηδή ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ εγθαζίζηαηαη ζε άιιε δηάζηαζε. 
Γελ ππάξρνπλ γξήγνξεο θηλήζεηο ζηελ εμάζθεζή καο, πνπ λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 
αξλεηηθά κηα έγθπν γπλαίθα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη σθέιηκν γηα απηέο. 
 
Δ: Όηαλ ν Γάζθαινο είλαη καθξηά από εκάο, πθίζηαηαη ε απόζηαζε ζηνλ ρώξν; 
 
Α: Ξνιινί άλζξσπνη ζθέθηνληαη θάηη φπσο ην εμήο: «Ν Γάζθαινο δελ είλαη ζην Ξεθίλν. Ρη 
ζα πξέπεη λα θάλνπκε;» ηαλ έλαο άλζξσπνο θάλεη άιινπ ηχπνπ εμάζθεζε έηζη είλαη ηα 
πξάγκαηα ‒ ν δάζθαινο δελ κπνξεί λα ζαο θξνληίδεη θάζε κέξα. Ρψξα φκσο, ζαο έρσ 
δηδάμεη ηνλ Λφκν, ζαο έρνπλ δνζεί νη αιήζεηεο ηνπ, ζαο έρσ δηδάμεη ηηο αζθήζεηο θαη κηα 
νινθιεξσκέλε ζεηξά πξαγκάησλ έρεη δνζεί ζε εζάο. Ρψξα, ην κφλν πνπ κέλεη γηα εζάο 
είλαη λα θαιιηεξγεζείηε. Γελ κπνξείηε λα πείηε φηη φηαλ βξίζθεζηε δίπια κνπ ηα πξάγκαηα 
είλαη εγγπεκέλα θαη φηη φηαλ είζαζηε καθξηά κνπ απηφ δελ ζπκβαίλεη. Κπνξνχκε λα 
δψζνπκε έλα παξάδεηγκα κηιψληαο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Βνχδα. Έρνπλ πεξάζεη πάλσ 
απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα απφ ηφηε πνπ ν Παθηακνχλη απνρψξεζε θαη νη καζεηέο ζπλερίδνπλ 
αθφκα λα θαιιηεξγνχληαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Έηζη ινηπφλ ζην ρέξη ζαο είλαη λα 
θαιιηεξγεζείηε. 
 
Δ: Θα θαηαιήμεη ε εμάζθεζε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ ζηε λεζηεία κπίγθνπ; 
 
Α: ρη δελ ζα γίλεη απηφ, επεηδή ην κπίγθνπ69 είλαη κηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ηνπ δξφκνπ 
θαιιηέξγεηαο ηνπ Αξρέγνλνπ Κεγάινπ Ράν, ν νπνίνο ππήξρε πξηλ αθφκα θαη απφ ηνλ 
Βνπδηζκφ θαη ηνλ Ραντζκφ. Σξνλνινγείηαη πξηλ ηελ εγθαζίδξπζε ησλ ζξεζθεηψλ. Απηή ε 
κέζνδνο απνηειεί ζπρλά κέξνο ηεο κνλαρηθήο θαιιηέξγεηαο. Ν ιφγνο είλαη φηη ηνλ θαηξφ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αξρέγνλνπ Κεγάινπ Ράν δελ ππήξρε κνλαζηηθφ ζχζηεκα, θαη έπξεπε 
λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ φπνπ θαλείο δελ κπνξνχζε λα ηνπο 
πξνκεζεχζεη κε ηξνθή. Έηζη, ήηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα 
θαιιηεξγνχληαη ζε απνκφλσζε θαη έπξεπε λα παξακέλνπλ ζε αθηλεζία γηα έμη κήλεο ηνλ 
ρξφλν, πνπ πηνζέηεζαλ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε [ηνπ κπίγθνπ]. Πήκεξα, ε θαιιηέξγεηά καο 
δελ έρεη αλάγθε ην κπίγθνπ. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ εμαηξεηηθέο 
ζπλζήθεο θαη ε νπνία ζίγνπξα δελ είλαη θάπνηα ππεξθπζηθή ηθαλφηεηα. Θάπνηνη άλζξσπνη 
ηελ δηδάζθνπλ. κσο, ζα έιεγα φηη εάλ φινη νη άλζξσπνη ηνπ θφζκνπ δελ ρξεηαδφηαλ λα 
θάλε, απηφ ζα δηαηάξαδε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη ζα ήηαλ 
πξφβιεκα. Δάλ θαλέλαο δελ έηξσγε ηίπνηα ζα ήηαλ απηή αλζξψπηλε θνηλσλία; Απηφ δελ 
επηηξέπεηαη θαη ηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη έηζη. 
 
Δ: Σε ηη επίπεδν κπνξνύλ απηέο νη πέληε αζθήζεηο λα καο θηάζνπλ; 
 
Α: Απηέο νη πέληε αζθήζεηο ην θάλνπλ δπλαηφλ γηα εζάο λα θαιιηεξγεζείηε ζε έλα 
εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν. Βέβαηα, φηαλ έξζεη ε ζηηγκή ζα μέξεηε κέρξη πνην επίπεδν ζα 
πξέπεη λα θαιιηεξγεζείηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ ππάξρεη φξην ζηελ εμάζθεζή καο, θαη 
φηαλ έρεηε πξαγκαηηθά θηάζεη ζ’ απηφ ην ζεκείν ζα ππάξρεη άιιε πξνθαζνξηζκέλε 
δηεπζέηεζε γηα εζάο, θαη ζα ιάβεηε ηνλ Κέγα Γξφκν ελφο αθφκα πςειφηεξνπ επηπέδνπ. 
 
 
Δ: «Ο Νόκνο βειηηώλεη ηνλ αζθνύκελν». Απηό ζεκαίλεη όηη εθόζνλ ν Τξνρόο ηνπ Νόκνπ 
πάληα πεξηζηξέθεηαη, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηηο αζθήζεηο; 
 
Α: Ζ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ κνλαζηηθή θαιιηέξγεηα. 
ηαλ έλαο άλζξσπνο θαιιηεξγείηαη ζε έλα κνλαζηήξη ή έλαλ λαφ, πξέπεη πξάγκαηη λα 
θάηζεη ζε δηαινγηζκφ, φπσο θαη εζείο. Δίλαη κηα ηθαλφηεηα ε νπνία πξέπεη λα εμαζθεζεί ‒ 
δελ κπνξείηε λα ιέηε φηη ζέιεηε απιά λα απμήζεηε ην γθνλγθ ζαο θαη λα ην αλαπηχμεηε 
πάλσ ζην θεθάιη ρσξίο λα θάλεηε νχηε κία άζθεζε. Δίλαη απηφο θαιιηεξγεηήο; Θάζε 
ζρνιή έρεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα θιεξνλνκεκέλσλ πξαγκάησλ πνπ πξέπεη λα 
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θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ αζθήζεηο. 
 
Δ: Άλζξσπνη νη νπνίνη θάλνπλ άιιεο κνξθέο εμάζθεζεο ηζρπξίδνληαη: «Μνξθέο 
εμάζθεζεο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζνδήγεζε από ηνλ λνπ δελ είλαη κνλνπάηηα 
θαιιηέξγεηαο». Δίλαη απηό ζσζηό; 
 
Α: Νη άλζξσπνη ιέλε φισλ ησλ εηδψλ ηα πξάγκαηα, θαλείο φκσο δελ έρεη δηδάμεη ζε εζάο 
ηνλ Κέγα Γξφκν φπσο ην έρσ θάλεη εγψ. Ρν βνπδηζηηθφ ζχζηεκα πηζηεχεη φηη κηα κέζνδνο 
θαιιηέξγεηαο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξφζεζε δελ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςεινχ 
επηπέδνπ. ηαλ ιέσ «κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξφζεζε» δελ 
αλαθέξνκαη ζηηο θηλήζεηο πνπ έρνπλ νη κέζνδνη εμάζθεζεο. Ν δηαινγηζκφο θαη ην Ρδηεγίλ 
είλαη θηλήζεηο, έηζη ην κέγεζνο ή ν αξηζκφο ησλ θηλήζεσλ δελ είλαη ην δήηεκα. Ζ 
«πξφζεζε» θαη ε «κε πξφζεζε» αλαθέξνληαη ζηηο ζθέςεηο ζαο. ζνλ αθνξά ηελ 
επηδίσμε, εάλ επηδηψθεηε θάηη θαη έρεηε πξφζεζε, ηφηε απηέο είλαη πξνζθνιιήζεηο. Απηφ 
ζεκαίλεη. 
 
Δ: Ο ραξαθηήξαο δελ είλαη ην ίδην κε ηελ αξεηή. Δίπαηε όηη ε αξεηή θαζνξίδεη ην επίπεδν 
ελόο αλζξώπνπ, αιιά κεηά είπαηε όηη ην επίπεδν ηνπ ραξαθηήξα θαζνξίδεη ην επίπεδν ηνπ 
γθνλγθ. Δίλαη αληηθαηηθέο απηέο νη δειώζεηο; 
 
Α: Ίζσο δελ ην αθνχζαηε θαζαξά. Ν ραξαθηήξαο (ζίλζηλγθ) θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 
πξαγκάησλ, κε ηελ αξεηή λα απνηειεί κέξνο απηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ 
αλεθηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα λα ππνκέλεηε βάζαλα, ηελ πνηφηεηα θψηηζεο, ην πσο 
αληηκεησπίδεηε ηηο ζπγθξνχζεηο θαη άιια. ια απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ραξαθηήξα 
θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηακφξθσζε ηνπ γθνλγθ θαη ηεο αξεηήο. Δίλαη θάηη επξχ. Ζ 
πνζφηεηα ηεο αξεηήο ηελ νπνία θαηέρεηε δελ δείρλεη πφζν γθνλγθ έρεηε. Αληηζέησο, απηφ 
πνπ ππνδεηθλχεη φκσο είλαη ην πφζν γθνλγθ κπνξείηε λα αλαπηχμεηε αξγφηεξα. Κφλν 
κέζα απφ δνθηκαζίεο πνπ βειηηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ζαο κπνξεί ε αξεηή λα 
κεηακνξθσζεί ζε γθνλγθ. 
 
Δ: Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ εμαζθεί από κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν ηζηγθόλγθ. Θα 
παξέκβνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ; 
 
Α: ρη δελ ζα παξέκβνπλ, [ή ηνπιάρηζηνλ κε ην Φάινπλ Γθνλγθ]. Γελ κπνξψ λα πσ εάλ ζα 
επεξεάζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Αιιά φζνλ αθνξά ην Φάινπλ Γθνλγθ καο, θαλέλαο δελ 
κπνξεί λα παξέκβεη ζε απηφ. Δπηπιένλ ζα σθειήζεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο θαζψο θάλνπκε 
νξζή εμάζθεζε θαη δελ ινμνδξνκνχκε. 
 
Δ: Κπθινθνξνύλ όισλ ησλ εηδώλ νη ηδέεο ζηελ θνηλσλία, όπσο ε αιπζηδσηή 
αιιεινγξαθία. Πσο πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίζνπκε; 
 
Α: Ιέσ φηη απηά ηα πξάγκαηα είλαη θαζαξή απάηε. Κελ επηζηξέθεηε ηα γξάκκαηά ηνπο. 
Δίλαη ηφζν αλφεην. Κπνξείηε λα ην αγλνήζεηε. Κπνξείηε λα θαηαιάβεηε αλ είλαη νξζφ κε 
κία κφλν καηηά. Ν Λφκνο καο έρεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
ραξαθηήξα. Απνθαιψ θάπνηνπο δάζθαινπο ηνπ ηζηγθφλγθ «εκπφξνπο ηζηγθφλγθ,» θαζψο 
αληηκεησπίδνπλ ην ηζηγθφλγθ ζαλ θάπνηνπ είδνπο αγαζφ ην νπνίν θαη κεηαηξέπνπλ ζε 
εκπφξεπκα γηα λα ην αληαιιάμνπλ κε ιεθηά. Απηνί νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηίπνηα 
πξαγκαηηθφ λα δηδάμνπλ, θαη αθφκα θαη αλ είραλ θάηη ιίγν απφ απηφ ή εθείλν δελ ζα ήηαλ 
πςεινχ επηπέδνπ. Θάπνηα απφ απηά είλαη αθφκα θαη θαθά. 
 
Δ: Δάλ έλαο καζεηήο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ έρεη γίλεη επίζεκα αθόινπζνο ηνπ Βνπδηζκνύ ζε 
λαό, ηη ζα έπξεπε λα θάλεη; Θα πξέπεη λα ην αλαηξέζεη; 
 
Α: Απηφ δελ έρεη θαη πνιιά λα θάλεη κε εκάο. Ξαξφιν πνπ πξνζειπηηζηήθαηε, ήηαλ κφλν 
ηππηθφ. 
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Δ: Κάπνηνη από εκάο αηζζαλόκαζηε ηα θεθάιηα καο πξεζκέλα θαη δαιηζκέλα αθόηνπ 
κάζνπκε [Φάινπλ Γθνλγθ]. 
 
Α: Ίζσο νθείιεηαη ζην φηη είζηε θαηλνχξηνη καζεηέο, φπνπ ηα ζψκαηα δελ έρνπλ ξπζκηζηεί 
πιήξσο. Ζ ελέξγεηα πνπ εθπέκπσ είλαη ηζρπξή. Ρν θεθάιη ζαο ζα ην αηζζάλεζηε πξεζκέλν 
φηαλ ην άξξσζην ηζη ζπξψρλεηαη πξνο ηα έμσ. Ππκβαίλεη φηαλ ζεξαπεχνπκε ηελ αξξψζηηα 
ζην θεθάιη ζαο, θαη είλαη θαιφ πξάγκα. Αιιά φζν πην γξήγνξα ε αξξψζηηα εμαιεηθζεί, 
ηφζν πην ηζρπξή θαη ε αληίδξαζε. ηαλ θάλακε καζήκαηα ησλ επηά εκεξψλ θάπνηα άηνκα 
δελ κπνξνχζαλ λα ην αληέμνπλ, θαη πξνβιήκαηα ζα πξνέθππηαλ αλ ηα ζπληνκεχακε θη 
άιιν, δηφηη ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη είλαη ηζρπξή θαη νη αληηδξάζεηο είλαη πνιχ δπλαηέο. 
Ρν θεθάιη ην αηζζάλνληαλ ηφζν πξεζκέλν πνπ θάπνηνη άλζξσπνη κεηά βίαο ην άληεραλ. 
Φαίλεηαη φηη ηα καζήκαηα ησλ δέθα εκεξψλ είλαη πην αζθαιή. Νη αληηδξάζεηο ζα είλαη 
ιίγν πην ηζρπξέο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαζπζηέξεζαλ. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα θαπλίζνπκε θαη λα πηνύκε αθόηνπ αξρίζνπκε ηελ εμάζθεζε; Τη γίλεηαη αλ 
πξέπεη λα πηνύκε ιόγσ ηεο θύζεο ηεο δνπιεηάο καο; 
 
Α: Λα πσο ην βιέπσ εγψ. Ρν ηζηγθφλγθ ηεο ζρνιήο ηνπ Φν πνπ αζθνχκε απαγνξεχεη ην 
πνηφ. Δίλαη πηζαλφλ, αλ παξακείλεηε γηα έλα δηάζηεκα ρσξίο πνηφ, λα ζέιεηε λα πηείηε 
μαλά. Ρφηε εγθαηαιείςηε ην ζηαδηαθά, αιιά κελ θαζπζηεξήζεηε πνιχ, αιιηψο ζα 
ηηκσξεζείηε. ζνλ αθνξά ην θάπληζκα, λνκίδσ φηη είλαη δήηεκα ηεο δχλακεο ηεο ζέιεζεο. 
Δθφζνλ ζέιεηε λα ην θφςεηε, ηφηε κπνξείηε. Νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ζπρλά ζθέθηνληαη: 
«Πήκεξα ζα ην θφςσ». Αιιά ιίγεο κέξεο αξγφηεξα δελ κπνξνχλ λα ην ηεξήζνπλ. Ρφηε, 
κεηά απφ δχν κέξεο έρνπλ πάιη απηή ηε ζθέςε θαη πξνζπαζνχλ θαη πάιη λα ην θφςνπλ. 
Γελ ζα είλαη πνηέ ζε ζέζε λα ην θφςνπλ αλ ζπλερίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δνπλ εδψ ζε απηφλ ηνλ θφζκν, θαη είλαη αδχλαηνλ λα απνθχγνπλ ηηο 
θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαζψο έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο. Αιιά, εθφζνλ έρεηε 
μεθηλήζεη ηελ θαιιηέξγεηα, δελ πξέπεη λα ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο θαζεκεξηλφ άλζξσπν 
πιένλ. ζν έρεηε ηελ δχλακε ηεο ζέιεζεο ζα επηηχρεηε ηνλ ζηφρν ζαο. Βέβαηα, θάπνηνη 
απφ ηνπο καζεηέο κνπ αθφκα θαπλίδνπλ. ηαλ είλαη κφλνη ηνπο κπνξνχλ λα ην θφςνπλ, 
αιιά φηαλ θάπνηνο άιινο ηνπο πξνζθέξεη έλα ηζηγάξν είλαη πνιχ επγεληθνί γηα λα ην 
αξλεζνχλ. Θέινπλ λα θαπλίζνπλ θαη δελ αηζζάλνληαη θαιά αλ πεξάζνπλ δχν κέξεο ρσξίο 
λα θαπλίζνπλ, αιιά κφιηο θαπλίζνπλ μαλά δελ αηζζάλνληαη θαιά. Ξξέπεη λα αζθήζεηε 
απηνέιεγρν! Θάπνηνη άλζξσπνη αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, πξάγκα πνπ απαηηεί 
ζπρλά γεχκαηα κε θξαζί καδί κε πειάηεο. Απηφ είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα λα ιπζεί. 
Βάιηε ηα δπλαηά ζαο λα πηείηε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ή ζθεθηείηε ηξφπν γηα λα ην 
ιχζεηε. 
 
