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Πρόλογοσ 
Το μικρό τοφτο πόνθμα πραγματεφεται τα ςταδία θ τα επίπεδα από τα οποία 
παίρνει ο εξελιςςόμενοσ άνκρωποσ, τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια ποφ ςυναντά, τον 
τρόπο ανάπτυξθσ τοφ πραγματικοφ μζςα του και τθσ αποβολισ τοφ ψεφτικου θ 
επίκτθτου και τελικά τθν ζνωςθ του με το Ρρϊτο Αίτιο. 
Ρροτιμιςαμε να παρουςιάςουμε ςε πολφ απλι μορωι αυτό το δφςκολο κζμα 
ακριβϊσ επειδι είναι τόςο δφςκολο. Θ απλοποίθςθ αυτι ίςωσ να μθν ευχαριςτιςει 
τον διανοθτικό αναγνϊςτθ, κα ικανοποιιςει, ωςτόςο, ςίγουρα, τον άνκρωπο ποφ 
αγωνίηεται να βρει ζναν πρακτικό τρόπο για να καταπιαςτεί με το εςωτερικό του. 
Με τθν ελπίδα ότι οι άνκρωποι ποφ τείνουν προσ τθν εςωτερικι εξζλιξθ δεν είναι 
τόςο ολιγάρικμοι όςο γενικά πιςτεφεται, παραδίνουμε αυτό το εγχειρίδιο ςτο 
αναγνωςτικό κοινό. 
 
Η μία κατεφθυνςη 
Ο άνκρωποσ ποφ είναι προικιςμζνοσ με διαιςκθτικι ςκζψθ και ευαίςκθτο ςυναί-
ςκθμά δεν είναι δυνατό να μθν αντιλθωκεί ότι τα πάντα μζςα ςτο ςφμπαν ποφ 
ηοφμε, ξεκινοφν από κάπου και επιςτρζωουν εκεί, αωοφ πρϊτα διαγράψουν ζνα 
κφκλο μεταμορωϊςεων καί αλλαγϊν. 
Μ' άλλα λόγια, βρίςκεται μπροςτά ς' ζνα τεράςτιο ςχζδιο «κυκλοωορίασ», ςζ 
μακροςκοπικι και μικροςκοπικι κλίμακα. 
Γφρω του βλζπει το ορυκτό, το ωυτικό, το ηωικό, το ανκρϊπινο βαςίλειο να 
διαγράωουν τοφσ κφκλουσ τουσ. Στο ςτερζωμα βλζπει τα ουράνια ςϊματα να 
κάνουν το ίδιο, περνϊντασ από τισ διάωορεσ ωάςεισ τθσ κοςμογονίασ του. Καί θ 
ευαιςκθςία του διαπιςτϊνει ότι τα πάντα ςυνδζονται μυςτικά μεταξφ τουσ. Δεν τοφ 
ωαίνεται κακόλου παράξενο π.χ. αν ζνασ ςοφπερ νόβα ςυνδζεται μυςτικά με τον 
κόςμο των εντόμων ι ακόμα καί τϊν ιϊν. Καί νιϊκει ότι θ μυςτικι αυτι ςφνδεςθ 
διαςταυρϊνεται με άπειρεσ άλλεσ, ενδιάμεςεσ, διαςυνδζςεισ, οριηόντιεσ και 
κάκετεσ. 
Αυτοφ τοφ είδουσ ο άνκρωποσ βλζπει το κάκε βαςίλειο και το κάκε «πολίτθ» τοφ 
κάκε βαςιλείου, ςαν ωορζα επιδράςεων από τα βαςίλεια ποφ βρίςκονται επάνω ι 
κάτω από το δικό του. Και αωοφ διαπιςτϊςει αφτθ τθν τεράςτια κλιμάκωςθ τοφ 



ςφμπαντοσ ςε οκτάβεσ ανάπτυξθσ και ςφμπτυξθσ, κα κελιςει αςωαλϊσ να βρει 
ποιά είναι θ δικι του, ατομικι κζςθ μζςα ς’ αυτιν τθν κλιμάκωςθ, κακϊσ και τθν 
ιδιαίτερθ κζςθ τοφ ανκρϊπινου γζνουσ μζςα ς αυτιν. 
Επόμενο είναι λοιπόν, να κελιςει να ξεχωρίςει τα ςκαλοπάτια αυτισ τθσ τεράςτιασ 
Κοςμικισ κλίμακασ ςφμωωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τοφ κάκε βαςίλειου-
ορυκτοφ, ωυτικοφ, ηωικοφ, ανκρϊπινου, πλανθτικοφ, θλιακοφ, γαλαξιακοφ κ.ο.κ. Καί 
αςωαλϊσ κα ςτακεί ιδιαίτερα ςτα δφο βαςίλεια ποφ πλαιςιϊνουν το ανκρϊπινο 
δθλ. ςτο ηωικό, από κάτω και ςτο πλανθτικό, από πάνω. 
Ροιά δζςμθ αόρατων επιδράςεων ωκεί το ηωικό βαςίλειο ςτο ξεδίπλωμά του, ποιζσ 
δυνάμεισ κάνουν το ίδιο για τθν πλανθτικι ηωι; Και ςε τί μοιάηει ο άνκρωποσ με τα 
δφο βαςίλεια ποφ τον πλαιςιϊνουν; Τί κοινό τον ςυνδζει με τα ηϊα και τί με τθν 
πλανθτικι ηωι; Και τί είναι εκείνο ποφ δεν ανικει οφτε ςτο ζνα οφτε ςτο άλλο 
βαςίλειο, άλλα είναι κακαρά δικό του, αποκλειςτικά ανκρϊπινο; 
Αν αυτζσ οι διαπιςτϊςεισ πυκνϊςουν, ο άνκρωποσ μασ κα νιϊςει ότι είναι χρζοσ 
του να ειςδφςει ςτο βάκοσ των πραγμάτων, αναηθτϊντασ, πρϊτα και κφρια, τθν 
κακαρά ανκρϊπινθ ποιότθτα για να τθν αναπτφξει. Ύςτερα, τόςον τθν πλανθτικι, 
προσ τθν οποία ίςωσ τείνει να εξελιχκεί το κακαρά ανκρϊπινο ςτοιχείο, όςον και 
τθν ηωικι, ιδιαίτερα επειδι, πρϊτα, το κακαρά ανκρϊπινο ςτοιχείο βρίςκεται 
ςυνικωσ βυκιςμζνο μζςα ςτθν ηωικι ωφςθ και φςτερα, επειδι θ γενικι προκατά-
λθψθ επιμζνει να βλζπει τον άνκρωπο μόνον ςαν ζνα ανϊτερο είδοσ ηϊου. 
Και ενϊ εφκολα κα καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι το κοινό του ςθμείο με το ηωικό 
βαςίλειο είναι το ςϊμα του και οι ςωματικζσ του λειτουργίεσ, τισ άλλεσ δφο ποιο-
τθτεσ, τθν κακαρά ανκρϊπινθ και τθν πλανθτικι, κα πρζπει να ψάξει να τισ βρει 
μζςα του. Αυτό ςθμαίνει ότι μόνο θ ζρευνα γφρω από το ςϊμα ( το ηωικό μζροσ τοφ 
ανκρϊπου ) ανικει ςτθν ορατι και απτι περιοχι. Τα άλλα δφο ςυνκετικά του μζρθ - 
ανκρϊπινο και πλανθτικό - βρίςκονται ςε κάποιαν αόρατθ περιοχι μζςα του. 
Ζτςι, κα αρχίςει να αποκτά ςυνείδθςθ τθσ τριπλισ του ωφςθσ. Αργότερα, ίςωσ αρχί-
ςει να υποπτεφεται ότι κάτι παρόμοιο ςυμβαίνει και ςτα βαςίλεια ποφ τον πλαι-
ςιϊνουν. Το ηϊο π.χ. ςτο ανϊτερο μζροσ του ίςωσ να αγγίηει το κατϊτερο μζροσ του 
ανκρϊπινου βαςιλείου. 
Ενϊ με το κάτω μζροσ του αγγίηει ίςωσ το ανϊτερο μζροσ του ωυτικοφ βαςιλείου. 
Ενδιάμεςα ωςτόςο, ίςωσ υπάρχει ζνα ςτοιχείο κακαρά ηωικό. Αν ο άνκρωποσ μασ 
κοιτάξει πιο κάτω, ίςωσ διαπιςτϊςει ότι και τα ωυτά ζχουν τριπλι υπόςταςθ, αωοφ 
ςυναλλάςςονται με τα ηωικό βαςίλειο, από τθ μια, και με τα ορυκτά, από τθν άλλθ, 
χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι τα ωυτά δεν διακζτουν ζνα ενδιάμεςο ςτοιχείο, κακαρά 
δικό τουσ. ’Αλλά τότε ίςωσ και το πλανθτικό βαςίλειο να ζχει μια κάτω πλευρά ποφ 
τθν μοιράηεται με το ανκρϊπινο βαςίλειο, μια επάνω πλευρά ποφ τθν μοιράηεται με 
τον ιλιο και μιαν ενδιάμεςθ πλευρά, κακαρά δικι του. Μιπωσ, τότε ιςχφει το ίδιο 
και για τον ιλιο και για όλα τα ςκαλοπάτια τθσ Δθμιουργίασ; 
Αλλά αωοφ ο πλανθτικόσ κόςμοσ δζχεται Εμζςα δθλ. πακθτικά, επιδράςεισ από τον 
ιλιο, ενϊ, από τθν άλλθ, επιδρά άμεςα, δθλαδι ενεργθτικά, ςτον άνκρωπο, μιπωσ 
ο άνκρωποσ δζχεται ζτςι ζμμεςα, μζςα από τον πλανθτικό κόςμο, τισ θλιακζσ 
επιδράςεισ; Και μιπωσ δζχεται ζμμεςα, με ωορζα το ηωικό βαςίλειο, επιδράςεισ 
από το ωυτικό βαςίλειο; Οπότε, μιπωσ δεν είναι απλϊσ μια τριςυπόςτατθ φπαρξθ, 
άλλα με περιςςότερεσ υποςτάςεισ, με περιςςότερθ χωρθτικότθτα; Μιπωσ, ακόμα 
πιο ζμμεςα και απόμακρα, δζχεται επιδράςεισ από το ορυκτό βαςίλειο, από τθ μια 
και από το Γαλαξιακό, από τθν άλλθ; Μ’ άλλα λόγια, μιπωσ θ κάκε ηϊνθ τοφ 



