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Η ΕΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ► 
 
ΕΙΑΓΩΓΗ  
 
Θα επιδιϊξουμε να παρουςιάςουμε με ςυντομία τισ ςτοιχειϊδεισ αρχζσ τθσ " Εωνι-
κισ Παράδοςθσ ", οι οποίεσ εν τοφτοισ αποτελοφν ταυτόχρονα και χωρίσ εξαίρεςθ, 
τισ βάςεισ κάκε υγιοφσ μυθτικισ διδαςκαλίασ. Η ζκκεςθ αυτι απζχει πολφ από το 
να είναι πλιρθσ, αλλά δίνει μία ςχετικά ςαφι εικόνα. Δεν κα πραγματευκοφμε εδϊ 
το κεοςοφικό ςφςτθμα τισ εν λόγω παράδοςθσ, οφτε άλλα επιμζρουσ κζματα, με 
εξαίρεςθ τθν αςτρολογικι τθσ μζκοδο, που εξετάηουμε ςτο ςχετικό κεφάλαιο με 
ςυντομία ( ΑΣΡΟΟΦΙΑ ► ). 
 
ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟΝ 
 
Ο ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΛΑΗ ΣΟΤ 
1. Ο άνκρωποσ ζχει μία ιδιαίτερθ προςωπικότθτα ► ( χαρακτιρα ), που αποτελεί-
ται από τον ςυνδυαςμό των νοθτικϊν, ψυχικϊν και υλικϊν εκδθλϊςεων ( ςκζψεισ, 
αιςκιματα, ςϊμα ), με τθν αυτοςυνείδθςθ. 
2. Λόγω τθσ διαφοράσ που ζχει θ προςωπικότθτα του κάκε ανκρϊπου από τισ προ-
ςωπικότθτεσ των άλλων, πρζπει αυτι να αποτελείται από ςκζψεισ, αιςκιματα και 
πράξεισ, ςφμφωνεσ με τθν ατομικι μασ λογικι και τθν φωνι τθσ δικισ μασ ςυν-
είδθςθσ (τελείωσ διαφορετικισ από τισ ςτερεότυπεσ προκαταλιψεισ), χωρίσ να είναι 
επθρεαςμζνθ από τα ικθ, τα ζκιμα, τισ προλιψεισ και τισ ιδζεσ που κυκλοφοροφν 
ςτθν κοινωνία. 
3.Οι επιδράςεισ αυτζσ επιβάλλονται ςτον άνκρωπο μζςω τθσ ανατροφισ, κυρίωσ 
κατά τθν παιδικι του θλικία ( απωκθμζνα, κόμπλεξ κλπ ) και επίςθσ εξ’ αιτίασ τθσ 
πακθτικότθτασ των αιςκθμάτων και των ςκζψεϊν του ( προλιψεισ, ζκιμα, ςυνι-
κειεσ κλπ). 
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4.Όταν ο άνκρωποσ βαςίηει τα πιςτεφω του ςτθν προςωπικι του εμπειρία και όχι ςε 
αυτό που άλλοι κζλουν να δουν για λογαριαςμό του, ςχθματίηει ιςχυρι προςωπι-
κότθτα, θ οποία δεν επθρεάηεται εφκολα και ςυνεπϊσ είναι ελεφκερθ. 
5.Μία ιςχυρι προςωπικότθτα οφείλει να καταβάλει προςπάκεια για τθν αποβολι 
των διαφόρων ελαττωμάτων, όπωσ ο εγωιςμόσ, θ οργι, θ ηιλια, τα διάφορα πάκθ, 
οι διαςτροφζσ, ο φόβοσ, οι αναςφάλειεσ, θ υλιςτικότθτα, θ κολακεία, τα μυςτικά 
και οι υποςχζςεισ, θ απάτθ, το ψζμα κλπ. 
6.Η προςπάκεια αυτι πρζπει να είναι «βακιά» και ειλικρινισ, διότι αλλιϊσ υπάρχει 
ο κίνδυνοσ τθσ δθμιουργίασ υποκριτικοφ προςωπείου. 
7.Η διανόθςθ, τα αιςκιματα και το ςϊμα πρζπει ςτον άνκρωπο να ενιςχυκοφν 
ενεργειακά και να αποφεφγεται θ υπερβολικι ανάπτυξθ ενόσ από αυτοφσ τουσ 
παράγοντεσ, διότι ζτςι καταπιζηονται οι άλλοι δφο, που δεν μποροφν πλζον να 
εκδθλωκοφν ςωςτά και θ προςωπικότθτα χάνει τθν ιςορροπία τθσ. 
8.Μεγάλθ ςθμαςία χρειάηεται να αποδοκεί ςτισ ςυνζπειεσ των διαφόρων μασ πρά-
ξεων, ςτισ διάφορεσ φιλοδοξίεσ μασ (ϊςτε να μθν παραβαίνουν τον θκικό νόμο του 
πνεφματοσ και να είναι μζςα ςτισ δυνατότθτζσ μασ ) και ςτουσ ανκρϊπουσ εκείνουσ 
που επιδιϊκουν τθν καταπίεςθ και εκμετάλλευςθ των άλλων. 
9.Η εκδιλωςθ τθσ αγάπθσ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ φιλανκρωπίασ, αποτελεί το θκι-
κό επιςτζγαςμα, που τελειοποιεί τθν προςωπικότθτα του ανκρϊπου. Ο άνκρωποσ 
πρζπει πάντα να αγωνίηεται υπζρ του καλοφ και τθσ θκικισ, χωρίσ να δεςμεφεται 
από τον φόβο. 
10.Ο μυθμζνοσ δεν επιδιϊκει τθν εξζλιξι του μόνο για το δικό του πνευματικό 
όφελοσ, αλλά για λογαριαςμό ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ, διοχετεφοντασ τα οφζ-
λθ που αποκομίηει από τθν μφθςθ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, με ορατά ( διδαςκα-
λία, φιλανκρωπία, παράδειγμα ) και αόρατα μζςα ( διαλογιςμόσ, προςευχι, κετικι 
επίδραςθ ), ςεβόμενοσ κατά τον πιό απόλυτο τρόπο τθν ελευκερία τθσ ςυνείδθςθσ 
του πλθςίον του. 
 