Δ: Όηαλ δελ κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ Τξνρό ηνπ Νόκνπ λα γπξίδεη, εάλ ζθεθηνύκε όηη 
πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, ζα επεξεάζεη ηνλ Τξνρό ηνπ 
Νόκνπ εάλ ηελ ζηηγκή εθείλε πεξηζηξέθεηαη αληίζεηα; 
 
Α: Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη απηφκαηα. Γελ ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο 
ζθέςεο ζαο. Θα ην ηνλίζσ μαλά: Κελ ρξεζηκνπνηείηε πξφζεζε. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε 
πξφζεζε δελ κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη νχησο ή άιισο. Κελ λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξφζεζή ζαο γηα λα ηνλ αλαγθάζεηε λα πεξηζηξαθεί θαηά ηελ 
αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα δελ 
ειέγρεηαη απφ ηελ πξφζεζε. Νη Ρξνρνί ηνπ Λφκνπ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθά 
γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ζψκαηφο ζαο ίζσο δερηνχλ ηελ πξφζεζή ζαο εάλ ζειήζεηε λα ηνπο 
θάλεηε λα πεξηζηξαθνχλ θαηά έλα νξηζκέλν ηξφπν· είλαη πηζαλφλ λα κπνξείηε λα ην 
αηζζαλζείηε απηφ. Αιιά ζα ζαο πσ: Κελ ην θάλεηε απηφ. Γελ κπνξείηε λα θάλεηε ηελ 
εμάζθεζή καο εάλ ρξεζηκνπνηείηε πξφζεζε. Δάλ εμαζθεζείηε κε πξφζεζε δελ ζα γίλεη ν 
«αζθνχκελνο αλαπηχζζεη γθνλγθ»; Θα έπξεπε λα είλαη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ή ν Λφκνο 
πνπ βειηηψλεη ηνλ αζθνχκελν. Γηαηί δελ έρεηε κπνξέζεη λα απαιιαρηείηε απφ απηά ηα πεξί 
πξφζεζεο; Θάζε θαιιηέξγεηα ‒αθφκα θαη ε ηαντζηηθή θαιιηέξγεηα‒ πνπ έρεη θηάζεη ζε έλα 
πςειφ επίπεδν δελ θαζνδεγείηαη απφ πξφζεζε. 
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Δ: Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ρξόλνο, ηνπνζεζία θαη θαηεύζπλζε γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ 
Φάινπλ Γθνλγθ; Πόζεο θνξέο ηελ εκέξα είλαη απαξαίηεην; Έρεη ζεκαζία εάλ θάλνπκε 
αζθήζεηο πξηλ ή κεηά από γεύκαηα; 
 
Α: Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη ζηξνγγπιφο θαη απνηειεί κηθξνγξαθία ηνπ ζχκπαληνο, 
ζπλεπψο θαιιηεξγεί ζχκθσλα κε ηνπ λφκνπο ηνπ ζχκπαληνο, θαη ην ζχκπαλ είλαη ζε 
θίλεζε, έηζη πξφθεηηαη γηα ηνλ Λφκν πνπ θαιιηεξγεί ηνλ αζθνχκελν. ηαλ δελ 
θαιιηεξγείζηε ζαο θαιιηεξγεί θαη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ νπνηαδήπνηε άιιε αξρή ή ζεσξία 
απφ απηέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. Ρν δηθφ κνπ είλαη ην κφλν ζχζηεκα ζην νπνίν «ν Λφκνο 
θαιιηεξγεί ηνλ αζθνχκελν». ιεο νη άιιεο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο παίξλνπλ ηνλ δξφκν ηνπ 
ειημηξίνπ, δελ είλαη φπσο ε δηθή καο, θαη κε ηερλεηφ ηξφπν θαιιηεξγνχλ γθνλγθ θαη 
απνζεθεχνπλ ειημίξην. Ρν ζχζηεκά καο κπνξεί λα εμαζθεζεί νπνηαδήπνηε ψξα, δηφηη φηαλ 
δελ αζθείζηε ην γθνλγθ ζάο θαιιηεξγεί. Γελ ππάξρεη αλάγθε λα επηιέμεηε θάπνηα ψξα. 
Θάληε ηηο αζθήζεηο φζν πην πνιχ κπνξείηε, θάληε ηηο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ έρεηε. Νη 
αζθήζεηο καο είλαη αξθεηά ραιαξέο απφ απηήλ ηελ άπνςε, αιιά έρνπκε απζηεξέο 
πξνυπνζέζεηο ραξαθηήξα. Ζ εμάζθεζή καο δελ απαηηεί νχηε θαηεχζπλζε. πνηα 
θαηεχζπλζε θαη λα επηιέμεηε είλαη κηα ραξά, επεηδή ην ζχκπαλ πεξηζηξέθεηαη θαη είλαη ζε 
θίλεζε. Δάλ επηιέμεηε ηε Γχζε, δελ είλαη αθξηβψο ε Γχζε. Δάλ επηιέμεηε ηελ Αλαηνιή, δελ 
είλαη αθξηβψο ε Αλαηνιή. Έρσ δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο κνπ λα επηιέγνπλ ηε Γχζε φηαλ 
αζθνχληαη σο έλδεημε ζεβαζκνχ. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη θακία επίδξαζε. 
Κπνξείηε λα εμαζθεζείηε ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία, κέζα ή έμσ απφ ην ζπίηη ζαο. κσο 
παξφια απηά λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα βξνχκε έλα κέξνο κε ζρεηηθά θαιφ έδαθνο, 
πεξηβάιινλ θαη αέξα. Θα πξέπεη λα είλαη καθξηά απφ βξψκηθα πξάγκαηα φπσο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ ή απνρσξεηήξηα. κσο ηίπνηα άιιν δελ έρεη ζεκαζία. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ 
Ληάθα δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν, ηελ ηνπνζεζία ή ηελ θαηεχζπλζε. Κπνξείηε επίζεο 
λα εμαζθεζείηε πξηλ θαη κεηά ηα γεχκαηα, αιιά εάλ έρεηε θάεη πνιχ, δελ ζα αηζζαλζείηε 
σξαία αλ αζθεζείηε ακέζσο. Δίλαη θαιχηεξν λα αλαπαπζείηε γηα ιίγν. Δπίζεο, φηαλ είζηε 
ηφζν πεηλαζκέλνο πνπ ην ζηνκάρη ζαο γνπξγνπξίδεη δελ ζα είλαη εχθνιν λα γαιελέςεηε 
ηνλ λνπ ζαο. Ξξέπεη λα ρεηξηζηείηε ηα πξάγκαηα ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο ζαο. 
 
Δ: Υπάξρεη ηίπνηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε αθόηνπ ηειεηώζνπκε ηηο αζθήζεηο, όπσο λα 
ηξίςνπκε ην πξόζσπν; 
 
Α: Αθνχ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο δελ ζθεθηφκαζηε γηα ην θξχν λεξφ θαη φια απηά ηα 
πξάγκαηα, νχηε ρξεηάδεηαη λα ηξίςνπκε ην πξφζσπν ή ηα ρέξηα. Απηά ηα πξάγκαηα 
πξννξίδνληαη γηα ην άλνηγκα ησλ κεζεκβξηλψλ θαη ησλ ζεκείσλ βεινληζκνχ ηνπ ζψκαηνο 
θαη γίλνληαη ζηα πξσηαξρηθά ζηάδηα. Θαιιηεξγνχκε ηνλ Κέγα Γξφκν, ν νπνίνο δελ έρεη 
ηίπνηα απφ φια απηά. Ρψξα ην ζψκα ζαο δελ είλαη πιένλ ζηελ θαηάζηαζε κεηά ηελ 
ξχζκηζε. Φαίλεηαη ηξνκεξά δχζθνιν γηα έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν λα γίλεη θαιιηεξγεηήο, 
θαη θάπνηεο κνξθέο εμάζθεζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ άκεζα ην αλζξψπηλν ζψκα. 
Θάπνηεο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπο είλαη πεξίπινθεο. Γελ έρνπκε απηά ηα πξάγκαηα εδψ θαη 
δελ έρνπκε ηέηνηεο έλλνηεο. Κελ απαζρνιείζηε κε πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ έρσ κηιήζεη 
‒ παξακείλεηε ζπγθεληξσκέλνη ζηελ θαιιηέξγεηα. Δθφζνλ θαιιηεξγνχκε ηνλ Κέγα Γξφκν, 
είλαη δήηεκα εκεξψλ γηα ην ζψκα ζαο λα πεξάζεη απφ ηα αξρηθά ζηάδηα θαηά ηα νπνία 
θνβάηαη δηάθνξα πξάγκαηα, ή απφ ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έρεη δηάθνξεο 
απαηηήζεηο. Γελ ζα έιεγα θαηεγνξεκαηηθά φηη αληηζηνηρεί κε αξθεηά ρξφληα εμάζθεζεο ζε 
άιιεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, αιιά είλαη πεξίπνπ ην ίδην. Γελ κηιάσ γηα πξάγκαηα ζε 
ρακειφηεξα επίπεδα, φπσο απηήλ θαη εθείλε ηελ θαηεχζπλζε, ηνλ κεζεκβξηλφ θιπ. 
Γηδάζθνπκε κφλν πςειφηεξα πξάγκαηα. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Ληάθα, ε πξαγκαηηθή 
θαιιηέξγεηα, έρεη λα θάλεη κε ηε ζθπξειάηεζε ηνπ εαπηνχ ζαο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα, 
φρη γηα ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην απνρσξεηήξην ακέζσο αθνύ ηειεηώζνπκε ηηο 
αζθήζεηο; Υπάξρνπλ πνιιέο θπζαιίδεο ζηα νύξα κνπ. Φεύγεη ην ηζη; 
 



75 

  

Α: Απηφ δελ είλαη πξφβιεκα. Θαζψο θαιιηεξγνχκαζηε ζε αλψηεξα επίπεδα ηα νχξα θαη ηα 
πεξηηηψκαηά καο πξάγκαηη πεξηέρνπλ ελέξγεηα, αιιά είλαη κνλάρα κηα κηθξή πνζφηεηα 
θαη δελ έρεη θαλέλα αληίθηππν. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ Κεγάινπ Γξφκνπ ζεκαίλεη πξνζθνξά 
ζσηεξίαο πξνο ηα αηζζαλφκελα φληα. Απηή ε κηθξή δηαξξνή δελ είλαη κεγάιν δήηεκα. 
Απηά πνπ ιακβάλνπκε σο αληάιιαγκα είλαη πνιχ ζπνπδαηφηεξα. Ζ ελέξγεηα ηελ νπνία 
εθπέκπσ θαζψο δηδάζθσ απηφ ην κάζεκα είλαη αζχγθξηηα ηζρπξή θαη κεηά παξακέλεη 
πάλσ ζε φινπο ηνπο ηνίρνπο. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα δηαδώζνπκε θαη λα πξνσζήζνπκε ην Φάινπλ Γθνλγθ; Μπνξνύκε λα ην 
δηδάμνπκε ζηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη δελ παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα; Μπνξνύλ νη 
άλζξσπνη νη νπνίνη δελ παξαθνινύζεζαλ ηα καζήκαηα λα αζθεζνύλ ζηα θέληξα 
βνήζεηαο; Δίλαη εληάμεη λα ηαρπδξνκνύκε θαζέηεο ήρνπ θαη βηβιία ζε ζπγγελείο ή θίινπο 
νη νπνίνη δνπλ έμσ από ηελ πόιε; 
 
Α: Γελ ζα ινμνδξνκήζεηε εάλ δηαδψζεηε ηελ εμάζθεζή καο θαη βνεζήζεηε πεξηζζφηεξνπο 
αλζξψπνπο λα σθειεζνχλ απφ απηήλ. Παο έρσ πεη πνιινχο Λφκνπο, δειαδή, ζαο έρσ 
επηηξέςεη λα γλσξίζεηε ηνλ Λφκν, θαη ζαο έρσ επηηξέςεη λα θαηαιάβεηε θαη λα δείηε θάηη 
απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα. Παο έρσ πεη πξάγκαηα εθ ησλ πξνηέξσλ θαζψο θνβφκνπλ φηη 
αλ πεξίκελα δελ ζα ηα θαηαιαβαίλαηε εάλ ηα βιέπαηε ή αλ ηα ζπλαληνχζαηε. Κπνξείηε λα 
δηδάμεηε ζε άιινπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο, αιιά δελ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα 
εγθαηαζηήζεηε Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. Ρη γίλεηαη ηφηε; Έρσ πεη φηη ηα ζψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ 
ζα ζαο αθήζνπλ αλ θαιιηεξγείζηε πεξηζηαζηαθά θαη αλ δελ αζθείζηε πξαγκαηηθά. Δλψ 
εάλ πξαγκαηηθά θαιιηεξγείζηε, ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ ζα ζαο πξνζέρνπλ. Έηζη εάλ 
δηδάμεηε ζε θάπνηνλ ηηο αζθήζεηο, θέξεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζαο δίδαμα, θαη απηέο 
κεηαθέξνπλ ηνλ ελεξγεηαθφ κεραληζκφ πνπ ζρεκαηίδεη ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. Δάλ απηφο ν 
άλζξσπνο ηνλ νπνίνλ έρεηε δηδάμεη θαηαβάιεη πξνζπάζεηα ζηελ εμάζθεζε, έλαο Ρξνρφο 
ηνπ Λφκνπ ζα ζρεκαηηζηεί. Δάλ ν άλζξσπνο έρεη πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε θαη θαιή εγγελή 
πνηφηεηα, ζα κπνξέζεη λα ιάβεη έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ επηηφπνπ. Ρν βηβιίν καο είλαη πνιχ 
ιεπηνκεξεηαθφ. Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαιά ρσξίο λα έρεη δηδαρζεί 
απηνπξνζψπσο. 
 
Δ: Γηδάζθεηαη ε αλαπλνή σο κέξνο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ; Πσο ξπζκίδνπκε ηηο αλαπλνέο; 
 
Α: Γελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ξπζκίζεηε ηελ αλαπλνή ζαο φηαλ αζθείηε Φάινπλ 
Γθνλγθ. Γελ αζρνινχκαζηε κε ηελ αλαπλνή. Απηφ είλαη θάηη πνπ έλαο άλζξσπνο καζαίλεη 
ζην πξσηαξρηθφ επίπεδν. Γελ ην ρξεηαδφκαζηε εδψ, επεηδή ε ξχζκηζε θαη ν έιεγρνο ηεο 
αλαπλνήο ζαο έρεη λα θάλεη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ειημηξίνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνζζήθε αέξα, ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο θσηηάο, θιπ. Ζ αλαπλνή κε αλνδηθφ ηξφπν, κε 
θαζνδηθφ ηξφπν, λα θαηαπίλεηε ζάιην θ.ν.θ., φια απηά αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
ειημηξίνπ θαη εκείο δελ ην θαιιηεξγνχκε. ια φζα ρξεηάδεζηε παξέρνληαη απφ ηνλ Ρξνρφ 
ηνπ Λφκνπ. Θαη θάπνηα αλψηεξα θαη πην δχζθνια πξάγκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 
Πψκα ηνπ Λφκνπ ηνπ ζίθνπ. Ρα πξάγκαηα θακίαο ζρνιήο θαιιηέξγεηαο ‒πεξηιακβάλνληαο 
αθφκα θαη εθείλεο ηνπ ηαντζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κηιάεη γηα ηα πξάγκαηα κε 
κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα‒ δελ θαιιηεξγνχληαη κε ηερλεηνχο ηξφπνπο, γεκάηνπο πξφζεζε. 
Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν ηθαλφο ζίθνπ απηήο ηεο ζρνιήο ν νπνίνο βνεζάεη ην άηνκν 
λα ζθπξειαηήζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη απηά ηα πξάγκαηα θαη απηφ γίλεηαη ρσξίο λα ην 
μέξεη ην άηνκν. Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαηε λα επηηχρεηε απηά ηα πξάγκαηα 
κε ηελ δηθή ζαο αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, εθηφο θαη αλ έρεηε θσηηζηεί, ή αλ ην γθνλγθ ζαο 
έρεη μεθιεηδσζεί. 
 
Δ: Φξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ λνπ όηαλ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο; 
Πνπ ζα πξέπεη λα πεγαίλεη ε πξνζνρή θάπνηνπ ζε απηέο ηηο αζθήζεηο; 
 
Α: Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ λνπ εδψ. Ιέσ ζε φινπο ζαο λα κελ 
ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ λνπ θαη λα εγθαηαιείςεηε απηέο ηηο πξνζθνιιήζεηο. 
Κελ επηδεηάηε θάπνηνπ είδνπο ζθέςε. Θαηά ηελ ηξίηε άζθεζε, φπνπ νη δχν παιάκεο 
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κεηαθέξνπλ ηζη έηζη ψζηε λα θηλείηαη αλάκεζα ζηα δχν άθξα, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 
κία γξήγνξε ζθέςε. Κελ ζθεθηείηε ηίπνηα επηπιένλ. 
 
Δ: Ζ ζπιινγή ελέξγεηαο είλαη ην ίδην κε ηελ ζπιινγή ηνπ ηζη; 
 
Α: Γηα πνηνλ ιφγν λα ζπιιέμνπκε ηζη; Απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη έλαο Κέγαο Γξφκνο, 
θαη αξγφηεξα δελ ζα είζηε θαλ ηθαλνί λα εθπέκςεηε ηζη. Απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε δελ είλαη 
ην ηζη, ην νπνίν είλαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Αληί γη’ απηφ εθπέκπνπκε θσο, θαη ε 
ελέξγεηα ζπιιέγεηαη απφ ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ, φρη απφ εκάο. Σξεζηκνπνηψληαο ηελ 
άζθεζε «Γηαπεξλψληαο ηα Γχν Άθξα ηνπ Πχκπαληνο» σο παξάδεηγκα, ε άζθεζε δελ 
αθνξά ηελ ζπιινγή ηνπ ηζη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκεχεη γηα λα ην σζήζεη κέζα 
απφ ην ζψκα. Κπνξεί επίζεο λα έρεη ην απνηέιεζκα ηεο ζπιινγήο ελέξγεηαο, αιιά απηφο 
δελ είλαη ν θχξηνο ζθνπφο. Ξσο ζπιιέγεη έλα άηνκν ηζη; Δάλ ζέιεηε λα κηιήζνπκε γηα ηελ 
ζπιινγή ηζη, ινηπφλ, πψο ζα ην έθαλε θάπνηνο; Θαζψο θαιιηεξγείζηε ζηνλ Ληάθα, κε έλα 
λεχκα ηνπ ρεξηνχ ζαο κπνξείηε λα αηζζαλζείηε βάξνο πάλσ απφ ην θεθάιη ζαο, θαζψο 
κεγάιε πνζφηεηα ηζη ζα έξζεη. Αιιά ζε ηη ρξεζηκεχεη απηφ ην ηζη; Δπίζεο, δελ ρξεηάδεηαη 
λα ζπγθεληξψλεηε ζθφπηκα ηελ ελέξγεηα ηελ νπνία ζπιιέγνπκε. 
 
Δ: Τν Φάινπλ Γθνλγθ θαιύπηεη ηελ «νηθνδόκεζε ζεκειίσλ ζε εθαηό εκέξεο» θαη ηελ 
«εκβξπτθή αλαπλνή»; 
 
Α: ια απηά είλαη ζε θαηψηεξν επίπεδν, θαη δελ ηα αζθνχκε. Έρνπκε εδψ θαη θαηξφ 
μεπεξάζεη απηά ηα αζηαζή, πξσηαξρηθά ζηάδηα. 
 