ςφμπαντοσ διαπερνά και μιαν αντίςτοιχθ ηϊνθ μζςα του; Μιπωσ το είναι του είναι 
ζτςι ωτιαγμζνο ϊςτε να γίνεται ωορζασ ενεργειϊν και επιδράςεων από ολόκλθρο το 
ςφμπαν; 
Και τί γίνεται αν τα κανάλια του είναι ωραγμζνα και δεν αωινουν αυτζσ τισ επιρειεσ 
να περάςουν από μζςα του και να διοχετευτοφν από τα κάτω του βαςίλεια ςτα 
επάνωκζν του καί από τα επάνω του βαςίλεια ςτα κάτωκζν του ; Δεν διαταράηει 
τότε τθν παγκόςμια ιςορροπία και δεν διαταράηεται και θ δικι του ιςορροπία απ’ 
αυτό; Μιπωσ το κλείςιμο του αυτό, θ ζλλειψθ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ κζςθσ του ςαν 
ωορζα θ μεταςχθματιςτι δυνάμεων, γίνεται πρόξενοσ δυςτυχίασ, αρρϊςτειασ, ςφγ-
κρουςθσ, απομόνωςθσ απουςίασ Νοιματοσ ςτθν ηωι ;  
Μιπωσ θ ατομικι του ευτυχία είναι άρρθκτα ςυνυωαςμζνθ με το πλιρεσ άνοιγμά 
του ς' όλα τα επίπεδα τθσ Δθμιουργίασ; 
Ωςτόςο, αν ο άνκρωποσ μασ ωτάςει να κάνει τόςο πλατειζσ διαπιςτϊςεισ, δεν είναι 
δυνατό να ςταματιςει ς' αυτό το ςθμείο. Κα είναι τόςο καμπωμζνοσ από το 
πάνςοωο πλζγμα τοφ Σχεδίου τθσ Δθμιουργίασ ποφ κα κελιςει άςωαλϊσ να 
γνωρίςει τισ δυνάμεισ ποφ το δομιςαν, μ’ άλλα λόγια, τον Νου ι τθν ςυνειδθτι 
Δθμιουργό Αρχι πίςω από το μεγαλειϊδεσ πανόραμα του κόςμου. Κ αρχίςει ν 
αναρωτιζται γιατί να δθμιουργικθκε άραγε αυτό το ςφμπαν, και τί απϊτερο ςκοπό 
να εξυπθρετεί. Και ο πόκοσ κα ογκϊνεται προοδευτικά μζςα του, όχι απλϊσ να 
ανζβει όλθ τθν ' Οκτάβα τθσ Δθμιουργίασ, άλλα να περάςει πζρα και πίςω απ αυτιν 
μζςα ςτθν ιδία τθν Ρθγι ποφ τθ δθμιοφργθςε. Να απόκτθςθ μ' άλλα λόγια, όχι 
απλϊσ ανκρωπογνωςία ι κοςμογνωςία, άλλα Κεογνωςία. Διαωορετικά, μονι θ 
γνϊςθ τθσ Δθμιουργίασ δεν κα δικαιϊνει τθν φπαρξθ του και τθ κζςθ του μζςα ς’ 
αυτιν, δθλ. το ότι τοποκετικθκε εκεί ςαν ωορζασ για να υπθρετεί τθν κυκλοωορία 
και τθν εξζλιξθ τθσ. 
Μια ιςχυρι απαίτθςθ ίςωσ ξεςθκωκεί τότε μζςα του ηθτϊντασ να ειςχωριςει ςτο 
Γιατί. Θ ζρευνα τοφ Ρϊσ; τθσ δομισ, δεν κα ζχει πιά νόθμα. Το Νόθμα κα περιζχεται 
αποκλειςτικά ςτο Γιατί, για ποιο ςκοπό δθμιουργικθκε το ςφμπαν και αυτόσ ο 
ίδιοσ. 
Από ποιο μζροσ του εαυτοφ του κα μποροφςε να βγαίνει άραγε αυτό το 
απολυταρχικό αίτθμα ποφ θ παρουςία του τον παραςφρει ςε νζεσ περιπζτειεσ, ςε 
νζα εξαντλθτικι ζρευνα; 
 
Οι δφο κατευθφνςεισ 
Αλλά τί κάνει ο άνκρωποσ ποφ δζν είναι προικιςμζνοσ μζ τισ ανθςυχίεσ τοφ 
ανκρϊπου τθσ περιγραωισ μασ; Ροιόσ είναι ο προςανατολιςμόσ του, άν δεν 
βαςανίηεται από το αίτθμα να βρει τθ κζςθ του μζςα ςτο ςφμπαν καί να γνωρίςει 
το Νόθμα ποφ υπθρετεί; 
Απ’ ότι βλζπει κανείσ γφρω του, θ πλειοψθωία των ανκρϊπων περνοφν τθ ηωι τουσ 
χωρίσ να νοιάηονται για τζτοια ερωτι-ματα, χωρίσ κάν να διανοθκοφν να τα 
διατυπϊςουν. Τί τοφσ απαςχολεί, λοιπόν, προσ ποιά κατεφκυνςθ διοχετεφουν τισ 
δυνάμεισ τουσ; Μά είναι ωανερό. Τίσ διοχετεφουν ςτθν εξωτερικι ηωι. Καί τί 
επιδιϊκει μιά ηωι εξωτερικισ κατεφκυνςθσ; Σζ πολφ γενικζσ γραμμζσ, επιδιϊκει τθν 
κυριαρχία τοφ ανκρϊπου ςτθν ωφςθ, ςτο περιβάλλον καί τελικά ςτο ςφμπαν. Στο 
περιβάλλον περιζχονται καί οί άλλοι άνκρωποι, οπότε θ τάςθ τθσ επιβολισ καί τθσ 
κυριαρχίασ ςτρζωεται επίςθσ ενάντια και ς' αυτοφσ, προκαλϊντασ ζτςι πολζμουσ, 
επαναςτάςεισ, ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα, αναρχικζσ διαμαρτυρίεσ καί τα παρόμοια. 