Η ΦΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
1.Η φφςθ είναι ζνα είδοσ παιδαγωγοφ τοφ ανκρϊπου, τον οποίον ζντεχνα εκπαι-
δεφει και κατευκφνει προσ τθν οδό τθσ τελειοποίθςθσ 
2.Η φφςθ διζπεται από ςυγκεκριμζνουσ νόμουσ, θ προςαρμογι ςτουσ οποίουσ 
κακιςτά τον άνκρωπο ςυνειδθτό. Οι νόμοι αυτοί είναι θ Μονάδα, θ Δυαδικότθτα, θ 
Τριαδικότθτα και θ Τετραδικότθτα, αςφαλϊσ γνωςτοί ςτουσ οπαδοφσ τθσ Καμπαλι-
ςτικισ παράδοςθσ ( Τετραγράμματο IHVH ). 
3.Οι νόμοι τθσ Δθμιουργίασ και τθσ Καταςτροφισ διδάςκουν τον άνκρωπο τθν οδό 
τθσ θκικισ τελειοποίθςθσ, ϊςτε να γίνει δθμιουργόσ και όχι καταςτροφζασ. 
 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ 
1.Η κοινωνία διζπεται από τουσ ίδιουσ νόμουσ που διζπουν τθν φφςθ και τον άνκ-
ρωπο και ςυνεπϊσ θ μορφι τθσ και θ ποιότθτά τθσ εξαρτάται από τθν ποιότθτα του 
χαρακτιρα των ανκρϊπων που τθν αποτελοφν. Τα ελαττϊματα των ανκρϊπων, 
δθμιουργοφν όλα τα κοινωνικά προβλιματα. 
2.Η αμοιβαία ςυνεργαςία, θ τιμιότθτα, ο ςεβαςμόσ των αναγκϊν και τθσ ελευκε-
ρίασ των άλλων είναι απαραίτθτοσ όροσ τθσ κοινωνικισ διαβίωςθσ. 
 
 