Δ: Αζρνιείηαη ην Φάινπλ Γθνλγθ κε ηελ εμηζνξξόπεζε ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ; 
 
Α: Απηά αθνξνχλ αθφκα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζη θαη είλαη θάηη ρακειφηεξν. ηαλ 
μεπεξάζεηε απηφ ην επίπεδν, δελ ζα ππάξρεη πιένλ ην δήηεκα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ γηλ θαη 
ηνπ γηαλγθ ζην ζψκα ζαο. Γελ έρεη ζεκαζία πνην ζχζηεκα θαιιηεξγείηε: ζν ιακβάλεηε 
πξαγκαηηθέο δηδαζθαιίεο απφ έλαλ ζίθνπ, είλαη εγγπεκέλν φηη, φηαλ αθήζεηε ην θαηψηεξν 
επίπεδν πίζσ ζαο, ζα πεηαρηνχλ ηα πάληα πνπ θαιιηεξγήζαηε πξηλ ‒ δελ θξαηάηε ηίπνηα! 
Ρφηε κία λέα ζεηξά πξαγκάησλ θαιιηεξγείηαη ζην λέν επίπεδν. Αθφηνπ απηφ ην λέν 
επίπεδν μεπεξαζηεί, κηα άιιε λέα ζεηξά πξαγκάησλ ζα θαιιηεξγεζεί θαη πάιη, θαη νχησ 
θαζεμήο. Έηζη πξνρσξάεη. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο αζθήζεηο όηαλ κπνπκπνπλίδεη; Κάπνηνο ν νπνίνο θάλεη 
Φάινπλ Γθνλγθ θνβάηαη ηνπο ήρνπο; 
 
Α: Κε απηφ ζα ζαο γίλεη μεθάζαξν. Θάπνηε δίδαμα καζεηέο ζην πξναχιην ελφο κεγάινπ 
θηηξίνπ ζην Ξεθίλν. Δπξφθεηην λα βξέμεη θαη νη αζηξαπέο ήηαλ έληνλεο. Δθείλε ηελ επνρή 
έθαλαλ αζθήζεηο νη νπνίεο δηδάζθνληαλ κφλν ζε [εθείλνπο] ηνπο καζεηέο, αζθήζεηο νη 
νπνίεο γίλνληαλ πεξπαηψληαο ζε θηλνχκελε ζηάζε πάλσ ζε έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. Δίδα 
ηε βξνρή λα έξρεηαη, αιιά δελ είραλ ηειεηψζεη κε ηελ άζθεζε. Ζ έληνλε βξνρή, σζηφζν, 
δελ κπνξνχζε λα πέζεη. Ρα ζχλλεθα θάζνληαλ πνιχ ρακειά, ζηξηθνγπξίδνληαο πάλσ απφ 
ην θηίξην, θαη ήηαλ πνιχ ζθνηεηλά κε ηηο αζηξαπέο λα βξνληάλε θαη λα κπνπκπνπλίδνπλ. 
Δθείλε ηελ ζηηγκή έλαο θεξαπλφο ρηχπεζε ην άθξν ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ, αιιά δελ 
πάζακε νπνηαδήπνηε δεκηά. Κπνξνχζακε λα δνχκε θαζαξά ην ζεκείν φπνπ ν θεξαπλφο 
ρηχπεζε ην έδαθνο, αιιά παξακείλακε αλέπαθνη. Απηφ καο δείρλεη φηη ε εμάζθεζή καο 
παξέρεη πξνζηαζία. ηαλ αζθνχκαη ζπλήζσο δελ κε λνηάδεη ν θαηξφο, θαη φπνηε 
ζθέθηνκαη λα εμαζθεζψ απιά εμαζθνχκαη. Δάλ ππάξρεη ρξφλνο εμαζθνχκαη. Θαη νχηε 
θνβάκαη ηνπο ήρνπο. Πε άιιεο κεζφδνπο θνβνχληαη ηνπο ήρνπο, θαζψο φηαλ έλα άηνκν 
είλαη ζε βαζηά ήξεκε, γαιήληα θαηάζηαζε θαη μαθληθά αθνχεη έλαλ δπλαηφ ήρν αηζζάλεηαη 
ιεο θαη ην ηζη φινπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ πξφθεηηαη λα εθξαγεί, θαη ηξεκνπαίδεη δηαξξένληαο 
έμσ απφ ην ζψκα. Αιιά κελ αλεζπρείηε, ε θαιιηέξγεηά καο δελ ινμνδξνκεί έηζη. κσο, 
βέβαηα, βάιηε ηα δπλαηά ζαο λα βξείηε έλα ήζπρν κέξνο λα εμαζθεζείηε. 
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Δ: Θα πξέπεη λα βιέπνπκε λνεξά ηελ εηθόλα ηνπ Σίθνπ; 
 
Α: Γελ ππάξρεη ε αλάγθε λα βιέπεηε λνεξά. ηαλ ην Ρξίην Κάηη ζαο αλνίμεη ζα δείηε ην 
Πψκα ηνπ Λφκνπ κνπ δίπια ζαο. 
 
Δ: Υπάξρεη θακία απαίηεζε όηαλ αζθνύκε ηηο πέληε αζθήζεηο; Πξέπεη όιεο λα γίλνληαη 
καδί; Μπνξνύκε λα κεηξάκε ζησπειά όηαλ θάλνπκε απηέο νη νπνίεο απαηηνύλ ελλέα 
επαλαιήςεηο; Θα είλαη αληηπαξαγσγηθό, εάλ θάλνπκε πάλσ από ελλέα επαλαιήςεηο ή δελ 
ζπκόκαζηε θάπνηεο θηλήζεηο κε αθξίβεηα; 
 
Α: Κπνξείηε λα εμαζθήζεηε φπνηα απφ ηηο πέληε αζθήζεηο ζέιεηε, αιιά λνκίδσ φηη είλαη 
θαιχηεξν λα θάλεηε ηελ πξψηε πξηλ απφ ηηο άιιεο θαζψο αλνίγεη νιφθιεξν ην ζψκα. Θα 
πξέπεη λα ηελ θάλεηε κία θνξά πξηλ. Έπεηηα, αθνχ νιφθιεξν ην ζψκα ζαο έρεη αλνηρηεί 
επξχηαηα, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε κε ηηο άιιεο αζθήζεηο θαη απηφ είλαη πην 
απνηειεζκαηηθφ. Δμαζθεζείηε φζν πην πνιχ κπνξείηε αλάινγα κε ην πφζν ρξφλν έρεηε. 
Κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε λα θάλεηε κηα ζπγθεθξηκέλε άζθεζε. Νη θηλήζεηο ζηελ ηξίηε 
θαη ηέηαξηε άζθεζε πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ ελλέα θνξέο ε θάζε κηα θαη φπσο γξάθεηαη 
ζην βηβιίν κπνξείηε λα κεηξάηε ζησπειά ζηνλ εαπηφ ζαο. Αθνχ πάηε ζπίηη ζαο, κπνξείηε 
λα δνθηκάζεηε λα πείηε ζην παηδί ζαο λα ζηέθεηαη θνληά θαη λα κεηξάεη θαζψο αζθείζηε. 
Αθφηνπ θάλεηε ηηο ελλέα επαλαιήςεηο δελ ζα κπνξείηε λα αηζζαλζείηε ηνλ ελεξγεηαθφ 
κεραληζκφ αθφκα θαη αλ πξνζπαζήζεηε, θαζψο έηζη ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηά κνπ. Πηελ 
αξρή ρξεηάδεηαη λα ζθέθηεζηε γη’ απηφ, αιιά κφιηο ην ζπλεζίζεηε ζα ζηακαηήζεηε θαηά 
ηξφπν θπζηθφ. Δάλ δελ ζπκάζηε θάπνηεο θηλήζεηο ζσζηά ή αλ θάλεηε πνιιέο επαλαιήςεηο, 
απιά δηνξζψζηε ηηο θαη ζα είλαη κηα ραξά. 
 
Δ: Γηαηί όηαλ ηειεηώλνπκε ηηο αζθήζεηο δελ ηειεηώλεη θαη ε εμάζθεζε; 
 
Α: Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη απηφκαηα, θαη γλσξίδεη ακέζσο φηη ζηακαηήζαηε 
λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο. Έρεη ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο θαη κπνξεί ζηελ ζηηγκή λα πάξεη 
πίζσ φ,ηη εμέπεκςε πνιχ θαιχηεξα απ’ φ,ηη αλ ην θάλεηε κε πξφζεζε. Γελ ζηακαηάεη ηελ 
εμάζθεζε σζηφζν, θαζψο παίξλεη κνλάρα πίζσ ηελ ελέξγεηα. Άιιεο κνξθέο εμάζθεζεο 
πξάγκαηη ηειεηψλνπλ ηελ ζηηγκή πνπ ηειεηψλνπλ θαη νη αζθήζεηο. Αιιά ε άζθεζε ηνπ 
ζπζηήκαηφο καο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέρεηα ‒αθφκα θαη φηαλ νη θηλήζεηο έρνπλ 
ζηακαηήζεη‒ έηζη ε εμάζθεζε δελ κπνξεί λα ηειεηψζεη. Αθφκα θαη αλ ζέιαηε λα 
ζηακαηήζεηε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ δελ ζα κπνξνχζαηε. Δάλ ην 
ζπδεηνχζα ζε έλα πην βαζχ επίπεδν δελ ζα θαηαιαβαίλαηε. Δάλ κπνξνχζαηε λα 
ζηακαηήζεηε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ, ζα έπξεπε λα ζηακαηήζσ θαη εγψ επίζεο, θαη, κπνξείηε 
λα κε ζηακαηήζεηε; 
 
Δ: Μπνξνύκε λα θάλνπκε ην Τδηεγίλ θαη ην Φεζί σο άζθεζε όξζηαο ζηάζεο; 
 
Α: Ζ πξψηε άζθεζε, «ν Φν Δκθαλίδεη Σίιηα Σέξηα», δελ κπνξεί λα γίλεη σο άζθεζε φξζηαο 
ζηάζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε πάξα πνιχ δχλακε γηα λα ηελησζείηε ζα έρεηε πξνβιήκαηα. 
 
Δ: Πξέπεη λα θξαηάκε ηηο καζράιεο αλνηρηέο ελώ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο; Όηαλ θάλσ ηελ 
πξώηε νη καζράιεο κνπ αηζζάλνληαη έληαζε. Τη ζπκβαίλεη; 
 
 
Α: Έρεηε αζζέλεηα; Θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα, φηαλ ην ζψκα ζαο ξπζκίδεηαη, ίζσο βηψζεηε 
πιεζψξα θαηλνκέλσλ. Θα έρεηε θάπνηα ζπκπηψκαηα, αιιά δελ πξνθαινχληαη απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ. 
 
Δ: Μπνξνύλ νη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ Γαζθάινπ 
Λη λα εμαζθεζνύλ καδί κε άιινπο καζεηέο ζηα πάξθα; 
 
Α: Λαη. Θαη θάζε καζεηήο κπνξεί λα δηδάμεη ζε άιινπο λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο. ηαλ νη 
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καζεηέο καζαίλνπλ ηηο αζθήζεηο ζε άιινπο, δελ είλαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζαο 
δηδάζθσ εδψ, φπνπ θαηεπζείαλ ξπζκίδσ ην ζψκα ζαο. Αιιά ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη 
απνθηνχλ ηνλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ ακέζσο κφιηο μεθηλνχλ ηελ εμάζθεζε, θαζψο πίζσ απφ 
θάζε καζεηή ππάξρνπλ ηα ζψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ άκεζα απηά 
ηα δεηήκαηα. ια εμαξηψληαη απφ ηελ θαξκηθή ζχλδεζε ηνπ αηφκνπ. ηαλ ε θαξκηθή ηνπ 
ζρέζε είλαη δπλαηή, κπνξεί λα απνθηήζεη έλαλ Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ επηηφπνπ. Δάλ ε θαξκηθή 
ηνπ ζρέζε δελ είλαη ηφζν δπλαηή, ηφηε κπνξεί, ελψ εμαζθείηαη γηα κηα πεξίνδν, λα 
αλαπηχμεη ηνλ πεξηζηξεθφκελν κεραληζκφ ν ίδηνο. Κε πεξαηηέξσ εμάζθεζε ζα θαηαθέξεη 
λα εμειίμεη ηνλ πεξηζηξεθφκελν κεραληζκφ ζε Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ. 
 
Δ: Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ ζπλζεκαηηθώλ ρεηξνλνκηώλ ζηελ ήξεκε εμάζθεζε 
«Δληζρύνληαο ηηο Θετθέο Γπλάκεηο»; 
 
Α: Ζ γιψζζα καο δελ κπνξεί λα ην εμεγήζεη. Θάζε ζπλζεκαηηθή ρεηξνλνκία πεξηέρεη 
πινχην λνήκαηνο. Απηφ πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ιέλε είλαη: «Θα μεθηλήζσ λα θάλσ 
ηηο θηλήζεηο θαη λα θαιιηεξγψ ηνλ Λφκν ηνπ Φν. Θα ξπζκίζσ ην ζψκα κνπ θαη ζα εηζέιζσ 
ζε θαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο». 
 
Δ: Όηαλ έλαο άλζξσπνο θαιιηεξγείηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Γαιαθηώδνπο Λεπθνύ 
Σώκαηνο, είλαη αιήζεηα όηη όινη νη πόξνη έρνπλ αλνηρηεί θαη όηη αλαπηύζζεηαη ε αλαπλνή 
ηνπ ζώκαηνο; 
 
Α: Γείηε εάλ κπνξείηε λα ην αηζζαλζείηε φινη ζαο: Έρεηε ήδε μεπεξάζεη απηφ ην επίπεδν. 
Γηα λα ξπζκίζσ ηα ζψκαηά ζαο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Γαιαθηψδνπο Ιεπθνχ Πψκαηνο, 
έπξεπε λα δηδάμσ ηνλ Λφκν γηα πάλσ απφ δέθα ψξεο, θαη φρη ιηγφηεξν. Ακέζσο ζαο 
θέξλνπκε ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα έπαηξλε δεθαεηίεο ή πεξηζζφηεξν γηα λα ηελ 
θηάζεηε εάλ εμαζθνχζαηε άιινπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο. Δθφζνλ απηφ ην ζηάδην δελ έρεη 
απαίηεζε γηα ηνλ ραξαθηήξα, θαη φια γίλνληαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζίθνπ, πξηλ θαλ 
ην αηζζαλζείηε, απηφ ην επίπεδν έρεη μεπεξαζηεί. Ίζσο είρε δηάξθεηα κεξηθψλ κφλν σξψλ. 
Ίζσο κηα κέξα είζαζηε πνιχ επαίζζεηνο, αιιά πξηλ ιίγν δελ ήζαζηαλ επαίζζεηνο. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, έλα ζεκαληηθφ επίπεδν έρεη μεπεξαζηεί. Κε άιιεο κεζφδνπο 
θαιιηέξγεηαο, σζηφζν, ζα παξακέλαηε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε γηα έλαλ ρξφλν ή 
πεξηζζφηεξν. Ρέηνηα πξάγκαηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε ρακειφηεξν επίπεδν. 
 
Δ: Δίλαη εληάμεη εάλ ζθεθηόκαζηε θάζε θίλεζε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ ελώ είκαζηε ζην 
ιεσθνξείν ή πεξηκέλνπκε ζηελ νπξά; 
 
Α: Νη αζθήζεηο δελ απαηηνχλ νχηε ηελ θαζνδήγεζε απφ ην λνπ νχηε ζπγθεθξηκέλε 
δηάξθεηα ρξφλνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε. Δίλαη ζίγνπξν φηη φζν πεξηζζφηεξν ηηο 
θάλεηε ηφζν ην θαιχηεξν. Αιιά φηαλ δελ θάλεηε ηηο αζθήζεηο, ε εμάζθεζε ζαο βειηηψλεη. 
Ξαξφια απηά, φκσο, ζην αξρηθφ ζηάδην είλαη θαιχηεξν λα εμαζθείζηε πεξηζζφηεξν, 
δπλακψλνληαο [ηνπο κεραληζκνχο]. Θάπνηνη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ φηη φηαλ θεχγνπλ γηα 
επηρεηξεκαηηθά ηαμίδηα γηα δχν κήλεο δελ έρνπλ ρξφλν λα εμαζθεζνχλ θαη φκσο δελ έρεη 
θακία επίπησζε. ηαλ επηζηξέθνπλ ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ πεξηζηξέθεηαη αθφκα θαζψο δελ 
ζηακαηά πνηέ. ζν ζηελ θαξδηά ζαο ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο θαιιηεξγεηή θαη 
δηαθπιάζζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, ζα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί. Αιιά ππάξρεη έλα πξάγκα: 
Δάλ δελ αζθείζηε θαη κπεξδεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε έλαλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν, ηφηε ζα 
απνζπληεζεί. 
 
Δ: Μπνξνύλ ην Φάινπλ Γθνλγθ θαη ν Ταληξηζκόο λα εμαζθεζνύλ ηαπηόρξνλα; 
 
Α: Ν Ραληξηζκφο ρξεζηκνπνηεί επίζεο Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ, αιιά δελ κπνξεί λα εμαζθεζεί 
ηαπηφρξνλα κε ηελ δηθή καο κέζνδν θαιιηέξγεηαο. Δάλ έρεηε θαιιηεξγήζεη ηνλ Ραληξηζκφ 
θαη ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνπ έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα 
θαιιηεξγείζηε ζηνλ Ραληξηζκφ γηαηί ν Ραληξηζκφο είλαη επίζεο νξζφο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο. 
Γελ γίλεηαη λα εμαζθεζνχλ ηαπηφρξνλα. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ραληξηζκνχ θαιιηεξγεί 
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ηνλ θεληξηθφ κεζεκβξηλφ θαη πεξηζηξέθεηαη νξηδνληίσο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ ηνπ δηαθέξεη 
απφ ηνλ δηθφ καο Ρξνρφ ηνπ Λφκνπ, θαη έρεη κάληξα ζηνλ Ρξνρφ. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ καο 
είλαη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα κε ηελ επίπεδε πιεπξά λα θνηηάδεη 
πξνο ηα έμσ. Θαζψο ν ρψξνο ζηελ θνηιηαθή ρψξα είλαη πεξηνξηζκέλνο, ν Ρξνρφο ηνπ 
Λφκνπ κνπ απφ κφλνο ηνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Δάλ ηνπνζεηνχηαλ θαη άιινο 
εθεί ηα πξάγκαηα ζα αλαθαηεχνληαλ. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα εμαζθήζνπκε άιια βνπδηζηηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ελώ 
εμαζθνύκαζηε ζην Φάινπλ Γθνλγθ; Μπνξνύκε λα αθνύκε αθνπζηηθέο θαζέηεο κε ςαικνύο 
ηνπ νλόκαηνο ηεο Μπνληηζάηβα Γθνπαλγίλ; Μπνξνύλ νη πηζηνί βνπδηζηέο λα ςέιλνπλ ηηο 
γξαθέο αθόηνπ κάζνπλ Φάινπλ Γθνλγθ; Μπνξνύκε λα εμαζθνύκε θαη άιιεο αζθήζεηο 
παξάιιεια; 
 
Α: Λνκίδσ πσο φρη. Θάζε κέζνδνο είλαη έλαο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο. Δάλ πξαγκαηηθά ζέιεηε 
λα θαιιηεξγεζείηε θαη φρη κφλν λα ζεξαπεπηείηε ή λα βειηηψζεηε ηελ πγεία ζαο, ηφηε 
πξέπεη λα αθηεξσζείηε ζε κία κφλν ζρνιή. Απηφ είλαη ζνβαξφ δήηεκα. Ζ θαιιηέξγεηα πξνο 
ηα πςειφηεξα επίπεδα απαηηεί λα παξακείλεηε κε κία κέζνδν θαιιηέξγεηαο. Απηή είλαη 
απφιπηε αιήζεηα. Αθφκα θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη θαιιηέξγεηαο ηνπ Βνπδηζκνχ δελ 
κπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ. Ζ θαιιηέξγεηα πνπ θάλνπκε εδψ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη 
κεηαδίδεηαη αηψλεο επί αηψλσλ. Ρν λα εμαζθείζηε κε βάζε ην ηη αηζζάλεζηε είλαη 
επηπφιαην. ηαλ ηελ βιέπεηε απφ άιιε δηάζηαζε, ε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη 
εμαηξεηηθά εκβξηζήο θαη πεξίπινθε. Δίλαη φπσο κε έλα φξγαλν αθξηβείαο, φπνπ αλ 
αθαηξέζεηε έλα εμάξηεκα θαη ην αληηθαηαζηήζεηε κε θάηη άιιν ζα ραιάζεη ζηελ ζηηγκή. 
Ρν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα: Ρίπνηε δελ πξέπεη λα αλακεηρζεί. Δίλαη 
θαηαδηθαζκέλε λα ινμνδξνκήζεη εάλ αλακείμεηε πξάγκαηα. Ρν ίδην ηζρχεη γηα φινπο ηνπο 
ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο: Δάλ ζέιεηε λα θαιιηεξγεζείηε, ηφηε πξέπεη λα αθηεξσζείηε ζε κία 
κφλν ζρνιή. Γελ ζα έρεηε απνιχησο θακία ειπίδα λα θαιιηεξγεζείηε αλ πξάμεηε 
δηαθνξεηηθά. Ζ θξάζε, «λα παίξλνπκε ηα θαιχηεξα απφ θάζε ζρνιή» ηζρχεη κφλν ζην 
επίπεδν ηεο ζεξαπείαο αζζελεηψλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο. Γελ ζα ζαο νδεγήζεη ζε 
αλψηεξα επίπεδα. 
 