Ο άνκρωποσ τθσ εξωτερικισ κατεφκυνςθσ δεν αναγνωρίηει άλλον αωζντθ από τον 
εαυτό του. Πλα πρζπει να τον υπθρετοφν. Θ ωφςθ, το ηωικό βαςίλειο, οί άλλοι 
άνκρωποι, ο πλανιτθσ μασ, ακόμα και θ ςελινθ και οί πλάνθτεσ τοφ ςυςτιματοσ 
μασ. Μζ βάςθ αυτι τθ παμωάγα εξωτερικι κατεφκυνςθ τθσ κυριαρχίασ ενεργεί καί 
ωζρεται ςαν Κεόσ μζςα ςε ζνα κόςμο ποφ δεν τον δθμιοφργθςε ο ίδιοσ, άλλα τον 
βρικε δθμιουργθμζνο. Αυτό, όμωσ, δεν το ςκζπτεται.  
Μζςα του νοιϊκει τθν δφναμθ να καταςτρζωει το περιβάλλον του και αυτό τοφ 
δίνει τθν αίςκθςθ ότι είναι Δθμιουργόσ. 
Ζτςι, χωρίσ να το ζχει ςυνειδθτοποιιςει, ζχει πάρει τθ κζςθ τοφ Κεοφ καί γι' αυτό 
δεν δζχεται άλλον Κεό από το εαυτό του. Αν τον ρωτοφςε κανείσ ποιά νομίηει ότι 
είναι θ κζςθ του ςτο ςφμπαν, αςωαλϊσ κα απαντοφςε: «Κζλει και ρϊτθμα; Είναι θ 
πρϊτθ», Δεν ζχει μάτια για να δεί καμμιά κλιμάκωςθ, καμμιά διαςφνδεςθ. Δζν 
ςζβεται κανζνα βαςίλειο, καμμιά περιοχι. Αωοφ αυτόσ είναι θ πρϊτθ αρχι, τα 
πάντα είναι κατϊτερο του καί γι αυτό πιςτεφει πϊσ ζχει το δικαίωμα να τοφσ 
ωζρεται ςάν δυνάςτθσ. 
Αλλά πϊσ κά μποροφςε να ονομάςει κανείσ αυτι τθν αςίγαςτθ τάςθ τθσ ανωτερό-
τθτασ και τθσ κυριαρχίασ; Ρϊσ άλλοιϊσ από εγωλατρεία, δθλ. από απόλυτο εγωκεν-
τριςμό; Και ακριβϊσ επειδι είναι απόλυτοσ δζν αμωιβάλλει κακόλου γιά τθν κζςθ 
του καί τα δικαιϊματα του. Αλλοίμονο άν άρχιηε να διατυπϊνει ερωτιματα γφρω 
από τον εαυτό του. Αυτό κα διλωνε αμωιβολία για τθν αξία του και κα άλλαηε τθν 
κατεφκυνςθ του από εξωτερικι ςε εςωτερικι, πράγμα πολφ επικίνδυνο για τθν 
υπόςταςθ του, αωοφ ζτςι ο άνκρωποσ ςχετικοποιείται, όπωσ είδαμε, καί αναγνω-
ρίηει ζναν Δθμιουργό άλλον από τον εαυτό του. 
Ωςτόςο, κα μποροφςε κανείσ να ρωτιςει τί γίνεται άν αυτόσ ο εγωκεντρικόσ 
άνκρωποσ κάνει το μοιραίο ερϊτθμα καί αρχίςει να παίρνει τθν εςωτερικι 
κατεφκυνςθ ; Κα μποροφςε ίςωσ τότε να υποςτεί μιαν ομαλι μεταςτροωι; 
Θ απάντθςθ δεν μπορεί να είναι κακθςυχαςτικι. Θ μετάβαςθ, κά είναι αςωαλϊσ 
ανϊμαλθ, γεμάτθ μετεωρίςεισ καί παλινδρομιςεισ. Πχι πϊσ θ άλλθ, θ ςπάνια 
περίπτωςθ ποφ αναωζραμε ςτθν αρχι, δεν αντιμετωπίηει τεράςτιεσ δυςκολίεσ. 
Κάκε άλλο. Αλλά δεν περνά από τθν κατάςταςθ τθσ κεοποίθςθσ τοφ εγωκεν-
τριςμοφ. Θ δεφτερθ περίπτωςθ κα πρζπει να αντιμετωπίηει, γιά μεγάλο διάςτθμα, 
τισ παγίδεσ - διανοθτικζσ καί ςυναιςκθματικζσ - ποφ κα τοφ ςτινει πονθρά ο εγω-
κεντριςμόσ του γιά να τον πείςει ότι θ μονι πραγματικότθτα είναι θ ορατι, ότι ο 
κόςμοσ είναι όπωσ ωαίνεται ότι είναι καί εκείνο ποφ είναι ολοωάνερο είναι θ 
υπζροχθ τοφ ανκρϊπου επάνω ςτθ Δθμιουργία καί επομζνωσ το δικαίωμά του να 
ενεργεί επάνω ς’ αυτιν ςάν Κεόσ. Το ποιά κατεφκυνςθ κά νικιςει τελικά, εξαρτάται 
από αςτάκμθτουσ και απροβλζπτουσ παράγοντεσ και αυτό ακριβϊσ το παιχνίδι των 
δυνάμεων ποφ κακορίηει τθν τελικι ζκβαςθ τοφ αγϊνα, πείκει καί τον πιο δφςκολο 
άνκρωπο γιά τοφσ περιοριςμοφσ του καί τοφ διαλφει κάκε ψευδαίςκθςθ γιά τθν 
παντοδυναμία τοφ εγωιςμοφ του ι τθσ ατομικισ του βοφλθςθσ. 
Αλλά τί μπορεί να αναγκάςει ζναν τζτοιον άνκρωπο να αλλάξει κατεφκυνςθ; 
Ίςωσ, ζνα ιςχυρό ςυναιςκθματικό πλιγμα ποφ να κάνει όλεσ του τισ κυριαρ-χικζσ 
δραςτθριότθτεσ να χάςουν το νόθμα καί τθ γοθτεία τουσ. Θ πφλθ τοφ ςυναις-
κιματοσ είναι θ μόνθ ποφ τοφ δίνει τθ δυνατότθτα να αλλάξει ηωι. Θ πφλθ τθσ 
ςκζψθσ είναι κλειςτι ς’ αυτόν τον τφπο τοφ ανκρϊπου, ενϊ αντίκετα είναι 
ορκάνοιχτθ ςτον άνκρωπο τθσ αρχικισ περιγραωισ μασ. Εκείνοσ δζν περιμζνει να 
τοφ καταωζρει θ ηωι κάποιο ςυναιςκθματικό πλιγμα γιά να αρχίςει να υποβάλλει 



ερωτιματα ηωτικισ ςθμαςία ςτον εαυτό του. Κα ζλεγε κανείσ ότι είναι γεννθμζνοσ 
μζ ωιλοςοωικι ι διαιςκθτικι ςκζψθ καί μζ ςυναιςκθματικι ευαιςκθςία, ιδιότθτεσ 
ποφ ςυνικωσ εμωανίηονται πολφ νωρίσ ς’ αυτοφσ τοφσ -λιγοςτοφσ αρικμθτικά-
ανκρϊπουσ, ςτρζωοντασ τουσ προσ τθν εςωτερικι κατεφκυνςθ. 
Ο δεφτεροσ δεν ανικει ςτθν κατθγορία των ζκ γενετισ «προοριςμζνων», γιά τθν 
εςωτερικι αναηιτθςθ. Θ δικι του μοίρα εξαρτάται από το άν θ ςυναιςκθματικι του 
ηωι κα υποςτεί κανζνα ςυγκλονιςτικό χτφπθμα, βαςικά ςαν απόρροια ςφγκρουςθσ 
με τθν οςτεοποιθμζνθ «ρεαλιςτικι» ςκζψθ ποφ ζχει διαμορωϊςει μζςα του ο 
εγωκεντριςμόσ του. Και επειδι το ςυναίςκθμα ςτρζωεται γφρω από ςχζςεισ, από 
πρόςωπα, το πλιγμα ίςωσ να ςχετίηεται με το χάςιμο κάποιου αγαπθμζνου προςϊ-
που. Αν ο πόνοσ ποφ κα υποςτεί τον ςπρϊξει ςτθν ζρευνα τϊν αιτίων τθσ δυςτυχίασ 
του, ςτο ερϊτθμα « ποιόσ » είναι αυτόσ ποφ πονάει μζςα του καί ποιόσ είναι ο 
ρόλοσ αυτοφ τοφ « ποιόσ » μζςα ςτθ ηωι και ςτο ςφμπαν, τότε θ αρχι ζγινε, χωρίσ 
αυτό να προεξοωλεί, όπωσ είπαμε, το αίςιο τζλοσ. Γιατί το εγωκεντρικό ςυγκρότθμα 
κα αποπειρακεί να «κυριαρχιςει» ς’ αυτι του τθν τάςθ μζ το πρόςχθμα να τον 
«κακοδθγιςει». Το αποτζλεςμα, όπωσ είναι ωυςικό, κα είναι να τον οδθγιςει 
ςτραβά. Ρεριςςότερο από κάκε άλλον, αυτοί οι άνκρωποι τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ 
χρειάηονται επίβλεψθ και κακοδθγιςει από ζναν ωωτιςμζνο άνκρωπο τθσ πρϊτθσ 
κατθγορίασ, από ζναν «γεννθμζνο» δάςκαλο. 
 
Ποιόσ Είμαι Αλήθεια ; 
Θ εςωτερικά ςτραμμζνθ ηωι ξεκινά, ανάμεςα ςε άλλα, καί από το νευραλγικό 
ερϊτθμα «Ροιόσ είμαι ςτθν πραγματικότθτα;». Καί ο άνκρωποσ ποφ το διατυπϊνει 
βρίςκεται μπροςτά ς' ζνα μεγάλο μυςτιριο. Απάντθςθ δεν μπορεί να δϊςει, για τον 
απλό λόγο ότι δεν ξζρει ποιοσ είναι. Και ωςτόςο, ϊσ τθν ςτιγμι ποφ «κάτι» τον 
αναγκάηει να υποβάλει αυτό το ερϊτθμα ςτον εαυτό του, είχε τθν εντφπωςθ ότι 
ιξερε ποιόσ ιταν. 
Ώςτε, λοιπόν, αναρωτιζται με ζκπλθξθ τϊρα, ποιοσ ηοφςε μζςα μου όλα αυτά τα 
χρονιά, ποιοσ πονοφςε, ποιοσ χαιρόταν, ποιοσ ςκεπτόταν, ποιοσ είχε ζλξεισ και 
απϊςεισ; 
Γιά άλλθ μιά ωορά βρίςκεται μπροςτά ςτο κενό. Το μυςτιριο πυκνϊνει. Μα είναι 
δυνατό να μθν ξζρει ποιοσ είναι; Και όμωσ, τα γεγονότα αυτό μαρτυροφν. Γιά μιά 
ςτιγμι, επιχειρεί να πειςτεί ότι είναι ο πόνοσ, θ χαρά του, θ ςκζψθ του, οί ζλξεισ του 
καί τα παρόμοια. Αλλά ςφντομα βλζπει ποφ οδθγικθκε. Στθν ροι. Πλα αυτά είναι 
ωευγαλζα, ηουν για λίγο και φςτερα χάνονται μζςα ςτθ λικθ. Γι’ αυτό βρίςκει 
αςτεία τθ ςκζψθ ότι κα μποροφςε να είναι μιά «ιδζα» θ ζνα ςυναίςκθμα, πολφ 
περιςςότερο επειδι ταυτόχρονα διαπιςτϊνει ότι, μολονότι δεν ξζρει ποιόσ είναι 
ϊςτοςο, τϊρα ποφ αρχίηει να ενδιαωζρεται γιά το κζμα, ζχει τθν εντφπωςθ θ τθν 
άμεςθ αίςκθςθ μιασ μόνιμθσ παρουςίασ μζςα του ποφ μπροςτά τθσ ξετυλίγεται θ 
ταινία τϊν ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων, αιςκιςεων καί τα λοιπά.  
Ρροςπακεί να δει το ςχιμα καί τθν μορωι αυτισ τθσ παρουςίασ καί βρίςκεται 
μπροςτά ςζ τρίτο αδιζξοδο. Τοφ είναι αδφνατο να διακρίνει μορωι καί ςχιμα. 
Ρανικοβάλλεται. Είναι δυνατό να είναι άμορωοσ; Αν δεν ζχει μορωι είναι ςαν να 
μθν υπάρχει. Μζχρι τϊρα, είχε ςυνθκίςει να αντιλαμβάνεται τθ μζςα ηωι ςαν 
μορωι. Οί ιδζεσ του είχαν μορωι, τα ςυναιςκιματα του το ίδιο, ακόμα καί οί 
αιςκιςεισ του. 