Η ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΜΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΜΝΑΜΑΣΑ ( ΑΚΗΕΙ ) 
1.Κάκε άνκρωποσ πρζπει να καταβάλει προςπάκειεσ αυτοεπιβολισ, χωρίσ όμωσ να 
καταπιζηει τον εαυτό του και τθν λογικι ικανοποίθςθ των ςωματικϊν, ψυχικϊν και 
διανοθτικϊν του αναγκϊν. 
2.Οι προςπάκειεσ αυτζσ φζρνουν ςε επαφι τθν ςυνείδθςι μασ με τθν προςωπικό-
τθτά μασ και ζτςι ανυψϊνεται το επίπεδο τθσ ςυνειδθτότθτάσ μασ. Θα μποροφςαμε 
να ποφμε ότι ο άνκρωποσ που κυριάρχθςε ςτον εαυτό του δεν ζχει υποςυνείδθτο, 
γιατί το ζχει μετατρζψει ςε ςυνειδθτό και ζτςι απαλλάςςεται από τουσ αςυνειδθτο-
ποίθτουσ μθχανιςμοφσ αυτοεξαπάτθςθσ.. 
3.Στισ αςκιςεισ αυτζσ περιλαμβάνεται θ αυτοπαρατιρθςθ, θ ειλικρινισ αυτοανά-
λυςθ, ο ζλεγχοσ τθσ ομιλίασ, θ φυςιολογικι ρφκμιςθ (όχι ο αςκθτιςμόσ ) των υλικϊν 
μασ αναγκϊν, θ ςυγκζντρωςθ για τον ζλεγχο των αιςκθμάτων μασ, θ μεταςτοι-
χείωςθ τϊν ελαττωμάτων μασ ςε προτεριματα, ο διαλογιςμόσ και θ προςευχι για 
τθν επικοινωνία με τον ανϊτερο μασ εαυτό και με το Αόρατο και οι αναπνευςτικζσ 
αςκιςεισ που αυξάνουν τθν ηωτικότθτά μασ και μασ κζτουν ςε επικοινωνία με τθν 
παγκόςμια αποκικθ ενζργειασ 
4.Όλεσ αυτζσ οι εφαρμογζσ καλό είναι να γίνονται χωρίσ πίεςθ, με τθν δικι μασ 
κζλθςθ, από ζναν άνκρωπο ο οποίοσ εργάηεται ταυτόχρονα για τθν διάπλαςθ του 
χαρακτιρα του, ϊςτε θ αρετι, θ θκικι και θ ευκφτθτα να τον προςτατζψουν από τισ 
παρεκτροπζσ, τθν υποκριςία και τθν αλαηονεία. 
5.Ο άνκρωποσ οφείλει να ςτρζφει ζνα μζροσ τθσ προςοχισ του προσ τον εαυτό του, 
ϊςτε αυτοεπιτθροφμενοσ και αυτοελεγχόμενοσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια των κακθμε-
ρινϊν του δραςτθριοτιτων ( χωρίσ να εμποδίηεται από αυτζσ ), να μπορεί να επι-
βάλλει τθν κυριαρχία του πνεφματόσ του ςτον εαυτό του, να ανυψϊνει το επίπεδο 
τθσ ςυνειδθτότθτάσ του και να αποφεφγει τθν ενςτικτϊδθ μθχανικότθτα. 
 
ΗΘΙΚΕ ΔΤΑΔΕ 
1. Το κακό δεν ζχει πραγματικι υπόςταςθ, αλλά είναι μία μείωςθ του καλοφ. 
Υπόςταςθ τοφ δίνουν οι άνκρωποι που το εκφράηουν. Το κακό ο ςοφόσ άνκρωποσ 
το χρθςιμοποιεί ςαν ζμμεςο κίνθτρο για τθν εξζλιξι του, διότι προςπακϊντασ να το 
αποφφγει προοδεφει, Εκδθλϊνοντασ το καλό. 
2. Το ιδεϊδεσ είναι ζνασ άνκρωποσ Καλόσ, με Αγάπθ, Σοφία και Αλικεια. Αν μζςα 
ςε αυτζσ τισ αρετζσ ειςχωριςει κάποια από τισ αρνιςεισ τουσ ( κακό, μίςοσ, άγνοια 
και πλάνθ ), δθμιουργείται μία επικίνδυνθ και καταςτροφικι μίξθ ( θ χλιαρότθτα 
των Ευαγγελίων ). 
 
Η ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΟΝΣΟ 
1.Ο άνκρωποσ αποτελείται από ζναν πυρινα, τθν πραγματικι του ουςία, ο οποίοσ 
περιβάλλεται από τρία επενδφματα. Το πνεφμα (φορζα των ςκζψεων και τθσ ςυν-
είδθςθσ), τθν ψυχι (φορζα των αιςκθμάτων) και το ςϊμα (φορζα των αιςκιςεων 
και των ενςτίκτων). 
2.Τα τρία αυτά επενδφματα, ι αλλιϊσ υποςτάςεισ είναι προικιςμζνα με εννζα 
ικανότθτεσ: Τθν φανταςία, τθν βοφλθςθ, τθν δφναμθ, τθν πίςτθ, το αίςκθμα, τθν 
ηωτικότθτα, τθν ομιλία, τισ αιςκιςεισ και τθν κίνθςθ. 
3.Η ανϊτερθ Ουςία του ανκρϊπου, ο Θείοσ Σπινκιρασ μζςα του, εκδθλϊνεται μζςω 
των κατϊτερων επενδυμάτων, χρθςιμοποιϊντασ δφο παράγοντεσ: τθν νόθςθ ( νου ) 
και τθν αίςκθςθ ( καρδιά ). 



 Όλεσ οι προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ πρζπει να εξαγνιςτοφν από κάκε ξζνο ςϊμα 
και ελάττωμα και να ςυντονιςτοφν αρμονικά μεταξφ τουσ, χωρίσ κάποια από αυτζσ 
να είναι υπερβολικά ανεπτυγμζνθ καταπιζηοντασ τισ άλλεσ. 
 
ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟΝ 
 
ΚΕΨΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Αφοφ παρουςιάςαμε ςυνοπτικά τισ βαςικζσ αρχζσ τισ Εωνικισ παράδοςθσ, που 
όπωσ αναφζραμε είναι κοινζσ με τισ αρχζσ των άλλων μυθτικϊν παραδόςεων ( διότι 
θ φφςθ τουσ είναι ίδια), κα εξετάςουμε ηθτιματα που αφοροφν το κζμα τθσ πρακ-
τικισ εφαρμογισ. Δεν ζχει νόθμα να αποςτθκίςουμε, ι ζςτω να «καταλάβουμε» 
εγκεφαλικά, ιδζεσ αυτοφ του είδουσ, οφτε να αιςκανκοφμε ζναν ςυναιςκθματικό 
ενκουςιαςμό. Σθμαςία ζχει θ εφαρμογι. Τι ζχει να κερδίςει ζνασ ακλθτισ, που 
«καταλαβαίνει» τθν τεχνικι τϊν αςκιςεϊν του και ενκουςιάηεται από τθν προ-
οπτικι τουσ, αλλά δεν τισ εκτελεί ; Παραμζνει αγφμναςτοσ. 
Τι ςθμαίνει όμωσ εφαρμογι ; Εφαρμογι μιασ μυθτικισ ιδζασ είναι θ πλιρθσ 
ενςωμάτωςι τθσ με τον χαρακτιρα μασ. Ποιόσ είναι ο υπομονετικόσ άνκρωποσ; 
Είναι αυτόσ που δεν ανυπομονεί όχι μόνο εξωτερικά αλλά και μζςα του, χωρίσ να 
καταβάλει γι αυτό κάποια ιδιαίτερθ προςπάκεια. Η υπομονι πθγάηει από μζςα του 
αβίαςτα. Υπάρχουν οριςμζνοι άνκρωποι που είναι υπομονετικοί, χωρίσ να ζχουν 
προςπακιςει ςτθν ηωι τουσ να αποκτιςουν αυτό το προςόν. Γεννικθκαν ζτςι. 
Αυτοί μποροφμε να ποφμε ότι ζχουν εφαρμόςει τθν ιδζα τθσ υπομονισ, Όλοι εμείσ 
οι υπόλοιποι χρειάηεται να καταβάλουμε προςπάκειεσ για να προςεγγίςουμε αυτόν 
τον ςτόχο. Η ανάγκθ τθσ καταβολισ προςπάκειασ ςθμαίνει ότι μζςα μασ υπάρχουν 
ακόμθ αντιςτάςεισ. Συνεπϊσ τθν υπομονι δεν τθν ζχουμε βιϊςει. 
Η προςπάκεια αποτελεί ζνδειξθ τθσ μάχθσ που δίνουμε με τον εαυτό μασ. Είναι μία 
μεταβατικι κατάςταςθ. Όταν τθν μάχθ αυτι τθν κερδίςουμε ( αν και θ νίκθ ποτζ 
δεν είναι οριςτικι και ςίγουρθ ), τότε αυτό το οποίο κζλαμε να πετφχουμε, εμφανί-
ηεται μζςα μασ αυκόρμθτα κάκε φορά που το χρειαηόμαςτε, ι που απλϊσ το «επι-
καλοφμαςτε». 
Πωσ όμωσ μπορεί κανείσ να ενςωματϊςει τισ μυθτικζσ αρχζσ μζςα ςτθν προςω-
πικότθτά του, ϊςτε να γίνουν πραγματικά κτιμα του και να μπορεί να τισ βιϊνει με 
φυςικό τρόπο ; Αυτι είναι θ ερϊτθςθ που κα κάναμε ςτον εαυτό μασ, εφ ’ όςον 
ζχουμε ξεκακαρίςει μζςα μασ αν ο εςωτεριςμόσ μασ ενδιαφζρει ωσ κεωρθτικι γνϊ-
ςθ ι ωσ πράξθ. Η ερϊτθςθ όμωσ αυτι είναι μάλλον χωρίσ νόθμα. Τισ βαςικζσ μυθ-
τικζσ αρχζσ δεν μποροφμε να τισ «βάλουμε» από ζξω μζςα μασ. Θα ιταν τότε ζνα 
ξζνο ςϊμα, ζνασ παρείςακτοσ μζςα ςτο ον μασ. 
Οι αρχζσ αυτζσ υπάρχουν ιδθ μζςα μασ ! Το μόνο που πρζπει να κάνουμε είναι να 
τισ αναςφρουμε ςτθν επιφάνεια. Στθν πραγματικότθτα θ μφθςθ δεν είναι θ εφα-
ρμογι κάποιων πραγμάτων που μακαίνουμε από ανκρϊπουσ ι από βιβλία, αλλά θ 
εκδιλωςθ των δυνατοτιτων που ιδθ ζχουμε κρυμμζνεσ μζςα μασ. Είναι κάτι δικό 
μασ, είναι ο εαυτόσ μασ. Αυτό είναι το νόθμα τθσ ριςθσ που λζει, ότι πρζπει να 
γίνουμε ο εαυτόσ μασ. Να πραγματϊςουμε αυτό που είμαςτε. 
Οι ςυλλογιςμοί αυτοί δεν είναι ζνα παιχνίδι τθσ ςκζψθσ, αλλά ζχουν μεγάλθ 
πρακτικι αξία τθν οποία κα εξετάςουμε. Αναφζραμε ωσ παράδειγμα το ηιτθμα τθσ 
απόκτθςθσ τθσ υπομονισ. Είναι μία αρετι που προάγει τον ζλεγχο των ςυναιςκθ-
μάτων μασ. Από κάπου ακοφμε ότι για να εξελιχκοφμε πρζπει να αποκτιςουμε ( 