Δ: Θα παξεκπνδίζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ εάλ θάλνπκε αζθήζεηο καδί κε αλζξώπνπο από 
άιινπο ηξόπνπο θαιιηέξγεηαο; 
 
Α: Γελ έρεη ζεκαζία πνηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο έλαο άιινο άλζξσπνο εμαζθεί ‒είηε είλαη 
ηαντζηηθφο, ππεξθπζηθή εμάζθεζε, βνπδηζηηθφο‒ εθφζνλ είλαη νξζφο, δελ έρεη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε πάλσ καο. Θαη εζείο δελ ζα ηνλ παξεκπνδίζεηε θαζφινπ. Δίλαη 
επεξγεηηθφ γηα ηνλ ίδην λα εμαζθείηαη θνληά ζαο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη έλα λνήκνλ νλ 
ην νπνίν δελ θαιιηεξγεί ειημίξην, έηζη κπνξεί λα βνεζήζεη άιινπο απηφκαηα. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα δεηήζνπκε από άιινπο δαζθάινπο ηζηγθόλγθ λα ξπζκίζνπλ ηα ζώκαηά 
καο; Θα έρεη επίπησζε εάλ αθνύζνπκε δηαιέμεηο από άιινπο δαζθάινπο ηζηγθόλγθ; 
 
Α: Ξηζηεχσ φηη κεηά απφ απηφ ην κάζεκα ζα αηζζαλζείηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 
ζψκα ζαο έθηαζε. Κεηά απφ θάπνην θαηξφ ε αζζέλεηα δελ επηηξέπεηαη λα εκθαληζηεί 
κέζα ζαο. ηαλ πξνβιήκαηα έξρνληαη πάιη, ίζσο έρνπλ ηελ αίζζεζε θξπνινγήκαηνο ή 
ζηνκαρφπνλνπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθά ηψξα. Ρψξα είλαη δνθηκαζίεο 
θαη βάζαλα. Δάλ ςάρλεηε γηα άιινπο δαζθάινπο ηζηγθφλγθ, ζεκαίλεη φηη δελ 
θαηαιαβαίλεηε ή δελ πηζηεχεηε απηά πνπ ιέσ. Δάλ έρεηε ζθέςεηο λα απνθηήζεηε θάηη, ζα 
πξνζειθχζεηε θαθά κελχκαηα ηα νπνία ζα παξέκβνπλ ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Δάλ ην 
γθνλγθ απηνχ ηνπ δαζθάινπ ηζηγθφλγθ πξνέξρεηαη απφ θαηνρή πλεχκαηνο, ηφηε ίζσο 
θαηαιήμεηε λα πξνζειθχζεηε απηά ηα φληα. Ρν ίδην ηζρχεη κε ην λα αθνχηε δηαιέμεηο: «Ζ 
επηζπκία λα αθνχηε» δελ ζεκαίλεη φηη ςάρλεηε γηα θάηη; Ξξέπεη λα αθππληζηείηε ζε απηφ 
κφλνη ζαο. Δίλαη δήηεκα ραξαθηήξα, θαη δελ πξφθεηηαη λα παξέκβσ. Δάλ κηιάεη γηα αξρέο 
πςεινχ επηπέδνπ ή δεηήκαηα ραξαθηήξα ηφηε ίζσο είλαη εληάμεη. Αιιά παξαβξεζήθαηε 
ζην δηθφ κνπ κάζεκα, θαη κέζα απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ην ζψκα ζαο έρεη ξπζκηζηεί. 
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Αξρηθά ηα κελχκαηα ησλ άιισλ πξαθηηθψλ ήηαλ εληειψο αλαθαηεκέλα ζην ζψκα ζαο, 
θάλνληαο ην ζψκα ζαο αθαηάζηαην. Ρα πάληα έρνπλ ξπζκηζηεί ηψξα ζηελ θαιχηεξε 
θαηάζηαζε, κε ηα θαθά λα έρνπλ αθαηξεζεί θαη ηα θαιά λα έρνπλ θξαηεζεί. Βέβαηα, δελ 
δηαθσλψ κε ην λα κάζεηε άιιεο πξαθηηθέο. Δάλ ληψζεηε φηη ην Φάινπλ Γθνλγθ δελ είλαη 
θαιφ, κπνξείηε λα κάζεηε άιιεο πξαθηηθέο. Αιιά λνκίδσ φηη εάλ κάζεηε πνιιά 
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα δελ είλαη θαιφ γηα εζάο. Έρεηε θαιιηεξγεζεί ζηνλ Κέγα Γξφκν θαη 
ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ βξίζθνληαη δίπια ζαο. Έρεηε ιάβεη αλψηεξα πξάγκαηα θαη ηψξα 
ζέιεηε λα γπξίζεηε πίζσ ζηελ αλαδήηεζε; 
 
Δ: Δάλ αζθνύκε ην Φάινπλ Γθνλγθ, κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε άιιεο κεζόδνπο, όπσο ην 
καζάδ, ηελ απηνάκπλα, ην Εελ ηνπ Δλόο Γαθηύινπ, ην Τάη Τζη θηι; Δάλ δελ ηα αζθνύκε 
αιιά απιά δηαβάζνπκε ζρεηηθά βηβιία ζα έρεη θάπνηα επίδξαζε απηό; 
 
Α: Δίλαη εληάμεη λα κειεηήζεηε καζάδ θαη απηνάκπλα, αιιά φηαλ αξρίδεηε λα αηζζάλεζηε 
απηφ ην ζπλαίζζεκα ηεο επηζεηηθφηεηαο, ζα ληψζεηε άβνια. Ρν Εελ ηνπ Δλφο Γαθηχινπ θαη 
ην Ράη Ρζη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηζηγθφλγθ. Δάλ αζθήζεηε απηά ζα πξνζζέηεηε 
πξάγκαηα, θαη ζα βξσκίζεηε ηηο δηθέο κνπ νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζψκα ζαο. Δίλαη 
εληάμεη γηα εζάο λα δηαβάζεηε βηβιία πνπ κηιάλε γηα ηνλ ραξαθηήξα. Αιιά, θάπνηνη 
ζπγγξαθείο αληινχλ ζπκπεξάζκαηα πξηλ θαλ θαηαιάβνπλ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, θαη ζα 
κπεξδέςνπλ ηελ ζθέςε ζαο. 
 
Δ: Όηαλ θάλσ ην «Κξάηεκα ηνπ Τξνρνύ Μπξνζηά από ην Κεθάιη», ηα ρέξηα κνπ 
αθνπκπνύλ θάπνηεο θνξέο. Δίλαη εληάμεη; 
 
Α: Κελ αθήλεηε ηα ρέξηα ζαο λα αθνπκπνχλ. Ξξέπεη λα αθήζεηε έλα κηθξφ θελφ. Δάλ ηα 
ρέξηα αθνπκπήζνπλ, ε ελέξγεηα ζηα ρέξηα ζα γπξίζεη πίζσ ζην ζψκα. 
 
Δ: Όηαλ θάλνπκε ηελ δεύηεξε άζθεζε, εάλ δελ κπνξνύκε λα θξαηάκε άιιν ηα ρέξηα πάλσ, 
κπνξνύκε λα ηα θαηεβάζνπκε [γηα λα μεθνπξαζηνύκε ιίγν] θαη κεηά λα ζπλερίζνπκε ηελ 
άζθεζε; 
 
Α: Ζ θαιιηέξγεηα είλαη δχζθνιν πξάγκα. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθφ εάλ ην ιεπηφ πνπ 
ληψζεηε θνπξαζκέλνο ηα θαηεβάζεηε. Ζ αξρή είλαη: ζν πεξηζζφηεξν ηφζν θαιχηεξα. 
Αιιά ζα πξέπεη λα πξάηηεηε αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηά ζαο. 
 
Δ: Σηελ ζέζε ηνπ νιόθιεξνπ ισηνύ, γηαηί ην αξηζηεξό πόδη είλαη θάησ από ην δεμί γηα ηηο 
γπλαίθεο;(ην δεμί πόδη είλαη από θάησ ζηνλ πιήξε ισηό) 
 
Α: Δπεηδή ε θαιιηέξγεηά καο ιακβάλεη ππφςε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα: Ρν γπλαηθείν 
ζψκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αληξηθφ ζψκα. Έηζη ε θαιιηέξγεηα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε 
ηελ γπλαηθεία ζσκαηηθή θαηαζθεπή εάλ κηα γπλαίθα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εγγελέο 
ηεο ζψκα γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Γηα ηηο γπλαίθεο ζπλήζσο είλαη ην 
αξηζηεξφ πνπ ζηεξίδεη ην δεμί, πξάγκα πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 
γπλαίθαο. Νη άληξεο θάλνπλ ην αληίζεην, θαζψο ε ζεκειηψδεο ηνπο θχζε είλαη 
δηαθνξεηηθή. 
 
Δ: Δίλαη εληάμεη λα αθνύκε θαζέηεο ή κνπζηθή ή λα απαγγέιινπκε ζηίρνπο θαζώο θάλνπκε 
ηηο αζθήζεηο; 
 
Α: Δάλ είλαη αμηνπξεπήο βνπδηζηηθή κνπζηθή ηφηε κπνξείηε λα αθνχηε. Αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα δελ ζέιεηε θακία κνπζηθή, θαζψο ε δπλαηφηεηα ηεο εξεκίαο είλαη 
ζεκαληηθή. ηαλ αθνχκε κνπζηθή είλαη γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε ακέηξεηεο ζθέςεηο κε 
κία. 
 
Δ: Όηαλ θάλνπκε ηελ άζθεζε «Γηαπεξλώληαο ηα Γύν Άθξα ηνπ Σύκπαληνο», πξέπεη ηα 
ζώκαηά καο λα είλαη ραιαξά ή λα ρξεζηκνπνηνύκε δύλακε; 
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Α: Θαηά ηελ άζθεζε «Γηαπεξλώληαο ηα Γύν Άθξα ηνπ Σύκπαληνο» πξέπεη λα ζηέθεζηε 
θπζηθά θαη ραιαξά, αληίζεηα κε ηελ πξψηε άζθεζε. Νη ππφινηπεο αζθήζεηο απαηηνχλ απφ 
ην ζψκα ζαο λα είλαη ραιαξφ, πξάγκα δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πξψηε άζθεζε. 
 
 

3. Θαιιηεξγψληαο ηνλ ραξαθηήξα ζαο 
 
Δ: Θέισ λα είκαη αληάμηνο ηνπ πξνηύπνπ λα είλαη θάπνηνο Αιεζηλόο, Σπκπνλεηηθόο θαη 
Αλεθηηθόο. Αιιά ρηεο νλεηξεύηεθα όηη κάισλα έληνλα κε θάπνηνλ, θαη όηαλ ήζεια λα είκαη 
αλεθηηθόο απέηπρα. Δίρε απηό ηνλ ξόιν λα κε βνεζήζεη λα βειηηώζσ ηνλ ραξαθηήξα κνπ; 
 
Α: Πίγνπξα ηνλ είρε. Παο έρσ πεη ηη είλαη ηα φλεηξα, έηζη ζθεθηείηε ην θαη απνθηήζηε ηελ 
δηθή ζαο θαηαλφεζε. Ρα πξάγκαηα ηα νπνία βνεζνχλ λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο 
έξρνληαη μαθληθά θαη αλαπάληερα. Γελ πεξηκέλνπλ κέρξηο φηνπ είζηε λνεηηθά έηνηκνο γηα 
λα ηα ππνδερηείηε. Γηα λα αλαθαιχςεηε ην εάλ θάπνηνο είλαη θαιφο ή θαθφο πξέπεη λα ηνλ 
δνθηκάζεηε φηαλ δελ είλαη λνεηηθά έηνηκνο. 
 
Δ: Τν «Αλεθηηθόο» από ην Αιεζηλόο, Σπκπνλεηηθόο θαη Αλεθηηθόο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ 
ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα αλερόκαζηε ηα πάληα, αλεμαξηήησο από ην αλ είλαη ζσζηά ή όρη; 
 
Α: Ρν «Αλεθηηθφο» γηα ην νπνίν κηιάσ αλαθέξεηαη ζηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ζαο απφ 
ηελ ζθνπηά ηνπ πξνζσπηθνχ θέξδνπο θαη φισλ εθείλσλ ησλ πξνζθνιιήζεσλ, ηηο νπνίεο δελ 
είραηε ηελ ζέιεζε λα εγθαηαιείςεηε. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε«Αλεθηηθφηεηα» δελ είλαη θαθφ 
πξάγκα, αθφκα θαη γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Αο ζαο πσ κηα ηζηνξία. Ν Σαλ Πηλ 
ήηαλ έλαο ζπνπδαίνο ζηξαηεγφο ν νπνίνο αγαπνχζε ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο απφ ηα ληάηα ηνπ. 
Θαηά ηελ επνρή εθείλε, νη άλζξσπνη νη νπνίνη κάζαηλαλ πνιεκηθέο ηέρλεο ζπλήζηδαλ λα 
θνπβαινχλ ζπαζηά καδί ηνπο. Θαζψο ν Σαλ Πηλ πεξπαηνχζε ζηνλ δξφκν, έλαο ληαήο ηνλ 
πιεζίαζε θαη ηνλ πξνθάιεζε, ιέγνληαο: «Γηαηί θνπβαιάο απηφ ην ζπαζί; Ρνικάο λα 
ζθνηψζεηο αλζξψπνπο; Δάλ λαη, ηφηε ζθφησζε εκέλα πξψηα». Θαζψο έιεγε απηά έηεηλε 
ηνλ ιαηκφ ηνπ. Δίπε: «Δάλ δελ ηνικάο λα κε ζθνηψζεηο, ηφηε λα ζπξζείο αλάκεζα απφ ηα 
πφδηα κνπ!» Ν Σαλ Πηλ ηφηε ζχξζεθε αλάκεζα απφ ηα πφδηα ηνπ. Ήηαλ πξαγκαηηθά ηθαλφο 
λα αζθήζεη ηελ «Αλεθηηθφηεηα». Θάπνηνη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηελ αλεθηηθφηεηα σο 
αδπλακία, ιεο θαη ζεκαίλεη φηη νη άιινη ζαο θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη 
άλζξσπνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα αζθνχλ αλεθηηθφηεηα έρνπλ ηζρπξή ζέιεζε. ζνλ αθνξά 
ην ζσζηφ ή ην ιάζνο ησλ πξαγκάησλ, πξέπεη λα θνηηάμεηε θαη λα δείηε εάλ πξαγκαηηθά 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ ζχκπαληνο. Κπνξεί λα λνκίδεηε φηη δελ θηαίηε εζείο 
γηα θάπνην ζπκβάλ θαη φηη ν άιινο άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ ζαο αλαζηάησζε, αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, δελ κπνξείηε λα μέξεηε κε βεβαηφηεηα. Έηζη ιέηε: «Μέξσ, μέξσ, έγηλε γηα 
θάηη αζήκαλην». Αιιά απηφ γηα ην νπνίν κηιάσ είλαη δηαθνξεηηθή αξρή, αξρή πνπ δελ 
είλαη νξαηή ζε απηήλ ηελ πιηθή δηάζηαζε. Γηα λα αζηεηεπηνχκε, ίζσο ρξσζηνχζαηε ζε 
άιινπο ζηελ πξνεγνχκελε δσή ζαο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα πείηε εάλ είλαη 
ζσζηφ ή ιάζνο; Έηζη πξέπεη λα είκαζηε αλεθηηθνί. Κπνξείηε λα πεγαίλεηε λα 
αλαζηαηψλεηε θαη λα πξνζβάιεηε άιινπο πξψηα θαη κεηά λα ην αλέρεζηε; Γελ πξέπεη λα 
είζηε κφλν αλεθηηθνί πξνο αλζξψπνπο πνπ ζαο έρνπλ αλαζηαηψζεη πξαγκαηηθά, αιιά θαη 
επγλψκνλεο επίζεο. Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ζαο βξίδεη θαη κεηά ζαο θαθνινγεί ζηνλ 
δάζθαιν. Ινηπφλ, ζα πξέπεη παξφια απηά λα πείηε «επραξηζηψ» ζε απηφλ ζην κπαιφ ζαο. 
Ίζσο απνξείηε: «Γελ ζα γίλσ ζαλ ηνλ Α Θηνπ;» Έηζη λνκίδεηε εζείο. Δάλ ρεηξηζηείηε ην φιν 
δήηεκα δηαθνξεηηθά απ’ φ,ηη ην ρεηξίδεηαη απηφο, ηφηε έρεηε βειηηψζεη ηνλ ραξαθηήξα ζαο. 
Απηφο θεξδίδεη ζε απηήλ ηελ πιηθή δηάζηαζε, αιιά ζαο ραξίδεη πξάγκαηα ζε άιιε 
δηάζηαζε, απηφ δελ θάλεη; Ν ραξαθηήξαο ζαο έρεη βειηησζεί θαη ε καχξε νπζία έρεη 
κεηαζρεκαηηζηεί. Έρεηε θεξδίζεη κε ηξεηο ηξφπνπο. Γηαηί λα κελ είζηε επγλψκνλεο 
απέλαληί ηνπ; Δίλαη δχζθνιν λα ην θαηαιάβεηε απηφ εάλ ην θνηηάμεηε φπσο νη θαζεκεξηλνί 
άλζξσπνη, αιιά δελ κηιάσ ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Απεπζχλνκαη ζε θαιιηεξγεηέο. 
 