Εδϊ ίςωσ να κοντοςτακεϊ γιά να βεβαιωκεί άν οί αιςκιςεισ ζχουν πραγματικά 
μορωι καί ςχιμα. Γιά πρϊτθ ωορά διαπιςτϊνει ότι δεν ζχουν. Νιϊκει ζκπλθξθ. Τθν 
ζκπλθξθ τθν ακολουκία ζνα είδοσ ανακοφωιςθσ. Ώςτε, λοιπόν, μπορεί κανείσ να ηεί 
άνετα με άμορωεσ καταςτάςεισ. Μόνο ποφ κα ικελε τόςο να μποροφςε να «δει» 
ποιόσ είναι. 
Τελικά, ςυμβιβάηεται μζ τθν πραγματικότθτα τθσ άμεςθσ αίςκθςθσ ενόσ παράγοντα 
μζςα του ποφ δζν είναι οφτε οι ςκζψεισ, οφτε τα ςυναιςκιματα οφτε οί αιςκιςεισ 
του. Ωςτόςο. θ ακακοριςτία τθσ όλθσ υπόκεςθσ τον ζνοχλεί. Φαντάηεται να τον 
ρωτοφν: «Ροιόσ είςαι πραγματικά, πζρα από τίσ ςκζψεισ ςου, τα ςυναιςκιματα ςου 
καί το ςϊμα ςου;» και αυτόσ να μθν μπορεί να δϊςει μιά ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ. 
Τί να τοφσ πει; «Ξζρετε, είμαι μιά άμορωθ καί ακακόριςτθ αίςκθςθ παρουςίασ μζςα 
μου;». Είναι αδιανόθτο. Αυτά είναι γιά εςωτερικι κατανάλωςθ. 
Τοφ περνά θ ςκζψθ να πάει ζνα βιμα πιο πίςω μζςα του μιπωσ καί βρει κάποιον θ 
κάτι άλλο ποφ να μπορζςει να «δει» αυτι τθν παρουςία θ τουλάχιςτο να τθ νιϊςει. 
Ενοχλείται ιδιαίτερα από το γεγονόσ ότι δεν μπορεί να τθσ αποδϊςει ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά. Κάνει ζνα βιμα πιο πίςω, αλλά διαπιςτϊνει ότι το βιμα ζγινε 
ακριβϊσ από τον παράγοντα ποφ τον ζχει τόςο προβλθματίςει. 
Θ προςπάκεια τον κοφραςε. Καταπιάςτθκε με τισ ςυνθκιςμζνεσ αςχολίεσ του και το 
βράδυ ζνιωςε τθν ανάγκθ να ξαναγυρίςει ςτο ίδιο κζμα. Τότε αναρωτικθκε ποφ 
ιταν αφτθ θ παρουςία όλεσ αυτζσ τισ ϊρεσ. Τθν είχε νιϊςει κακόλου; Με ζκπλθξθ 
διαπίςτωςε ότι δεν τθν είχε νιϊςει. Ιταν αποφςα από τθν ηωι του. 
Το κατζλαβε κάτι ςαν πανικόσ. Δθλαδι, αυτό ςιμαινε ότι «δεν υπιρχε» πάντα; Πλεσ 
τίσ ϊρεσ, όλεσ τισ μζρεσ, όλεσ τισ ςτιγμζσ τθσ ηωισ του; Μιά αίςκθςθ ςυνζπειασ και 
ειλικρίνειασ τον ανάγκαςε να ομολογιςει τθν ωμι αλικεια. Ναι, το γεγονόσ ιταν 
ότι θ «παρουςία» δεν ιταν πάντα παροφςα μζςα του. Τθν κζςθ τθσ τθν ζπαιρναν 
διάωορεσ ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και αιςκιςεισ ποφ δροφςαν ςτθν απουςία τθσ. 
«Μά τί ζκανα καί τθν ζχαςα ;», αναρωτικθκε. « Ίςωσ να μθν ζκανα τίποτα για να 
τθν κρατιςω,» κατζλθξε. «Τθν άωθςα να πζςει ςε φπνο κανάτου. Νομίηω ότι από τθ 
ςτιγμι ποφ ζκανα αυτζσ τισ ςυνειδθτοποιιςεισ, θ ευκφνθ τθσ αωφπνιςθσ τθσ πζωτει 
επάνω μου». 
Μζνει ςκαωτικόσ για λίγο και φςτερα ωωτίηεται το βλζμμα του, κακϊσ περνά από το 
νου του θ Ευαγγελικι ριςθ: «Γρθγορεΐτε». Τθ βρίςκει πολφ ςχετικι. Θ μια ςκζψθ 
ωζρνει τθν άλλθ επάνω ςτθν οκόνθ, ενϊ θ παρουςία είναι τϊρα αωυπνιςμζνθ, 
δίνοντασ του τθν αίςκθςθ ότι υπάρχει, όχι ςάν ςκζψθ, ςαν ςυναίςκθμα, ςαν ςϊμα, 
άλλα ςαν μια υπόςταςθ πζρα άπ' ολ' αφτα. 
Καί αυτι θ υπόςταςθ, θ άπιαςτθ, θ άμορωθ, θ ακακόριςτθ, είναι αυτόσ ο Ίδιοσ, 
αυτόσ και οχι άλλοσ, κάτι το μοναδικό και άνεπανάλθπτο. 
Τελικά, ο άνκρωποσ μασ ωωτίηεται: «Μα αυτό είμαι ΕΓΩ», άναωωνεί. «Καί αυτό το 
Εγϊ δεν είναι πάντα παρόν, ςυχνά πζωτει ςτον κάνατο, ςτθν ανυπαρξία. Μά είναι 
ωοβερό να μθν υπάρχει ο άνκρωποσ ςαν Εγϊ ενϊ υπάρχουν πλικοσ ςκζψεισ, 
ςυναιςκιματα καί αιςκιςεισ. Αυτά τα τρία τα ζχουν και τα ηϊα, άπ' ότι ξζρω, άν καί 
ςζ περιοριςμζνθ κλίμακα.  Εκείνο ποφ δεν ζχουν, πάλι άπ' ότι ξζρω, είναι το ΕΓΩ». 
Αυτζσ οί διαπιςτϊςεισ προκαλοφν κάτι ςάν ςειςμικι δόνθςθ μζςα του. Πχι για 
τίποτα άλλο, άλλα επειδι ζχει τϊρα διαπιςτϊςει ποιο είναι το κακαρά ανκρϊπινο 
ςτοιχείο, εκείνο ποφ δεν ανικει οφτε ςτο ηωικό, οφτε ςτο πλανθτικό βαςίλειο. Ζνα 
ΕΓΩ, ποφ το νιϊκει μάλιςτα κανείσ ςάν μοναδικό και ανεπανάλθπτο, ανικει 
αποκλειςτικά ςε ζνα ανκρϊπινο ον και ςε κανζνα άλλο. 



Τότε, αρχίηει να καταλαβαίνει γιατί δεν κά μποροφςε να κάνει καμμιά ζρευνα είτε 
τϊν επάνω είτε των κάτω κόςμων μζςα του αν πρϊτα δεν αωφπνιηε, μόνιμα και 
ςτακερά, το Εγϊ. Διαωορετικά, ποιοσ κα ζκανε τθν ζρευνα; Θ ςκζψθ, το ςυναί-
ςκθμα θ το ςϊμα; Πλθ θ μζχρι τότε ηωι του τοφ ωαίνεται άςκοπθ. Νιϊκει ότι δεν 
είναι τίποτα άλλο από ζνα πλοίο χωρίσ κυβερνιτθ, άλλα με ναφτεσ και λοςτρόμουσ 
ποφ δεν ξζρουν τθν τζχνθ τοφ πλοθγοφ. Τθ μιά ςτιγμι παίρνει το τιμόνι ζνασ 
ναφτθσ, τθν άλλθ ο άλλοσ και ο κακζνασ τουσ δίνει ςτο πλοίο τθ ρότα ποφ τοφ 
υπαγορεφει θ διάκεςθ τθσ ςτιγμισ. 
 