μεταξφ άλλων ) και τθν αρετι αυτι. Τότε αρχίηουμε τθν προςπάκεια. Κάκε φορά 
που εκνευριηόμαςτε προςπακοφμε να θρεμιςουμε, επειδι ζτςι μασ είπαν ότι 
πρζπει να κάνουμε. Δθλαδι κάτι από ζξω ( τθν ςυμβουλι αυτι ) προςπακοφμε να 
το βάλουμε μζςα μασ. Και φυςικά τα χρόνια περνοφν και αυτό δεν ςυμβαίνει. 
Απλϊσ αυτοκαταπιεηόμαςτε. Υπάρχει και ο κίνδυνοσ να δθμιουργιςουμε ζνα εξωτε-
ρικό υποκριτικό προςωπείο υπομονισ, ενϊ από μζςα μασ κυριολεκτικά να « βρά-
ηουμε », χωρίσ ίςωσ να το παραδεχόμαςτε οφτε και ςτον ίδιο μασ τον εαυτό. 
Για να μπορζςουμε να προχωριςουμε όμωσ, πρζπει να κάνουμε κάτι το εντελϊσ 
διαφορετικό. Όχι να προςπακιςουμε να «εφαρμόςουμε» αυτά που ακοφμε από 
τουσ άλλουσ, αλλά να δοφμε τι κζλει ο Εαυτόσ μασ. Όλεσ οι διδαςκαλίεσ και οι 
εφαρμογζσ βρίςκονται εκεί! Θα τισ γνωρίςουμε αρκεί να ρωτιςουμε τθν γνϊμθ του. 
Ασ επιςτρζφουμε ςτο παράδειγμα τισ απόκτθςθσ τθσ υπομονισ και ασ δοφμε πωσ 
γίνεται αυτό. 
Όταν χάςουμε τθν υπομονι μασ, οργιηόμαςτε και μπορεί ενδεχομζνωσ να δια-
πλθκτιςτοφμε με κάποιον, να κατθγοριςουμε, να φωνάξουμε, ι να πλθγϊςουμε 
κάποιο αγαπθμζνο μασ πρόςωπο. Τι κα αιςκανκοφμε όταν θρεμιςουμε; Θα αιςκ-
ανκοφμε τφψεισ. Οι τφψεισ αυτζσ είναι θ διδαςκαλία που παίρνουμε από τον ανϊ-
τερο εαυτό μασ. Είναι θ φωνι τθσ Συνείδθςισ μασ, που μασ λζει ότι θ ανυπομονθ-
ςία είναι ζνα λάκοσ και ότι πρζπει να αποκτιςουμε υπομονι. Όταν αποφαςίςουμε 
να ακοφςουμε τθν φωνι τθσ ςυνείδθςισ μασ, τότε δεν κα εφαρμόηουμε καταν-
αγκαςτικά κάποια εξωτερικι διδαςκαλία, αλλά κα ακολουκοφμε τισ ωκιςεισ του 
εςωτερικοφ διδαςκάλου, που είναι ο εαυτόσ μασ. Οι ωκιςεισ αυτζσ δεν είναι κάτι 
το εξωτερικό και γι αυτό ο εαυτόσ μασ δεν τισ αποβάλλει ωσ ξζνα ςϊματα, αλλά τισ 
δζχεται ωσ κάτι το φυςικό και οικείο. Μία πολφ καλι αρχι λοιπόν είναι να 
φροντίηουμε να ενεργοφμε ζτςι ςτθν ηωι μασ, ϊςτε μετά να μθν ζχουμε τφψεισ. 
Δεν κα κοιτάμε το λεγόμενο ςυμφζρον, ι οποιαδιποτε άλλθ ιδζα και δικαιολογία 
που κυκλοφορεί ςτθν κοινωνία, αλλά αυτό που μασ λζει ο εαυτόσ μασ και ςυνεπϊσ 
κα εναρμονιηόμαςτε με αυτόν. 
Θα διαπιςτϊςουμε τότε ότι ςταδιακά, με αυτι τθν τακτικι, ζνασ μεγάλοσ πλοφτοσ 
πρακτικϊν ιδεϊν και εφαρμογϊν πθγάηει από μζςα μασ. Οι αντιςτάςεισ του κατϊ-
τερου εαυτοφ μασ μειϊνονται, όχι γιατί αςκοφμε μεγάλθ πίεςθ επάνω του, προκει-
μζνου να τον εξαναγκάςουμε να υπακοφςει ςε εξωτερικζσ διδαςκαλίεσ, αλλά γιατί 
εμείσ επιτζλουσ αποδεχόμαςτε αυτό που αναβλφηει από μζςα μασ. 
Δεν υπάρχει λόγοσ να χάνουμε τον χρόνο μασ ςε ςυναιςκθματικζσ ονειροπολιςεισ, 
ςε ευχολόγια, ι ςτισ λεγάμενεσ «μελζτεσ». Αφοφ θ γνϊςθ είναι μζςα μασ. Είναι 
πρακτικι, άμεςθ και προπαντόσ ςεμνι και αφανισ. Συναντοφμε κάποτε ανκρϊπουσ, 
απλοφσ, που ζχουν όμωσ κάποια βιωματικι ςοφία, από τθν πείρα τθσ ηωισ. Οφτε 
Θεωρίεσ, οφτε δικεν γνϊςεισ για άλλα επίπεδα και ιεραρχίεσ, αλλά ωριμότθτα ςτθν 
ςυμπεριφορά και ςτθν ςκζψθ. Ανκρϊπουσ που δεν νοιϊκουν τθν ανάγκθ τθσ επί-
δειξθσ, γιατί αιςκάνονται εςωτερικι πλθρότθτα. Δεν ζχουν ενοχζσ, γιατί κάνουν 
αυτό που τουσ υπαγορεφει θ ςυνείδθςι τουσ, δθλαδι τα πθγαίνουν καλά με τον 
εαυτό τουσ. 
 
ΚΕΨΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Προκειμζνου να αλλάξουμε κάτι μζςα μασ, να εκδθλϊςουμε κάποια αρετι, ι να 
περιορίςουμε κάποιο ελάττωμα απαραίτθτο είναι να δοφμε γιατί είμαςτε όπωσ 
είμαςτε, ποιά είναι τα αίτια τθσ τωρινισ, ανεπικφμθτθσ κατάςταςθσ. 



 Δεν είναι δυνατόν να αποβάλλουμε μια αδυναμία μασ, αν πρϊτα δεν γνωρίςουμε 
τα αίτια που τθν προκάλεςαν και τθν εγκατζςτθςαν μζςα μασ. Πρζπει να απο-
κτιςουμε τθν αυτογνωςία, αλλιϊσ θ προςπάκεια βελτίωςθσ κα μασ οδθγιςει ςτθν 
υποκριςία. Θα δθμιουργιςουμε ζνα προςωπείο, γιατί τα αίτια τοφ ελαττϊματοσ 
μασ κα εξακολουκιςουν να υπάρχουν και κα το ςυντθροφν. 
Ασ φανταςτοφμε ζναν άνκρωπο ο οποίοσ ηθλεφει. Αν αυτόσ ξεπεράςει το μεγάλο 
εμπόδιο τθσ παραδοχισ του ελαττϊματοσ του, κα πρζπει κατόπιν να γνωρίςει τθν 
αιτία τθσ ηιλιασ του. Αυτι είναι προφανϊσ κάποια αναςφάλεια. Άρα για να απο-
βάλλει τθν ηιλια πρζπει να αςχολθκεί με τθν καταπολζμθςθ των αναςφαλειϊν του. 
Οφτε όμωσ αυτό είναι αρκετό. Και θ αναςφάλεια ζχει κάποιο αίτιο που πρζπει να 
αναηθτιςει. Κςωσ αυτό ζγκειται ςτισ ςυνκικεσ τθσ ανατροφισ του κατά τθν παιδικι 
του θλικία Κςωσ ιταν θ πολφ απαιτθτικι ςυμπεριφορά των γονιϊν του. Φτάνουμε 
λοιπόν εκεί. Πρζπει ο άνκρωποσ του παραδείγματοσ μασ να αςχολθκεί με τισ ανα-
μνιςεισ και τα τραφματα των παιδικϊν του χρόνων. Να αποκαταςτιςει τθν πλθγω-
μζνθ του αυτοπεποίκθςθ, να ςυγχωριςει τουσ γονείσ του, να δει το πϊσ θ ςυμπε-
ριφορά τουσ τραυμάτιςε τθν ψυχι του και τθν κατζςτθςε αναςφαλι. Να κάνει 
αςκιςεισ δθμιουργικοφ οραματιςμοφ, τροφοδοτϊντασ τον εςωτερικό του κόςμο με 
κετικζσ εντυπϊςεισ, που κα κεραπεφςουν τισ πλθγζσ που εντόπιςε και ςυνειδθτο-
ποίθςε πλιρωσ. Θεραπεφοντασ τθν αυτοπεποίκθςι του κα απαλλαγεί από τισ 
αναςφάλειεσ. Απαλλαςςόμενοσ από τισ αναςφάλειεσ κα εξαλείψει τθν ηιλια του. 
Αυτό είναι ζνα υποκετικό παράδειγμα που μασ δείχνει το πϊσ πρζπει να ξετυλί-
ξουμε το κουβάρι, ϊςτε «μπαίνοντασ» μζςα ςτον εαυτό μασ, να ανακαλφψουμε τισ 
αιτίεσ των ψυχικϊν μασ επιβαρφνςεων και να τισ διαλφςουμε από μζςα προσ τα 
ζξω. Αν επιχειριςουμε να απαλλαγοφμε από το ελάττωμά μασ χωρίσ να διεις-
δφςουμε μζςα μασ, τότε αλλάηουμε τθν επιφάνεια αλλά οι αιτίεσ παραμζνουν, 
προφανϊσ κρυμμζνεσ. Αναπτφςςουμε ζνα προςωπείο πίςω από το οποίο κρφβεται 
το απωκθμζνο πλζον, αλλά γιγαντωμζνο ελάττωμα που κζλαμε να εξαλείψουμε. 
Γινόμαςτε υποκριτζσ. Αρχίηουμε να ενοχλοφμαςτε όςον αυτό το ελάττωμα που 
κρφβουμε εμείσ, το βλζπουμε ςτουσ άλλουσ. Τουσ κατθγοροφμε και τουσ υποτι-
μοφμε, για κάτι το οποίο ουςιαςτικά ζχουμε εμείσ, αλλά αςυνειδθτοποίθτο. 
Δίνουμε διαλζξεισ, κάνουμε «κθρφγματα», πίςω από τα οποία κρφβεται ο φοβις-
μζνοσ μασ εαυτόσ. Φοβοφμαςτε μιπωσ το καλά κρυμμζνο «τζρασ» πίςω από τθν 
εικονικι άνεςθ και αυτοπεποίκθςθ του προςωπείου μασ, αναδυκεί ςτθν επιφάνεια 
και προςπακοφμε με αυτοφσ τουσ τρόπουσ να το «εξορκίςουμε». 
 