Δ: Οη άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηνρή κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο 
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γηα λα απνθύγνπλ ηελ θαηνρή. Τη γίλεηαη αλ θάπνηνο έρεη ήδε θαηνρή; Πσο κπνξεί λα ηελ 
μεθνξησζεί; 
 
Α: Κία νξζή ζθέςε ζα ππεξληθήζεη εθαηφ θαθά. Έρεηε ιάβεη ηνλ Κέγα Γξφκν ζήκεξα. 
Απφ εδψ θαη εκπξφο, αθφκα θαη αλ ηα θαηνρηθά πλεχκαηα ζαο θέξνπλ νθέιε, δελ πξέπεη 
λα ηα δερηείηε. ηαλ ζαο θέξλνπλ ιεθηά, θήκε θαη νθέιε, αηζζάλεζηε επηπρηζκέλνη θαη 
ζθέθηεζηε: «Γείηε πφζν ηθαλφο είκαη», θαη επηδεηθλχεζηε κπξνζηά ζηνπο άιινπο. Έπεηηα 
φηαλ δελ αηζζάλεζηε θαιά δελ ζέιεηε λα δείηε κε απηά ηα πξάγκαηα θαη ςάρλεηε ηνλ 
Γάζθαιν γηα λα ζαο ζεξαπεχζεη. Ξσο θαη δελ κπνξείηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζσζηά φηαλ 
ζπλέρεηα ζαο δίλνπλ θαιά πξάγκαηα; Ρφηε δελ κπνξνχκε λα θξνληίζνπκε απηφ ην 
πξφβιεκα γηα εζάο, επεηδή δερηήθαηε φια ηα νθέιε πνπ ζαο έθεξαλ. Δίλαη αλψθειν εάλ 
ζέιεηε κφλν λα θεξδίδεηε πξάγκαηα. Γελ πξέπεη λα ζέιεηε ηίπνηα απφ απηφ, αθφκα θαη ηα 
θαιά πξάγκαηα πνπ θέξλεη θαη απιά λα θαιιηεξγεζείηε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ ζαο 
δίδαμε ν δάζθαιφο ζαο. Κφιηο θαηαθέξεηε λα είζαζηε νξζνί, θαη κφιηο ν λνπο ζαο είλαη 
ζηέξενο, ηφηε είλαη πνπ αξρίδνπλ λα ηξέκνπλ ηα πφδηα ηνπο. ηαλ δελ ιακβάλεηε ηα θαιά 
πξάγκαηα πνπ ζαο θέξλνπλ ηφηε είλαη θαηξφο γηα απηά λα θχγνπλ. Δάλ παξακείλνπλ πάλσ 
ζαο πξάηηνπλ θάηη θαθφ, θαη εθείλε ηελ ζηηγκή ζα παξέκβσ θαη ζα ην θαλνλίζσ. Κε έλα 
λεχκα ηνπ ρεξηνχ ζα εμαθαληζηνχλ δίρσο ίρλνο. Αιιά δελ ζα ιεηηνπξγήζεη εάλ ζέιεηε ηα 
νθέιε πνπ ζαο θέξλνπλ. 
 
Δ: Θα απνθηήζνπλ θαηνρή νη άλζξσπνη πνπ αζθνύληαη έμσ ζην πάξθν; 
 
Α: Ρν έρσ πεη πνιιέο θνξέο: Θαιιηεξγνχκαζηε κε έλαλ νξζφ ηξφπν, θαη έλαο νξζφο λνπο 
ζα παηάμεη εθαηφ θαθά πξάγκαηα! Πηελ νξζή θαιιηέξγεηα ν λνπο είλαη αγλφο, έηζη ηίπνηα 
δελ κπνξεί λα πξνζθνιιεζεί πάλσ ζαο. Ν Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ είλαη θάηη εμαηξεηηθφ. Ρα 
θαθά πξάγκαηα φρη κφλν δελ έρνπλ ηξφπν λα πξνζθνιιεζνχλ πάλσ ζαο, αιιά θνβνχληαη 
φηαλ ζαο πιεζηάδνπλ. Δάλ δελ ην πηζηεχεηε κπνξείηε λα εμαζθεζείηε αιινχ. ια ζαο 
θνβνχληαη. Δάλ ζαο έιεγα πφζα θαηνρηθά πλεχκαηα είλαη εθεί έμσ φινη ζαο ζα 
θνβφζαζηαλ ‒ πνιινί άλζξσπνη θαηέρνληαη. Απηνί νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα 
εμαζθνχληαη αθφηνπ θηάζνπλ ηνλ ζηφρν ηεο ζεξαπείαο αζζελεηψλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 
πγείαο, έηζη, ηη ειπίδνπλ λα απνθηήζνπλ; Έηζη επηθέξνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα φηαλ νη 
ζθέςεηο ηνπο δελ είλαη νξζέο. Υζηφζν, δελ πξέπεη λα ηνπο θαηεγνξνχκε, θαζψο δελ μέξνπλ 
ηηο αξρέο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο είρα φηαλ βγήθα ζην θνηλφ ήηαλ λα 
δηνξζψζσ απηά ηα ζηξεβιά πξάγκαηα. 
 
Δ: Τη είδνπο ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο ζα αλαπηύμεη θάπνηνο ζην κέιινλ; 
 
Α: Γελ ζέισ λα κηιήζσ γηα απηφ. Θάζε άηνκν έρεη έλα δηθφ ηνπ ζχλνιν απφ ζπλζήθεο, έηζη 
είλαη δχζθνιν λα πνχκε. Γηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζα αλαπηπρζνχλ ζε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα. Ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ην πψο είλαη ν ραξαθηήξαο ζαο ζε θάζε 
επίπεδν. Δάλ έρεηε εγθαηαιείςεη κία φςε ησλ πξνζθνιιήζεψλ ζαο, ηφηε κηα ηθαλφηεηα 
απηνχ ηνπ είδνπο ζα αλαπηπρζεί. Αιιά απηή ε ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην πξσηαξρηθφ 
ηεο ζηάδην, θαη έηζη δελ ζα είλαη ηφζν ηζρπξή. ηαλ ν ραξαθηήξαο ζαο δελ έρεη θηάζεη ζε 
έλα πνιχ πςειφ επίπεδν, δελ κπνξνχλ λα ζαο δνζνχλ ηθαλφηεηεο. Πηα καζήκαηά καο, 
σζηφζν, θάπνηα άηνκα έρνπλ κηα αξθεηά θαιή εγγελή πνηφηεηα. Θάπνηνη έρνπλ αλαπηχμεη 
κηα ηθαλφηεηα λα πεξπαηάλε ε νπνία ηνπο πξνθπιάζζεη απφ ηελ βξνρή θαη θάπνηνη έρνπλ 
αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηειεθίλεζεο. 
 
Δ: Ζ «θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα» ή «ε απαιιαγή από όιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο» 
αλαθέξνληαη ζηελ επίηεπμε ηεο «θελόηεηαο» ηνπ Βνπδηζκνύ θαη ηεο «αλππαξμίαο» ηνπ 
Ταντζκνύ; 
 
Α: Ν «ραξαθηήξαο» ή ε «αξεηή» γηα ηηο νπνίεο εκείο κηιάκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ 
βνπδηζηηθή «θελφηεηα» ή ζηελ ηαντζηηθή «αλππαξμία.» Αληηζέησο, ε βνπδηζηηθή θελφηεηα 
θαη ε ηαντζηηθή αλππαξμία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δηθφ καο «ραξαθηήξα». 
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Δ: Έλαο Φν ζα παξακείλεη γηα πάληα έλαο Φν; 
 
Α: Αθφηνπ επηηχρεηε ην Ράν κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα, αθφηνπ έρεηε θσηηζηεί, ζεσξείζηε 
έλα θσηηζκέλν νλ ‒ δειαδή, έλα νλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ. Αιιά δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη 
δελ ζα ζπκπεξηθεξζείηε πνηέ άζρεκα. Βέβαηα, θαλνληθά δελ ζα θάλεηε θάηη ιάζνο ζε 
εθείλν ην επίπεδν δηφηη έρεηε δεη ηελ αιήζεηα. Αιιά, εάλ δελ ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά ζα 
πέζεηε θάησ φπσο θαη λα έρεη. Δάλ πάληα θάλεηε θαιά πξάγκαηα ζα κείλεηε εθεί πάλσ γηα 
πάληα. 
 
Δ: Τη ζεκαίλεη άλζξσπνο κε «ζπνπδαία πλεπκαηηθή θιίζε»; 
 
Α: Νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο έρνπλ σο εμήο: (1) ν άλζξσπνο έρεη θαιή εγγελή πνηφηεηα, 
(2) ε πνηφηεηα θψηηζήο ηνπ είλαη εμαηξεηηθή, (3) ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αληέρεη πξάγκαηα 
είλαη εμαίξεηε, (4) νη πξνζθνιιήζεηο ηνπ είλαη ιίγεο, θαη παίξλεη ηα εγθφζκηα πξάγκαηα 
ειαθξά. Απηφ είλαη ην λα έρεηο ζπνπδαία πλεπκαηηθή θιίζε. Ρέηνηνο άλζξσπνο είλαη 
δχζθνιν λα βξεζεί. 
 
Δ: Μπνξνύλ νη άλζξσπνη ρσξίο θαιή εγγελή πνηόηεηα λα αλαπηύμνπλ γθνλγθ εάλ 
αζθήζνπλ Φάινπλ Γθνλγθ; 
 
Α: Άλζξσπνη ρσξίο θαιή εγγελή πνηφηεηα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ γθνλγθ, επεηδή ν 
θαζέλαο θνπβαιά θάπνηα πνζφηεηα αξεηήο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα κελ έρεηε θαζφινπ 
αξεηή ‒ δελ ππάξρεη θαλέλαο ηέηνηνο άλζξσπνο. Αθφκα θαη αλ δελ έρεηε ηελ ιεπθή νπζία 
πάλσ ζαο έρεηε αθφκα ηελ καχξε νπζία, θαη κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα κπνξεί λα 
κεηαζρεκαηηζηεί ζηελ ιεπθή νπζία. Γελ είλαη παξά έλα επηπιένλ βήκα. ηαλ έρεηε 
ππνκείλεη δπζθνιίεο θαζψο θαιιηεξγείζηε, βειηηψλεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, θαη θάλεηε 
ζπζίεο, ζα έρεηε απνθηήζεη γθνλγθ. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη ε πξνυπφζεζε. Δίλαη ηα Πψκαηα 
ηνπ Λφκνπ ηνπ ζίθνπ ηα νπνία ηελ κεηαζρεκαηίδνπλ ζε γθνλγθ. 
 
Δ: Όηαλ έλαο άλζξσπνο γελληέηαη, νιόθιεξε ε δσή ηνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Ζ ζθιεξή 
δνπιεηά θάλεη θακηά δηαθνξά; 
 
Α: Βεβαίσο θαη θάλεη. Ζ ζθιεξή ζαο δνπιεηά ήηαλ θάηη ην νπνίν είρε επίζεο ξπζκηζηεί, 
έηζη δελ έρεηε άιιε επηινγή απφ ην λα δνπιέςεηε ζθιεξά. Δίζηε θαζεκεξηλφο άλζξσπνο, 
ζεκαληηθά πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα αιιαρηνχλ. 
 
Δ: Όηαλ ην Τξίην Μάηη δελ έρεη αλνηρηεί, πσο θαηαιαβαίλνπκε εάλ ηα κελύκαηα πνπ 
ιακβάλνπκε είλαη θαιά ή θαθά; 
 
Α: Δίλαη δχζθνιν λα ην θαηαιάβεηε κφλνη ζαο. Ξνιιά πξνβιήκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ζηελ δηαδηθαζία θαιιηέξγεηάο ζαο έηζη ψζηε λα δνθηκάζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ζαο. Ζ 
πξνζηαζία πνπ ζαο παξέρεηαη απφ ην Πψκα ηνπ Λφκνπ κνπ είλαη γηα λα απνηξέςεη 
θίλδπλν ζηελ δσή ζαο. Ρν Πψκα ηνπ Λφκνπ ίζσο λα κελ θξνληίζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα 
ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα ππεξληθήζεηε, ιχζεηε θαη μεδηαιχλεηε κφλνη ζαο. Θάπνηεο θνξέο 
φηαλ θαθά κελχκαηα έξζνπλ, ίζσο λα ζαο πνπλ πνηνη είλαη νη αξηζκνί ηνπ ιφηην, αιιά 
απηνί νη αξηζκνί ίζσο λα κελ είλαη νη ζσζηνί, ή ίζσο ζαο πνπλ άιια πξάγκαηα, φια εθ ησλ 
νπνίσλ είλαη γηα λα θαλεί πσο ζα ην ρεηξηζηείηε. ηαλ ν λνπο ζαο είλαη νξζφο ηα θαθά 
πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα εηζβάινπλ. Γελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα εθφζνλ 
δηαθπιάζζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο θαιά. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο αζθήζεηο όηαλ αηζζαλόκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά 
αλαζηαησκέλνη; 
 
Α: ηαλ ε δηάζεζή ζαο είλαη θαθή είλαη δχζθνιν γηα εζάο λα θαζίζεηε θάησ θαη λα 
εξεκήζεηε ην λνπ ζαο. Πθέςεηο θαθψλ πξαγκάησλ ζα γπξίδνπλ αλεμέιεγθηα ζην λνπ ζαο. 
πάξρνπλ κελχκαηα φηαλ θάλνπκε ηηο αζθήζεηο θαη φηαλ θαθά πξάγκαηα είλαη ζηνλ λνπ 
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ζαο, απηά ηα πξάγκαηα ζα εηζέιζνπλ θαζψο θάλεηε ηηο αζθήζεηο, θαη ζα έρεηε 
δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηφ ζαο κηα ζηξεβιή εμάζθεζε. Νη αζθήζεηο ηηο νπνίεο θάλεηε 
ίζσο λα ζαο έρνπλ δηδαρηεί απφ δηάζεκν δάζθαιν, απφ ζπνπδαίν ζίθνπ, ή απφ ελ δσή 
Βνχδα ηνπ Ραληξηζκνχ, αιιά εάλ δελ αθνινπζήζεηε απζηεξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
ραξαθηήξα, ηφηε απηφ πνπ θάλεηε δελ είλαη ε εμάζθεζή ηνπο, παξφιν πνπ ζαο ηελ δίδαμαλ. 
Αο ην ζθεθηνχκε: Δάλ εμαζθείηε ηελ φξζηα ζηάζε θαη αηζζάλεζηε εμνπζελσκέλνο, αιιά ν 
λνπο ζαο είλαη αθφκα ελεξγφο, θαη ζθέθηεηαη: «γηαηί ν ηάδε ζηελ εηαηξεία κνπ είλαη ηφζν 
θαθφβνπινο; Γηαηί κε αλέθεξε κε άζρεκν ηξφπν;» «Ρη κπνξψ λα θάλσ γηα λα πάξσ 
αχμεζε;» ή «νη ηηκέο αλεβαίλνπλ, ζα πξέπεη λα θάλσ κεξηθά ςψληα αθφκα», ηφηε δελ 
εμαζθείηε απφ κφλνη ζαο, ππνζπλείδεηα θαη δίρσο λα ην μέξεηε, ζηξεβιή κέζνδν; Έηζη αλ ε 
δηάζεζή ζαο είλαη θαθή ην θαιχηεξν είλαη λα κελ θάλεηε ηηο αζθήζεηο. 
 
Δ: Πνην είλαη ην πξόηππν γηα έλαλ «εμαηξεηηθά πςειό ραξαθηήξα»; 
 
Α: Ν ραξαθηήξαο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν. 
Αθήλεηαη γηα εζάο λα αλαθαιχςεηε. Δάλ φκσο επηκέλεηε ζην λα έρεη ν ραξαθηήξαο 
πξφηππν, ηφηε έρεη σο εμήο: ηαλ αληηκεησπίδεηε θάηη, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα 
ζθεθηείηε: «Δάλ ήηαλ έλα θσηηζκέλν νλ πνπ ην αληηκεηψπηδε απηφ, ηη ζα έθαλε;» Νη 
άλζξσπνη-πξφηππα είλαη βεβαίσο εμαηξεηηθνί, παξακέλνπλ φκσο παξαδείγκαηα γηα ηνπο 
θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. 
 
Δ: Γελ πξέπεη λα ππνςηαδόκαζηε θάζε ιέμε θαη νκηιία πνπ δίλεηαη από δάζθαιν ηνπ 
ηζηγθόλγθ, αιιά ηη γίλεηαη εάλ αληηκεησπίζνπκε απαηεώλεο πνπ εμαπαηνύλ αλζξώπνπο γηα 
ηα ιεθηά ηνπο; 
 
Α: Ίζσο λα κελ ζπλαληήζεηε θαλέλαλ. Θα πξέπεη πξψηα λα θνηηάμεηε ηη ιέλε, θαη λα 
θξίλεηε απφ κφλνη ζαο εάλ ζπλαληήζεηε απαηεψλα. Γηα λα θαηαιάβεηε εάλ έλαο δάζθαινο 
ηνπ ηζηγθφλγθ είλαη αμηνπξεπήο κπνξείηε λα θνηηάμεηε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. ζν πςειφο 
είλαη ν ραξαθηήξαο θάπνηνπ, ηφζν ςειφ είλαη θαη ην γθνλγθ ηνπ. 
 
Δ: Πσο εμαιείθνπκε θάξκα, ή όπσο ην απνθαιεί ν Βνπδηζκόο, «θαξκηθό ρξένο»; 
 
Α: Ζ θαιιηέξγεηα είλαη απφ κφλε ηεο κία κνξθή εμάιεηςεο θάξκα. Ν θαιχηεξνο ηξφπνο 
είλαη λα βειηηψζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, δηφηη θάλνληαο απηφ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηελ 
καχξε νπζία ζε ιεπθή, αξεηή, θαη κεηά ε αξεηή ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε γθνλγθ. 
 
Δ: Δάλ εμαζθνύκε Φάινπλ Γθνλγθ, ππάξρνπλ θαλόλεο γηα λα αθνινπζεζνύλ; 
 
Α: Ζ πιεηνςεθία εθείλσλ πνπ ν Βνπδηζκφο απαγνξεχεη είλαη πξάγκαηα πνπ νχηε θαη εκείο 
κπνξνχκε λα θάλνπκε, εκείο φκσο έρνπκε δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Γελ 
είκαζηε κνλαρνί ή κνλαρέο θαη δνχκε αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, έηζη είλαη 
δηαθνξεηηθά. Γηα θάπνηα πξάγκαηα είλαη αξθεηφ απιά λα ηα πάξεηε ειαθξά. Βεβαίσο, 
θαζψο ε ηζρχο ηνπ γθνλγθ ζαο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη θηάζεηε ζε εμαηξεηηθά πςειά 
επίπεδα, απηφ πνπ ζα απαηηείηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ζαο ζα είλαη, παξνκνίσο, εμαηξεηηθά 
πςειφ. 
 
 

4. Ρν Ρξίην Κάηη 
 
Δ: Όηαλ ν Γάζθαινο έδηλε ηελ δηάιεμε, είδα έλα ρξπζό θσηνζηέθαλν κε δηάκεηξν έλα 
κέηξν πάλσ από ην θεθάιη ηνπ θαη ππήξραλ πνιιά ρξπζά θσηνζηέθαλα πίζσ ηνπ ζην 
κέγεζνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ. 
 
Α: Ρν Ρξίην Κάηη απηνχ ηνπ αηφκνπ [πνπ έθαλε ηελ εξψηεζε] έρεη θηάζεη ζε πςειφ 
επίπεδν. 
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Δ: Δίδα ρξπζό θσο αλαθαηεκέλν κε ην θξαζί πνπ έθηπλαλ νη καζεηέο ηνπ Γαζθάινπ όηαλ 
ζεξάπεπαλ αλζξώπνπο. 
 
Α: Θα έιεγα φηη απηφο ν άλζξσπνο έρεη θαιιηεξγεζεί πνιχ θαιά ‒ κπνξνχζε λα δεη ηηο 
ηθαλφηεηεο πνπ εθπέκπνληαλ. 
 