Σι Είμαι ; 
Ασ παρακολουκιςουμε τϊρα τον υποκετικό ερευνθτι μασ ςτα επόμενα βιματα τϊν 
διαπιςτϊςεϊν του. 
Στθν δουλειά του, άναψε «ωιλοςοωικι» ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτουσ ςυναδζλωουσ. 
Αναωζρκθκε θ περίωθμθ επιγραμματικι ριςθ τοφ Καρτζςιου:  
«Σκζπτομαι, άρα υπάρχω ». Μιά κυρία είπε ότι, όςο και άν ςεβόταν τον μεγάλο 
ςοωό, δζν μποροφςε να ςυμωωνιςει μαηί του, αωοφ γιά εκείνθν Ίςχυε το «Συναις-
κάνομαι, άρα υπάρχω». 
Τθν τολμθρι τθσ αντίρρθςθ τθν υποδζχτθκαν ευνοϊκά και άλλοι παρόντεσ. Ζνασ 
μάλιςτα ζςπευςε να πει-ιταν γνωςτόσ καλοωαγάσ-ότι γι’ αυτόν ίςχυε το «Τρϊγω, 
άρα υπάρχω». 
Ο ερευνθτισ μασ διαπίςτωςε ς’ όλα αυτά τθν επικράτθςθ μιασ λειτουργίασ. Στον 
ζνα κυριαρχοφςε θ ςκζψθ. Και επειδι αυτι ζδινε πιο ςυχνά το παρόν, ο άνκρωποσ 
ζνιωκε ότι ηεί μόνον όταν αφτθ ιταν παροφςα. Αν τον ρωτοφςε κανείσ; «Ροιοσ 
είςαι;» κά ζλεγε: «Είμαι θ ςκζψθ μου». Στον άλλο κυριαρχοφςε το ςυναίςκθμα, 
δίνοντασ του τθν εντφπωςθ ότι το ςυναίςκθμα ιταν το εγϊ του. Σ' ζναν τρίτο 
κυριαρχοφςαν οί αιςκιςεισ, οπότε τισ πίςτευε γιά εγϊ του κ.ο.κ. 
Και όμωσ, όλοι αυτοί χρθςιμοποιοφςαν τισ ζξθσ περίεργεσ εκωράςεισ: «Οί ςκζψεισ 
μου», «Τα ςυναιςκιματα μου», «Οί αιςκιςεισ μου θ το ςϊμα μου», ανυποψίαςτοι 
για το τί πρόδιναν. 
Ανυποψίαςτοσ, βζβαια, ιταν και ο ερευνθτισ μασ ωσ τθ ςτιγμι ποφ «κάτι» τον 
ϊκθςε ςτθν ζρευνα του. Αλλά να ποφ τϊρα άρχιςε να παρατθρεί ατοφσ άλλουσ 
πράγματα ποφ τα ζλεγε ο ίδιοσ χρόνια : «Οι ςκζψεισ μου, τα αιςκιματα μου, το 
ςϊμα μου». Και τί δεν τοφ ωανζρωναν τϊρα αυτζσ οι εκωράςεισ. Εκείνο το κτθτικό 
«μου», ωανζρωνε θ δεν ωανζρωνε ζνα κτιτορα, ζναν ιδιοκτιτθ; Άρα, κάποιοσ 
διλωνε ότι ιταν ξζχωροσ από τισ ςκζψεισ του, τα αιςκιματα του και το ςϊμα του 
και ςαν ξζχωροσ ποφ ιταν, τα κατείχε κυριαρχικά. Ρόςεσ ωορζσ επίςθσ δεν είχε πει: 
«Χκζσ το βράδυ άνοιξα ςυηιτθςθ με τον εαυτό μου;». Και όμωσ, αυτι θ λιτότθτα, 
ποφ ζχει περάςει ςτθν κοινι χριςθ, δεν ζχει περάςει ςτθν κοινι ςυνείδθςθ. 
Διατυπϊνουμε καταςτάςεισ ποφ δεν τισ ηοφμε ενςυνείδθτα. 
«Τί είμαι, λοιπόν;», αναρωτικθκε ο ερευνθτισ μασ. «Δεν ξζρω αν είμαι τίποτα 
περιςςότερο, για τθν ϊρα, όμωσ, ξζρω πϊσ είμαι οι ςκζψεισ μου, τα ςυναιςκιματα 
μου και το ςϊμα μου. Και κάτι άλλο, θ τάςθ αυτι για ζρευνα, κακϊσ και θ τάςθ να 
κρατιςω ξφπνιο το ' Εγϊ. Αργότερα, ίςωσ να προςτεκοφν και άλλα ςτοιχεία ςτον 
εαυτό μου». 
Σταμάτθςε απότομα τον ςυλλογιςμό του. Τα ίδια του τα λόγια του είχαν ωανερϊςει 
μιάν αλικεια, ότι δθλ. το «Τί είμαι» ιταν ταυτόςθμο με τον «εαυτό» του. Ώςτε, από 
τθ μιά, θταν το «ποιοσ», το Εγϊ καί από τθν άλλθ, το «Τί», ο εαυτόσ. «Εγϊ και ο 



εαυτόσ μου,» μιά χιλιοειπωμζνθ ωράςθ, μεςτι από νόθμα μθ ςυνειδθτοποιθμζνο 
από τθν πλειονότθτα των ανκρϊπων. 
Να ποφ τα πράγματα είχαν αρχίςει να παίρνουν πιο ςυγκροτθμζνθ μορωι. Το εγϊ 
κα εξερευνοφςε, λοιπόν, τον εαυτό, δθλ. τθν ςκζψθ το ςυναίςκθμα καί τίσ 
αιςκιςεισ καί ο,τι άλλο εμωανιηόταν μζςα ς’ αυτόν. Αλλά το πρϊτο βιμα ιταν θ 
εδραίωςθ του ’Εγϊ ςε μόνιμθ βάςθ. Διαωορετικά καμιά ζρευνα δεν κα μποροφςε 
να γίνει. Ο ερευνθτισ κα πρζπει αναγκαςτικά να είναι διαωορετικόσ από το 
αντικείμενο τθσ ζρευνασ του. Δεν μπορεί π.χ. θ ςκζψθ να ερευνιςει τθν ςκζψθ, δθλ. 
τον εαυτό τθσ, αωοί δεν μπορεί να τθν βάλει αντίκρυ τθσ και να τθν κάνει 
αντικείμενο τθσ. 
 
Εγώ και ο Εαυτόσ μου 
Αωοφ ζτςι απζκτθςε μιά λίγο πολφ ςυγκροτθμζνθ εικονα τθσ νζασ του εςωτερικισ 
κατάςταςθσ, ο ερευνθτισ μασ ζνιωςε τθν ανάγκθ να αρχίςει ζμπρακτα να ηεί ς’ 
αυτθ τθν νζα διάςταςθ ποφ τοφ προκαλοχςε θ παρουςία του Εγϊ καί να παρατθρεί 
άπ’ αυτιν τα δρϊμενα ςτθν περιοχι τθσ ςκζψθσ, τοφ ςυναιςκιματοσ καί τϊν 
αιςκιςεων. 
«Τϊρα μάλιςτα,», ςυλλογίςκθκε, « μπορεί να αρχίςει μιά πραγματικι ζρευνα τϊν 
ταςεων ποφ διαπερνοφν τίσ τρεισ περιοχζσ - το αντικείμζνο τθσ ζρευνασ μου». 
Ζνιωςε απόλυτα δικαιωμζνοσ κακϊσ χρθςιμοποιοφςε τθν κτθτικι αντωνυμία «μου» 
γιατί τϊρα ηοφςε ενςυνείδθτα τθν παρουςία τοφ Εγϊ. 
Διαπίςτωςε ότι δζν ιξερε τί επιδίωκαν οί τρεισ περιοχζσ ποφ ςκόπευε να εξερευ-
νιςει, δεν ιξερε ποφ τον πιγαιναν, τί ηθτοφςαν άπ αυτόν. Είχε, βζβαια, μζχρι τϊρα, 
τάξει ςτόχουσ ςτθν ηωι του και είχε επιδιϊξει τθν επίτευξθ τουσ, άλλα ποιοσ τον 
βεβαίωνε ότι οι ςτόχοι του ιταν αυκεντικοί και όχι προϊόν κρυωισ μίμθςθσ καί 
πλαςτϊν προτφπων; Ζπειτα, οί επιδιϊξεισ του ςυχνά τορπιλίηονταν από κάποιαν 
αντίκετθ τάςθ ποφ εμωανίηονταν απροςδόκθτα ςτο προςκινιο. Και είχε ηιςει μζχρι 
τϊρα χωρίσ να ξζρει τί περιείχε μζςα του, οφτε ποφ τον οδθγοφςαν τα περιεχόμενα 
του. Είχε ζναν εαυτό με τρεισ ορόωουσ -ςκζψθ, ςυναίςκθμα, αιςκιςεισ- και ζνα  
Εγϊ ςε κατάςταςθ φπνου, και όμωσ δεν γνϊριηε τίποτα. Τον κατζκλυςε ζνα αίςκθμα 
ντροπισ κακϊσ αναλογίςτθκε ότι είχε δοςμζνθ μζχρι τότε τθν προςοχι του ςε 
εξωτερικζσ γνϊςεισ. Είχε κάνει ανϊτατεσ ςπουδζσ, είχε περάςει από μετεκπαίδευςθ 
και ειδίκευςθ, ιταν ενιμεροσ των τελευταίων εξελίξεων τθσ επιςτιμθσ του και των 
επιςτθμονικϊν επιτεφξεων γενικά. Και όμωσ, δεν ιξερε το ςπουδαιότερο, το πιο 
κοντινό και πιο οικείο, τον εαυτό του. Ευτυχϊσ, όμωσ, γι' αυτόν, είχε ςθμάνει θ 
ςτιγμι να αλλάξει κατεφκυνςθ. 
Είδε ότι, αν ικελε να κάνει ςωςτι δουλειά, κα ζπρεπε να παραμερίςει ότι γνϊςεισ 
είχε ςυςςωρεφςει γφρω από το εςωτερικό τοφ ανκρϊπου. Και δεν ιταν λίγεσ αυτζσ 
οι δανεικζσ γνϊςεισ. Και τί δεν είχε διαβάςει ! Φρόψδ, ¨Αντλερ, Γιοφγκ, άϊχ. 
Τηάνωω, Ζριχ Φρομ Ηαγκϊ ! Ο κακζνασ άπ' αυτοφσ• ζδινε και διαωορετικι ερμθνεία 
ατό υλικό ποφ παρατθροφςε. Ρζρα απ' αυτό, κανείσ τουσ δεν είχε αωυπνίςει το 
Εγϊ, ςαν μια παρουςία ξζχωρθ από τισ τρεισ λειτουργίεσ τθσ ςκζψθσ, τοφ 
ςυναιςκιματοσ και των αιςκιςεων. Και το χειρότερο, όλοι τουσ ονόμαηαν Εγϊ τον 
εγωκεντριςμό. 
Ζνιωςε ςφγκρυο κακϊσ διαπίςτωςε ποςό ςτραβά κακοδθγοφςαν τοφσ αναγνϊςτεσ 
και οπαδοφσ τουσ. Τοφ ωάνθκαν τυωλοί οδθγοί άλλων τυωλϊν. Ζ, λοιπόν, ολ' αυτά 
κα τα παραμζριηε, όπωσ τοφσ άξιηε, και κα άρχιηε τθν ερεφνα του ςαν πρωτοπόροσ, 