ΣΟ ΠΡΟΩΠΕΙΟ ΣΗ ΤΠΟΚΡΙΙΑ 
 



Θζλουμε να γίνουμε καλφτεροι άνκρωποι; Πρζπει να δοφμε γιατί δεν είμαςτε. Ποιά 
είναι τα βακφτερα αίτια τθσ ανθκικότθτάσ μασ. Θζλουμε να μάκουμε να διαλογιηό-
μαςτε, πρζπει να βροφμε τθν πραγματικι αιτία γιατί δεν μποροφμε να το κάνουμε. 
Γιατί ο νουσ μασ ζχει ςυνεχϊσ φανταςιϊςεισ ; Ποιά είναι τα βακφτερά τουσ αίτια;  
Τισ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα αυτά δεν ζχει νόθμα να τισ αντιγράψουμε από 
βιβλία ψυχολογίασ και εςωτεριςμοφ. Πρζπει να δοφμε τθν δικι μασ πραγματικότθ-
τα, να τθν βιϊςουμε με ολόψυχθ και « ολομζτωπθ » ειλικρινι αυτοπαρατιρθςθ. 
Χρειάηεται να «ξεψαχνίςουμε» τθν προςωπικότθτά μασ να δοφμε τουσ μθχανιςμοφσ 
τθσ και να ςπάςουμε ζνα ζνα τα κελφφθ που καταπνίγουν το πραγματικό μασ Εγϊ. 
Όταν ανακαλφψουμε τισ αιτίεσ των ψυχικϊν μασ βαρϊν, ζχοντασ το μεγάλο «όπλο» 
τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ και απομυκοποίθςθσ, πρζπει τισ προςπάκειεσ μασ να τισ 
ςυμπλθρϊςουμε με κετικι εργαςία.  
Να καταςκευάςουμε κετικζσ "ςκεπτομορφζσ ►", ( βεβαιωμζνεσ ςυλλιψεισ ) οι 
οποίεσ να προάγουν κάποια προτεριματα, αντίκετα από τα ελαττϊματά μασ. Αυτζσ 
πρζπει να τισ καταςκευάηουμε κακθμερινά και να « βομβαρδίηουμε » ζτςι τισ αδυ-
ναμίεσ μασ, τροφοδοτϊντασ τθν προςωπικότθτά μασ με κετικζσ ενζργειεσ. Οι 
ςκεπτομορφζσ αυτζσ ζχουν αποτζλεςμα, όπωσ είπαμε, μόνο όταν ζχουμε φωτίςει 
πλιρωσ τα ψυχικά μασ προβλιματα και δεν υπάρχουν ςκοτεινζσ πτυχϊςεισ, ςτισ 
οποίεσ κα προςκροφςουν και κα διαλυκοφν. 
Οι ςκεπτομορφζσ αυτζσ διμιουργοφνται όταν ςκεπτόμαςτε και αποφαςίηουμε τθν 
εισ βάκοσ ειλικρινι βίωςθ τθσ κατάςταςθσ που επιδιϊκουμε και ποκοφμε να δθμι-
ουργιςουμε. Δεν ςκεπτόμαςτε πλζον τθν αποβολι του ελαττϊματοσ, αλλά τθν από-
κτθςθ του προτεριματοσ. Είναι ζνα είδοσ ςυνειδθτισ κετικισ «αυκυποβολισ» ι κα 
λζγαμε « εκγφμναςθσ του υποςυνειδιτου » ( αν και ο όροσ αυκυποβολισ είναι ίςωσ 
αντιφατικόσ, γιατί θ ζννοια τθσ αυκυποβολισ μάλλον δεν ςυμβαδίηει με τθν ζννοια 
τθσ ςυνείδθςθσ ). 
Η αποτελεςματικότθτα. των ςκεπτομορφϊν αυξάνει ςφμφωνα με οριςμζνουσ παρά-
γοντεσ. Ο πρϊτοσ είναι θ ανακάλυψθ των αιτίων των ψυχικϊν μασ επιβαρφνςεων ( 