Δ: Θα έρεη επίπησζε ζε έλα παηδί εάλ ην Τξίην Μάηη ηνπ αλνηρηεί; Απειεπζεξώλεη ελέξγεηα 
έλα αλνηρηό Τξίην Μάηη; 
 
Α: Δίλαη εχθνιν λα αλνηρηεί ην Ρξίην Κάηη γηα ηα παηδηά πνπ είλαη έμη ή κηθξφηεξα. Δάλ ην 
Ρξίην Κάηη ελφο παηδηνχ αλνηρηεί θαη δελ εμαζθείηαη ζα πξνθαιέζεη δηαξξνή ελέξγεηαο. 
Αιιά θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα εμαζθείηαη. Ρν θαιχηεξν είλαη λα ηνλ θάλεηε λα 
θνηηάεη απφ ην Ρξίην Κάηη ηνπ κηα θνξά ηελ εκέξα, πξάγκα πνπ ην απνηξέπεη απφ ην λα 
θιείζεη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην απνηξέπεη απφ ην λα δηαξξεχζεη πάξα πνιχ. Ρν θαιχηεξν 
γηα ηα κηθξά παηδηά είλαη λα θαιιηεξγεζνχλ ηα ίδηα. ζν ρξεζηκνπνηνχλ ην Ρξίην Κάηη, 
ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζα δηαξξεχζεη, θαη απηφ πνπ επεξεάδεηαη δελ είλαη ην πιηθφ 
ηνπο ζψκα αιιά ηα πην ζεκειηψδε ηνπο πξάγκαηα. Αιιά εάλ ηα πξάγκαηα ηνπ παηδηνχ 
δηαηεξεζνχλ θαιά, δελ ζα ππάξμεη επίπησζε. Απηφ γηα ην νπνίν κφιηο κίιεζα αλαθέξεηαη 
ζηα κηθξά παηδηά, φρη ζηνπο ελήιηθεο. Θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ ην Ρξίην Κάηη ηνπο 
νξζάλνηρην θαη δελ θνβνχληαη εάλ δηαξξεχζεη ελέξγεηα, αιιά δελ κπνξνχλ λα δνπλ 
πξάγκαηα ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Δλ ησ κεηαμχ, θάπνηνη άιινη, κπνξνχλ λα δνπλ πνιχ 
πςειά επίπεδα, θαη φηαλ βιέπνπλ πξάγκαηα έλα ζψκα ηνπ Λφκνπ ή αλψηεξνο ζίθνπ 
παξέρεη ηελ ελέξγεηα, θαη απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα. 
 
Δ: Δίδα κηα ρξπζαθέληα ιάκςε πάλσ ζην ζώκα ηνπ Γαζθάινπ θαζώο θαη ζηελ ζθηά ηνπ 
Γαζθάινπ, αιιά εμαθαλίζηεθαλ ζηελ ζηηγκή. Τη έγηλε; 
 
Α: Απηφ ήηαλ ην Πψκα ηνπ Λφκνπ κνπ. Θαζψο είκαη εδψ θαη κηιάσ έρσ κηα ζηήιε γθνλγθ 
πάλσ ζην θεθάιη κνπ θαη απηή είλαη ε θαηάζηαζε γηα ην επίπεδν ζην νπνίν είκαη. 
Δμαθαλίζηεθε αθφηνπ αλνηγνθιείζαηε ηα κάηηα ζαο επεηδή δελ μέξαηε πσο λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ην Ρξίην Κάηη. Σξεζηκνπνηήζαηε ηα ζαξθηθά ζαο κάηηα. 
 
Δ: Πσο εθαξκόδνπκε ηηο ππεξθπζηθέο καο ηθαλόηεηεο; 
 
Α: Ξηζηεχσ φηη ζα ήηαλ πξφβιεκα εάλ εθαξκφδαηε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ ζηξαηησηηθή 
επηζηήκε, ζε άιιεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ή γηα θαηαζθνπεία. Ρν ζχκπαλ καο έρεη κηα 
θχζε. Δάλ ε ρξήζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θχζε ηνπ ηφηε νη ηθαλφηεηεο ιεηηνπξγνχλ, θαη 
εάλ δελ ζπκκνξθψλεηαη, νη ηθαλφηεηεο δελ ιεηηνπξγνχλ. Αθφκα θαη εάλ δεηεζεί απφ έλαλ 
άλζξσπν [κε απηέο] λα θάλεη θαιά πξάγκαηα, δελ ζα κπνξέζεη λα επηθέξεη θακία αιιαγή 
ζηα πςειά επίπεδα. Ρν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη είλαη λα ηηο αηζζαλζεί ή λα ηηο 
ληψζεη. Ζ θπζηνινγηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο δελ ζα ππνζηεί κεγάιε δεκηά εάλ 
ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηήζεη κφλν δεπηεξεχνπζεο ηθαλφηεηεο. Δάλ ζέιεη λα αιιάμεη 
νξηζκέλα πξάγκαηα, φζνλ αθνξά ηα πξαγκαηηθά γηγαληηαία πξάγκαηα, δελ είλαη ζην ρέξη 
ηνπ ην εάλ ρξεηάδεηαη ή φρη λα ην θάλεη απηφ, θαζψο ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο δελ 
αθνινπζεί ηελ ζέιεζή ηνπ. Ίζσο ζέιεη λα επηηχρεη νξηζκέλα πξάγκαηα, αιιά ε ηειηθή 
απφθαζε δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ίδην. 
 
Δ: Πσο ε ζπλείδεζε ηνπ αηόκνπ βγαίλεη θαη κπαίλεη ζην ζώκα; 
 
Α: Ζ ζπλείδεζε γηα ηελ νπνία κηιάκε ζπλήζσο βγαίλεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. 
Βέβαηα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ έμνδν κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αιιά κπνξεί λα βγεη απφ 
νπνηνδήπνηε ζεκείν. Γελ είλαη φπσο ιέλε θάπνηεο κέζνδνη, φπσο ην φηη πξέπεη λα βγεη απφ 
ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Κπνξεί λα βγεη απφ ην ζψκα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν. Ρν ίδην 
ηζρχεη γηα ηελ είζνδν ζην ζψκα. 
 
Δ: Υπάξρεη θόθθηλν θσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Τξίηνπ Μαηηνύ κε κηα καύξε ηξύπα ζηελ κέζε. 
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Αλζίδεη γξήγνξα. Αλνίγεηαη ην Τξίην Μάηη κνπ; Κάπνηεο θνξέο ζπλνδεύεηαη από θσο 
αζηεξηώλ θαη αζηξαπέο. 
 
Α: ηαλ βιέπεηε θσο αζηεξηψλ ην Ρξίην Κάηη ζαο θνληεχεη λα αλνίμεη. ηαλ βιέπεηε 
αζηξαπέο θνληεχεη λα αλνίμεη εληειψο. 
 
Δ: Δίδα θόθθηλα θαη πξάζηλα θσηνζηέθαλα ζην θεθάιη θαη ην ζώκα ηνπ Γαζθάινπ. Αιιά 
όηαλ έθιεηζα ηα κάηηα, δελ κπνξνύζα λα δσ ηίπνηα. Τα είδα δηα κέζνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο 
όξαζεο; 
 
Α: Γελ ρξεζηκνπνηήζαηε ηελ πεξηθεξεηαθή φξαζε. Απιά δελ μέξαηε πσο λα δείηε κε ηα 
κάηηα ζαο θιεηζηά, έηζη κπνξνχζαηε λα ην θαηαθέξεηε κφλν κε ηα κάηηα ζαο αλνηρηά. 
Ππρλά νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ήδε αλνηρηφ ηνπο Ρξίην Κάηη. 
Θάπνηεο θνξέο ζα δνπλ πξάγκαηα ηπραία φηαλ ηα κάηηα ηνπο είλαη αλνηρηά, αιιά φηαλ 
ζέινπλ λα θνηηάμνπλ ηα πξάγκαηα πην πξνζεθηηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αξρίδνπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κάηηα ηνπο θαη έηζη ηα πξάγκαηα εμαθαλίδνληαη πάιη. ηαλ δελ δίλεηε 
ζεκαζία ζα ηα δείηε πάιη. 
 
Δ: Ζ θόξε κνπ βιέπεη θάπνηνπο θύθινπο ζηνλ νπξαλό, αιιά δελ κπνξεί λα ηνπο εμεγήζεη 
μεθάζαξα. Τεο δεηήζακε λα θνηηάμεη ην ζύκβνιν ηνπ Τξνρνύ ηνπ Νόκνπ θαη ιέεη όηη γηα 
απηό πξόθεηηαη. Δίλαη ην Τξίην Μάηη ηεο πξαγκαηηθά αλνηρηό; 
 
Α: Κε κηα καηηά ζην έκβιεκα ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ κπνξεί λα αλνηρηεί ην Ρξίην Κάηη ησλ 
παηδηψλ ηα νπνία είλαη έμη ή κηθξφηεξα. Αιιά εζείο [ν ελήιηθαο] δελ πξέπεη λα ην θάλεηε 
απηφ. Ρα παηδηά κπνξνχλ λα ην δνπλ. 
 
Δ: Γελ μέξσ πσο λα ρξεζηκνπνηήζσ ην αλνηρηό Τξίην Μάηη κνπ. Μπνξεί ν Γάζθαινο λα 
κνπ εμεγήζεη παξαθαιώ; 
 
Α: ηαλ ην Ρξίην Κάηη ζαο είλαη εληειψο αλνηρηφ ζα μέξεηε πσο λα ην ρξεζηκνπνηείηε, 
αθφκα θαη αλ δελ μέξαηε πξηλ. ηαλ είλαη θσηεηλφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε, αθφκα θαη 
εθείλνη νη νπνίνη δελ μέξαλε πσο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα ζα μέξνπλ πσο. Ζ φξαζε κέζα 
απφ ην Ρξίην Κάηη ζπκβαίλεη δίρσο πξφζεζε. ηαλ ζέιεηε λα θνηηάμεηε πην πξνζεθηηθά, 
αλαπφθεπθηα ζα έρεηε επηζηξέςεη ζηα κάηηα ζαο θαη ρξεζηκνπνηήζεη ην νπηηθφ λεχξν. Γη 
απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξείηε λα δείηε κε απηφ πιένλ. 
 
Δ: Όηαλ ην Τξίην Μάηη είλαη αλνηθηό, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα δνύκε νιόθιεξν ην ζύκπαλ; 
 
Α: πάξρνπλ επίπεδα φζνλ αθνξά ην άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ. Κε άιια ιφγηα, πφζε 
απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ κπνξείηε λα δείηε εμαξηάηαη απφ ην 
επίπεδφ ζαο. Ρν άλνηγκα ηνπ Ρξίηνπ Καηηνχ ζαο δελ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα δείηε ηα 
πάληα ζην ζχκπαλ. Αιιά ζηαδηαθά ζα αλπςψζεηε ην επίπεδφ ζαο κέζα απφ πεξηζζφηεξε 
θαιιηέξγεηα, κέρξη ην ζεκείν θαηά ην νπνίν ζα θηάζεηε ηελ θψηηζε. Πε απηφ ην ζεκείν ζα 
είζηε ζε ζέζε λα δείηε πεξηζζφηεξα επίπεδα. Αιιά αθφκα θαη ηφηε δελ ππάξρεη εγγχεζε 
φηη απηφ πνπ βιέπεηε είλαη ε Αιήζεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο. Ν Παθηακνχλη ζπλερψο 
βειηίσλε ην επίπεδφ ηνπ θαζψο δίδαζθε ζηελ επνρή ηνπ, έηζη θάζε θνξά πνπ έθηαλε ζε 
έλα λέν επίπεδν αλαθάιππηε φηη απηφ πνπ είρε δηδάμεη πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ νξηζηηθφ. 
Νη νκηιίεο ηνπ ζα άιιαδαλ μαλά κε ην λέν επίπεδν. Γη’ απηφ ηειηθά είπε φηη: «Γελ ππάξρεη 
Λφκνο πνπ λα είλαη νξηζηηθφο». Θάζε επίπεδν έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο. Ήηαλ 
αδχλαηνλ αθφκα θαη γηα εθείλνλ λα αληηιεθζεί ηελ Αιήζεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο. 
Απφ ηελ νπηηθή ελφο θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ, ε ηδέα φηη θάπνηνο ζε απηφλ ηνλ θφζκν 
κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζην επίπεδν ηνπ Ραζαγθάηα είλαη αζχιιεπηε. Μέξνπλ κφλν ην 
επίπεδν ηνπ Ραζαγθάηα θαη δελ μέξνπλ φηη ππάξρνπλ επίπεδα αθφκα πςειφηεξα, έηζη δελ 
κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ ή λα δερηνχλ πξάγκαηα αλψηεξεο θχζεο. Ρν Ραζαγθάηα είλαη έλα 
πνιχ ρακειφ επίπεδν ηνπ Λφκνπ ηνπ Φν. Απηφ ππνλνείηαη απφ ηελ θξάζε: «Ν Κέγαο 
Λφκνο είλαη απέξαληνο». 



87 

  

 
Δ: Υπάξρνπλ πξαγκαηηθά ηα πξάγκαηα πνπ βιέπνπκε ζην ζώκα ζαο; 
 
Α: Βεβαίσο θαη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ‒ φιεο νη δηαζηάζεηο ζρεκαηίδνληαη απφ χιε. Απιψο 
νη δνκέο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηελ δηθή καο. 
 
Δ: Οη πξναηζζήζεηο κνπ γηα ην κέιινλ ζπρλά γίλνληαη αιεζηλέο. 
 
Α: Απηή είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο «πξφβιεςεο» γηα ηελ νπνία έρνπκε κηιήζεη. Γηα ηελ 
αθξίβεηα είλαη ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γλψζεο πεπξσκέλσλ. Ρν γθνλγθ 
ην νπνίν θαιιηεξγνχκε είλαη ζε δηαθνξεηηθή δηάζηαζε φπνπ δελ ππάξρεη έλλνηα ρξφλνπ 
θαη ρψξνπ· είλαη ην ίδην αλεμαξηήησο απφ ην πφζν κεγάιε είλαη ε απφζηαζε ή πφζν 
κεγάινο είλαη ν ρξφλνο. 
 
Δ: Γηαηί εκθαλίδνληαη ρξσκαηηζηνί άλζξσπνη, ν νπξαλόο, θαη εηθόλεο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο άζθεζεο; 
 
Α: Ρν Ρξίην Κάηη ζαο έρεη αλνίμεη. Απηφ πνπ είδαηε αλήθεη ζε άιιε δηάζηαζε. Δθείλε ε 
δηάζηαζε είλαη ρσξηζκέλε ζε επίπεδα, έηζη ίζσο λα είδαηε έλα απφ ηα επίπεδά ηεο. Δίλαη 
ηφζν φκνξθε. 
 
Δ: Άθνπζα έλαλ δπλαηό ζόξπβν θαηά ηελ άζθεζε θαη έλησζα ιεο θαη ην ζώκα κνπ άλνημε 
απόηνκα. Ξαθληθά θαηάιαβα πνιιά πξάγκαηα. Γηαηί; 
 
Α: Δίλαη πην εχθνιν γηα θάπνηνπο λα ην βηψζνπλ απηφ, θαη είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο εθξήγλπηαη θαη αλνίγεηαη. Φηάζαηε ζηελ θψηηζε απφ 
θάπνηεο απφςεηο. Θαηεγνξηνπνηείηαη σο βαζκηαία θψηηζε. ηαλ ηειεηψλεηε κε έλα 
επίπεδν θαιιηέξγεηαο, έλα θνκκάηη εθξήγλπηαη θαη αλνίγεηαη. Δίλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ. 
 
Δ: Κάπνηεο θνξέο ληώζσ όηη δελ κπνξώ λα θνπλεζώ. Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; 
 
Α: Θαηά ην πξσηαξρηθφ ζηάδην θαιιηέξγεηαο ίζσο μαθληθά ληψζεηε φηη δελ κπνξείηε λα 
θνπλήζεηε ην ρέξη ζαο ή θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δίλαη 
επεηδή έρεηε απνθηήζεη κηα ηθαλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη «γθνλγθ αθηλεζίαο». Δίλαη κηα απφ 
ηηο εγγελείο ζαο ηθαλφηεηεο, θαη είλαη ηζρπξή. ηαλ θάπνηνο έρεη θάλεη θάηη θαθφ θαη 
ηξέρεη λα μεθχγεη, κπνξείηε λα πείηε «αθίλεηνο» θαη ζα αθηλεηνπνηεζεί ζηηγκηαία. 
 
Δ: Πόηε κπνξνύκε λα αξρίζνπκε λα ζεξαπεύνπκε άιινπο; Σπλήζηδα λα ζεξαπεύσ ηηο 
αζζέλεηεο άιισλ κε θάπνηα απνηειεζκαηηθόηεηα. Αθόηνπ έκαζα Φάινπλ Γθνλγθ, εάλ νη 
άλζξσπνη έξζνπλ ζε εκέλα γηα ζεξαπείεο, κπνξώ εγώ λα ηνπο ζεξαπεύζσ; 
 
Α: Λνκίδσ φηη γηα εζάο ζε απηήλ ηελ ηάμε ‒αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ αζθήζεσλ ηηο 
νπνίεο αζθήζαηε, ηελ δηάξθεηα πνπ ηηο αζθήζαηε, ή ην εάλ θηάζαηε ην επίπεδν λα 
κπνξείηε λα ζεξαπεχεηε αλζξψπνπο‒ ζε απηφ ην θαηψηεξν επίπεδν, δελ ζέισ λα 
ζεξαπεχεηε αλζξψπνπο θαζψο δελ μέξεηε νη ίδηνη ηη επίπεδν έρεηε θηάζεη. Δάλ ήζαζηαλ 
ηθαλνί λα ζεξαπεχζεηε θάπνηνπο αλζξψπνπο πξηλ, ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη νξζέο ζθέςεηο 
ζαο εθείλε ηελ πεξίνδν έπαημαλ ξφιν, ή ίζσο έλαο πεξαζηηθφο ζίθνπ ζαο βνήζεζε θαζψο ε 
πξάμε πνπ θάλαηε ήηαλ θαιή. Αιιά, αθφκα θαη εάλ ε ελέξγεηα πνπ έρεηε αλαπηχμεη κέζα 
απφ ηελ θαιιηέξγεηα ζαο βνεζά λα θάλεηε θάηη, δελ κπνξεί λα ζαο πξνζηαηέςεη. ηαλ 
θάλεηε ζεξαπεία γηα θάπνηνλ είζαζηε ζην ίδην πεδίν κε ηνλ αζζελή. Κε ηνλ θαηξφ ην 
καχξν ηζη ηνπ αζζελνχο ζα ζαο θάλεη πην άξξσζην απφ φ,ηη είλαη απηφο. Δάλ ξσηήζεηε ηνλ 
αζζελή: «Έρεηο αλαξξψζεη;» ζα ζαο έιεγε, «ιίγν θαιχηεξα». Ρη είδνπο ζεξαπεία είλαη 
απηή; Θάπνηνη δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ ιέλε: «Διάηε αχξην θαη ηελ επφκελε κέξα πάιη. Θα 
θάλνπκε κεξηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο». Θαη ην θάλεη ζε «θχθινπο». Γελ είλαη 
παξαπιάλεζε απηφ; Γελ ζα είλαη ζαπκάζην εάλ απέρεηε απφ ηελ ρνξήγεζε ζεξαπεηψλ 
κέρξη λα θηάζεηε ζε πςειφηεξν επίπεδν; πνηνλ θαη αλ ζεξαπεχζεηε ζα αλαξξψζεη. Θαη 
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ηη σξαία αίζζεζε πνπ ζα έρεη απηφ! Δάλ έρεηε αλαπηχμεη γθνλγθ ζε έλα φρη θαη ηφζν 
ρακειφ επίπεδν, θαη είλαη απφιπηα απαξαίηεην λα παξάζρεηε ζεξαπεία, ηφηε ζα 
μεθιεηδψζσ ηα ρέξηα ζαο θαη ζα θέξσ ζηελ επηθάλεηα ηελ ζεξαπεπηηθή ζαο ηθαλφηεηα. 
Αιιά εάλ πξφθεηηαη λα θαιιηεξγεζείηε πξνο πςειά επίπεδα, λνκίδσ φηη ην θαιχηεξν είλαη 
λα κείλεηε καθξηά απφ ηέηνηα πξάγκαηα. Θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο κνπ παξέρνπλ 
ζεξαπείεο, θαη απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηνπ Ληάθα θαη ζηελ ζπκκεηνρή ζε 
θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο· είλαη ζην πιεπξφ κνπ θαη εθπαηδεχνληαη 
απφ εκέλα, έηζη πξνζηαηεχνληαη θαη δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα. 
 