με παρκζνο βλζμμα, ςαν να μθν ιξερε τίποτα γιά τον ζαυτο του. Σιγογζλαςε. Τί 
ιταν πάλι αυτό ποφ είπε: «Σάν να μθν ιξερε τίποτα για τον ζαυτο του!». Λζσ καί 
ιξερε κάτι, το παραμικρό γι’ αυτόν! 
Μιά μζρα είπε λοιπόν: «Τϊρα κά παρακολουκιςω το εαυτό μου, δθλ. τίσ ςκζψεισ, 
τα ςυναιςκιματα και τίσ αιςκιςεισ μου γιά πζντε λεπτά και φςτερα κά καταγράψω 
αυτά ποφ παρατιρθςα». 
Με χαρά του διαπίςτωςε ότι θ άςκθςθ ιταν εφκολθ. Στο βάκοσ-βάκοσ τοφ 
εςωτερικοφ του χϊρου, ζνιωκε τθν αόριςτθ παρουςία τοφ Εγϊ του ςτθν πράξθ τθσ 
παρατιρθςθσ. Λίγο πιο ζξω από το Εγϊ περνοφςαν διάωορεσ ςκζψεισ, αςφνδετεσ 
μεταξφ τουσ οι περιςςότερεσ. Ριο ζξω από τισ ςκζψεισ, ζνιωκε τθν ροι των 
ςυναιςκθμάτων. Είχαν αραιϊςει πολφ τθν ϊρα τθσ παρατιρθςθσ. Ριο ζξω από τα 
ςυναιςκιματα ζνιωκε το ςϊμα με τισ εςωτερικζσ καί εξωτερικζσ αιςκιςεισ του. 
Οι εςωτερικζσ αιςκιςεισ μεταβίβαςαν μιαν αίςκθςθ κερμότθτασ, ζνα μοφδιαςμα 
ςτο πόδι, μιά περιςταλτικι κίνθςθ των εντζρων, μια περαςτικι κολοφρα ςτο 
κεωάλι.  
Οί εξωτερικζσ αιςκιςεισ μεταβίβαςαν εντυπϊςεισ από τον ζξω κόςμο, οπτικζσ, 
ακουςτικζσ, απτικζσ, οςμωτικζσ. 
'Οταν τζλειωςε το πεντάλεπτο πείραμά του, ζνιωςε μιά πλατειά γαλθνθ να γεμίηει 
το είναι του καί μιάν ελαωρά χαλάρωςθ να απλϊνεται ςτα μζλθ του. Είχε τθν 
εςωτερικι αίςκθςθ ότι όλα κυκλοωοροφςαν ομαλά μζςα του, ςζ τάξθ. Κυμικθκε 
τθν αναρχία ποφ επικρατοφςε ςτο εςωτερικό του μζχρι τότε καί ανατρίχιαςε. Σζ τί 
χάοσ είχε ηιςει τόςα χρονιά αλικεια! Και μζςα ς’ αυτό το χάοσ είχε εργαςτεί καί 
είχε «αγαπιςει». Τϊρα, όμωσ, είχε αποκτιςει ζναν Τροχονόμο, το Εγϊ, ποφ με τθν 
παρατιρθςθ τοφ εαυτοφ, είχε βάλει ςε τάξθ το προθγοφμενο χάοσ. 
Τθν άλλθ μζρα ςκζωτθκε να κάνει το πείραμα για είκοςι, λεπτά και όχι πια μζςα ςτο 
ςπίτι. Κα ζβγαινε ζξω, κα ζκανε μια βόλτα ςτουσ πολυςφχναςτουσ δρόμουσ, για να 
δει αν οι κόρυβοι και θ ποικιλομορωία των εντυπϊςεων κα διαςποφςαν τθν ςυνοχι 
τθσ παρατιρθςθσ. Είδε ότι δεν ιταν ςωςτό να μζνει ζξω από τθν παρατιρθςθ θ 
εξωτερικι ηωι, αωοφ ο άνκρωποσ ηει μζςα ς’ αυτιν και είναι μζροσ τθσ. Ζπειτα, ο 
πρϊτοσ όροωοσ, οί αιςκιςεισ, για τθν ακρίβεια οι εξωτερικζσ αιςκιςεισ, ζχουν 
δοκεί ςτον άνκρωπο για να ζρχεται ςε επαωι με τον ζξω κόςμο. Είναι οι γζωυρεσ 
ποφ ςυνδζουν τον άνκρωπο με τθν εξωτερικι πραγματικότθτα.  
Επομζνωσ, παρατθρϊ τισ αιςκιςεισ μου ςθμαίνει παρατθρϊ τον ζξω κόςμο. 
Συνζχιςε να παρατθρεί και να γράωει τισ παρατθριςεισ του. 'Πςο παρατθροφςε 
τόςο τοφ άνοιγε θ όρεξθ για περιςςότερθ παρατιρθςθ. Ιταν χαρά του να κάνει το 
πείραμα αυτό κάκε μία ϊρα. Τί γινόταν, ωςτόςο, τισ υπόλοιπεσ ςτιγμζσ; Δυςτυχϊσ, 
το Εγϊ ζχανε τθ κζςθ του ςτισ επάλξεισ τθσ παρατιρθςθσ, και βυκιηόταν ςτθν 
αναρχικι κίνθςθ κάποιασ λειτουργίασ. Αυτι θ κατάςταςθ άρχιςε να εξοργίηει τον 
ερευνθτι μασ. Κάτι μζςα του είχε αρχίςει να μθν ανζχεται τίσ «πτϊςεισ» τοφ Εγϊ 
από τθ ςκοπιά του. Μπικε ςε ςκζψεισ. Τί να ιταν άραγε αυτό το «κάτι» ποφ 
απαιτοφςε αμείλικτα από το Εγϊ να είναι πάντα ςτθ κζςθ του- αποςπαςμζνο από 
τισ τρείσ λειτουργίεσ-και να εκτελεί το ζργο του; 
 
Κάτι πίςω από το Εγώ 
Τί ιταν, λοιπόν, αυτό το «κάτι», Να ιταν θ ςκζψθ; Ζβαλε τα γζλια. Θ ςκζψθ ζχει 
μορωι και ςχιμα και τθσ αρζςει να λειτουργεί χωρίσ να τθν παρατθροφν. Να ιταν 
το ςυναίςκθμα; Αυτό τοφ ωάνθκε ακόμα πιο αςτείο. "Αςε πια τισ αιςκιςεισ. Τί ιταν, 