που αναλφςαμε αρκετά ), ο δεφτεροσ είναι θ κακθμερινι επιμελισ καταςκευι τουσ 
( χωρίσ «πρζπει», αλλά επειδι το κζλουμε και μασ αρζςει ) και ο τρίτοσ είναι θ 
χρθςιμοποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και του διαλογιςμοφ. 
Το τρίτο αυτό ςθμείο επιδζχεται κάποια ανάλυςθ. Αποκτιςαμε κάποιεσ κυριαρχίεσ 
επί του εαυτοφ μασ; Γυμναηόμαςταν ι απλϊσ ςυηθτοφςαμε για τθν γυμναςτικι; Η 
ςυγκζντρωςθ είναι μια από τισ κυριαρχίεσ. Τθν ζχουμε ζςτω και μερικϊσ ; Αν αυτι 
τθν εξαιρετικά ςθμαντικι δυνατότθτα τθν ζχουμε εξαςκιςει, εκτελϊντασ κακθμερι-
νζσ αςκιςεισ, τότε μποροφμε να τθν χρθςιμοποιιςουμε για να πολλαπλαςιάςουμε 
ςε αφάνταςτο βακμό τθν διειςδυτικότθτα τϊν ςκεπτομορφϊν που κα καταςκευά-
ηουμε. 
Το ηιτθμα αυτό ίςωσ ενζχει και κάποιουσ κινδφνουσ. Η αλαηονεία που καιροφυλα-
κτεί είναι ο μεγαλφτεροσ. Μάλλον όμωσ υπάρχουν και άλλοι. Οι αναλογίεσ, θ ςωςτι 
εκτίμθςθ και θ ςωςτι «δοςολογία» των διαφόρων ιδιοτιτων που αναπτφςςουμε 
μζςα μασ πρζπει επίςθσ να προςεχκεί. Ο κάτοχοσ τθσ ικανότθτασ τθσ ςυγκζντρω-
ςθσ μπορεί να προκαλεί ζντονεσ και ταχείεσ αλλαγζσ μζςα του. Το παραμικρό 
ςφάλμα μπορεί να μεγεκυνκεί επικίνδυνα. Χρειάηεται εξαιρετικι διάκριςθ. Όποιοσ 
παίηει με τθν φωτιά ςτο τζλοσ κα καεί. 
Και αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο δεν κα αναπτφξουμε το κζμα από πλευράσ 
τεχνικϊν. 
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Καλό είναι πάντωσ, για να γίνει ζνα ξεκίνθμα, να αρχίςουμε αςκοφμενοι κακθμ-
ερινά ςτθν ςυγκζντρωςθ. Με τον καιρό κα βροφμε τθν απαραίτθτθ βοικεια, εςω-
τερικι ι εξωτερικι και κα μάκουμε πωσ να επιδροφμε ςτον εαυτό μασ χωρίσ κινδφ-
νουσ. Οι κίνδυνοι δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να αποτελζςουν μια δικαιολογία για 
να μθν κάνουμε γυμνάςματα ι κοινϊσ αςκιςεισ.  
Χωρίσ αςκιςεισ δεν υπάρχει εξζλιξθ. 
( Να επιςθμαίνουμε ότι με τον όρο " άςκθςθ " δεν εννοοφμε οπωςδιποτε το να 
κάκεται κανείσ με κλειςτά τα μάτια και να ςυγκεντρϊνεται, αλλά οποιαδιποτε 
ςκόπιμθ διαδικαςία ωρίμανςθσ και εςωτερικισ αλλαγισ ). 
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