Δ: Δάλ έρνπκε αλαπηύμεη ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο κπνξνύκε λα ην πνύκε ζε άιινπο; 
 
Α: Γελ είλαη πξφβιεκα λα ην πείηε ζε άιινπο πνπ αζθνχλ Φάινπλ Γθνλγθ, εθφζνλ είζηε 
κεηξηφθξσλ. Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ αζθείζηε φινη καδί είλαη έηζη ψζηε λα κνηξάδεζηε 
εκπεηξίεο θαη λα ζπδεηάηε πξάγκαηα. Βέβαηα, εάλ ζπλαληήζεηε άιινπο αλζξψπνπο νη 
νπνίνη έρνπλ ηθαλφηεηεο κπνξείηε λα ηνπο πείηε. Γελ έρεη πξαγκαηηθά ζεκαζία εθφζνλ δελ 
θαπρηέζηε. Ρα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη εάλ ζέιεηε λα θαπρεζείηε γηα ην πφζν ηθαλφο 
είζαζηε. Δάλ θαπρηέζηε γηα πνιχ θαηξφ νη ηθαλφηεηέο ζαο ζα εμαθαληζηνχλ. Αιιά, εάλ 
απιά ζέιεηε λα κηιάηε γηα θαηλφκελα ηνπ ηζηγθφλγθ θαη λα ζπδεηάηε πξάγκαηα, θαη δελ 
βάδεηε κέζα ηηο δηθέο ζαο αθαηάιιειεο ζθέςεηο, ηφηε ζα έιεγα φηη δελ είλαη πξφβιεκα. 
 
Δ: Οη Βνπδηζηέο κηιάλε γηα ηελ «θελόηεηα» θαη νη Ταντζηέο γηα ηελ «αλππαξμία.» Πσο λα 
ην ζέζνπκε εκείο; 
 
Α: Ζ «θελφηεηα» ηνπ Βνπδηζκνχ θαη ε «αλππαξμία» ηνπ Ραντζκνχ είλαη απνθιεηζηηθέο γηα 
ηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Βεβαίσο θαη εκείο πξέπεη λα θηάζνπκε ζε απηφ ην 
επίπεδν. Κηιάκε γηα θαιιηέξγεηα κε πξφζεζε θαη γηα απφθηεζε γθνλγθ ρσξίο πξφζεζε. 
Θαιιηεξγνχκε ηνλ ραξαθηήξα (ζίλζηλγθ) θαη απαιιαζζφκαζηε απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο, 
έηζη, φπσο θαη λα έρεη, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη ε θελφηεηα θαη ε αλππαξμία. Αιιά 
δελ δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηά. Δπεηδή δείηε ζηνλ πιηθφ θφζκν, ρξεηάδεηαη λα 
βγάδεηε ηα πξνο ην δελ θαη λα έρεηε κηα θαξηέξα. Ξξέπεη λα θάλεηε πξάγκαηα. Ρν λα 
θάλεηε πξάγκαηα αλαπφθεπθηα εκπεξηέρεη ην εξψηεκα ηνπ εάλ απηφ πνπ θάλεηε είλαη 
θαιφ πξάγκα ή θαθφ. Ρη πξέπεη λα θάλνπκε; Απηφ πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη ν ραξαθηήξαο ‒ 
ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ καο. ζν νη ζθέςεηο ζαο είλαη νξζέο θαη ηα 
πξάγκαηα πνπ θάλεηε ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο καο δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα κε 
ηνλ ραξαθηήξα (ζίλζηλγθ). 
 
Δ: Πσο αηζζαλόκαζηε ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξθπζηθώλ καο ηθαλνηήησλ; 
 
Α: Δάλ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο αλαπηχμεηε ηθαλφηεηεο ζα είζαζηε ζε ζέζε 
λα ηηο αηζζαλζείηε. Δάλ δελ έρεηε αθφκα αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο αιιά ην ζψκα ζαο είλαη 
επαίζζεην, ηφηε ζα ππάξμεη ε πηζαλφηεηα λα κπνξείηε λα ηηο αηζζαλζείηε. Δάλ δελ ηζρχεη 
θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ηηο αηζζαλζείηε. Ρν κφλν πξάγκα 
πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα ζπλερίζεηε λα θαιιηεξγείζηε ρσξίο λα έρεηε επίγλσζε γη’ 
απηέο. Δμήληα κε εβδνκήληα ηνηο εθαηφ ησλ καζεηψλ καο έρνπλ ην Ρξίην Κάηη ηνπο 
αλνηρηφ. Μέξσ φηη κπνξνχλ λα δνπλ. Ξαξφιν πνπ δελ ιέλε ηίπνηα, παξαηεξνχλ πξάγκαηα 
κε ηα κάηηα νξζάλνηρηα. Γηαηί ζαο δεηάσ λα αζθείζηε καδί; Θέισ λα κνηξάδεζηε εκπεηξίεο 
θαη λα ζπδεηάηε κεηαμχ ηεο νκάδαο. Αιιά, γηα λα είζηε ππεχζπλνη ζηελ εμάζθεζή καο δελ 
πξέπεη λα κηιάηε ειεχζεξα εθηφο ηεο νκάδαο. Ρν λα κνηξαδφκαζηε αλάκεζά καο θαη λα 
βειηησλφκαζηε καδί είλαη εληάμεη. 
 
Δ: Με ηη κνηάδεη έλα Σώκα ηνπ Νόκνπ; Δγώ έρσ Σώκαηα ηνπ Νόκνπ; 
 
Α: Ρν Πψκα ηνπ Λφκνπ ελφο αλζξψπνπ έρεη ηελ ίδηα φςε κε ηνλ άλζξσπν απηφλ. Γελ έρεηε 
Πψκαηα ηνπ Λφκνπ απηήλ ηελ ζηηγκή. ηαλ ε θαιιηέξγεηά ζαο θηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
επίπεδν ζα έρεηε νινθιεξψζεη ηελ Δληφο ηνπ Λφκνπ ηνπ Ρξηπινχ Θφζκνπ θαιιηέξγεηα θαη 
ζα εηζέιζεηε ζε έλα εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν. Ρφηε κφλν ζα αλαπηχμεηε Πψκαηα ηνπ 
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Λφκνπ. 
 
Δ: Αθόηνπ ηειεηώζεη ην κάζεκα, γηα πόζν δηάζηεκα ηα Σώκαηα ηνπ Νόκνπ ηνπ Γαζθάινπ 
ζα κείλνπλ καδί καο; 
 
Α: ηαλ έλαο καζεηήο μαθληθά αξρίδεη λα θαιιηεξγεί αλψηεξα πξάγκαηα ζεκαηνδνηεί 
κεγάιε θακπή γηα απηφλ. Γελ αλαθέξνκαη ζε αιιαγέο ζηελ ζθέςε ηνπ, αιιά ζην ζχλνιν 
ηνπ αηφκνπ ηνπ. Έηζη φηαλ έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο ιακβάλεη απηφ ην νπνίν δελ ζα 
έπξεπε λα ιάβεη σο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο, γίλεηαη επηθίλδπλν θαη ε δσή ηνπ ζα 
απεηιείηαη. Ρα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ πξέπεη λα ηνπ παξέρνπλ πξνζηαζία. Δάλ δελ 
κπνξνχζα λα ην θάλσ απηφ θαη παξφια απηά δηέδηδα ηνλ Λφκν, ηφηε ζα ήηαλ ην ίδην κε ην 
λα βιάπησ αλζξψπνπο. Ξνιινί δάζθαινη ηνπ ηζηγθφλγθ θνβνχληαη λα δηδάμνπλ 
θαιιηέξγεηα θαη λα ην θάλνπλ απηφ δηφηη δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε πνπ 
ζπλεπάγεηαη. Ρα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ ζα ζαο πξνζηαηεχνπλ κέρξη θαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θψηηζήο ζαο. Δάλ ζηακαηήζεηε ζηα κηζά σζηφζν, ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ 
ζα ζαο εγθαηαιείςνπλ απφ κφλα ηνπο. 
 
Δ: Ο Γάζθαινο ιέεη: «Οη άλζξσπνη κε κέηξηα εγγελή πνηόηεηα θαιιηεξγνύληαη όρη δηα 
κέζνπ ησλ αζθήζεσλ αιιά δηα κέζνπ ηνπ ραξαθηήξα». Δίλαη ζσζηό λα πνύκε όηη εθόζνλ ν 
ραξαθηήξαο (ζίλζηλγθ) ελόο αηόκνπ είλαη πςειόο κπνξεί λα πεηύρεη ηελ Οξζή Δπίηεπμε 
ρσξίο λα θάλεη αζθήζεηο; 
 
Α: Θεσξεηηθά είλαη ζσζηφ. ζν θαιιηεξγείηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο, ε αξεηή κπνξεί λα 
κεηαζρεκαηηζηεί ζε γθνλγθ. Αιιά πξέπεη λα ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο θαιιηεξγεηή. Δάλ δελ 
ην θάλεηε, ην κφλν πξάγκα πνπ κπνξείηε λα πεηχρεηε είλαη ε ζπλερήο ζπγθέληξσζε 
αξεηήο. Ίζσο είζηε ζε ζέζε λα ζπγθεληξψζεηε πνιχ κεγάιε πνζφηεηα αξεηήο ‒ λα 
ζπγθεληξψζεηε αξεηή κέζα απφ ηελ επηκνλή λα είζαζηε νξζφο άλζξσπνο. Πε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ ζεσξείηε ηνλ εαπηφ ζαο σο θαιιηεξγεηή δελ κπνξείηε λα 
πξνρσξήζεηε παξαπέξα, θαζψο δελ ζα έρεηε κάζεη ηνλ Λφκν ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ. 
Θαζψο μέξεηε, έρσ απνθαιχςεη πνιιά πξάγκαηα. Σσξίο ηελ πξνζηαζία ηνπ Γαζθάινπ 
είλαη δχζθνιε ε θαιιηέξγεηα πξνο ηα πςειά επίπεδα. Γελ ζα κπνξνχζαηε λα 
θαιιηεξγεζείηε ζηα πςειά επίπεδα νχηε γηα κηα κέξα. Έηζη, ε επίηεπμε ηεο θψηηζεο δελ 
είλαη ηφζν εχθνιε. Αθφηνπ ν ραξαθηήξαο ζαο έρεη βειηησζεί σζηφζν, κπνξείηε λα 
ζπληαπηηζηείηε κε ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο. 
 
Δ: Πνηα είλαη ε αξρή πίζσ από ηελ ζεξαπεία εμ απνζηάζεσο; 
 
Α: Δίλαη απιφ. Ρν ζχκπαλ κπνξεί λα δηαζηαιεί θαη λα ζπζηαιεί θαη κε παξφκνην ηξφπν 
κπνξνχλ θαη νη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Ξαξακέλσ ζηελ αξρηθή ζέζε θαη δελ θηλνχκαη, 
αιιά νη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ εθπεκθζεί κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε άξξσζηνπο 
αλζξψπνπο ηφζν καθξηά φζν θαη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. [Γηα ηελ ζεξαπεία ελφο 
αλζξψπνπ,] κπνξψ είηε λα εθπέκςσ ηθαλφηεηεο ζηελ δηθή ηνπ ηνπνζεζία ή λα θαιέζσ 
απεπζείαο ηελ ςπρή ηνπ λα έξζεη εδψ. Έηζη ιεηηνπξγεί ε ζεξαπεία εμ απνζηάζεσο. 
 
Δ: Μπνξνύκε λα μέξνπκε πόζα είδε ππεξθπζηθώλ ηθαλνηήησλ ζα αλαπηπρζνύλ; 
 
Α: πάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρηιηάδεο είδε ηθαλνηήησλ. Γελ είλαη ζεκαληηθφ λα 
μέξνπκε πφζα ππάξρνπλ αθξηβψο. Αλ μέξνπκε ηελ ηδέα, αλ μέξνπκε ηνλ Λφκν, είλαη 
αξθεηφ. Ρα ππφινηπα αθήλνληαη γηα εζάο λα θαιιηεξγήζεηε. Ρν λα μέξεηε πάξα πνιιά δελ 
είλαη νχηε απαξαηηήησο αλαγθαίν νχηε θαιφ γηα εζάο. Ν ζίθνπ [θαηά παξάδνζε] ςάρλεη 
γηα καζεηή, θαη ηνλ παίξλεη καδί ηνπ, αιιά ν καζεηήο δελ γλσξίδεη ηίπνηα. Θαη νχηε ηνπ 
ιέγεηαη θάηη. Δλαπφθεηηαη ζηνλ ίδην λα θαηαιάβεη ηη γίλεηαη. 
 
Δ: Όηαλ θιείλσ ηα κάηηα κνπ ζηελ ηάμε κπνξώ λα ζαο δσ λα δηδάζθεηε πάλσ ζηελ ζθελή. 
Τν πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηόο ζαο είλαη καύξν. Ζ έδξα είλαη επίζεο καύξε. Τν ύθαζκα πίζσ 
ζαο είλαη ξνδ. Μεξηθέο θνξέο πεξηθιείεζηε από πξάζηλν θσο. Τη ζπκβαίλεη; 
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Α: Δίλαη δήηεκα ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν βξίζθεζηε. ηαλ ην Ρξίην Κάηη έρεη κφιηο αλνίμεη 
ζα αληηιακβάλεζηε ην ιεπθφ σο καχξν θαη ην καχξν σο ιεπθφ. Αθνχ ην επίπεδφ ζαο έρεη 
βειηησζεί ιίγν ηα πάληα πνπ βιέπεηε ζα είλαη ιεπθά. Κεηά απφ πεξαηηέξσ βειηίσζε ζα 
είζαζηε ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηείηε φια ηα ρξψκαηα. 
 

5. Γπζθνιίεο 
 
Δ: Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε πεξηέρνπλ δνθηκαζίεο θαλνληζκέλεο από ηνλ Σίθνπ 
γηα ηνπο καζεηέο ηνπ; 
 
Α: Θα κπνξνχζαηε λα ην πείηε απηφ. Δίλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα βειηησζεί ν ραξαθηήξαο 
ζαο. Αο 
 ππνζέζνπκε φηη ν ραξαθηήξαο ζαο δελ έρεη θηάζεη ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη: κπνξείηε 
ηφηε λα θσηηζηείηε θαη λα θηάζεηε ζηελ επηηπρία; Θα ιεηηνπξγήζεη εάλ ζηείινπκε έλαλ 
καζεηή ηνπ δεκνηηθνχ ζην παλεπηζηήκην; Γελ ην λνκίδσ! Δάλ ζαο αθήλακε λα 
θαιιηεξγεζείηε ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν ελψ ν ραξαθηήξαο ζαο δελ είρε πξαγκαηηθά 
βειηησζεί, ελψ δελ ζα κπνξνχζαηε αθφκα λα πάξεηε νηηδήπνηε ειαθξά, θαη φηαλ δελ ζα 
κπνξνχζαηε λα εγθαηαιείςεηε ηίπνηα, ηφηε ίζσο λα πξνθαινχζαηε θαζαξίεο κε ηα 
θσηηζκέλα φληα γηα ςηινπξάγκαηα. Απηφ είλαη αλεπίηξεπην! Γηα απηφ δίλνπκε ηφζε 
έκθαζε ζηνλ ραξαθηήξα. 
 
Δ: Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπζθνιίεο ελόο θαιιηεξγεηή θαη ζε απηέο ηηο νπνίεο 
πεξλάλε νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη; 
 
Α: Γελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά. Νη δπζθνιίεο ζαο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ πνξεία 
ζαο σο θαιιηεξγεηήο. Νη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη πιεξψλνπλ γηα ην θάξκα ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, έηζη φινη έρνπλ δπζθνιίεο. Αιιά, ην λα είζηε θαιιηεξγεηήο δελ 
ζεκαίλεη φηη δελ ζα έρεηε δπζθνιίεο θαη φηη απηφ ην άηνκν, θαζψο είλαη θαζεκεξηλφο 
άλζξσπνο, ζα ηηο έρεη. Δίλαη ην ίδην θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Απιά νη δπζθνιίεο ζαο 
ξπζκίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο βειηίσζεο ηνπ ραξαθηήξα ζαο, ελψ νη δηθέο ηνπ 
ξπζκίδνληαη γηα λα μεπιεξψζεη ην θαξκηθφ ηνπ ρξένο. Ζ αιήζεηα ηνπ πξάγκαηνο είλαη φηη 
νη δπζθνιίεο είλαη ην θάξκα ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηψ γηα λα βειηηψζσ ηνλ 
ραξαθηήξα ελφο καζεηή. 
 
Δ: Δίλαη παξόκνηεο νη δπζθνιίεο κε ηηο νγδόληα κία δπζθνιίεο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ην 
ηαμίδη πξνο ηελ Γύζε γηα ηελ απόθηεζε ησλ Γξαθώλ; 
 
Α: πάξρεη θάπνηα νκνηφηεηα. Νη δσέο ησλ θαιιηεξγεηψλ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Γελ ζα 
έρεηε νχηε πάξα πνιιέο νχηε πνιχ ιίγεο δπζθνιίεο, θαη δελ ζα ππάξμνπλ απαξαίηεηα 
νγδφληα κία απφ απηέο. Δμαξηάηαη απφ ην πφζν ςειά κπνξείηε λα θαιιηεξγεζείηε κε βάζε 
ηελ εγγελή ζαο πνηφηεηα· έρεη ξπζκηζηεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν πνπ ίζσο επηηχρεηε. Νη 
θαιιηεξγεηέο ζα βηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ πάλησλ πνπ νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη έρνπλ αιιά πνπ νη θαιιηεξγεηέο δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ. Δίλαη 
πξάγκαηη δχζθνιν. Θα ζθεθηνχκε ηξφπνπο γηα λα ζαο θάλνπκε λα εγθαηαιείςεηε φια 
απηά ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθεηε δχζθνιν λα εγθαηαιείςεηε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
βειηηψλεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο. 
 