λοιπόν, αυτό το «κάτι», από ποιά περιοχι πρόβαλε τισ αμείλικτεσ, τισ αυταρχικζσ 
απαιτιςεισ του; Και ιταν δυνατόν να υπάρχουν περιοχζσ μζςα του άλλεσ από τισ 
γνωςτζσ τρεισ; 
Πλα αυτά, βζβαια, τα ζλεγε θ ςκζψθ ποφ ζχει μεγάλθ ιδζα γιά τον εαυτό τθσ και 
πιςτεφει μάλιςτα πϊσ ζχει αναγνωςτικζσ τάςεισ. Ευτυχϊσ, όμωσ, ο ερευνθτισ μασ 
είχε πια δει τθν περιωερειακι κζςθ τθσ και δεν επθρεάςκθκε άπ' αυτιν. Άλλωςτε, θ 
παρουςία τοφ Εγϊ ςτθν εςωτερικι ηωι του του είχε δείξει ότι υπιρχαν διαςτάςεισ 
μζςα του πζρα από τισ τρεισ γνωςτζσ. Τί το περίεργο, λοιπόν, αν υπιρχε και άλλθ 
μια διάςταςθ πζρα απ’ αυτιν του Εγϊ; Δεν ιταν κακόλου περίεργο, αςωαλϊσ, 
ωςτόςο κάτι ςτθν όλθ υπόκεςθ ξζνιηε τθν ερευνθτι μασ. Δεν άργθςε να βρει τθν 
αιτία.. Χωρίσ και ο 'ίδιοσ να ξζρει πϊσ, είχε ςχθματίςει τθν εντφπωςθ ότι πζρα από 
το εγϊ, από τθν αίςκθςθ τθσ μοναδικότθτασ μασ, τοφ υποκειμζνου μασ, του πυρινα 
τθσ φπαρξθσ μασ, δεν είναι δυνατό να υπάρχει τίποτα άλλο. Ζνασ πυρινασ είναι 
πάντα θ αρχι και το τζλοσ, το Απόλυτο. Απ’ αυτόν ξεκινοφν όλα και ς’ αυτόν 
τελειϊνουν. Και όμωσ, αυτόσ ο πυρινασ τθσ φπαρξθσ του δεν μποροφςε να ςτακεί 
ςτα ποδιά του αω' εαυτοφ του. Οφτε, βζβαια, μποροφςαν να τον ςτθρίξουν ςτθ 
κζςθ του οι τρεισ λειτουργίεσ. Θ αωυπνιςμζνθ φπαρξθ του είχε άμεςθ ςυνάρτθςθ μ’ 
εκείνο το άγνωςτο «κάτι», ποφ υπιρχε και δροφςε πίςω απ’ αυτόν. Κα ζλεγε κανείσ 
ότι κάποια ανϊτερθ δφναμθ είχε λόγουσ να κζλει να ςτιςει το Εγϊ ςτθν ςωςτι του 
κζςθ και να εκτελζςει το ζργο τθσ παρακολοφκθςθσ για ςκοποφσ ποφ μόνο εκείνο 
το «κάτι» γνϊριηε. 
Και τότε μιά αςτραπι ωϊτιςε τθν κολι του ςκζψθ, ωζρνοντασ ςτο προςκινειο 
κάποιεσ διαπιςτϊςεισ γιά τθ κζςθ τοφ ανκρϊπου ανάμεςα ςτο ηωικό καί το 
πλανθτικό βαςίλειο. Τϊρα, μάλιςτα, άρχιςε να καταλαβαίνει κάτι και αυτό τον 
γζμιςε με κάμβοσ. Μ’ άλλα λόγια, είδε ότι θ ανακάλυψθ τοφ Εγϊ του ιταν θ 
ανακάλυψθ τοφ κακαρά ανκρϊπινου ςτοιχείου μζςα του. Κάτω από το ανκρϊπινο 
ςτοιχείο, υπάρχει το ηωικό βαςίλειο. Και πάνω άπ' αυτό-θ πλανθτικι περιοχι. Μζςα 
του, ωςτόςο, εκείνο ποφ ιταν κάτω από το εγϊ ιταν το τρίπτυχο ςκζψθ- 
ςυναίςκθμα-ςϊμα. Άρα, ολόκλθρο αυτό το τρίπτυχο αντιπροςϊπευε το ηωικό 
βαςίλειο. Δεν υπιρχε αμωιβολία γι' αυτό, ζπειτα από τθν εμπειρία τοφ Εγϊ ςαν 
πυρινα τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ του. Πςο, λοιπόν, ηοφςε χωρίσ το Εγϊ, ηοφςε 
ςτθν περιοχι τοφ ηωικοφ βαςιλείου, ποφ τθ νόμιηε για ανκρϊπινθ. Άρα λοιπόν, αωοί 
το «κάτι», άνθκε ςε μια περιοχι πζρα από το Εγϊ και ιταν πολφ ιςχυρότερο άπ' 
αυτό, κα μποροφςε να πει κανείσ ότι αντιπροςϊπευε τθν πλανθτικι περιοχι μζςα 
ςτον άνκρωπο. 
Κάτω άπ' αυτό το πρίςμα, τόςο το ηωικό βαςίλειο όςο και θ πλανθτικι περιοχι 
χάνουν τθ μορωι ποφ ζχουν ζξω από τον άνκρωπο και γίνονται δυνάμεισ ηωισ και 
υπόςταςθσ. Μ’ άλλα λόγια, θ δφναμθ ποφ διαμορωϊνει το ηωικό βαςίλειο, 
περνϊντασ μζςα από τον άνκρωπο δεν δθμιουργεί ηϊα όπωσ ζξω άπ’ αυτόν, άλλα 
ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, αιςκιςεισ. Θ δφναμθ, από τθν άλλθ, ποφ διαμορωϊνει 
τοφσ πλανθτικοφσ κόςμουσ, περνϊντασ μζςα από τον άνκρωπο δεν δθμιουργεί 
μζςα του πλάνθτεσ, άλλα τθν αμείλικτθ ϊκθςθ γιά ζνα αωυπνιςμζνο Εγϊ. Αυτό 
ιταν το μόνο ποφ ιξερε, εςωτερικά, άπ' αφτθ τθν περιοχι ο ερευνθτισ μασ- 
τουλάχιςτον γιά τθν ϊρα. 
Διζκοψε τισ ςκζψεισ του για να κάνει το γνωςτό μασ πια πείραμα τθσ Ζαυτο-
παρατιρθςθσ. Πταν τελείωςε το πείραμά του, τον κατζκλυςαν και άλλεσ διαπι-
ςτϊςεισ, Μ' άλλα λόγια, ςαν κάτι να του αποκάλυψε ότι μόνον οι ςκζψεισ του 



ανκρϊπου διαμορωϊνονται από τισ δυνάμεισ του ηωικοφ βαςιλείου. Τα ςυναις-
κιματα του διαμορωϊνονται από τισ δυνάμεισ τοφ ωυτικοφ βαςιλείου, ενϊ το 
ςϊμα του διζπεται από τισ δυνάμεισ τοφ ορυκτοφ βαςιλείου. 
Τισ αποκαλφψεισ αυτζσ γριγορα τισ ακολοφκθςαν και άλλεσ, πιο αόριςτεσ και 
άμορωεσ. Σε ςυνοπτικι μορωι, του μεταβιβάςτθκε θ «γνϊςθ» ότι ακριβϊσ όπωσ 
υπιρχε μζςα του ολόκλθρθ θ κλιμάκωςθ του βαςιλείου τθσ ηωισ, ορυκτοφ, 
ωυτικοφ, ηωικοφ ζτςι υπιρχε και μια άλλθ, ανϊτερθ κλιμάκωςθ μζςα του, πλανθ-
τικι, θλιακι, γαλαξιακι και τα λοιπά. 
Τϊρα ποφ είχαν εξελιχτεί ζτςι τα πράγματα, δεν μποροφςε να είναι βζβαιοσ, ότι το 
«κάτι» ποφ υπιρχε πζρα από το Εγϊ προερχόταν οπωςδιποτε από τθν πλανθτικι 
περιοχι και όχι από τθν θλιακι, τθν γαλαξιακι, Ίςωσ και από κάποια πιο μακρινι 
διάςταςθ. Ακριβϊσ όπωσ όταν ζχουμε μια άμεςθ ςωματικι αίςκθςθ νιϊκουμε το 
Εγϊ μασ πολφ κοντά ς' αυτιν-και όχι κοντά ςτθ ςκζψθ ι ςτο ςυναίςκθμα-ζτςι 
μπορεί, επιρειεσ προερχόμενεσ από πολφ μακρυνζσ περιοχζσ να γίνονται αιςκθτζσ 
ςτο Εγϊ με τθν αμεςότθτα τθσ γειτνίαςθσ. 
 
Ο Ρόλοσ του Εγώ 
Τϊρα ο ερευνθτισ μασ άρχιςε να υποπτεφεται γιατί ιταν ανάγκθ να ςτακεί ςτθ 
κζςθ του το Εγϊ, δθλαδι το κακαρά ανκρϊπινο ςτοιχείο. Αωοφ θ κλιμάκωςθ τθσ 
δθμιουργίασ ξεκινοφςε από το ορυκτό και περνοφςε από το ωυτικό, το ηωικό, το 
ανκρϊπινο βαςίλειο για να ςυνεχιςτεί ςτθν πλανθτικι, τθν θλιακι, τθ γαλαξιακι 
ηϊνθ καί τα λοιπά, άν το κάκε βαςίλειο δζν ανζπτυςςε ςτακερά το κακαρά δικό του 
ςτοιχείο, επόμενο ιταν να προκαλζςει « λφςθ ςυνεχείασ » ςτθν αλυςίδα τθσ δθμι-
ουργίασ, ζνα κενό με δυςοίωνεσ επιπτϊςεισ τόςο ςτισ επάνω όςο και ςτισ κάτω 
περιοχζσ. 
Εδϊ ςταμάτθςε, Είδε ότι τισ κάτω περιοχζσ του ιταν εφκολο να τισ προςδιορίςει ωσ 
Φφςθ, άλλα τισ επάνω δυςκολευόταν να τισ προςδιορίςει. Να τισ ονόμαηε κοςμικζσ, 
ςυμπαντικζσ, διαςτθμικζσ; Σαν πιο ςωςτι τοφ ωάνθκε θ διατφπωςθ «κοςμικζσ». 
Τζλοσ πάντων, θ ουςία ιταν άλλου. Στο μυςτιριο τθσ «πτϊςθσ» του κακαρά 
ανκρϊπινου ςτοιχείου από τθν ενδιάμεςθ κζςθ του ανάμεςα ςτα βαςίλεια τθσ 
ωφςθσ και ςτισ κοςμικζσ περιοχζσ. Τα ηϊα δεν τοφ ζδιναν τθν εντφπωςθ ότι είχαν 
χάςει τθν κακαρά ηωικι ποιότθτα τουσ, οφτε τα ωυτά τθν κακαρά ωυτικι τουσ 
υπόςταςθ, οφτε τα ορυκτά τθν ορυκτι τουσ ωφςθ. Για τισ επάνω περιοχζσ δεν 
μποροφςε να πει πολλά, άλλα οπωςδιποτε θ κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων τοφ 
ζδινε τθν εντφπωςθ τοφ νόμου, τθσ ευρυκμίασ, τθσ τάξθσ, πράγμα ποφ ςθμαίνει ότι 
όλα λειτουργοφν ςτθν εντζλεια. Στο ανκρϊπινο βαςίλειο, ωςτόςο, όλα μαρτυροφν 
ζναν εκτροχιαςμό. Οι ίδιοι οι άνκρωποι, από πανάρχαια χρονιά, αναωζρονται ς’ 
αυτόν τον εκτροχιαςμό τουσ και δυςαναςχετοφν όταν ο άνκρωποσ ωζρεται 
χειρότερα και από κτινοσ. Σιμερα, ο εκτροχιαςμόσ είναι ωανερόσ ς' όλουσ τοφσ 
τομείσ. Στθ μόλυνςθ τοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν μόλυνςθ των τροωϊν, ςτθν μόλυνςθ 
των εντυπϊςεων, ςτον εκτροχιαςμό τθσ επιςτιμθσ, τθσ παιδείασ, τθσ ψυχαγωγίασ, 
τοφ ακλθτιςμοί, των ερωτικϊν ςχζςεων και των ςχζςεων γενικά. Και παρ' όλα τα 
ςιματα κινδφνου ποφ κροφονται από διάωορουσ, ο εκτροχιαςμόσ ςυνεχίηεται με 
καλπάηοντασ ρυκμό. 
Τοφ ιρκαν ςτο νου οί Βιβλικζσ εικόνεσ των καταςτροωϊν. Τθσ εποχισ τοφ Νϊε, τθσ 
εποχισ τοφ Λϊτ, όταν οι άνκρωποι είχαν ξεχάςει τθν ανκρωπιά τουσ, δθλ. το 
κακαρά ανκρϊπινο ςτοιχείο μζςα τουσ καί ηοφςαν ςε επίπεδο πιο χαμθλό και άπ' 