Δ: Τη γίλεηαη εάλ ελώ αζθνύκαζηε ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ θαθό; 
 
Α: Ρν Φάινπλ Γθνλγθ δελ θνβάηαη θαθφ απφ άιινπο αλζξψπνπο. Πην αξρηθφ ζηάδην έρεηε 
ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ κνπ λα ζαο πξνζηαηεχνπλ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα 
ζπλαληήζεηε απνιχησο ηίπνηα. Γελ είλαη φηη κπνξείηε λα αλαπηχμεηε γθνλγθ ελψ θάζεζηε 
ζηνλ θαλαπέ φιε ηελ εκέξα πίλνληαο ηζάη. Θάπνηεο θνξέο, φηαλ ζπλαληάηε δπζθνιίεο, 
θσλάδεηε ην φλνκά κνπ θαη κε βιέπεηε αθξηβψο κπξνζηά ζαο, αιιά είλαη πηζαλφλ λα κελ 
ζαο βνεζήζσ, θαζψο ε δπζθνιία απηή είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη λα ππεξληθήζεηε. Αιιά 
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φηαλ είζηε πξαγκαηηθά ζε θίλδπλν ζα ζαο βνεζήζσ. Ξξαγκαηηθφο φκσο θίλδπλνο δελ ζα 
ππάξμεη θαλνληθά, θαζψο ν δξφκνο ζαο έρεη αιιαρηεί θαη ηίπνηα δελ επηηξέπεηαη λα ζπκβεί 
θαηά ηχρε. 
 
Δ: Πσο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο; 
 
Α: Ρν έρσ ηνλίζεη μαλά θαη μαλά: Λα δηαθπιάζζεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο! Δάλ βεβαησζείηε 
φηη δελ ρεηξίδεζηε ηα πξάγκαηα ιαζεκέλα, ηφηε είλαη θαιφ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αιεζηλφ 
γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηαπαηάεη ηα ζπκθέξνληά ζαο γηα θάπνηνλ ιφγν, δηφηη αλ 
αληηπαιέςεηε σο θαλνληθφο άλζξσπνο, ηφηε είζηε έλαο θαλνληθφο άλζξσπνο. Δίζαζηε 
θαιιηεξγεηήο, έηζη δελ πξέπεη λα ρεηξίδεζηε ηα πξάγκαηα θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Ρα 
πξάγκαηα ηα νπνία ζπλαληάηε θαη ηα νπνία πξνθαινχλ ηνλ ραξαθηήξα ζαο απνζθνπνχλ 
ζηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ζαο. πάξρνπλ γηα λα θαλεί πσο ηα αληηκεησπίδεηε θαη ην 
εάλ κπνξείηε λα δηαηεξείηε θαη λα βειηηψλεηε ηνλ ραξαθηήξα ζαο κέζα απφ απηφ ην 
πξάγκα. 
 
 

6. Γηαζηάζεηο θαη αλζξσπφηεηα 
 
Δ: Πόζα επίπεδα δηαζηάζεσλ ππάξρνπλ ζην ζύκπαλ; 
 
Α: Πχκθσλα κε απηά πνπ μέξσ, ν αξηζκφο ησλ ζηξσκάησλ ησλ δηαζηάζεσλ ζην ζχκπαλ 
είλαη ακέηξεηνο. ζνλ αθνξά ηελ χπαξμε άιισλ δηαζηάζεσλ, ηη ππάξρεη ζε απηέο ηηο 
άιιεο δηαζηάζεηο, θαη πνηνο δεη εθεί, είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν λα μέξνπκε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα επηζηεκνληθά κέζα. Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε δελ έρεη θέξεη 
ζην θσο πιηθέο απνδείμεηο γηα απηέο. Υζηφζν θάπνηνη δάζθαινη ηζηγθφλγθ θαη άλζξσπνη 
πνπ θαηέρνπλ ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα δνπλ άιιεο δηαζηάζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη 
άιιεο δηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ κφλν απφ ην Ρξίην Κάηη, φρη απφ ην αλζξψπηλν 
ζαξθηθφ κάηη. 
 
Δ: Κάζε δηάζηαζε έρεη ηε θύζε Αιήζεηα, Καινζύλε θαη Αλεθηηθόηεηα; 
 
Α: Λαη, θάζε δηάζηαζε έρεη ηε θχζε Αιήζεηα, Θαινζχλε, Αλεθηηθφηεηα. Νη άλζξσπνη νη 
νπνίνη ζπκκνξθψλνληαη κε απηήλ ηελ θχζε είλαη θαινί άλζξσπνη, ελψ απηνί πνπ ηελ 
παξαβηάδνπλ είλαη θαθνί. Δθείλνη νη νπνίνη ζπληαπηίδνληαη καδί ηεο επηηπγράλνπλ ην Ράν. 
 
Δ: Από πνπ ήξζε ε αξρηθή αλζξσπόηεηα; 
 
Α: Ρν αξρηθφ ζχκπαλ δελ είρε ηφζν πνιιά θάζεηα θαη νξηδφληηα επίπεδα. Ήηαλ πνιχ αγλφ. 
Κε ηελ πάξνδν ηελ αλάπηπμεο θαη ηεο θίλεζήο ηνπ παξήρζε ε δσή. Απηή ήηαλ πνπ 
απνθαινχζακε πξσηαξρηθφηεξε δσή. Ήηαλ ζπληαπηηζκέλε κε ην ζχκπαλ, θαη ηίπνηα θαθφ 
δελ ππήξρε. ληαο ζπληαπηηζκέλε κε ην ζχκπαλ ζήκαηλε φηη ήηαλ ίδηα κε ην ζχκπαλ, 
έρνληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζχκπαληνο. Θαζψο ην ζχκπαλ αλαπηπζζφηαλ θαη 
εμειηζζφηαλ, θάπνηνη νπξάληνη παξάδεηζνη εκθαλίζηεθαλ. Αξγφηεξα, φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο δσέο εκθαλίζηεθαλ. Κηιψληαο κε ηνπο φξνπο ηνπ ρακεινχ καο επηπέδνπ, 
δηακνξθψζεθαλ θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο ακνηβαίεο αιιειεπηδξάζεηο 
αλαπηχρζεθαλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, θάπνηα άηνκα 
άιιαμαλ, απνκαθξπλφκελα φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θχζε ηνπ ζχκπαληνο. Έγηλαλ φρη 
θαη ηφζν θαινί, θαη έηζη νη ππεξθπζηθέο ηνπο δπλάκεηο εμαζζέληζαλ. Έηζη ινηπφλ, νη 
θαιιηεξγεηέο ηνλίδνπλ ηελ «επηζηξνθή ζε απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ», πνπ ζεκαίλεη ηελ 
επηζηξνθή ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. ζν πςειφηεξν ην επίπεδν, ηφζν πην ζπληαπηηζκέλν 
είλαη κε ην ζχκπαλ θαη ηφζν ηζρπξφηεξε ε δχλακή ηνπ. Δθείλν ηνλ θαηξφ, θάπνηεο δσέο 
έγηλαλ θαθέο θαζψο ην ζχκπαλ εμειηζζφηαλ, σζηφζν δελ κπνξνχζαλ λα θαηαζηξαθνχλ. 
Έγηλαλ ινηπφλ ζρέδηα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 
ζπληαπηηζηνχλ θαη πάιη κε ην ζχκπαλ. Πηάιζεθαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν γηα λα αληέμνπλ 
κεξηθέο δπζθνιίεο θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Αξγφηεξα άλζξσπνη ζπλέρηδαλ λα 
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έξρνληαη ζε απηφ ην επίπεδν. Ρφηε έλαο δηαρσξηζκφο ζπλέβε ζε απηφ ην επίπεδν. Ρφηε 
άλζξσπνη πνπ ν ραξαθηήξαο ηνπο είρε ραιάζεη δελ κπνξνχζαλ λα κέλνπλ άιιν ζε απηφ ην 
επίπεδν θαη έηζη έλα άιιν, αθφκα ρακειφηεξν επίπεδν δεκηνπξγήζεθε. Ππλερίζηεθε έηζη 
κε ηελ ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε φιν θαη ρακειφηεξσλ επηπέδσλ, κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ 
επηπέδνπ ην νπνίν ε ζχγρξνλε αλζξψπηλε θπιή θαηαιακβάλεη. Απηή είλαη ε πξνέιεπζε 
ηεο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο θπιήο. 
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Ιεμηθφ Όξσλ 
 
 
 
1 Δμήγεζε ηνπ φξνπ αθνινπζεί ζην θείκελν.  
Πεκείσζε: Απηή θαη φιεο νη επφκελεο ππνζεκεηψζεηο, είλαη πξνζζήθε ηνπ κεηαθξαζηή.  
 
2 Ρν «Φάινπλ» κεηαθξάδεηαη σο «Ρξνρφο ηνπ Λφκνπ», θαη ην «Γθνλγθ» σο «εμάζθεζε», 
«ηζηγθφλγθ» ή «ελέξγεηα».  
 
3 Έλα εηδηθφ είδνο ελέξγεηαο. 
 
4 Νη «κεζεκβξηλνί» δεκηνπξγνχλ έλα δίθηπν θαλαιηψλ ελέξγεηαο ζην ζψκα, πνπ ιέγεηαη 
φηη θέξεη ηελ ελέξγεηα ηζη. Θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παξαδνζηαθή θηλεδηθή ηαηξηθή 
θαη ζθέςε. 
 
5 Απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηεί έλαλ δηαθνξεηηθφ θηλεδηθφ ραξαθηήξα απφ ην qi, αιιά 
πξνθέξεηαη ην ίδην. 
 
6 Πηελ ηαντζηηθή παξάδνζε, εμσηεξηθέο αιρεκηζηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
παιηά σο κεηαθνξέο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπίλνπ 
ζψκαηνο. 
 
7 Βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηεο κχηεο. 
 
8 (Shi-fu) Θνηλφο θηλεδηθφο φξνο γηα έλαλ δάζθαιν δηαινγηζκνχ ή πνιεκηθψλ ηερλψλ, 
παξφκνηνο κε ηνλ «ζελζέη» ζηα Ηαπσληθά. Ζ ιέμε απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην έλα 
ζεκαίλεη «δάζθαινο», ην άιιν «παηέξαο». 
 
9 Πηελ θηλεδηθή ζθέςε, απηφ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θάησ θνηιηαθήο 
ρψξαο, ζηελ νπνία παξάγεηαη έλα ελεξγεηαθφ «ειημίξην» κέζσ αζθήζεσλ δηαινγηζκνχ. 
 
10 Κεηαθξάδεηαη πεξίπνπ σο «Κέγαο Ρξφπνο Θαιιηέξγεηαο ηνπ Ρξνρνχ ηνπ Λφκνπ». 
 
11 Ρδελ ζεκαίλεη «αιεζηλφ, αιήζεηα, πξαγκαηηθφ», Παλ ζεκαίλεη «ζπκπφληα, θαινζχλε», 
Οελ ζεκαίλεη «αλεθηηθφηεηα, αληνρή, ππνκνλή, θαξηεξηθφηεηα, απηνέιεγρνο». 
 
12 Ρν ζχκβνιν ηνπ ηαντζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε Γχζε σο 
ζχκβνιν «γηλ-γηαλγθ». 
 
13 Έλαο ηαντζηηθφο φξνο γηα ηελ επίθπζε. 
 
14 Πηελ θηλεδηθή ζθέςε θαη ηαηξηθή, ππάξρνπλ θαη απηνί πέξαλ ησλ δψδεθα Θαλνληθψλ 
Κεζεκβξηλψλ. 
 
15 Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πεξηλένπ. 
 
16 Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. 
 
17 Πηελ θηλεδηθή ζθέςε, δχν αληίζεηεο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο πξσηαξρηθέο δπλάκεηο πνπ 
ππάξρνπλ ζε φιελ ηε δσή θαη ηελ χιε. Γηα παξάδεηγκα, ζειπθφ (γηλ) θαη αξζεληθφ 
(γηαλγθ), εκπξφο κέξνο ηνπ ζψκαηνο (γηλ) θαη πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο (γηαλγθ). 
 
18 Ραντζηηθέο κεηαθνξέο γηα δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αιρεκείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
θάπνηεο πξαθηηθέο. 
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19 «Κέγαο Ρξφπνο» ή «Κέγαο Λφκνο», ζπληνκφηεξν φλνκα γηα ην Φάινπλ Ληάθα. 
 
20 Κηα πξνζσπηθφηεηα ηεο αξραηφηεηαο, πνπ ζπλήζσο ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηνπ Ραντζκνχ. 
 
21 Σαξαθηήξαο ζε έλα γλσζηφ θηλεδηθφ κπζηζηφξεκα, γλσζηφο γηα ηελ αδπλακία θαη 
αλνεζία ηνπ. 
 
22 (Ξξνθέξεηαη «θφα ηδαλ ηζηέλ-ζφνπ θα») 
 
23 Νη ζηίρνη απαγγέιινληαη κία κφλν θνξά ζηα Θηλέδηθα, πξηλ απφ θάζε άζθεζε. Θάζε 
άζθεζε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο πνπ κπνξείηε λα πείηε ή απιά λα 
ηνπο αθνχζεηε ζηελ θαζέηα ησλ αζθήζεσλ. Νη παξαθάησ κεηαθξάζεηο παξέρνληαη κφλν 
σο βνήζεκα θαη φρη γηα απαγγειία. 
 
24 («ζαλ-ζαλ ρν-η») Λνπο θαη ζψκα ελψλνληαη. 
 
25 («ληνλγθ-ηδηλγθ ζνπέη-ηδη») Θηλεζείηε ή ζηακαηήζηε ζχκθσλα κε ηνπο ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο. 
 
26 («ληηλγθ-ηηέλ ληνπ-ηδνπλ») Τειφο φζν ν νπξαλφο θαη αζχγθξηηα επγελήο.  
 
27 («ηζηέλ-ζν θφα-ιη») Έλαο Φν κε ρίιηα ρέξηα ζηέθεηαη φξζηνο. 
 
28 («ιηαλγθ-ζφνπ ηδηέ-γηλ») 
 
29 («κη-ια ζαλ-γηαν») 
 
30 Κηα θαηεγνξία Φν. 
 
31 («Ονπ-ιάη γθνπάλ-ληηλγθ») 
 
32 («ζνπάλγθ-ζφνπ ρν-ζνπ») Δπίζεο γλσζηφ σο ε κάληξα αληδάιη. 
 
33 Ζ ζέζε ησλ δαρηχισλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ φηαλ ηα ρέξηα δελ αθνπκπνχλ 
κεηαμχ ηνπο. Πε απηήλ ηε ζέζε, νη παιάκεο είλαη αλνηρηέο θαη ηα δάρηπια ραιαξά, αιιά 
ίζηα. Ρν κεζαίν δάρηπιν θάζε ρεξηνχ είλαη ραιαξφ έηζη ψζηε λα πεγαίλεη ιίγν πξνο ην 
θέληξν ηεο παιάκεο. 
 
34 («ηδαλγθ-ηδδ ηζηέλ-θνπλ»)  
 
35 («ηδηλ-ρφνπ θαλ-ζαλ») 
 
36 («ζνπάλγθ-ινλγθ ζηα-ράη») 
 
37 («πνπ-ζα θνπ-ιηελ») 
 
38 («ιφα-ραλ κπέη-ζαλ») 
 
39 Δδψ, απηφο ν φξνο αλαθέξεηαη ζηνπο πνιεκηζηέο αθνινχζνπο ελφο Φν. 
 
40 («ηδηλγθ-γθαλγθ πάη-ζαλ») 
 
41 («ληηέ-θφνπ ζηάνπ-θνπ») 
 
42 («θα-ινπλ ηδνπάλγθ θα») 
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43 («ζαλγθ-ρνπέη ηδαλγθ-ιη») Ζ ζνθία απμάλεηαη θαη νη δπλάκεηο εληζρχνληαη. 
 
44 («ξνλγθ-ζηλ ηζηλγθ-ηη») Ζ θαξδηά ελαξκνλίδεηαη θαη ην ζψκα ειαθξαίλεη. 
 
45 («ζο-κηάνπ ζο-γνπ») Παλ ζε κηα ππέξνρε θαη θσηηζκέλε θαηάζηαζε. 
 
46 («θα-ινπλ ηζνπ-ηζη») Ρν Φάινπλ αξρίδεη λα ζεθψλεηαη. 
 
47 («ηφνπ-ηζηέλ κπάνπ-ινπλ») 
 
48 («θνπ-ηζηέλ κπάνπ-ινπλ») 
49 («ηφνπ-ληηλγθ κπάνπ-ινπλ») 
 
50 («ιηαλγθ-ηζα κπάνπ-ινπλ») 
 
51 («γθνπάλ-ηνλγθ ιηαλγθ-ηδη θα») 
 
52 («ηδηλγθ-ρνπά κπαλ-ηη») Ρν ζψκα εμαγλίδεηαη. 
 
53 («θα-θάη ληηλγθ-ληη») Ν Λφκνο μεθιεηδψλεη ηα άλσ θαη θάησ ελεξγεηαθά πεξάζκαηα. 
 
54 («ζηλ-ηζη η-καλγθ») Ζ θαξδηά είλαη θαινζπλάηε θαη ε ζέιεζε ηζρπξή. 
 
55 («ηνλγθ-ηηέλ ηζα-ληη») Φηάλνληαο ζην δελίζ ηνπ νπξαλνχ θαη ζην λαδίξ ηεο γεο. 
 
56 («ληαλ-ζφνπ ηζνλγθ-γθνπάλ») 
 
57 («ζνπάλγθ-ζφνπ ηζνλγθ-γθνπάλ») 
 
58 («ζνπάλγθ-ζφνπ ηνπέη-ληνλγθ θα-ινπλ») 
 
59 («θα-ινπλ ηδφνπ-ηηέλ θα») 
 
60 («ζηνπέλ-θα ηδδ-ζηνπ») Ν πεξηζηξεθφκελνο Λφκνο θηάλεη ην θελφ. 
 
61 («ζηλ-ηζηλγθ ζζο-γηνπ») Ζ θαξδηά είλαη θαζαξή ζαλ αγλφο λεθξίηεο. 
 
62 («θαλ-κπαλ γθνπέη-ηδνπλ») Δπηζηξέθνληαο ζηνλ αξρηθφ, αιεζηλφ εαπηφ. 
 
63 («γηννπ-γηννπ ζζο-ηζη») Αηζζάλεζηε ειαθξχο, ζαλ λα αησξείζηε. 
 
64 («ζαλ-ηνλγθ ηδηα-ηζη θα») 
 
65 («γηφνπ-η γνπ-η») Παλ κε πξφζεζε, φκσο ρσξίο πξφζεζε. 
 
66 («γηλ-ζνπέη ηδη-ηζη») Νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ αθνινπζνχλ ηνπο ελεξγεηαθνχο 
κεραληζκνχο. 
 
67 («ζζο-θνλγθ θέη-θνλγθ») Παλ άδεηνο, φκσο φρη άδεηνο. 
 
68 («ληνλγθ-ηδηλγθ ξνπ-γη») Θηλεζείηε ή αθηλεηνπνηεζείηε κε επθνιία. 
 
69 Θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ζψκα δελ ρξεηάδεηαη θαγεηφ θαη λεξφ. 