αυτό των ηϊων. Στθ ςυνζχεια, του ιρκε ςτο νου θ ιςτορία των Ρρωτοπλάςτων και 
τθσ πτϊςθσ του. Σαν να άνοιξε κάποια χαραμάδα Νοιματοσ μζςα του.  
Αναρωτικθκε μιπωσ υπιρχε μια «μεταωυςικι» χροιά ςτθν όλθ υπόκεςθ. Γιατί, 
αλικεια, να «πζςει» ειδικά θ ανκρϊπινθ ποιότθτα και όχι θ ποιότθτα κάποιασ 
άλλθσ ηϊνθσ τθσ δθμιουργίασ; 
Και μιπωσ αυτό είχε κάποια ςυνάρτθςθ με τθν κεντρικι κζςθ τοφ Εγϊ ςτθν 
αλυςίδα τθσ πλάςθσ; Γιατί, πραγματικά, το ανκρϊπινο ' Εγϊ ςτεκόταν ανάμεςα ςτο 
ηϊο και ςτθν κοςμικι περιοχι. Ζμοιαηε με ορόςθμο ποφ ςθμάδευε το τζλοσ τοφ 
θμιςωαιρίου τθσ Φφςθσ και τθν αρχι του κοςμικοφ θμιςωαιρίου. Και αωοί ολόκ-
λθρθ θ Δθμιουργία διαπερνάται από δυνάμεισ και επιρειεσ ποφ ξεκινοφν από τθν 
ακραία άνω περιοχι και ωτάνουν μζχρι τθν ακραία κάτω, τότε πϊσ είναι δυνατό να 
ωτάςουν μζχρι εκεί αν λείπει ζνασ κρίκοσ από τθν αλυςίδα; Ρϊσ κα γίνει θ Κοςμικι 
Κυκλοωορία; Μιπωσ, λοιπόν, ο τωρινόσ εκτροχιαςμόσ τθσ ανκρωπότθτασ οωείλεται 
ςτο ότι οι άνκρωποι δεν αντλοφν από το επάνω θμιςωαίριο; Μιπωσ επίςθσ είχε 
ςυμβεί κάτι παρόμοιο τον καιρό του Χριςτοφ και γι’ αυτό ακριβϊσ χρειάςτθκε θ 
παρζμβαςθ ενόσ Πντοσ όπωσ Αυτόσ για να γεωυρϊςει το χάςμα με το δικό Του Εγϊ, 
Μιπωσ μάλιςτα, δίδαξε ςτουσ ανκρϊπουσ τθν τζχνθ τθσ «ςωτθρίασ» των εγϊ τουσ 
για να χρθςιμεφςουν και αυτοί ςαν γζωυρεσ;  
Μόνο ποφ το εγϊ το ζλεγε ψυχι. Και πολφ ςωςτά. Αυτό δεν είναι ο πυρινασ τθσ 
ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ.  
Και θ λζξθ «ψυχι» αποδίδει πολφ καλά τθν πυρθνικι και νευραλγικι τθσ ωφςθ. 
 
Η Πτώςη 
Κυμικθκε το χωρίο από τθν Γζνεςθ: «... καί άρχετε τϊν ιχκφων τθσ καλάςςθσ καί 
πάντων των ερπετϊν τϊν ζρπόντων επί τθσ γθσ». 
Τοφ ωάνθκε γεμάτο νόθμα. Μζρεσ ολόκλθρεσ το είναι του γφριηε γφρω από το 
μυςτιριο τθσ πτϊςθσ τοφ ανκρϊπινου Εγϊ, ποφ είχε πλαςτεί για να άρχει ςε όλα τα 
βαςίλεια τθσ Φφςθσ: «Καί άρχετε τϊν ιχκφων ...» καί τα λοιπά. Καί ποφ είχε πζςει; 
Ροφ άλλου; Σε κάποιο από τα βαςίλεια τθσ Φφςθσ ποφ προοριηόταν αρχικά να 
κυβερνά. Και ζτςι από γεννθμζνοσ αωζντθσ ζγινε ςκλάβοσ τθσ Φφςθσ. 
Σαν ςε αςτραπι πζραςαν από το νου του μερικοί ωίλοι και ςυνάδελωοι του. 
Κυμικθκε τθ «ωιλοςοωικι» ςυηιτθςθ ποφ είχε γίνει ςτο γραωείο του και το πϊσ ο 
κακζνασ από τοφσ παρόντεσ είχε προςδιορίςει, χωρίσ να το καταλάβει, ςε ποιο 
ωυςικό βαςίλειο είχε «πζςει» το εγϊ του. Εκείνοσ ο ςυνάδελωοσ ποφ είχε ωζρει ςτο 
προςκινιο τθν Καρτεςιανι ριςθ: 
«Σκζπτομαι, άρα υπάρχω», ιταν ςαωϊσ ζνασ διανοθτικόσ τφποσ. Επομζνωσ, ςτθν 
δικι του περίπτωςθ, το Εγϊ είχε «πζςει» ςτθ διανοθτικι λειτουργία ( βαςίλειο των 
ηϊων ) και είχε γίνει υποχείριο τθσ «ηωικισ» περιοχισ. Μ' άλλα λόγια, είχε πουλιςει 
τα πρωτοτόκια του γιά ζνα πιάτο κρζασ. Θ κυρία ποφ είχε δθλϊςει «Συναιςκάνομαι, 
άρα υπάρχω», είχε, άκελά τθσ, ομολογιςει ότι το Εγϊ τθσ είχε πζςει ακόμα 
χαμθλότερα από εκείνο τοφ διανοθτικοφ ςυναδζλωου, δθλ. ςτθν περιοχι τοφ 
ωυτικοφ βαςιλείου. Πςο για τον καλοωαγά ςυνάδελωο, αυτόσ είχε πζςει ακόμα πιο 
χαμθλά, ςτθν περιοχι τοφ κακαρά υλικοφ ι ορυκτοφ βαςιλείου. 
Ροιοσ άραγε από τοφσ τρεισ αυτοφσ τφπουσ βριςκόταν πιο κοντά ςτθ ωυςιολογικι 
κζςθ τοφ Εγϊ; Μα ικελε και ρϊτθμα; Αςωαλϊσ ο διανοθτικόσ τφποσ, αωοφ θ 
διανόθςθ βρίςκεται αμζςωσ πιο κάτω από το Εγϊ, θ καλφτερα από κει ποφ κα 
ζπρεπε να βρίςκεται ωυςιολογικά το Εγϊ. 



« Άλλωςτε, αυτό ωαίνεται κακαρά και από τθν ςειρά ποφ ακολουκία θ ανάπτυξθ 
τοφ ανκρϊπου» ςκζωτθκε «Τί εμωανίηεται πρωταρχικά ςτο παιδί; Οι αιςκιςεισ. Τί 
ζρχεται δεφτερο; Τα ςυναιςκιματα. Θ διανόθςθ αργεί πολφ να εμωανιςτεί και 
ςτουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ δεν αναπτφςςεται καν πλιρωσ. Μζνει ςε 
υποτυπϊδθ κατάςταςθ». 
Το ςυμπζραςμα, λοιπόν, ποφ ζβγαλε ο ωίλοσ μασ ιταν ότι το Εγϊ, το βυκιςμζνο 
ςτθν διανόθςθ, μπορεί πιο εφκολα να βρει τθν ςωςτι του κζςθ ςτθν κλίμακα τθσ 
Δθμιουργίασ άπ’ ότι τα Εγϊ ποφ ζχουν πζςει πιο χαμθλά. 
Και ποιά ιταν θ δφναμθ ποφ διαπερνοφςε και τα τρία βαςίλεια τθσ Φφςθσ; Για τον 
ερευνθτι μασ ιταν ολοωάνερο ότι τα κυβερνοφςε ο αμείλικτοσ νομόσ τθσ γζννθςθσ 
και τοφ κανάτου. « Επομζνωσ», ςυλλογίςτθκε, « όταν το Εγϊ πζωτει ςε ζνα από τα 
τρία βαςίλεια τισ Φφςθσ, πζωτει ςτθν περιοχι τοφ κανάτου ποφ προςπακεί να 
κρατθκεί ςτθν ηωι με τισ γεννιςεισ. Στθν ουςία, κάκε γζννθςθ αντικακιςτά και ζναν 
κάνατο και αυτό το παιχνίδι δεν ζχει τζλοσ». 

 
Σοωία Άντηακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


